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Artykuły
Hubert Izdebski1

Ustawa z dnia 13 lipca 1939 r. o znoszeniu ordynacji
rodowych i niektóre związane z nią aktualne
problemy prawne
W dniu 13 lipca 1939 r. została uchwalona ustawa o znoszeniu ordynacji rodowych2. Uchwalenie nastąpiło z inicjatywy posła Obozu Zjednoczenia Narodowego Józefa Ostafina3, jednakże jego projekt był faktycznie tekstem przyjętym
w dniu 1 kwietnia 1938 r. przez Sejm poprzedniej kadencji na podstawie projektu wniesionego przez Bogusława Miedzińskiego – nierozpatrzonym jednak
wówczas przez Senat ze względu na rozwiązanie Izb i wobec tego podlegającym dyskontynuacji.
Ustawa, jak wskazuje jej tytuł, nie znosiła fundacji, lecz określała zasady
i tryb ich znoszenia; w uzasadnieniu projektu była mowa o „konieczności
ewolucyjnego dostosowania tej szczególnej formy władania majątkiem ruchomym i nieruchomym do ogólnych przepisów prawa”. W związku z tym przed
1 września 1939 r. nie mogło dojść do zniesienia na podstawie omawianej
ustawy żadnej z istniejących wówczas 55 ordynacji rodowych – taką ich liczbę wskazano w uzasadnieniu projektu z 1939 r. – w tym 30 funkcjonujących
w b. zaborze pruskim, 13 w b. zaborze austriackim, 8 na Kresach Wschodnich
oraz 4 w b. Królestwie Polskim, na każdym z tych obszarów na podstawie innych przepisów, do tego z uwzględnieniem faktu powstania części ordynacji
w okresie dawnej Rzeczypospolitej i z tego powodu nazywanych „ordynacjami
staropolskimi”.
Wobec różnego czasu powstania i równoległego stosowania różnych przepisów na różnych obszarach pozaborowych ordynacje nie stanowiły jednolitej
kategorii prawnej. W art. 1 ust. 2 ustawy musiano jednak przyjąć dla nich
wspólną definicję: „wszelkie rozporządzenia, mocą których określony majątek
1 Prof. zw. hab. prawa, członek PAN, Katedra Prawa Rzymskiego oraz Historii i Teorii
Prawa, Wydział Prawa, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie.
2 Dz.U. Nr 63, poz. 417.
3 Druk sejmowy nr 99, projekt z 15 lutego 1939 r. O późniejszych losach J. Ostafina,
D. Suchorowska-Śliwińska, Zbrodnia w imieniu prawa. Józef Ostafin (1894–1947), Kraków
1995.
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stanowi niezbywalną własność rodu i ma być zachowany dla wszystkich lub
przynajmniej dla większej ilości przyszłych pokoleń czy to przez ustanowienie
na rzecz rodu własności zwierzchniczej tego majątku, czy też przez ograniczenie właściciela w prawie rozporządzania tym majątkiem” – wskazując zarazem
na zróżnicowanie: „(ordynacje, majoraty, senioraty, minoraty, fideikomisy rodzinne, powiernictwa rodzinne, dobra zapowiednie i czasowo zapowiednie)”4.
Dodać należy, że przy dość obfitej – ówczesnej i współczesnej – literaturze
dotyczącej ordynacji staropolskich5, zastanawiać może skromność literatury
dotyczącej prawa ordynacji w II Rzeczypospolitej6, co już samo z siebie wskazuje na trudności w wypracowaniu legalnej definicji ordynacji i stworzeniu
prawnych mechanizmów ich eliminacji z obrotu prawnego.
Ustawa przewidywała, że „majątek ordynacji staje się z chwilą jej zniesienia
własnością ostatniego posiadacza ordynacji” (art. 2 ust. 1). Zniesienie następowało na wniosek posiadacza ordynacji lub właściwego wojewody (art. 3 ust. 1)
– za zgodą Rady Ministrów co do ordynacji utworzonych aktami ustawodawczymi państwa polskiego przed 1939 r., 12 ordynacji wymienionych w załączniku do ustawy, z którymi były „związane instytucje o znaczeniu dla kultury
narodowej albo zbiory archiwalne, biblioteczne lub muzealne” bądź ordynacji,
których obszar leśny przekraczał 2500 ha (art. 3 ust. 2) – po przeprowadzeniu
określonego w ustawie postępowania, na mocy orzeczenia właściwego sądu
apelacyjnego. Godne uwagi – i, jak się okaże, mające znaczenie także i dziś
– jest szczególne potraktowanie dóbr kultury wchodzących w skład mająt4

Zróżnicowanie musiały uwzględniać również wcześniejsze przepisy dotyczące ordynacji – por. np. charakterystyczny tytuł rozporządzenia Ministrów: Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 1936 r. o sposobie wyłączenia gruntów z nieruchomości ziemskich,
należących do ordynacji lub innych gospodarstw wiejskich, objętych węzłami substytucji
powierniczej lub innym ograniczeniom prawa własności stale do tych nieruchomości przywiązanymi (Dz.U. Nr 9, poz. 92).
5 Z przedwojennych ogólniejszych pozycji należy wymienić: A. Mełeń, Ordynacje
w dawnej Polsce, „Pamiętnik Historyczno-Prawny” 1929, t. 7, z. 2; z pozycji współczesnych: T. Zielińska, Ordynacje w dawnej Polsce, „Przegląd Historyczny” 1977, t. 68, nr 1
oraz M. Kowalski, Księstwa Rzeczpospolitej. Państwo magnackie jako region polityczny,
Warszawa 2013, s. 162 i n.
6 H. Świątkowski, Ordynacje familijne. (Szkic historyczno-prawny), „Głos Sądownictwa” 1937, z. 5. Szerzej zagadnienia te podejmowano jedynie w ogólniejszej literaturze cywilistycznej, zwłaszcza z obszaru b. zaboru austriackiego (literaturę tę cytuje się w wyroku
NSA z dnia 28 kwietnia 2016 r., o którym będzie dalej mowa). Z pozycji współczesnych
por. z kolei: G. Jędrejek, Regulacje prawne dotyczące Ordynacji Zamojskiej, „Roczniki Nauk
Prawnych” 2012, t. 22, nr 3, s. 81 i n.
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ku ordynacji. „Wola założyciela ordynacji oraz późniejszych jej pomnożycieli,
odnosząca się do zadań kulturalnych lub dobroczynnych ordynacji oraz do
przeznaczenia poszczególnych zbiorów i zabytków powinna być uwzględniona
przy zniesieniu ordynacji” (art. 9), a zbiory naukowe, archiwalne, biblioteczne
i muzealne stanowić miały masę majątkową wyodrębnioną z majątku zniesionej ordynacji z punktu widzenia odpowiedzialności cywilnej (zbiory te „nie
odpowiadają za długi ordynacji” – art. 21 ust. 3 zd. 2). Jest to istotne, bowiem
po zniesieniu ordynacji dotychczasowy posiadacz, „w którego ręku majątek ordynacji stał się majątkiem wolnym”, miał odpowiadać całym swoim majątkiem,
także poordynackim, za długi ordynacji oraz za wszelkie swoje długi osobiste
(art. 21 ust. 1).
*

Nie mogąc praktycznie podlegać zniesieniu w trybie określonym w ustawie
z dnia 13 lipca 1939 r. ordynacje od 1939 r. traciły możliwości funkcjonowania
ze względu na bieg historii. Należy przy tym mieć na uwadze fakt, że do aż
52 z 55 należały nieruchomości ziemskie, na ogół jako majątek podstawowy,
co powodowało, że szczególne znaczenie dla ich funkcjonowania, i to nawet
przed wojną, miały przepisy o reformie rolnej.
Ordynacje położone na obszarach zajętych we wrześniu 1939 r. przez Związek Radziecki nie tylko utraciły majątek nieruchomy ze względu na objęcie
tych obszarów zasadą nacjonalizacji ziemi, ale faktycznie w ogóle utraciły byt
prawny. Nie dotyczyło to ordynacji z innych terenów II Rzeczypospolitej. Na
powojennym obszarze państwa utraciły one nieruchomości rolne na ogólnych zasadach reformy rolnej. Odrębnie należy wskazać przejęcie na własność
gminy m.st. Warszawy nieruchomości położonych na obszarze tej gminy na
podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności o użytkowaniu
gruntów na obszarze m.st. Warszawy – najczęściej określanego jako „dekret
warszawski”7. Oznacza to jednak, że na obszarze „Polski Ludowej” ordynacje,
przynajmniej te, które miały na nim siedzibę, formalnie istniały dalej, choć
były pozbawiane materialnych podstaw funkcjonowania.
Stan taki występował do końca 1946 r. Dekretem z dnia 8 października
1946 r. – Przepisy wprowadzające prawo spadkowe8, który wszedł w życie
1 stycznia 1947 r., uchylono ustawę z dnia 13 lipca 1939 r., z wyjątkiem jednak
art. 2 ust. 1, 3 i 4, art. 21 ust. 1 i 3 zdanie ostatnie oraz art. 22 i z zastrzeżeniem
stosowania przepisów nacjonalizacyjnych (art. VI pkt 5), by dalej stwierdzić
7
8

Dz.U. Nr 50, poz. 279 z późn. zm.
Dz.U. Nr 60, poz. 329.
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po prostu, że „znosi się istniejące w chwili wejścia w życie prawa spadkowego
ordynacje rodowe” (art. XXIII § 1).
W ten sposób doszło do formalnego zniesienia ex lege wszystkich ordynacji
– przy konieczności zastosowania takich zasad, wynikających z pozostawionych przepisów ustawy z 1939 r., jak przejście (dodać trzeba, pozostałego)
majątku ordynacji na własność dotychczasowego posiadacza przy jego odpowiedzialności za długi ordynacji całym majątkiem, także osobistym, ale też
i wyodrębnienie dla celów tej odpowiedzialności zbiorów naukowych, archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych.
Dokonane z dniem 1 stycznia 1947 r. samo zniesienie ex lege ordynacji
nie może być i nie jest przedmiotem współczesnych wątpliwości prawnych.
W praktyce występują jednak wątpliwości związane nie tyle z samym zniesieniem tej instytucji, ile ze związanym z tym rozumieniem określonych przepisów ustawy z 1939 r., w szczególności tych, które nie zostały uchylone z dniem
1 stycznia 1947 r. – przede wszystkim z rozumieniem art. 2.
Wątpliwości te wystąpiły – i musiały stać się, co istotne, przedmiotem
rozstrzygnięć sądowych – przede wszystkim w związku z roszczeniami osób,
uważających się za spadkobierców właścicieli majątku nieruchomego ordynacji, pozostawionego na obszarach, które od 1945 r. formalnie znalazły się
na obszarze Związku Radzieckiego, z tytułu ustawy z dnia 8 maja 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza
obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej9, popularnie nazywanej „ustawą
zabużańską”.
Podstawowym, choć nie jedynym z ustawowych warunków przyznania
rekompensaty, było posiadanie przez osobę fizyczną (rekompensata nie przysługuje osobom prawnym)10 przymiotu właściciela albo współwłaściciela nieruchomości pozostawionych zagranicą, objętych przepisami tej ustawy – a to
9

Obecnie Dz.U. 2016, poz. 2042 z późn. zm.
Zdecydowanie wypowiedział się w tej materii Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 lutego 2016 r. – I OSK 113/14 z powołaniem się na wyrok NSA z dnia
26 kwietnia 2012 r. – I OSK 606/11 (teksty powoływanych wyroków pochodzą z Centralnej
Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych – http://orzeczenia.nsa.gov.pl): prawo do tzw.
rekompensaty zabużańskiej „nie obejmuje i nigdy nie miało obejmować wyrównania strat
i utraconych zysków z działalności gospodarczej prowadzonej przez obywateli polskich na
terenach dawnej Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym ustawodawstwo zabużańskie
nigdy nie przewidywało i nadal nie przewiduje możliwości potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu utraconego mienia nieruchomego (pozostawionego poza obecnymi granicami państwa polskiego) a stanowiącego własność osób prawnych, w tym spółek prawa
handlowego, w których udziały lub akcje posiadali obywatele polscy”.
10
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oznaczało konieczność określenia, według stanu na 1 września 1939 r., uprawnień ordynatów w stosunku do majątku ordynacji, a tym samym rozstrzygnięcie jednej z podstawowych kwestii dotyczących istoty ordynacji.
Dwukrotnie bowiem – pierwszy raz w stosunku do jednej z najstarszych ordynacji staropolskich (czy raczej starolitewskich), której majątek był położony
na obszarze obowiązywania tomu X części pierwszej Zbioru Praw Cesarstwa
Rosyjskiego, drugi raz w stosunku do ordynacji (ściślej „powiernictwa familijnego”), z obszaru obowiązywania austriackiego kodeksu cywilnego ABGB
– właściwy wojewoda jako organ I instancji oraz Minister Skarbu Państwa
jako organ odwoławczy odmówili potwierdzenia prawa do rekompensaty spadkobiercom ordynatów, powołując się na to, że nie została wypełniona podstawowa przesłanka wynikająca z „ustawy zabużańskiej”, nie zostało bowiem
wykazane, że ostatniemu ordynatowi przysługiwał tytuł własności. W wyniku
skarg złożonych przez spadkobierców dawnych ordynatów sądy administracyjne musiały podjąć się rozstrzygnięcia kwestii własności majątku ordynacji: w pierwszej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zasadniczo podzielił stanowisko organu administracji11, lecz jego wyrok został
uchylony przez Naczelny Sąd Administracyjny12, w drugiej sprawie stanowisko
organu administracji zostało zakwestionowane już przez Wojewódzki Sąd Administracyjny13, a to stanowisko Sądu pierwszej instancji zostało podtrzymane
i rozwinięte przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku wydanym zresztą
wcześniej niż wyrok w sprawie pierwszej14.
W pierwszej ze spraw, dotyczącej jednej z ordynacji radziwiłłowskich ustanowionej w 1586 r. i zatwierdzonej przez Sejm w 1589 r., wojewoda zlecił piszącemu te słowa sporządzenie opinii prawnej dotyczącej uprawnień ordynata
do majątku ordynacji. Punktem wyjścia opinii był podstawowy element cytowanej legalnej definicji ordynacji sformułowanej w ustawie z 1939 r.: „majątek
stanowi niezbywalną własność rodu”, w powiązaniu z formułą art. 2 ust. 1:
„majątek ordynacji staje się z chwilą jej zniesienia własnością ostatniego posiadacza ordynacji”. W nawiązaniu do – reprezentowanej w doktrynie i orzecznictwie z czasów II Rzeczypospolitej15 oraz do stanu prawnego dotyczącego
11

Wyrok z dnia 26 września 2014 r. – I Sa/Wa 2401/13.
Wyrok z dnia 30 maja 2016 r. – I OSK 888/15.
13 Wyrok z dnia 12 czerwca 2015 r. – I SA/Wa 577/15.
14 Wyrok z dnia 28 kwietnia 2016 r. – I OSK 2867/15. W obydwóch powoływanych
sprawach w składzie NSA była ta sama sędzia – przewodnicząca.
15 Mowa o wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 1923 r. (l. rej. 573/22 – „Gazeta
Sądowa Warszawska” 1924, nr 1), dotyczącego, co więcej, równoległej ordynacji radziwił12

9

10

Hubert Izdebski

ordynacji na Kresach Wschodnich – koncepcji ordynacji jako szczególnej zakładowej osoby prawnej (dziś użylibyśmy określenia „ułomnej osoby prawnej”), w opinii stwierdzono, że każdorazowy ordynat był jedyną osobą mogącą
działać w obrocie prawnym w imieniu i na rzecz ordynacji rodowej i z tego
powodu bywał identyfikowany w praktyce obrotu jako właściciel należących
do niej składników majątkowych, ale właścicielem nie był. Stanowisko to zajmuję zresztą nadal. Wnioskodawcy przedstawili natomiast dwie opinie: jedną
cywilisty, drugą romanisty, wedle których ordynat był właścicielem nieruchomości wchodzących w skład majątku ordynacji. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał za właściwe stanowisko przedstawione w opinii sporządzonej na
potrzeby postępowania administracyjnego.
Naczelny Sąd Administracyjny wyszedł jednak z innego stanowiska – iż należało wyjść nie od przepisów przedwojennych, lecz, niezależnie też od tego, że
„nie ma wypracowanego poglądu prawnego co do statusu ordynata, że istniały
poglądy różnie ten status określające”, od celu, dla którego uchwalono „ustawę
zabużańską”, mianowicie zadośćuczynienie materialne za pozostawienie majątku poza granicami RP, na skutek zaboru jej terytorium, odebranego w wyniku
wybuchu II wojny światowej. Zdaniem Naczelnego Sądu, „nawet jeżeli przyjąć,
że ustawodawca [w art. 2 „ustawy zabużańskiej”] »zapomniał« o ordynacjach
i ich właścicielach, to należy przyjąć, że mamy do czynienia z luką w prawie. Tę
należy wyłożyć prokonstytucyjnie, przez pryzmat [...] zasad konstytucyjnych
równości wobec prawa i równości ochrony praw majątkowych. [...] Odmowa
przyznania prawa do rekompensaty spadkobiercom ostatniego ordynata z tego
powodu, że [...] z różnych powodów prawnych i interpretacji z tym związanej nieobowiązującego już prawa można wyciągnąć wniosek o braku tytułu
prawa własności do majątku ordynacji ostatniego ordynata, powodowałby, że
w istocie pozostawiony majątek mógłby okazać się niczyj”. Naczelny Sąd Administracyjny w istocie też nie podjął kwestii statusu ordynata, lecz – pomijając
również istotny aspekt „ustawy zabużańskiej”, mianowicie ustawowe pominięłowskiej. W motywach wyroku znalazły się następujące stwierdzenia: „jedną z cech ordynacji jest, że ordynat jest tylko użytkownikiem mającym prawo wyłącznie do dochodów
z obowiązkiem zachowania samej substancji majątku dla żyjących i przyszłych członków
rodu” oraz „i to właśnie stanowi najistotniejszą cechę ordynacji, że właścicielem majątku jest osoba prawna, która składa się z członków wskazanego rodu, przedstawicielem
zaś tego ostatniego jest każdorazowo ordynat, reprezentujący właściciela z samego prawa”. W uzasadnieniu wyroku WSA znalazła się dodatkowa argumentacja, wykazująca że
w przepisach wykonawczych do przepisów o reformie rolnej wyraźnie odróżniano od siebie
„właściciela” i „posiadacza” nieruchomości poddawanych parcelacji. Zarazem WSA uznał,
że do przedmiotowej ordynacji nie znajdowały zastosowania zaborcze przepisy rosyjskie.
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cie własności osób prawnych – zastosował, przynajmniej w swoim mniemaniu,
prokonstytucyjną wykładnię przepisów „ustawy zabużańskiej”, a nie ustawy
o znoszeniu ordynacji; tym samym, wykładnia jakichkolwiek przepisów o ordynacjach okazała się dla niego mało istotna.
W drugiej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny przede wszystkim
zajął stanowisko wobec argumentacji Ministra Skarbu Państwa zawartej
w uzasadnieniu decyzji zaskarżonej przez spadkobiercę ostatniego ordynata
– a dotyczącej charakteru prawnego powiernictwa familijnego w świetle § 627
i nast. ABGB, przy uznaniu braku dla sprawy brzmienia ustawy o znoszeniu
ordynacji. Zdaniem Ministra powiernictwo rodowe było formą własności
podzielonej, a własność użytkowa, która przysługiwała każdoczesnemu ordynatowi nie była prawem własności zupełnej i nie może być kwalifikowana
jako takie prawo; pojęcie właściciela użyte w art. 2 „ustawy zabużańskiej” nie
obejmuje właściciela użytkowego w rozumieniu prawa austriackiego. WSA
podzielił stanowisko Ministra o braku znaczenia ustawy z 1939 r., natomiast
odwołał się do celu „ustawy zabużańskiej” – określił go jako udzielenie „świadczenia <pomocowego> o charakterze w pierwszej kolejności socjalnym (a nie
tylko odszkodowawczym), umożliwiającego obywatelom Rzeczypospolitej
Polskiej ponowny start życiowy po utracie mienia pozostawionego poza nowymi granicami państwa polskiego” (nie odnosząc się jednak do tego czy taki
„pomocowy” charakter miałyby ewentualne świadczenia dla byłych ordynatów) – a przede wszystkim, powołując się na § 629 ABGB, zgodnie z którym
ordynatowi przysługiwała zarówno własność główna, jak i użytkowa, przyjął,
wywodząc to także z art. XXXVI dekretu z 11 października 1946 r. – Przepisy
wprowadzające prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych16, że „ustawa
zabużańska w żaden sposób nie różnicuje [...] jaki rodzaj własności jest wystarczający dla uzyskania prawa do rekompensaty”. Godne uwagi jest to, że skład
orzekający nie zdystansował się od stanowiska wyrażonego w wyroku w sprawie ordynacji radziwiłłowskiej, lecz zaznaczył, że „wyrok ten dotyczy ordynacji
typu staropolskiego, nie zaś ordynacji regulowanej przepisami ABGB, czyli
w odmiennym stanie prawnym”.
Naczelny Sąd Administracyjny rozwinął, jak to już zostało wspomniane,
argumentację na rzecz objęcia dawnych ordynatów jako właścicieli majątku
ordynacji działaniem „ustawy zabużańskiej”. Rozwinięcie poszło, w ślad za
ogólniejszymi tezami zawartymi w wyroku WSA, w kierunku wyłączenia z za16

Dz.U. Nr 57, poz. 321. Przepis ten uczynił własnością dotychczasowych właścicieli
użytkowych wszelkie grunta emfiteutyczne, wieczysto-czynszowe lub wieczysto-dzierżawne.
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kresu rozważań nie tylko treści ustawy o znoszeniu ordynacji, ale także kwestii ogólniejszego rozumienia ordynacji w okresie II Rzeczypospolitej, również
z innych zaborów niż austriacki. W związku z tym w wyroku przedstawiona
została – mająca cechy bardziej opracowania naukowego niż orzeczniczego –
wyjątkowo obszerna analiza sformułowań ABGB, także dotyczących posiadania i majątku, z wykorzystaniem ówczesnej literatury prawniczej (inna sprawa,
że przy wyraźnym preferowaniu jednego stanowiska, a jedynie zasygnalizowaniu innych stanowisk, opowiadających się za szczególną osobowością prawną
ordynacji). Wnioskiem było uznanie, że „w wypadku tzw. powiernictwa familijnego właścicielem rzeczy o najpełniejszej sferze uprawnień właścicielskich był
posiadacz rzeczy; właścicielami o uprawnieniach zwierzchnich, a więc raczej
obligacyjnych, byli też oczekiwacze” (oczekiwaczem był przyszły ordynat odpowiednio do właściwych dla danej ordynacji zasad następstwa) – ale przede
wszystkim, że „pomimo zatem, że ustawodawca używa pojęcia posiadacz, to
nie zmienia faktu, że ordynatowi przysługiwała własność zwierzchnia i użytkowa, której emanacją był określony stan faktyczny – rzeczywiste posiadanie
majątku (mienia) powiernictwa” oraz że „dekretem z 1946 r. nie pozbawiono ordynata prawa własności, przysługującego mu w dniu 1 września 1939 r.,
zgodnie z powołanymi wcześniej przepisami ABGB, ale prawa własności
zwierzchniczej pobawiono oczekiwaczy”.
Jak z tego wynika, na użytek rozstrzygania w sprawach rekompensaty dla
„właścicieli ordynacji” za „mienie nadbużańskie” zarysowały się trzy kierunki
myślenia. Pierwszy, reprezentowany przez „radziwiłłowski” wyrok WSA, wychodzi od sformułowań ustawy z 1939 r. i tego ogólnego podejścia do ordynacji w II Rzeczypospolitej, które – przy całym zróżnicowaniu pozaborowych
rozwiązań prawnych – znalazło wyraz w definicji ordynacji i terminologii tej
ustawy. Ordynat jako „posiadacz ordynacji” nie był, dopóki ordynacja istniała,
właścicielem jej majątku. Drugi z kierunków, którego wyrazem stał się „radziwiłłowski” wyrok NSA, odrywa się od stanu prawnego z doby II Rzeczypospolitej, ale też i od traktowania „ustawy zabużańskiej” jako przepisów szczególnych, podlegających wykładni literalnej17; cechuje go „prokonstytucyjna”
wykładnia ustawy z 2005 r., z punktu widzenia konstytucyjnych zasad równości wobec prawa i równości ochrony praw majątkowych. Ordynat musi zatem
17

W wyroku z dnia 18 lutego 2016 r., powołanym w przyp. 9, NSA sformułował
następującą tezę: „ustawa zabużańska z 2005 r. [...] stanowi akt szczególny, którego postanowień nie można wykładać w sposób rozszerzający i w ten sposób (nieprzewidziany
przez ustawodawcę) niezasadnie powiększać krąg podmiotów uprawnionych do uzyskania
określonych przez tę ustawę świadczeń”.
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być uznany za właściciela, bo w świetle obecnych standardów nie można nie
traktować go na równi z właścicielami. Punktem wyjścia trzeciego kierunku
jest zróżnicowanie stanu prawnego ordynacji w II Rzeczypospolitej i wobec
tego kierowanie się szczegółowymi rozwiązaniami z zakresu prawa cywilnego właściwego dla majątku danej ordynacji. Ordynata trzeba zatem uznać za
właściciela majątku ordynacji w świetle przepisów ABGB, co nie wyklucza innego rozstrzygnięcia w świetle przepisów obowiązujących w 1939 r. w innych
częściach terytorium RP.
Dwa ostatnie kierunki łączy przy tym, co może być zrozumiałe, biorąc pod
uwagę przedmiot orzekania, wychodzenie od celu „ustawy zabużańskiej” (przy
pomijaniu jednak istotnego jej aspektu, mianowicie podmiotowego ograniczenia roszczeń do osób fizycznych), jak również pozostawienie w istocie poza
zakresem zainteresowania definicji i rozwiązań ustawy o znoszeniu ordynacji.
Z tego powodu, mimo wymagającej jeszcze raz podkreślenia, wyjątkowej jak
na potrzeby postępowania sądowego, staranności w ustalaniu statusu właściciela w świetle ABGB w ostatnim omawianym wyroku NSA, wyroki wyrażające drugi i trzeci kierunek myślenia nie wyjaśniają podstawowych przepisów
ustawy o znoszeniu ordynacji, mimo że obowiązywała ona w dniu 1 września
1939 r., czyli w dniu, stan na który wyznacza legitymację do roszczenia „zabużańskiego”. W zbiegu zagadnienia o przeważającym charakterze historycznoprawnym (status ordynata w świetle ustawy z 1939 r.) i zagadnienia par
excellence aktualnego (podmioty uprawnione do rekompensaty na podstawie
„ustawy zabużańskiej”) dojść mogło – i, jak widać, doszło – do poszukiwania
przez organ orzekający innych podstaw rozstrzygnięcia, całkiem współczesnych („radziwiłłowski” wyrok NSA), ale też i innych o charakterze historycznoprawnym.
*

Problematyki – ewentualnego, jak widać – praktycznego zastosowania ustawy
z 1939 r. nie można jednak ograniczyć do spraw „zabużańskich”. Do ordynacji
należały przecież nie tylko nieruchomości pozostawione za wschodnią granicą
Rzeczypospolitej, ale i inne nieruchomości, także niebędące nieruchomościami rolnymi, jak również ruchomości, w szczególności, wyróżnione, jak o tym
była mowa, w tej ustawie zbiory naukowe, archiwalne, biblioteczne i muzealne.
Przy znacznym zróżnicowaniu sytuacji faktycznych i rychłym odejściu od początkowego rozumienia „demokracji ludowej” jako ustroju, także społeczno-gospodarczego, pośredniego między kapitalizmem a socjalizmem, generalnie
uznawano, iż powyższe składniki majątkowe, o ile nie podlegały nacjonalizacji,
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stały się od 1947 r. przedmiotem własności ostatniego ordynata. Stanowisko
takie tym bardziej może znajdować praktyczne zastosowanie po 1989 roku.
Dowodzić tego może fakt złożenia przez ostatniego ordynata i „posiadacza” staropolskiej Ordynacji Zamojskiej (ściślej „Ordynacji rodziny hr. Zamoyskich”), Jana Tomasza Zamoyskiego (zm. w 2002 r.) wniosku o oddanie
we własność czasową (obecnie użytkowanie wieczyste), na podstawie „dekretu warszawskiego”, Pałacu Błękitnego w Warszawie przy ulicy Senatorskiej,
w którym do 1944 r. znajdowała się Biblioteka Ordynacji Zamojskiej (ordynat
te roszczenia „dekretowe” zbył w 1999 r., a nabywca już w 2000 r. uzyskał
pozytywną „decyzję dekretową”). Jan Tomasz Zamoyski przekazał także po
wojnie Bibliotece Narodowej w wieczysty depozyt pozostałości bibliotecznych
zbiorów Biblioteki Ordynacji. „Wniosek dekretowy” nie został natomiast złożony co do drugiej wielkiej biblioteki ordynackiej – zrujnowanego gmachu
Biblioteki Ordynacji Krasińskich przy ulicy Okólnik, ale też, o czym będzie
zaraz mowa, po 1945 r. nie było, przynajmniej w Polsce, osoby mającej status ordynata. Utrudnia to również ocenę prawnego charakteru ocalałej części
zbiorów Biblioteki Ordynacji Krasińskich, również przechowywanej w Bibliotece Narodowej. Dodać warto, że obie ordynacje: Zamojska i Krasińskich znalazły się w załączniku do ustawy z 1939 r.
Ordynacji Krasińskich, nazywanej też Ordynacją Opinogórską Krasińskich
– oficjalna nazwa była „Ordynacja Domu Hrabiów Krasińskich” – warto poświęcić nieco więcej uwagi ze względu jednak nie tylko na tę ostatnią okoliczność, ale i na taki charakter tej ordynacji, który nawet pod względem terminologii odpowiadał rozwiązaniom ustawy o znoszeniu ordynacji. Byłaby to zatem
w jakimś sensie ordynacja modelowa.
Ordynacja Krasińskich utworzona została w Królestwie Polskim na mocy
aktu Mikołaja I z dnia 17 lipca 1844 r.18; poza dobrami ziemskimi wymienionymi w tym akcie należała do niej także m.in. biblioteka (art. 2 aktu). Ordynacja
Domu Hrabiów Krasińskich została określona ogólnie jako majorat, a w tekście
aktu Mikołaja I także jako „instytucja familijna pod szczególnym względem [...]
utworzona” (art. 16). W akcie stwierdzono, że „spadek majoratu czyli ordynacji
otwierać się będzie przez śmierć naturalną lub cywilną poprzedniego Ordynata” (art. 6), wskazując także porządek następstwa co do tego spadku w razie
wygaśnięcia prostej linii pierwszego ordynata (art. 7 – nastąpiło to w 1909 r.
po bezpotomnej śmierci Adama Krasińskiego, gdy kolejnym ordynatem został
Edward Krasiński, który tym samym nie był następcą pierwszego ordynata
18

Dz. Praw 1844, t. 35, nr 110, s. 197–227.
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w prostej linii). W akcie ordynat był konsekwentnie określany jako „posiadacz
Ordynacji” (art. 10), „użytkownik dóbr [majorat] składających” (art. 11), „używający wyłącznie przychodów z dóbr” majoratu” (art. 13) – nie mógł on „dóbr
majoratowi uległych [...] w całości lub w części sprzedawać, darować, w zastaw
oddawać”, ani pod żadnym tytułem dzielić (art. 11), mając natomiast obowiązek „jako dobry ojciec familii” utrzymywać je w należytym stanie i pomnażać
ich zasoby (art. 13).
Wspomniana już w akcie z 1844 r. Biblioteka Ordynacji Krasińskich (była
to jej oficjalna nazwa) od 1860 r. miała charakter publiczny – funkcjonując
od 1930 r. w wybudowanym jako siedziba jej i Muzeum Ordynacji Krasińskich gmachu przy ulicy Okólnik 9. Gdy w grudniu 1940 r. zmarł bezpotomnie
w obozie koncentracyjnym w Dachau ordynat Edward Krasiński przedstawiciele władz niemieckich chcieli uregulować formalnie sprawę dalszej reprezentacji Ordynacji Krasińskich, jednakże Stanisław Krasiński, który według
ustaleń rodzinnych miał zostać kolejnym ordynatem, był w armii gen. Maczka i kontakt z nim był oczywiście niemożliwy, co potwierdził przebywający
w Warszawie młodszy brat Stanisława Krasińskiego, Andrzej, który oświadczył
również o braku możliwości zawarcia ugody co do losów zbiorów19. W konsekwencji, okupanci doprowadzili do ich rozdzielenia. Zbiory znajdujące się
w siedzibie Biblioteki zostały w zasadniczej części zniszczone wskutek podpalenia gmachu przez Niemców po upadku powstania warszawskiego. Wojnę
przetrwały prawie wyłącznie te zbiory, które zostały umieszczone w budynkach Biblioteki Narodowej i Biblioteki Uniwersyteckiej, a po upadku powstania
wywiezione poza Warszawę.
Po wojnie ze strony rodzaju negotiorum gestor Biblioteki Ordynacji i samego
Andrzeja Krasińskiego wyszły istotne deklaracje dotyczące losów pozostałości
Biblioteki, tj. oddanie ich w depozyt Bibliotece Narodowej – świadczące zarazem
o traktowaniu ich jako zbiorowej własności rodu20. Sama Biblioteka Narodowa
19

H. Tchórzewska-Kabata, Pod znakiem światła. Biblioteka Ordynacji Krasińskich.
Idea – realizacja – znaczenie, [w:] Droga do Okólnika. 1844–1944, red. eadem, Warszawa
2005, s. 120–121.
20 W marcu 1945 r. prof. Stanisław Kętrzyński, dawny dyrektor Biblioteki a w czasie
wojny jej kustosz, miał w porozumieniu z przedstawicielami rodu Krasińskich formalnie
przekazać ocalałe zbiory w depozyt Bibliotece Narodowej (A. Kałudzka, Zbiory Biblioteki
Ordynacji Krasińskich w Bibliotece Narodowej, [w:] Droga do Okólnika..., s. 185). Sądzić
można, że powyższa informacja przekazana w literaturze nie jest precyzyjna. Idzie bowiem
zapewne o zachowany w zbiorach Biblioteki Narodowej list S. Kętrzyńskiego z 23 kwietnia
1945 r., którego autor, powołując się na upełnomocnienie w sierpniu 1940 r. przez Edwarda
Krasińskiego „do opiekowania się tą Biblioteką i jej zbiorami”, prosił Dyrektora Biblioteki
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traktowała zbiory Biblioteki Ordynacji Krasińskich jako depozyt; jej odzyskiwane zbiory były porządkowane i opracowywane przez pracowników odrębnego
Oddziału Zbiorów Biblioteki Krasińskich21. W 1952 r. formalnie włączono je
jednak do zbiorów Biblioteki Narodowej, rozdzielając pomiędzy właściwe oddziały, jednakże, co istotne, przy zachowaniu proweniencji. Dodać warto, że
w opracowaniach przedmiotu jako uzasadnienie formalnego włączenia powtarza
się ustawowe zniesienie fundacji22, a więc i bibliotek fundacyjnych23. Nawet jeżeli
był to formalny pretekst, był on zupełnie prawnie niezrozumiały.
Wobec bezpotomnej śmierci Edwarda Krasińskiego w 1940 r. i braku wyraźnego dowodu ustalenia następstwa po nim w ramach art. 7 aktu o ustanowieniu Ordynacji nie może nie powstać szczególny problem trudności z ustaleniem
osoby, o ile nie w ogóle wystąpienia jako takiego, „posiadacza ordynacji” w dniu
1 stycznia 1947 r., czyli w momencie zniesienia ex lege także tej Ordynacji. Niewątpliwie „posiadaczem”, czyli od 1 stycznia 1947 r. właścicielem pozostałego
majątku Ordynacji, w tym zbiorów Biblioteki, nie mógł być nieżyjący od kilku
lat Edward Krasiński, ale oznacza to, że prawa własności nie mogą – w sytuacji
obowiązywania do 1 stycznia 1947 r. art. 7 aktu o ustanowieniu Ordynacji –
przysługiwać ogólnym spadkobiercom Edwarda Krasińskiego24. Za kolejnego
Narodowej o „roztoczenie opieki nad ocalonymi zbiorami” i „złączenie zbiorów jedna całość w lokalu Biblioteki Narodowej, w charakterze tymczasowego depozytu”. W piśmie do
Dyrektora Biblioteki Narodowej z dnia 31 sierpnia 1945 r. S. Kętrzyński przywołał wypowiedzi Edwarda Krasińskiego z 1940 r. oraz oświadczył, że „trzeba szukać innego na razie
rozwiązania, zawsze pod kątem widzenia, że zbiory te są osobną, oddzielną kolekcją, nie
należą ani do Biblioteki Narodowej, ani do Uniwersyteckiej” – by w przyszłości Biblioteka
Ordynacji Krasińskich „jako całość, która stworzyły pokolenia od początku ubiegłego wieku, mogła służyć społeczeństwu”. Zachował się także list z dnia 3 czerwca 1946 r. Andrzeja
Krasińskiego do Stanisława Lorentza, jako Naczelnego Dyrektora Muzeów i Zabytków;
jako „jedyny obecny w kraju członek rodziny” wyraził zgodę na wydanie Bibliotece Narodowej rewindykowanych z Austrii skrzyń ze zbiorami Biblioteki Ordynacji i stwierdził:
„Biblioteka Narodowa roztacza tymczasową opiekę nad całym zasobem uratowanych zbiorów bibliotecznych Ordynacji Krasińskich. Osobiście zależy mi, by zasób tych zbiorów
był o ile to możliwe skoncentrowany w jednym miejscu oraz by mógł jak najprędzej być
udostępniony, co w dzisiejszych warunkach może dokonać jedynie Biblioteka Narodowa”.
21 Tak przynajmniej do 1949 r. – H. Chamerska, Biblioteka Narodowa w latach 1945–
–1956, [w:] 50 lat Biblioteki Narodowej. Warszawa 1928–1978, red. W. Stankiewicz, Warszawa 1984, s. 96.
22 Mowa o dekrecie z dnia 24 kwietnia 1952 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 172 z późn.zm.).
23 A. Kałudzka, op.cit., s. 186; wcześniej H. Hamerska, l.c.
24 W 2007 r. pełnomocnik dziewięciu osób, określonych jako spadkobiercy Edwarda
Krasińskiego (mającego być „właścicielem Biblioteki Ordynacji Krasińskich”) „z racji sukce-

Ustawa z dnia 13 lipca 1939 r. o znoszeniu ordynacji...

ordynata można było uważać (i uważa się) Stanisława Krasińskiego, który jednak
po wojnie przebywał cały czas w Anglii (gdzie zmarł w 1997 r.), a wobec tego
nie pasowało do niego określenie „posiadacz ordynacji”, bowiem nie był w stanie
wykonywać fizycznego władztwa nad żadnym z przedmiotów majątku Ordynacji, przynajmniej znajdujących się w Polsce25. Stanisław Krasiński miał dwie
żony; z pierwszą się rozwiódł w 1959 r., mając z tego związku córkę, z drugą miał
syna. Ani on, ani jego spadkobiercy nie występowali jednak do Biblioteki Narodowej z jakimikolwiek roszczeniami; co więcej, udział w seminarium „Droga
do Okólnika” w Bibliotece Narodowej w dniu 19 października 2004 r. jako gości honorowych drugiej żony nieżyjącego już wówczas Stanisława Krasińskiego
i ich syna26, wskazywałby na dorozumiane potwierdzenie przez nich aktualnego
stanu faktycznego zachowanych zbiorów Biblioteki Ordynacji Krasińskich, tj.
włączenia tych zbiorów do zasobu Biblioteki Narodowej na zasadzie, jak trzeba
przyjąć, szczególnego depozytu, który stał się w istocie depozytem wieczystym.
*

Ordynacje zostały zniesione z dniem 1 stycznia 1947 r. przy zachowaniu jednak podstawowych materialnoprawnych przepisów ustawy z dnia 13 lipca
1939 r. o znoszeniu ordynacji, stanowiących próbę jednolitego podejścia do
kategorii zróżnicowanej ze względu na różne rozwiązania prawne w różnych
częściach państwa.
Mimo że ordynacje nie istnieją od 70 lat, ustalenie istotnych cech tej historycznej instytucji, mało opisanej w literaturze prawniczej, może, choć
sji po jego trzech rodzonych siostrach” wystąpił z wezwaniem Biblioteki Narodowej do próby ugodowej w sprawie o wydanie tym osobom jako „spadkobiercom Edwarda Krasińskiego stanowiących jego własność i wchodzących w skład masy spadkowej po nim: książek,
czasopism, rycin, rysunków, zbiorów kartograficznych i innych ruchomości pochodzących
z zasobu Biblioteki Ordynacji Krasińskich”. Próba ugodowa okazała się bezkuteczna; na
posiedzeniu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w tej sprawie przedstawiciel Biblioteki
Narodowej złożył pismo, w którym stwierdził, że Biblioteka nie jest w stanie ustosunkować się do zawezwania do próby ugodowej ze względu na to, że nie zostały przedstawione
„jakiekolwiek dowody następstwa prawnego osób wymienionych we wniosku po ostatnim
posiadaczu ordynacji, którym to posiadaczem według danych obecnie dostępnych Bibliotece Narodowej nie był Edward Krasiński”. Zainteresowani nie podjęli dalszych kroków
prawnych, tym razem procesowych.
25 Funkcje bliższe „posiadaczowi” wykonywał obecny w Warszawie (zmarł również
w 1997 r.) Andrzej Krasiński – ten jednak nie powoływał się na swoje ewentualne uprawnienia ordynata. Zmarł on bezpotomnie.
26 A. Mężyński, Zbiory na Okólniku. Wrzesień 1939–październik 1941, [w:] Droga do
Okólnika..., s. 143.
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w różnym stopniu, mieć także wymiar praktyczny – w sprawach wynikających z „ustawy zabużańskiej”, ale także z „dekretu warszawskiego”, jak również
w sprawach dotyczących statusu prawnego pozostałości bibliotek niektórych
przynajmniej ordynacji. Brak szerszego zainteresowania przedwojennej doktryny instytucją ordynacji nie pozostaje bez wpływu na trudności w rozwiązywaniu obecnych problemów prawnych wiążących się z dwoma aktami ustawodawczymi dotyczącymi zniesienia tej instytucji.
Summary

The Law of the 13th of July, 1939 on Abolishing Fees Tail did not abolish itself that
institution, represented then by 55 estates subject to different regulations in divers
parts of the territory of the Republic of Poland, but it provided for an evolutive
process of abolition, to be initiated by the patriarch or ex officio, and accomplished
by the decision of the Appellate Court on abolition. Abolition meant that the patriarch, having been a “possessor” of the fee tail belonging to the whole family, was to
become a regular owner of its goods. Because of the World War, II no fee tail was
abolished within the framework of that Law. All existing fees tail were abolished
ex lege, in the new post-war conditions marked, in particular, by realization of the
land reform, by the 1946 Law-Decree providing for introductory provisions of the
succession law. It repealed the 1939 Law, but maintained in force its substantive
provisions defining the essence of fees tail.
In the article, an analysis is developed of legal problems related to legislation on
abolition of fees tail that arise out in the present Polish legal practice. It relates to
the problem of the right of the 1939 fee tail patriarch to receive, on the basis of the
2005 particular law, a compensation for estates left on the pre-war territory of the
Republic of Poland taken by the USSR; it could be given only to the then owners being physical persons, and not to simple holders. There have been two cases decided
over by administrative courts, and their approach, and to a certain extent decisions,
have been quite different. The other problem examined relates to the present right
of ownership of library collections having belonged to two fees tail, and the respective rights of the National Library of Poland that keeps those collections.
Keywords: fees tail, estates in tail, patriarch, compensation for estates left in the
East, fee tail libraries
Słowa kluczowe: ordynacje, majątek ordynacji, ordynat, rekompensata zabużańska,
biblioteki ordynackie

Anna Musiała1

Czy każdy twórca tworzy dzieło?
(Rozważania prawne w zakresie podstawy prawnej
dla świadczenia pracy twórczej)
Impulsem do napisania poniższego opracowania stał się kontrowersyjny wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2017 r.2, w którym Sąd ten odmówił potraktowania zawartej przez wykonawcę utworu muzycznego w danej
orkiestrze umowy, jako umowy o dzieło i wskazał, że chodzi tu o umowę
o świadczenie usług. Uzasadniając swoje stanowisko uznał: „Ze stwierdzenia,
że umowa o dzieło miała polegać na przygotowaniu i wykonaniu koncertu,
nie można jednoznacznie wywieść szczegółowych parametrów umówionego
rezultatu”. I dalej wskazywał: „Dodając do tego, że zainteresowana była jednym z wykonawców, podporządkowanych dyrygentowi, trudno wnioskować,
że strony jednoznacznie określiły kształt zindywidualizowanego dzieła. (...)
Wręcz przeciwnie, należy z niego wyprowadzić konkluzję, że zainteresowaną
i płatnika składek łączyła umowa o świadczenie usług”.
Wyrok wywołał istną burzę. Odbił się szerokim echem w prasie. J. Hartman w internetowym wydaniu „Polityki” z dnia 12 czerwca 2017 r. wskazywał:
„Co za żenada! Tak to jest, gdy ludzie nie chodzą do teatru i na koncerty. Izba
Pracy Sądu Najwyższego po raz drugi wydała wyrok stwierdzający, że wykonanie utworu muzycznego bądź scenicznego nie jest »dziełem«, lecz usługą,
którą należy rozliczać w ramach umowy zlecenia, od której należy odprowadzać składkę ZUS”3. Z kolei A. Rozwadowska w „Gazecie Wyborczej” z dnia
30 stycznia 2017 r. napisała: „Wyrok Sądu Najwyższego może wywrócić do
góry nogami pracę muzyków, ale także mieć wpływ na zarobki informatyków
czy tłumaczy”. I postawiła tytułowe pytanie: „Umowy o dzieło będą masowo
zamieniane na umowy-zlecenia?”4.
1

UAM.
2
3
4

Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, Wydział Prawa i Administracji
III UK 53/16.
J. Hartman, Sąd Najwyższy tępi sztukę, „Polityka”, 12.06.2017.
A. Rozwadowska, Czy każdy twórca tworzy dzieło, „Gazeta Wyborcza”, 30.01.2017.
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Stowarzyszenie Autorów ZAIKS zorganizowało nawet spotkanie w swojej
siedzibie, poświęcając je następującemu problemowi: „Artysta wykonawca –
twórca czy odtwórca? Umowa o dzieło, autorska umowa o dzieło, umowa zlecenia – charakter tych umów i ich skutki w sferze praw autorskich i przepisów
ubezpieczeniowych”. W zaproszeniu na spotkanie wyraźnie nawiązało do wyroku SN z dnia 10 stycznia 2017 r., wskazując na kontrowersyjne stwierdzenie
tego Sądu, iż: „(...) artysta wykonawca będący członkiem zespołu muzycznego
nie tworzy dzieła, a jedynie wykonuje zleconą mu pracę i powinien podpisać
z zamawiającym umowę zlecenia oraz odprowadzić składkę ZUS”5.
Warto w tym miejscu odnotować, że w dniu 14 czerwca 2017 r. na stronie
internetowej SN ukazał się komunikat tego Sądu, w którym SN odniósł się do
wydanych przez siebie wyroków w przedmiotowej sprawie6. Na wstępie tego
komunikatu stwierdzono następująco: „(...) pragniemy szczególnie podkreślić,
że intencją Sądu Najwyższego nie była obraza i poniżenie polskich artystów,
ale uporządkowanie kwestii prawnych i ubezpieczeniowych.
Jak można podsumować powyższe, wyrok SN w przedmiotowej sprawie
musi być rzeczywiście problematyczny. I rzeczywiście jest. W poniższym artykule chciałabym odnieść się do problemu zawartego w niniejszym judykacie.
Zamierzam odpowiedzieć na podstawowe pytanie, a mianowicie czy zasadnie
SN odmówił zakwalifikowania zawartej przez zainteresowaną w sprawie artystkę umowy jako umowy o dzieło, tym samym sztucznie wtłaczając tę umowę w ramy umowy o świadczenie usług. W konsekwencji zamierzałabym,
przenosząc rozważania prawne na ogólniejszy poziom, ustalić właściwą dla
świadczenia pracy przez artystów formę prawną. W związku z powyższym,
przed udzieleniem odpowiedzi na poniższe pytania, zreferuję przedmiotowy
wyrok, wskazując na jego kluczowe fragmenty.
I. Otóż Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wydał w dniu 13 marca 2013 r.
decyzję, w której stwierdził, że J.K. jako osoba wykonująca pracę na podstawie
„umowy zlecenia” u płatnika składek podlega obowiązkowo ubezpieczeniom
emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu. W decyzji określono też podstawę
wymiaru składek.
Jak ustalił Sąd pierwszej instancji płatnik składek, prowadząc działalność
gospodarczą w zakresie: 1) wspierania twórczości artystycznej, rozpowszech.5

http://www.zaiks.org.pl [dostęp: 31.07.2017].
Chodzi o wspomniany wyżej wyrok z dnia 10 stycznia 2017 r., III UK 53/12 oraz
wyrok z dnia 2 czerwca 2017 r., III UK 147/16.
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niania kultury i sztuki oraz 2) badania, dokumentowania i propagowania dziejów i historycznej roli kierowanej przez siebie jednostki, miasta, gdzie jest ta
jednostka oraz województwa – nie zatrudniał muzyków i solistów na podstawie
umów o pracę, ale zawierał z nimi umowy o dzieło. Sąd ten zwrócił uwagę, że
każdy artysta był zatrudniany przez płatnika do wykonania określonego koncertu. Dlatego zainteresowana zawarła w dniu 23 czerwca 2009 r. z płatnikiem
składek umowę o dzieło, której przedmiotem było przygotowanie i wykonanie
koncertu organowego wraz z zespołem w ramach festiwalu, za wynagrodzeniem
280 zł. Wykonując umowę – jak wskazał ów Sąd – zainteresowana brała udział
w koncercie, przed którym wraz z orkiestrą uczestniczyła w próbach, które odbyły trzy lub cztery razy. Sąd Okręgowy, mając na uwadze ustalony stan faktyczny, podzielił stanowisko organu rentowego i uznał, że nie można przyjąć,
że: „płatnik składek i zainteresowana połączyli się umową o dzieło, realizowali
natomiast umowę o świadczenie usług”. W szczególności ów Sąd podkreślił,
że przedmiot umowy został ustalony w sposób nieweryfikowalny; z materiału
zgromadzonego w sprawie wynika, że pomimo nazwania zobowiązania umową
„o dzieło”, strony ujęły jej przedmiot zbyt ogólnie, nienależycie go zindywidualizowały i jedynie czynnościowo określiły prace powierzone zainteresowanej.
Sąd ten nie negował kwestii, że zainteresowana jest artystką muzykiem, jednakże z tej okoliczności nie wynika dla niego fakt, iż jest ona twórcą. Po analizie
zgromadzonego materiału doszedł do przekonania, że koncert mający miejsce
dnia 28 czerwca 2009 r. nie był twórczą, kreatywną aranżacją utworów, które
mogłyby dalej funkcjonować w obrocie np. jako aranżacja określonej kompozycji
w wykonaniu zainteresowanej. Jak podsumował: „Strona powodowa nie wykazała (...), by przygotowując się do koncertu i uczestnicząc w nim J.K. stworzyła
nowe dzieło. Dziełem takim nie może być też uznany koncert, skoro brak jest
w umowie jakichkolwiek wytycznych odnośnie tytułów wykonywanych utworów, ich charakteru czy sposobu interpretacji i koncert ten nie funkcjonuje jako
odrębny, samodzielny i oderwany od jego twórców byt. Zadanie powierzone
J.K. sprowadziło się zatem wyłącznie do starannego odtworzenia i wykonania
dzieł – utworów muzycznych”.
Sąd Apelacyjny, rozpoznając apelację płatnika składek, nie dopatrzył się
wadliwości postępowania przed Sądem Okręgowym, który – zdaniem Sądu
wyższej instancji – starannie zebrał i rozważył wszystkie dowody oraz ocenił je w sposób nienaruszający zasady swobodnej oceny dowodów. Stwierdził,
że zainteresowana była tylko jednym z wielu odtwórców muzyki biorących
udział w tym wydarzeniu, nie powierzono jej żadnej partii solowej, przy wykonywaniu muzyki musiała w pełni podporządkować się dyrygentowi i jego
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poleceniom. W związku z powyższym Sąd Apelacyjny nie dostrzegł cech charakterystycznych dla umowy o dzieło.
Sąd Najwyższy wskazał, że skarga kasacyjna nie posiada uzasadnionych
podstaw. Ów Sąd potwierdził ustalenia Sądu II instancji, że przedmiot umowy
stanowiło przygotowanie i wykonanie koncertu, a zainteresowana to wyłącznie
jedna z wielu odtwórców muzyki, nie powierzono jej żadnej partii solowej,
a przy wykonaniu muzyki pozostawała w pełni podporządkowana dyrygentowi i jego poleceniom. SN przesądził również, że zainteresowana nie nadała
koncertowi jakiejkolwiek wyjątkowości, na przykład przez nacechowanie kompozycji muzycznej indywidualną interpretacją.
Przechodząc do szczegółów, Sąd ten zwrócił uwagę na sposób określenia
przez strony przedmiotu zobowiązania. Jak uznał, ze wskazania bowiem, że
umowa o dzieło miała polegać na przygotowaniu i wykonaniu koncertu, nie
można jednoznacznie wywieść szczegółowych parametrów umówionego
rezultatu. Dodając do tego, że zainteresowana była jednym z wykonawców,
podporządkowanych dyrygentowi, trudno – jak wskazał SN – wnioskować,
że strony jednoznacznie określiły kształt zindywidualizowanego dzieła i –
kontynuując swój wywód SN uznaje, że rację ma zatem Sąd Apelacyjny, gdy
twierdzi, że wątek ten nie uwiarygodnia rodzaju deklarowanej umowy. Wręcz
przeciwnie – podkreśla SN, należy z niego wyprowadzić konkluzję, że zainteresowaną i płatnika składek łączyła umowa o świadczenie usług. Jednocześnie
powołując się na częsty z orzecznictwa przykład kontrowersyjnej kwestii wykładu jako przedmiotu umowy o dzieło wskazał, iż wykład na określony temat
może stanowić dzieło w rozumieniu art. 627 k.c., jeżeli posiada on cechy utworu, czyli ma charakter autorski – niestandardowy, niepowtarzalny i twórczy,
a nadto jest możliwe jednoznaczne zweryfikowanie jego wykonania; wskazany
zaś wzorzec weryfikacyjny stosuje się w przypadku, gdy przedmiotem umowy o dzieło ma być osiągnięcie rezultatu niematerialnego i nieucieleśnionego,
a więc tak jak ma to miejsce w niniejszej sprawie. Zarazem SN stwierdził,
że ochronie prawa autorskiego nie podlegają działania o charakterze odtwórczym, polegające na wykonywaniu czynności wymagających określonej wiedzy
i zdolności do jej przekazania.
Konkludując, Sąd Najwyższy wskazał, że w przedmiotowej sprawie strony:
1) nie określiły przedmiotu umowy w sposób odpowiadający reżimowi art. 627
k.c. (z określenia, „przygotowanie i wykonanie koncertu organowego” nie da
się bowiem wygenerować sprawdzalnych parametrów uzgodnionego dzieła);
2) nie realizowały też umowy zgodnie z uzgodnionym wzorcem (zainteresowana miała niewielki wpływ na „przygotowanie” i „wykonanie” koncertu, jej rola
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sprowadzała się do realizacji określonych czynności w ramach „większej całości” – co jest charakterystyczne dla umowy o świadczenie usług). Zdaniem SN
powyższe jest wystarczające, aby przyjąć, że nie doszło do zrealizowania umowy według modelu z art. 627 k.c. Ponadto, w związku z powyższym, „zbędne jest rozważenie wątków dotyczących relacji zachodzącej między prawami
autorskimi i umową o dzieło”.
II. Mając na uwadze powyższe na pewno należy zastanowić się nad kwestią
różnic w zakresie przedmiotu umowy o dzieło i umowy o świadczenie usług.
Umowa o dzieło polega na zobowiązaniu się przyjmującego zamówienie do
wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.
Zgodnie z art. 627 k.c. przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty
wynagrodzenia. Elementami przedmiotowo istotnymi umowy o dzieło jest
przede wszystkim określenie dzieła, do którego wykonania zobowiązany jest
przyjmujący zamówienie, a także, z uwzględnieniem regulacji art. 628 w zw.
z art. 627 k.c. wynagrodzenia, do którego zapłaty zobowiązany jest zamawiający. Świadczenia są ze sobą powiązane w ten sposób, że umowa przybiera
postać umowy wzajemnej (art. 627 k.c.).
Dla wyróżnienia umowy o dzieło spośród innych typów umów o świadczenie usług podstawowe znaczenie ma pojęcie dzieła w rozumieniu art. 627 k.c.
Jak słusznie wskazuje się w literaturze, wobec rozbieżności znaczeń w języku
potocznym związanych z tym terminem, droga leksykalnej analizy nie może
doprowadzić do pożądanych wyników; nie ma także dostatecznych podstaw,
aby uznać za rozstrzygające dla prawa cywilnego definicje tego pojęcia ukształtowane na obszarze innych gałęzi nauk. Należy więc, z jednej strony, wziąć
pod uwagę całą treść instytucji umowy o dzieło, a z drugiej strony uwzględnić
elementy konstytutywne innych umów o świadczenie usług, wychodząc z założenia, że – jak dalej w doktrynie trafnie się pisze – racjonalny ustawodawca
konstruuje odrębny typ umowy o dzieło dla wydzielonej – dla tej tylko umowy
– sfery działań ludzkich. I, co w piśmiennictwie się podkreśla, dopiero na owej
podstawie – można stwierdzić, że w odróżnieniu od umowy zlecenia i umowy
o pracę wykonanie dzieła polega nie na samym tylko prowadzeniu działalności,
ale na prowadzeniu do oznaczonego rezultatu7.
Umowa o dzieło stanowi w pewnym sensie „rezultat usługi”; rezultat,
o który umawiają się strony, musi być obiektywnie osiągalny i w konkretnych
7

Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa
2010, s. 177–178.
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warunkach pewny. Celem umowy o dzieło nie jest bowiem czynność (samo
działanie) lub zaniechanie, które przy zachowaniu określonej staranności prowadzić ma do określonego w umowie rezultatu. Przy umowie o dzieło idzie
o osiągnięcie określonego rezultatu, niezależnie od rodzaju i intensywności
świadczonej w tym celu pracy i staranności. Stąd też odpowiedzialność przyjmującego zamówienie, w wypadku nieosiągnięcia celu umowy, jest więc odpowiedzialnością za nieosiągnięcie określonego rezultatu, a nie za brak należytej
staranności8.
A zatem rezultat ten powinien być z góry – to znaczy w umowie – dokładnie i według obiektywnie sprawdzalnych cech określony, zaś jego osiągnięcie
musi być przez strony uważane za pewne, nie jedyne prawdopodobne. Rezultat
w postaci dzieła jest zawsze wytworem przyszłej indywidualnej działalności
człowieka, ale co bardzo ważne, ostateczny rezultat jego aktywności – dzieło
– musi być wytworem samoistnym, niezależnym od wykonawcy. Cechę taką
mogą mieć zarówno rezultaty materialne, jak i niematerialne, jednak w kontrowersyjnej sprawie czy dzieło musi być utrwalone w przedmiocie materialnym,
w doktrynie wskazuję się, że należy opowiedzieć się za tą koncepcją i w konsekwencji wyłączyć z zakresu tego pojęcia wszelkie nieucieleśnione rezultaty
działalności ludzkiej9.
Mając na uwadze powyższe, rzeczywiście w kontekście przedmiotowej
sprawy mógłby być istotny problem dla zakwalifikowania jako dzieła z umowy o dzieło w rozumieniu art. 627 k.c. aktywności świadczonej przez zainteresowaną. Jest to dodatkowo dość kłopotliwe, biorąc pod uwagę ogólniejszy
problem, że ścisłe odróżnienie rezultatów natury niematerialnej i materialnej
okazuje się trudne do przeprowadzenia. Co więcej, problemu nie rozwiązuje
fakt, że w tej sprawie SN zajął swego czasu odmienne stanowisko, kwalifikując
jako dzieło występy rewii na lodzie10. Jednak w późniejszych orzeczeniach tego
Sądu bardziej zobiektywizowane, lecz nieucieleśnione rezultaty działalności
zostały uznane za usługi podlegające przepisom o zleceniu.
Niemniej trzeba zwrócić uwagę, że możliwe jest zawarcie umowy o dzieło,
nieobjętej zresztą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, której przedmiot
stanowi wykonanie np. koncertu, a więc chodzi o dzieło niematerialne i nieucieleśnione, jednak pod warunkiem, że koncertowi temu można przypisać cechy
utworu w rozumieniu prawa autorskiego. Jako bowiem wytwór subiektywnie
8
9
10

Ibidem.
Ibidem.
Wyrok SN z dnia 13 marca 1967 r., I CR 500/66.
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pewny dzieło różni się od utworów chronionych prawem autorskim, których
realizacja jest zawsze niepewna i zależna od osobistych cech twórcy. W przepisie
ust. 1 art. 85 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i o prawach pokrewnych11, ustawodawca, jako prawo pokrewne, wymienił artystyczne wykonanie stanowiąc, że każde artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej
pozostaje pod ochroną niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu
wyrażenia. W ust. 2 doprecyzowano pojęcia „artystycznych wykonań”, poprzez
wskazanie, że są to w szczególności: działania aktorów, recytatorów, dyrygentów,
instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz innych osób w sposób
twórczy przyczyniających się do powstania wykonania.
Co warto w tym miejscu odnotować, w wyroku z dnia 19 lutego 2015 r.12 Naczelny Sąd Administracyjny, w ogólnych rozważaniach na temat artystycznych
wykonań, podkreślił że: „(...) artystyczne wykonania (podobnie jak utwory) są
objęte ochroną prawną lex specialis, gdyż stanowią rezultat działalności człowieka cechujący się szczególnym indywidualizmem, jednocześnie osiągnięty
w wyniku określonej pracy intelektualnej”. Dlatego – jak dalej ów Sąd zauważył
– relewantny wymóg „artystyczności” jest konieczny dla rozdzielenia rezultatów
pracy z utworem pozbawionym wyraźnego „indywidualnego piętna” wykonawcy
od tych, w których takie „indywidualne piętno” jest zauważalne.
Uważam, że w komentowanym orzeczeniu nie rozważano w ogóle charakteru dobra prawnego w postaci artystycznego wykonania przez zainteresowaną cudzego utworu i zaniechano dokładnego wyjaśnienia czy samo w sobie
może ono stanowić przedmiot umowy o dzieło. Chodzi o precyzyjne wywody
w zakresie tego czy aktywność zainteresowanej można kwalifikować do ochrony gwarantowanej artystycznym wykonaniem, a przez dopuszczalne jest też
zawarcie w tej mierze umowy o dzieło.
Gdy powyższe nie będzie możliwe, dopiero wówczas można wskazać na
przepis art. 750 k.c., zgodnie z którym do umów o świadczenie usług, jakie nie
są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. W tej sytuacji ustalenie, że jakaś konkretna umowa i stosunek zobowiązaniowy jest „umową o świadczenie usług, która nie jest regulowana innymi
przepisami”, pociąga za sobą obowiązek wykonania nakazu z art. 750 k.c.,
a więc obowiązek odpowiedniego zastosowania przepisów o zleceniu.
Istota umowy zlecenia, w świetle art. 734 k.c. i nast., wyraża się w tym, że
przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności praw11
12

J.t., Dz.U. 2017, poz. 880 z póżn. zm.
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nej dla dającego zlecenie. Umowę zlecenia zalicza się przy tym do zobowiązań
tzw. starannego działania, a nie zobowiązań rezultatu. Chociaż sama definicja
zakłada dążenie do osiągnięcia określonego rezultatu – dokonania czynności
prawnej, jednakże w razie jego nieosiągnięcia, ale jednoczesnego dołożenia
wszelkich starań w tym kierunku, przy zachowaniu należytej staranności, zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania. Innymi
słowy odpowiedzialność kontraktowa przyjmującego zlecenie powstanie wówczas, gdy przy wykonaniu zlecenia nie zachował wymaganej staranności, niezależnie od tego czy oczekiwany przez dającego zlecenie rezultat nastąpił, czy nie.
III. Zatem zastanowić się trzeba nad tym czy w przedmiotowej sprawie można
aktywności scenicznej zainteresowanej przypisać cechy „artystycznego” wykonania, co oczywiście pozostaje zadaniem niezmiernie trudnym. Wtedy nie
było kwestii dylematu kwalifikacji tejże umowy jako umowy o dzieło. W takiej
bowiem sytuacji oczywista jest właściwość tejże właśnie umowy. Pytanie jest
tylko takie jak należy rozumieć kwestię „artystyczności”.
Jedną z możliwych propozycji może być interpretacja wykonania „artystycznego” jako wykonania utworu artystycznego. Eliminowałoby to – jak wskazuje
się w literaturze – ochronę za pomocą prawa pokrewnego „wykonań” utworów
naukowych lub technicznych – o ile w ogóle można mówić w tym wypadku
o wykonaniach. Należy więc w zakresie powyższej problematycznej kwestii
– w ślad za wyrażonym w literaturze przedmiotu stanowiskiem – przyjąć, że
przedmiotem prawa pokrewnego jest każde artystyczne wykonanie utworu (lub
dzieła sztuki ludowej), niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu
wyrażenia13.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że w pierwotnej wersji, znowelizowanej w 2000 r., kontrowersyjny przepis brzmiał: „przedmiotem prawa do artystycznego wykonania jest, pod warunkiem jego ustalenia, każde wykonanie
utworu mające charakter artystyczny, niezależnie od wartości, przeznaczenia
i sposobu wyrażenia”. Słusznie wyciąga się z powyższego wniosek, że nie należy
jednak przywiązywać nadmiernego znaczenia do faktu, że pierwotna wersja
istotnie bardziej eksponowała „artystyczny charakter” wykonania. Uzasadnione bowiem wydaje się przede wszystkim założenie, że oba człony zwrotu
„artystyczne wykonanie” są ważkie dla zdekodowania jego znaczenia; a mając
to na uwadze należy przede wszystkim założyć, że relewantne wykonanie – jak
13

M. Czajkowska-Dąbrowska, Komentarz do art. 85 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, [w:] Prawa autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. J. Barta, R. Markiewicz, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, K. Feichner, E. Traple, LexOmega.
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dalej wskazuje się w piśmiennictwie – powinno cechować się artystycznym
charakterem. Ten sposób interpretacji – wg przywoływanego autora – znajduje swoje wsparcie w ust. 2, który jako artystów wykonawców „w szczególności” wskazuje nie tylko aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów,
wokalistów, tancerzy oraz mimów, lecz także inne osoby, które „w sposób
twórczy” przyczyniły się do powstania wykonania. Jak dalej pisze się w komentarzu: „Ta przykładowa lista, która nie powinna być bez znaczenia dla
wykładni interpretowanego pojęcia, wydaje się wyraźnie wskazywać element
interpretacji utworu jako okoliczności konstytutywnej dla zaistnienia wykonania. Jednocześnie przepis nie wymaga od artysty wykonawcy formalnych kwalifikacji twórczych14. Powyższe zapatrywanie znajduje zresztą potwierdzenie
w orzecznictwie, gdzie pisze się tak: „Wskazuje się, że chodzi o «wykonanie
utworu artystycznego», jednakże nie oznacza to, że zasięg praw do wykonań
ograniczony jest do takich jedynie, które pochodzą od artystów uznanych, od
osób legitymujących się dyplomem ukończenia odpowiedniej szkoły, członków
stowarzyszeń skupiających określone kategorie artystów wykonawców itp.”15.
W związku z powyższym o aktywności zainteresowanej nie można mówić
inaczej jak o aktywności artystycznej, co może tym samym stanowić przedmiot umowy o dzieło. SN mylnie podbudowuje swoje stanowisko, odmawiając
uznania jej wykonania jako „artystycznego” w konsekwencji: przedmiotowej
umowy jako umowy o dzieło przez wskazanie, że zainteresowana – „instrumentalistka” była jednym z wielu odtwórców muzyki, nie powierzono jej
żadnej partii solowej, przy wykonywaniu muzyki musiała w pełni podporządkować się dyrygentowi i jego poleceniom oraz nie nadała koncertowi żadnej
wyjątkowości, na przykład przez nacechowanie kompozycji muzycznej indywidualną interpretacją. Zwrócić tymczasem trzeba uwagę na to, że rodzajów
artystycznych wykonań jest bardzo wiele, a każde z nich może być realizowane
solo lub w mniejszym lub większym zespole. Zwracam tu jeszcze raz uwagę
na brzmienie ust. 2 przywołanej ustawy, który jako artystów wykonawców
„w szczególności” wskazuje nie tylko aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy oraz mimów, lecz także inne osoby, które „w sposób twórczy” przyczyniły się do powstania wykonania. Zatem prawo
do artystycznego wykonania może przysługiwać każdej osobie, która w sposób
twórczy przyczyniła się do artystycznego wykonania.
14
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15 Wyrok SA w Warszawie z dnia 13 września 2012 r. I ACa 1283/11, LEX nr 1254515.

27

Anna Musiała

28

Oczywiście pojawia się pytanie o sposób rozumienia interpretacji utworu
muzycznego. W tym miejscu najstosowniejsze będzie przywołanie słów artystki-dyrygentki oraz prawniczki i specjalistki w zakresie praw autorskich w jednej
osobie, A. Sewerynik, która pisze tak: „Interpretacja utworu muzycznego przez
artystę wykonawcę co do zasady dotyczy: agogiki (tempa), artykulacji (sposób
wydobycia dźwięku), dynamiki (rozkładu „głośności”) oraz frazowania. Nie
można zaś co do zasady mówić o interpretacji samej melodii czy układu współbrzmień utworu, czyli napisanych przez kompozytora, określonych nut. One
powinny pozostać niezmienione, a co najwyżej mogą być uzupełnione o ozdobniki zgodne ze stylem utworu. Zagranie innego dźwięku melodii niż zapisanego
w nutach, jest uważane za błąd wykonawcy, a nie za wyraz jego osobistej interpretacji dzieła. Mieszany charakter ma kolorystyka utworu. Z jednej strony jest
ona ustalana przez kompozytora (utwór na fortepian, orkiestrę symfoniczną);
z drugiej strony mają na nią wpływ elementy, takie jak: dynamika i artykulacja, które są ze swej natury niedookreślone i są poddawane interpretacji artysty
wykonawcy. Oczywiście, niektóre techniki kompozytorskie wprowadzają odstępstwa od tych założeń”. Jak dalej pisze wyżej wskazana Autorka: „Aby stwierdzić zatem, czy danej osobie przysługuje prawo do artystycznego wykonania,
konieczne jest jeszcze określenie, kiedy jego działanie ma charakter »twórczy«.
Upraszczając bardzo można wskazać, że twórczość sprowadza się do tego, że
artysta wykonawca interpretuje utwór w osobisty sposób”. I zarazem A. Sewerynik stawia kluczowe z punktu widzenia niniejszego opracowania pytanie: „Ale
czy fakt, że artysta wykonuje utwór w większym zespole, np. w orkiestrze, ma
jakiekolwiek znaczenie? Czy agogika, artykulacja, dynamika, frazowanie oraz
kolorystyka zależą jedynie od decyzji dyrygenta?” I udziela fundamentalnej odpowiedzi: „Z pewnością w dużym stopniu, ale dyrygent nie jest nigdy w stanie
w stu procentach, niejako automatycznie, uzyskać założonego przez siebie efektu. Nie kręci on gałkami, tylko przekazuje sygnały muzykom w orkiestrze, którzy
je na swój sposób realizują. Z pewnością nie jest tak, że ten sam utwór, dyrygowany przez tego samego dyrygenta, brzmi identycznie, wykonywany przez
różne orkiestry. Każda będzie grała i reagowała na sygnały i uwagi dyrygenta
inaczej, zatem samo wykonanie utworu też będzie inne”. Skonkludowała następująco: „Podsumowując, sam fakt wykonywania utworu w zespole pod batutą
dyrygenta, nie eliminuje »twórczego« charakteru działania muzyka. Nadal jego
wykonanie jest w jakimś stopniu osobiste, nacechowane jego muzycznymi »odczuciami«”16.
16
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W kontekście powyższego należy uznać sformułowania zawarte w wyroku SN za błędne i niemające potwierdzenia w wiedzy i praktyce wykonywania muzyki. Z kolei idąc torem myślenia SN, okazuje się, że umowa o dzieło
dotycząca artystycznego wykonania podczas koncertu zasadnie może zostać
zawarta tylko w przypadku gdy powstaje nowy utwór, a więc np. w ramach
improwizacji bądź spontanicznego tworzenia. Jeżeli zaś utwór nie powstaje,
a mamy do czynienia jedynie z artystycznym wykonaniem, należy zawrzeć
umowę o świadczenie usług (zlecenie). Z tym zaś zgodzić się nie można.
Summary

The impulse for this paper was a controversial ruling of the Supreme Court of 10
January 201717, in which the Court refused to treat contractual work performed by
a performer in an orchestra as a contract for specific work and stated that it was
rather a contract for the provision of services. To justify that position, the Court
found that: “The statement that the contract for a specific work was to consist in
the staging and performance of a concert, makes it impossible to clearly ascertain
the detailed parameters of the agreed outcome”.
The Court further pointed out that: ”Adding to the fact that the interested party
was one of the performers subordinated to the conductor, it is hard to conclude that
the parties clearly defined the shape of the specific work in question. (...) On the
contrary, this leads to a conclusion that the interested party and the remitter were
bound by a contract for the provision of services”.
However, the wording of the Supreme Court’s judgment should be considered
erroneous as no basis therefor can be found in the knowledge and practice of performing music. Moreover, following the line of the Supreme Court’s reasoning, it
turns out that a contract for specific work consisting in an artistic performance
during a concert, can only be concluded if it involves creating a new piece, i.e. if it
is improvised or spontaneously created. However, if a piece is not created anew and
we are dealing with an artistic performance only, a contract for specified services
should be concluded. And with that, one cannot agree.
Keywords: contract to perform a specific work, creative work, artistic performance
Słowa kluczowe: umowa o dzieło, praca twórcza, praca artystyczna
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Meandry nowelizacji przepisów dotyczących
przestępstwa niealimentacji
Przestępstwo niealimentacji było penalizowane na ziemiach Polski przed
I wojną światową, w zaborze rosyjskim przez kodeks karny z 1903 r. (potocznie zwanym kodeksem Tagancewa art. 419 i 420) oraz pruskim przez kodeks
Rzeszy Niemieckiej z 1871 r. (§ 361, pkt 4, 9 i 10). W zaborze austriackim
niealimentacja nie stanowiła przestępstwa. W obu wspomnianych kodeksach
państw zaborczych za przestępstwo uznawano odmowę dostarczania pożywienia, przy czym w kodeksie Rzeszy Niemieckiej obowiązek ten wiązano z faktycznym stanem opieki, a nie tylko z tytułu związku rodzinnego. W kodeksie
rosyjskim podstawą odpowiedzialności było skierowanie osoby niemającej
lat 17 do żebractwa lub „innego, niemoralnego zajęcia”2. Mimo wątpliwości
zgłaszanych przez swoich członków N. Kałużniackiego i A. Mogilnickiego,
Komisja Kodyfikacyjna prawa karnego opowiedziała się za penalizacją niealimentacji wskazując, że społeczeństwo nie może być obojętne na zaniedbania
w spełnianiu takich obowiązków, gdyż jest to groźne dla osoby pokrzywdzonej
niealimentacją, a pośrednio dla całego społeczeństwa.
Kodeks karny z 1932 r. ujął przestępstwa niealimentacji w art. 201, pomieszczonego w rozdz. XXXI „Przestępstwa przeciwko opiece i nadzorowi”3.
1

Prof. zw. dr hab. prawa, Kierownik Katedry Prawa Ochrony Własności Intelektualnej, Pprodziekan Wydziału Prawa, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie.
2 J. Sosnowska, Alimenty a prawo karne. Praktyka wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2012, s. 12 i n. Por. także: M. Szewczyk, Przestępstwo niealimentacji, [w:] A. Marek,
L.K. Paprzycki, System prawa karnego, t. 10, red. J. Warylewski, Przestępstwa przeciwko
dobrom indywidualnym, Warszawa 2012, s. 953 i n. Zob. także: A. Mogilnicki, E.S. Rappaport, Ustawy karne tymczasowo obowiązujące na obszarze b. Zaboru Rosyjskiego, t. I:
Kodeks karny z ustawami dodatkowemi, Warszawa 1923, s. 282–283; także: Ustawy karne
tymczasowo obowiązujące w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
t. I, Kodeks karny z ustawami dodatkowemi, Warszawa 1928, s. 319–320.
3 W tekście art. 201 k.k. z 1932 r. „§ 1 Kto przez złośliwe uchylanie się od wykonania
ciążącego na nim z mocy ustawy obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej doprowadza tę osobę do nędzy lub do konieczności korzystania ze wsparcia podlega karze
więzienia do lat 3 lub aresztu do lat 3; § 2 Tej samej karze podlega, kto czynu określone

Meandry nowelizacji przepisów dotyczących przestępstwa...

W komentarzu J. Makarewicza z 1938 r. podkreślono, że „przepis art. 201 § 1
k.k. z 1932 r. ma na celu stworzenie sankcji przeciwko tym osobom, które ze
złej woli unikają wypełnienia obowiązku dostarczania środków utrzymania dla
osób najbliższych, wobec których obowiązek ten mają, jako oparty na przepisie
ustawy”. Dodano jednocześnie, że to „czy taki ustawowy obowiązek istnieje,
oceni sędzia karny sam [podkr. – J.S.], oczywiście pomocne dla nich będzie
także istnienie, wydanych w tym względzie wyroków sądowych”4. W doktrynie podkreśla się, że w treści art. 201 k.k. z 1932 r. przewidziano dwa typy
przestępstw niealimentacji. Jeden wyodrębniony został ze względu na osobę
ofiary – osoba najbliższa, odnośnie której obowiązek ciążył na sprawcy z mocy
ustawy (§ 1). Drugi ze względu na źródło powstania obowiązku – prawomocne lub podlegające wykonaniu orzeczenia sądu. W doktrynie dość stanowczo
prezentowano pogląd, że celem art. 201 k.k. z 1932 r. jest ochrona interesów
osób, względem których sprawca ma obowiązek opieki oraz zmuszenie sprawcy za pomocą represji karnej do wykonywania obowiązków alimentacyjnych5.
w § 1 dopuszcza się względem innej osoby, jeżeli obowiązek łożenia na jej utrzymanie
został stwierdzony prawomocnym lub podlegającym wykonaniu orzeczeniem sądu; § 3
Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego a w razie jego śmierci, spowodowanej
przestępstwem określonym w § 1 lub 2 – z urzędu”.
4 J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938, s. 480 (reprint KUL – Lublin 2012). W komentarzu tym wyjaśniając przesłanką „złośliwości” wskazano, że „złośliwie
działa ten, którego motywem jest chęć dokuczenia, zrobienia przykrości innej osobie”.
Zob. s. 481 i 446. Szerzej na temat złośliwości wypowiedział się J. Makarewicz, komentując treść art. 20 rozporządzenia Prezydenta RP z 11 lipca 1932 r. prawo o wykroczeniach
Dz.U. RP 1932, nr 22, poz. 165 – stwierdzając, że „dla złośliwości charakterystyczna jest
nie tylko wola spełnienia tego, co jest przestępstwem lecz istnienie podstawowej dyspozycji
woli, skierowanej ku wyrządzeniu zła pewnej kategorii (ibidem, s. 675). W późniejszym
komentarzu M. Siewierskiego „złośliwość” identyfikowano z umyślnością negując jednak,
aby przestępstwo niealimentacji było przestępstwem kierunkowym. Stwierdzano że złośliwe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego zachodzi przede wszystkim wówczas,
gdy sprawca mając ku temu środki materialne obowiązku tego nie spełnia. M. Siewierski,
Kodeks karny i prawo o wykroczeniach. Komentarz, Warszawa 1965, s. 239.
5 M. Siewierski, Kodeks..., s. 240. W orzecznictwie Sądu Najwyższego stwierdzono,
że art. 201 k.k. z 1932 r. ma zastosowanie, „gdy sprawca przez złośliwe uchylanie się od
ustawowego albo stwierdzonego prawomocnym lub podlegającym wykonaniu orzeczeniem
sądu obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby doprowadzają do takiego niedostatku,
który nie pozwala jej na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych bez korzystania
z opieki społecznej, pomocy instytucji lub osób nie zobowiązanych do alimentacji, albo
– bez oczywiście nadmiernego wysiłku – osoby współzobowiązanej do alimentacji”. Do
podstawowych potrzeb zaliczono przy tej okazji potrzeby w zakresie wyżywienia, odzieży, mieszkania oraz niezbędnej nauki. Uchwała Sądu Najwyższego, Izba Karna z 27 lipca
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W judykaturze na tle treści art. 201 k.k. rozważano sytuację kiedy obowiązek
alimentacji został uchylony a powództwo o alimenty prawomocnie oddalone6.
W kodeksie karnym z 1969 r. przestępstwo niealimentacji ujęte zostało
w treści art. 186 k.k.7 Formułując ten przepis ustawodawca zrezygnował z istniejącego wcześniej w art. 201 k.k. z 1932 r. znamienia „złośliwości”, zastępując
je znamieniem „uporczywości”. W judykaturze wyjaśniając termin „uporczywości” wskazano, że uporczywość w uchylaniu się od obowiązku łożenia na
utrzymanie osób, wobec których istnieje obowiązek alimentowania z ustawy
albo na mocy prawomocnej lub podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu
zachodzi w takiej sytuacji, w której zobowiązany mający obiektywną możli1959 r., VI KO 78/59 OSN CK 1960, nr 2, poz. 18. Podkreślano także, że przedmiotem
przestępstwa z art. 201 § 2 k.k. z 1932 r. może być osoba, na rzecz której prawomocnym
wyrokiem zasądzono rentę stałą, jako odszkodowanie dokonane trwałe uszkodzenie ciała,
jeżeli renta ma charakter łożenia na utrzymanie, a zobowiązany do płacenia jej przez swoje
złośliwe uchylanie się od tego obowiązku doprowadza inną osobę do takiego niedostatku,
że nie pozwala on jej na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, uchwała Sądu
Najwyższego z 12 lipca 1962 r. VI KO 12/62, OSN KW 1963, nr 3, poz. 48.
6 W uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 1966 r.
VI KZP 10/66 stwierdzono, że fakt, że wyrok stwierdzający obowiązek alimentacji został uchylony, a powództwo o alimenty prawomocnie oddalone, powoduje, że w czynie
oskarżonego popełnionym tak przed, jak i po uchyleniu tego wyroku nie ma przestępstwa
określonego w art. 201 § 2 k.k. z 1932 r., co daje podstawę do wznowienia postępowania
na korzyść oskarżonego OSN KW 1966, nr 8, poz. 80. Zob. także: Glosa M. Bereżnickiego
OSP 1972, nr 2, poz. 34 i W. Wanatowskiej OSP 1972, nr 2, poz. 35. Por. także: wyrok Sądu
Najwyższego z 8 grudnia 1962 r. V KK 721/62, OSN KW 1963, nr 11, poz. 200. W uzasadnieniu tego ostatniego wyroku stwierdzono, że przepis art. 201 § 2 k.k. ma za zadanie
ochronę prawa do alimentacji, a nie ochronę prawa czy wykonalności orzeczenia sądowego stwierdzającego obowiązek alimentacji. Wspomniana uchwała składu siedmiu sędziów
przecięła istniejące w tym względzie wątpliwości, której wyrazem było stanowisko zaprezentowane przez Sąd Najwyższy w kilku wyrokach. Zob. w tym względzie H. Rajzman,
Przegląd orzecznictwa, „Nowe Prawo” 1964, nr 5, s. 515; M. Bereżnicki, Glosa do wyroku
OSP 1972, nr 2, poz. 34.
7 W tekście art. 186 k.k. z 1969 r. stwierdzono: „§ 1 kto uporczywie uchyla się od
wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy obowiązku łożenia na utrzymanie dziecka,
rodziców lub innej osoby najbliższej i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia
podstawowych potrzeb życiowych podlega karze pozbawienia wolności do lat 3; § 2 tej
same karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 względem osoby, co do
której obowiązek łożenia na utrzymanie stwierdzono prawomocnym lub podlegającym
wykonaniu orzeczeniem sądu; § 3 ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu
opieki społecznej lub organizacji społecznej”. Należy dodać, że przepis § 3 został skreślony
z dniem 1 stycznia 1975 r. przez art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym Dz.U. 1974, nr 27, poz. 157.
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wość wykonywania tego obowiązku nie wykonuje go, wykazując przy tym złą
wolę8. Wyjaśniając znamię uporczywości podkreślano także w orzecznictwie,
że „uporczywe” uchylanie się oznacza długotrwałe postępowanie nacechowane nieustępliwością. W pojęciu „uchylania się”, jak zauważono, zawarty jest
negatywny stosunek psychiczny osoby zobowiązanej do nałożonego na nią
obowiązku sprawiający, że nie dopełnił on tego obowiązku mimo, że ma możliwość jego wykonania9. Wskazano także, że sama uporczywość uchylania się
od obowiązku alimentacyjnego przewidziana w treści art. 186 § 1 k.k. z 1969 r.
nie jest tożsama z zachowaniem świadczącym o chęci osiągnięcia korzyści
majątkowej, gdyż motywacja w całości niewykonania tego obowiązku może
być różnorodna i zazwyczaj jest inna niż chęć osiągnięcia korzyści majątkowej10. W judykaturze zauważono również, że czynu określonego w art. 186
§ 1 k.k. z 1969 r. dopuszcza się tylko ten, kto mógłby wykonać ciążący na nim
obowiązek, ale nie czyni tego mimo realnych możliwości w tym względzie11.
Podkreślono także w orzecznictwie Sądu Najwyższego, że dla bytu przestęp8

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 1970 r., V KRN 437/70 OSN KW
1971, nr 3, poz. 37. Komentując wspomniany wyrok Z. Siwik wskazał, że wprowadzenie
„uporczywości”, jak znamienia niealimentacji miało na celu zawężenie zakresu odpowiedzialności karnej i zmierzało do uniknięcia zbyt daleko idącej ingerencji prawa karnego
w stosunki rodzinne. Podkreślał, że chodziło o rozgraniczenie przestępstwa niealimentacji
od niealimentacji mającej charakter tylko bezprawności cywilnej. Podnosił także, że znamię
„uporczywości” jest znamieniem obiektywno-subiektywnym, przywołując w tym zakresie
poglądy S. Frankowskiego zawarte e jego pracy pt. Przestępstwa kierunkowe w teorii i praktyce, Warszawa 1970, s. 123 i L. Falandysza, Przestępstwa przeciwko rodzinie i młodzieży,
[w:] Prawo karne. Część szczególna. Wybrane zagadnienia, red. L. Lernell, A. Krukowski, Warszawa 1969, s. 73. Uporczywość, jak wskazuje Z. Siwik, wynika z postępowania
sprawcy – z długotrwałości uchylania się oraz z jego nastawienia psychicznego, a więc
zatwardziałości. W tym mieści się koncepcja „złej woli”, która przywołana została w tezie
i uzasadnieniu wyroku z 24 listopada 1970 r. Poważne zastrzeżenia glosatora budziło natomiast traktowanie przez Sąd Najwyższy „obiektywnej możliwości”, jako elementu obiektywnego uporczywości. Podkreślał on, że takim elementem obiektywnym, niewyłączającym
istnienia ocen subiektywnych powinna być długotrwałość niealimentacji i wielokrotność
uchylania się od niej. Zob. Z. Siwik, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 24 listopada 1970
r., V KRN 437/70, „Państwo i Prawo” 1972, R. XXVII, z. 3 (313), s. 176–178.
9 Wyrok Sądu Najwyższego z 19 grudnia 1979 r. V KRN 297/79, OSN PG 1980, nr 6,
poz. 79.
10 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 1993 r. II KRN 105/93, OSN KW 1993, nr 9–
–10, poz. 57.
11 Wyrok Sądu Najwyższego z 9 maja 1995 r. III KRN 29/95, OSN KW 1995, nr 9–10,
poz. 64.
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stwa określonego w art. 186 k.k. z 1969 r. nie wystarczy ustalenie, że oskarżony
nie płacił alimentów, do których łożenia był zobowiązany, lecz konieczne jest
ustalenie, że od tego obowiązku „uchylał się” i to „uporczywie”. Stwierdzono,
że oba te znamiona nie są równoznaczne z samym niepłaceniem (niełożeniem)
alimentów, lecz mają wydźwięk pejoratywny, świadczący o wyraźnie złej woli
domniemanego sprawcy, ignorującego w sposób tendencyjny obowiązek alimentacyjny, wynikający czy to z ustawy, czy to z odpowiedniego wyroku sądu
cywilnego i niewywiązywaniu się zeń mimo posiadanych realnych możliwości ku temu12. Podkreślono w końcu w orzecznictwie Sądu Najwyższego, że
przestępstwo niealimentacji przewidziane w art. 186 k.k. 1969 r. jest przestępstwem trwałym. Do jego istoty należy wielokrotność zaniechania, wyrażająca
się w praktyce nieuiszczaniem rat alimentacyjnych, co jest wyrazem istnienia
po stronie sprawcy trwałego zamiaru uchylania się od obowiązku łożenia na
utrzymanie. Ustalenie popełnienia tego przestępstwa w pewnych okresach nie
będzie możliwe, gdy niezależnie od woli osoby zobowiązanej do świadczeń
alimentacyjnych odpadnie, chociaż jedna z przedmiotowych przesłanek odpowiedzialności karnej za to przestępstwo13.
12 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 1996 r., II KRN 200/95, „Prokuratura
i Prawo” 1996, nr 10, poz. 8, LEX nr 25594. Ze stanowiskiem tym koresponduje treść
postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 1996 r. II KRN 204/96, „Prokuratura i Prawo” 1996, nr 11, poz. 4, w którym stwierdzono, że w pojęciu „uchyla się” mieści
się negatywny stosunek psychiczny osoby zobowiązanej do wykonania nałożonego na nią
obowiązku, który sprawia, że mimo obiektywnej możliwości jego wykonania sprawca tego
obowiązku nie wypełnia, gdyż wypełnić go nie chce lub też zlekceważył obowiązek nałożony wyrokiem. Oczywiście ten negatywny stosunek powinien być wykazany stosownymi
dowodami.
13 Wyrok Sądu Najwyższego z 4 grudnia 1998 r. III KKN 586/98, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 5, poz. 4, LEX nr 1500709. W judykaturze wskazano także, że przestępstwo
uporczywej niealimentacji jest przestępstwem trwałym, jest ono dokonane, ale jeszcze
niezakończone póki utrzymywane jest przez sprawcę stan bezprawny. Dalsza, uporczywa
niealimentacja po wyroku wskazującym może stanowić nowe przestępstwo. Wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 19 października 2004 r., IV KK 316/04, OSN w SK 2004, nr 1, poz.
1841. W orzecznictwie Sądu Najwyższego prezentowano wyraźnie pogląd, że granice kolejnego przestępstwa niealimentacji powinny być dokładnie określone z uwzględnieniem
treści poprzedniego wyroku skazującego zob. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 maja
2002 r., V KK 10/02, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 12, poz. 8, LEX nr 53910. W kwestii
pojęcia „uporczywości” por. także: H. Rajzman, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego
w zakresie prawa karnego materialnego (I półrocze 1971), „Nowe Prawo” 1972, nr 2, s. 279;
A. Rypiński, Przestępstwo uchylania się od obowiązku alimentacyjnego, „Nowe Prawo”
1972, nr 3, s. 458 i n.
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W doktrynie zauważono, że przestępstwo z art. 186 k.k. z 1969 r. zachodzi
wówczas, gdy uchylanie się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego jest
uporczywe, jednak sam fakt niepłacenia alimentów nie może być utożsamiany
z uporczywością. Uchylanie się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego
jest uporczywe, wytrwa czas dłuższy, pomimo starań uprawnionego o ustalenie świadczeń, sprawca zaś mimo możności wykonania przez niego obowiązku alimentacyjnego wykazuje przy tym złą wolę czy to wyrażoną wprost np.
słowami: „nie płaciłem i płacić alimentów nie będę”, czy też pośrednio swym
zachowaniem się, np. utrudniając egzekucję świadczeń alimentacyjnych 14.
Warto w tym miejscu zauważyć, co podkreślano w literaturze, że przedmiotem
przestępstwa jest także osoba, co do której obowiązek alimentacyjny stwierdzono prawomocnym lub podlegającym wykonaniu orzeczeniem sądu, np.
na podstawie umowy o dożywocie lub z tytułu odszkodowania za czyny niedozwolone15.
Większość wątpliwości rysujących się na tle treści art. 186 § 1 i 2 przecięły
„Wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w zakresie prawnokarnej ochrony rodziny” z 9 czerwca 1976 r.16 Stwierdzono w nich, że celem
przepisu art. 186 § 1 i 2 k.k. 1969 r. jest ochrona praw alimentacyjnych, przysługującym określonym osobom z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego. Wyrazem wzmocnienia tej ochrony miała być nowelizacja art. 186 polegająca na
przekształceniu tego przestępstwa na ścigane z urzędu, zamiast jak poprzednio
na wniosek. Przesądzono także w Wytycznych, że określenie „uchyla się” użyte
w art. 186 k.k. oznacza umyślne zaniechanie spełnienia wątpliwości – uwarunkowane oczywiście możliwością – łożenie na utrzymanie osoby uprawnionej.
W efekcie, jak wskazano, należy zbadać przyczyny niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego przez domniemanego sprawcę, gdyż wśród nich mogą
zdarzyć się powody obiektywne. Podkreślono że karalność uchylania się od
obowiązku alimentacyjnego zależy od istnienia znamiona uporczywości, charakteryzującej się nastawieniem psychicznym sprawcy oraz od skutku spowodowanego tym postępowaniem, polegającym na narażeniu pokrzywdzonego
na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Przejmując
14

I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks Karny z Komentarzem, Warszawa 1973,
s. 545. Stanowisko to sprowadza się do aprobaty wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 1970, V KRN 437/70, OSN KW 1971, nr 3, poz. 37. W uzasadnieniu tego orzeczenia
stwierdzono także, że bezsporne jest stanowisko, iż sam fakt niepłacenia alimentów nie
może być utożsamiany z uporczywością w rozumieniu art. 186 k.k. z 1969 r.
15 I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks Karny z Komentarzem..., s. 546.
16 VI KZP 13/75, OSN KW 1976, nr 7–8, poz. 86.
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stanowiska wyrażone we wcześniejszych orzeczeniach Sądu Najwyższego zauważono, że uporczywość łączy w sobie dwa elementy. Pierwszy z nich polega
na szczególnym nastawieniu psychicznym wyrażającym się w nieustępliwości
i chęci postawienia na swoim, obojętnie z jakich pobudek. Jego przejawem
może być porzucanie pracy lub jej zmiana na gorzej płatną. Drugi z tych elementów polega na tym, iż okres niealimentacyjny trwa przez pewien dłuższy czas – jak wskazano co najmniej przez trzy miesiące lub wyraża się także
w płaceniu kwot znacznie niższych od należnych lub nieregularnym płaceniu.
Warto także zauważyć, że w Wytycznych wskazano, że zaspokojenie potrzeb
życiowych oznacza dostarczenie środków materialnych, koniecznych nie tylko
do utrzymania, ale również do uzyskania niezbędnego wykształcenia i korzystania z dóbr kulturalnych17.
Wejście w życie Kodeksu karnego z 1997 r. w nieznacznym stopniu zmieniło stan rzeczy w odniesieniu do przestępstwa niealimentacji, które zostało
określone w treści art. 209 k.k. pomieszczonego w rozdz. XXVI18. Treść art.
209 była czterokrotnie nowelizowana. Przy czym trzy pierwsze zmiany dotyczyły jedynie treści § 2 i 319.
17

Stanowisko zawarte w Wytycznych powtórzyli komentatorzy Kodeksu karnego.
Zob. J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1987, s. 187.
Wskazano przy okazji, że art. 186 k.k. z 1969 r. odnosi się do przestępstwa z narażenia,
a nie z naruszenia, ale może być ono popełnione jedynie z zamiarem umyślnym i bezpośrednim.
18 W jego treści stwierdzono, „§ 1 kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego
na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na
utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 2; § 2 ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego,
organu opieki społecznej lub właściwej instytucji; § 3 jeżeli pokrzywdzonemu przyznano
świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ściganie odbywa się z urzędu”.
19 Wynikały one z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
Dz.U. 2003, nr 228, poz. 2255 z późn. zm.; następnie z ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Dz.U. 2005,
nr 86, poz. 732 z późn. zm., wreszcie z ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów Dz.U. 2007, nr 192, poz. 1378 z późn. zm. W efekcie wspomnianych trzech zmian § 2 art. 209 k.k. otrzymał treść „§ 2 Ściganie następuje na wniosek
pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec
dłużnika alimentacyjnego”. Natomiast § 3 art. 209 k.k. brzmiał następująco: „§ 3 Jeżeli
pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne, albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie odbywa się
z urzędu”. Zob. Kodeks karny, tekst jednolity, Dz.U. 2016, poz. 1137 z późn. zm.
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Ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów20 znowelizowano treść art. 209
kodeksu karnego w ten sposób, że zastąpiono dotychczasowy tekst § 1 art. 209
k.k. nowym tekstem w brzmieniu: „Kto uchyla się od wykonania obowiązku
alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą
zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej
3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego
niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. Zmiana ta sprowadziła
się do skreślenia w dotychczasowym § 1 słowa „uporczywie” oraz słów „ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez
niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to narażają
na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych”. Dodano przy
tym w treści art. 209 k.k. wskazanie, że obowiązek alimentacyjny winien być
określony „co do wysokości”. Ponadto zaś, że to określenie „co do wysokości”
wynikać ma nie tylko z orzeczenia sądowego – co przewidywał dotychczasowych tekst – lecz także z ugody zawartej przed sądem, albo innym organem, albo z innej umowy. Ta ostatnia zmiana wyraźnie zaakcentowała fakt,
że zobowiązanie alimentacyjne według ustawodawcy nie ma już charakteru
naturalnego i nie wynika z moralnych obowiązków ciążących np. na ojcu bądź
matce dziecka wobec potomka lecz musi mieć podstawę prawną w postaci
orzeczenia sądu bądź innego organu lub ewentualnie może wynikać z umowy. Takie odejście od zobowiązań o charakterze „naturalnym” jest trudne do
zrozumienia, aczkolwiek zdejmuje ono z sądu karnego obowiązek ustalania,
jaka wysokość świadczeń alimentacyjnych odpowiada możliwościom zarobkowym zobowiązanego i potrzebom uprawnionego. Niemniej powody odejścia
od wcześniejszego tekstu w tym zakresie są trudne do zrozumienia.
Jednocześnie w treści art. 209 k.k. dodano § 1a w brzmieniu: „jeżeli sprawca
czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych...” W ten sposób czyn z art. 209 § 1a k.k. stał się
typem kwalifikowanym w stosunku do przestępstw z art. 209 § 1 k.k. Efektem
wprowadzenia § 1a w treści art. 209 k.k. stała się zmiana tekstu § 2 art. 209,
w którym wskazano, że ściganie zarówno przestępstw określonych w § 1, jak
i § 1a art. 209 k.k. następuje „na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy
społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimenta20

Dz.U. 2017, poz. 952.
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cyjnego”. Wprowadzenie § 1a do art. 209 k.k. zaowocowało też odpowiednią zmianą treści § 3 art. 209 k.k. Dla porządku należy jedynie zauważyć, że
tekst art. 209 k.k. został uzupełniony przez dodanie w wyniku nowelizacji § 4
i 5 art. 209 k.k. W art. 209 § 4 k.k. wskazano, że nie podlega karze sprawca
przestępstwa określanego w § 1 tegoż artykułu, który nie później niż przed
upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty. W myśl § 5 art. 209 k.k. „Sąd odstępuje
od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia
pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa
określonego w § 1a uiścił w całości zaległe alimenty, chyba, że wina i społeczna
szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary”.
Zauważyć także należy, iż penalizacją w art. 209 § 1 k.k. objęto jedynie
taką sytuację, w której „łączna wysokość powstałych w skutek” uchylania się
od wykonania obowiązku alimentacyjnego „zaległości stanowi równowartość
co najmniej 3 świadczeń okresowych, albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące”. W ten sposób
zrezygnowano ze znamienia „uporczywie” i pominięto znamię „naraża na niemożność zaspokojenia potrzeb życiowych”. Znamię „narażenia na niemożność
zaspokojenia potrzeb życiowych” znalazło się dopiero w treści dodanego do
tekstu art. 209 k.k. § 1a.
Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy21, celem projektu ustawy było
wzmocnienie realizacji obowiązku opieki przez zaspokojenie potrzeb materialnych osób, które same nie są w stanie ich zaspokoić. W uzasadnieniu projektu zauważono, że w obowiązującym porządku prawnym przepis art. 209 k.k.
penalizuje zachowanie dłużnika alimentacyjnego polegające na uporczywym
uchylaniu się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia
sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej
lub innej osoby i przez to narażenie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. W dalszej części wywiedziono, że postulowane
zmiany skutkują nowym brzmieniem przepisu, oderwanym od dotychczasowych znamion w postaci „uporczywości” uchylania się od obowiązku alimentacyjnego i skutku w postaci „narażenia osoby uprawnionej na niemożność
zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych”. Znamiona te według uzasadnienia projektu rodzą wiele kontrowersji zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie, nie sprzyjając stabilności judykatów i nie przyczyniając się do pełnej
karnoprawnej ochrony osób pokrzywdzonych. Stanowisko to jest gołosłowne
21

Sejm RP VIII kadencji, druk sejmowy Nr 1193.
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i bezpodstawne wobec jednoznacznych poglądów doktryny i utrwalonej linii
orzecznictwa, zwłaszcza Sądu Najwyższego.
Obecnie po nowelizacji warunkiem karalności przestępstwa niealimentacji nie jest sam fakt niewywiązywania się z ciążącego na sprawcy obowiązku
łożenia na utrzymanie dziecka, rodziców lub innej osoby uprawnionej, lecz
uporczywe uchylanie się od tego obowiązku. W uzasadnieniu projektu ustawy
nowelizującej treść art. 209 k.k. wskazano, że przez „uporczywość” rozumie
się przy tym, zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie, zachowanie długotrwałe, powtarzalne, nacechowane złą wolą i nieustępliwością22. W projekcie
podkreślono, że „uporczywość” z art. 209 § 1 k.k. oznacza, że musi wystąpić
wielokrotność zaniechań na przestrzeni pewnego czasu – uporczywość jest
antynomią jednorazowego czy nawet kilkakrotnego zaniechania sprawcy. Musi
to budzić zdziwienie, gdyż judykatura oraz orzecznictwo nie kwestionowały
tego, że „uporczywość” oznacza właśnie wielokrotność zaniechań na przestrzeni pewnego czasu.
Skonstatowano w dalszej części uzasadnienia projektu, że zachowanie
„uporczywe” w rozumieniu art. 209 § 1 k.k. w dotychczasowym brzmieniu
oznacza, że dochodzi do niego dopiero w sytuacji powtarzającego się uchylania zabarwionego ujemnie z uwagi na złą wolę sprawcy. Wskazano, że kolejnym znamieniem strony przedmiotowej przestępstwa niealimentacji – w aktualnym brzmieniu – było narażenie osoby pokrzywdzonej na niemożność
zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Podniesiono, że w doktrynie
sporne jest czy chodzi o bezpośrednie, czy również pośrednie narażenie na
niebezpieczeństwo niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych oraz czy pełne zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych uprawnionego przez jednego ze zobowiązanych zwalnia z obowiązku drugiego ze
zobowiązanych alimentacyjnie. Wbrew treści projektu w doktrynie sporu, co
do tych okoliczności nie było. Zarzuty że uprawniony nie był narażony na
niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych pojawiały się natomiast w pismach procesowych oskarżonych bądź ich obrońców.
Wskazano jednocześnie w projekcie ustawy, że nowelizacja zakładała świadomą rezygnację z przywołania w art. 209 § 1 k.k. ustawy jako samoistnego źródła obowiązku alimentacyjnego oraz wreszcie rezygnacja z penalizacji
uchylania się od wszelkiego rodzaju świadczeń alimentacyjnych jedynie na
22

Przywołano tu w uzasadnieniu projektu wyrok SN z dnia 27 lutego 1996 r., sygn.
akt II KRN 200/95, Orz. Prok. i Pr. 1996, nr 10, postanowienie SA w Krakowie z dnia
13 grudnia 2000 r., sygn. akt II AKz 289/00, KZS 2000, z. 12, poz. 28 oraz wyrok SN z dnia
5 stycznia 2001 r., sygn. akt V KKN 504/00, OSNKW 2001, nr 7–8, poz. 57.
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rzecz świadczeń określonych co do wysokości (tj. świadczeń pieniężnych),
gdyż – jak podniesiono w uzasadnieniu projektu – w istocie tylko z taką formą niewykonywanych świadczeń alimentacyjnych mają do czynienia organy
ścigania i sądy w postępowaniu karnym.
Podniesiono w końcu, że koniecznym jest pozostawienie w treści przepisu
znamienia „uchylania się”, co pozwoli na wykluczenie z zakresu penalizacji
sytuacji, w których zobowiązany nie wykonuje obowiązku alimentacyjnego
z przyczyn obiektywnych, tj. niezależnych od jego woli. Wskazano że sam fakt
niewykonania określonego obowiązku nie jest równoznaczny z uchylaniem się
od niego – co nigdy nie budziło wątpliwości tak w doktrynie, jak i w judykaturze. Podkreślono w uzasadnieniu projektu, że w pojęciu „uchylania się” zawarty jest negatywny stosunek psychiczny osoby zobowiązanej do nałożonego
na nią obowiązku, sprawiający że nie dopełnia ona tego obowiązku, mimo że
ma obiektywną możliwość jego wykonania – co także nie jest żadnym novum.
Świadczy zresztą o tym przywołanie omówionych wyżej Wytycznych Sądu
Najwyższego z dnia 9 czerwca 1976 r.23, przy czym z nieznanych przyczyn
uzasadnieniu projektu Wytyczne te określone zostały jako uchwała.
Przywołując Wytyczne zwrócono uwagę w uzasadnieniu na zawarte
w nich stwierdzenie, że „uchylanie się od obowiązku łożenia na utrzymanie
osoby uprawnionej do alimentacji zachodzi wtedy, gdy zobowiązany mając
obiektywną możliwość wykonania tego obowiązku, nie dopełnia go ze złej
woli”. Odwołano się także do stanowiska Sądu Najwyższego zawartego w postanowieniu z dnia 17 kwietnia 1996 r.24, gdzie stwierdzono, że: „w pojęciu
»uchyla się« mieści się negatywny stosunek psychiczny osoby zobowiązanej
do wykonania nałożonego na nią obowiązku, który sprawia, że mimo obiektywnej możliwości jego wykonania, sprawca tego obowiązku nie wypełnia,
gdyż wypełnić nie chce lub też zlekceważył obowiązek nałożony wyrokiem.
Ten negatywny stosunek winien być wykazany stosownymi dowodami”. Cały
wspomniany wywód zdaje się służyć usprawiedliwieniu tego, że w treści art.
209 § 1 oraz pośrednio także § 1a tego przepisu zachowano sformułowanie
„uchyla się”. W dalszej części uzasadnienia projektu, już bez powołania się na
stanowisko doktryny, podniesiono że określenie „uchyla się”, użyte w art. 209
§ 1 k.k., oznacza umyślne zaniechanie spełnienia powinności (uwarunkowanej
oczywiście możliwością) łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej. Wskazano dalej, że jeżeli więc istnieje podejrzenie popełnienia tego przestępstwa, to
23
24

Sygn. akt VI KZP 13/75, OSNKW 1976, nr 7–8, poz. 86.
Sygn. akt II KRN 204/96, Prokuratura i Prawo” 1996, nr 11, poz. 4.
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należy zbadać przede wszystkim przyczyny niewywiązywania się z obowiązku
alimentacyjnego przez domniemanego sprawcę, które może niekiedy zdarzyć
się z powodów obiektywnych (np. ciężkiej choroby i pobytu w szpitalu). Konieczność zbadania tych okoliczności także nie była nigdy kwestionowana ani
w orzecznictwie, ani w literaturze.
W projekcie wywiedziono, że znamiona przestępstwa zostaną zrealizowane tylko wtedy, gdy zobowiązany będzie uchylał się od obowiązku łożenia
na utrzymanie osoby uprawnionej do alimentacji, tj. gdy zobowiązany, mając
obiektywną możliwość wykonania tego obowiązku (dysponując środkami finansowymi), nie dopełnia go ze złej woli. Do przestępstwa nie dojdzie zaś
w sytuacji, gdy zobowiązany, choć faktycznie nie łoży na utrzymanie osoby
uprawnionej, nie czyni tego z przyczyn, na które nie ma wpływu (np. nie posiada majątku, pozostaje zarejestrowany jako osoba bezrobotna i z przyczyn
niezależnych od jego woli nie może podjąć pracy).
W dalszej części uzasadnienia projektu odniesiono się do ewentualnych
wątpliwości natury intertemporalnej. Wywiedziono że przestępstwo niealimentacji to przestępstwo trwałe i wieloczynnościowe, gdyż polega na wywołaniu i utrzymywaniu określonego skutku przestępczego. Stwierdzenia te także
były już wcześniej i to wielokrotnie formułowane w judykaturze i w doktrynie.
W projekcie zauważono, że czasem jego popełnienia będzie ostatni moment,
w którym sprawca utrzymywał jeszcze wywołany przez siebie stan bezprawności. Tym samym dla rozstrzygnięcia czy w danym stanie faktycznym zastosowanie znajdą przepisy starej, czy nowej ustawy, zastosowanie będzie miał
art. 4 § 1 k.k. Użycie tego przepisu musi być jednak poprzedzone ustaleniem,
że oskarżony w trakcie całego okresu bezprawności wyczerpywał znamiona
przestępstwa niealimentacji. Wskazano że dopiero taka konstatacja uprawnia
organ procesowy do subsumcji ustalonego stanu faktycznego pod właściwą
normę prawną (ustawę względniejszą dla sprawcy), a w konsekwencji wydania
właściwego rozstrzygnięcia.
W uzasadnieniu projektu wywiedziono wreszcie, że w przypadku gdy
w chwili wejścia w życie znowelizowanego przepisu sprawca wyczerpywał swoim zachowaniem znamiona przestępstwa niealimentacji w dotychczasowym
brzmieniu (tj. sprawca uchylał się od obowiązku alimentacyjnego w formie
świadczenia pieniężnego w sposób uporczywy z jednoczesnym skutkiem w postaci narażenia osoby uprawnionej do alimentów na niemożność zaspokojenia
podstawowych potrzeb życiowych), a organ procesowy doszedłby do wniosku,
że zgodnie z regułą wyrażoną w art. 4 § 1 k.k., ustawą względniejszą jest ustawa
nowa, czyn ten powinien zostać zakwalifikowany z nowego art. 209 § 2 k.k.
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Sprawca bowiem w dalszym ciągu uchyla się od płacenia alimentów, przy czym
uchylanie trwa co najmniej trzy okresy (czyli co do zasady trzy miesiące), a skutkiem uchylania się jest narażenie osoby uprawnionej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Podkreślono w uzasadnieniu projektu,
że tożsame są przy tym ustawowe zagrożenia obu przestępstw.
Odnosząc się do ewentualnych wątpliwości co do tożsamości pojęć „uporczywości” i uchylania się w taki sposób, że łączna wysokość zaległości stanowi
„równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych”, wskazano na niekwestionowane w orzecznictwie i doktrynie stanowisko Sądu Najwyższego, który
w wyroku z dnia 8 grudnia 2008 r., sygn. akt V KK 277/08, stwierdził, że „okres
niealimentacji obejmujący dwa miesiące nie spełnia ustawowego znamienia
»uporczywości« z art. 209 § 1 k.k.”25
W uzasadnieniu projektu ustawy podniesiono wreszcie, że w przypadku
gdy w toku postępowania odpadnie podstawa „narażenia osoby uprawnionej
na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych”, czyn można
będzie zakwalifikować jako przestępstwo z art. 209 § 1 k.k. w nowym brzmieniu tylko wtedy, gdy łączna wysokość zaległości alimentacyjnych stanowiąca
równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych w całości powstała pod
rządami nowej ustawy.
Zauważono, że projektowane zmiany normatywne, skutkujące utworzeniem w zakresie przestępstwa niealimentacji typu podstawowego i kwalifikowanego, nie wpłyną na prawomocne orzeczenia zapadłe w tej materii
przed wejściem niniejszej ustawy w życie [podkr. – J.S.], albowiem projektowany przepis § 2 jest w zakresie znamion w istocie zbieżny [podkr. – J.S.]
z art. 209 § 1 k.k. w dotychczasowym brzmieniu, a ponadto ustawowe zagrożenie obu przepisów jest identyczne.
Oceniając uzasadnienie projektu nowelizacji należy na wstępie zauważyć,
że wbrew jego treści bardzo głęboko zmieniono w przyjętej ustawie nowelizacyjnej stronę przedmiotową przestępstwa niealimentacji. Nie odnosząc się do
kwestii, które legły u podstaw takiej zmiany, wypada zauważyć, że w efekcie
nowelizacji zrezygnowano całkowicie z powiązania przestępczego działania
sprawcy z ciążącym na nim obowiązkiem opieki. Zrezygnowano także i to
jak wynika z tekstu uzasadnienia projektu w sposób świadomy i przemyślany
z konstrukcji, z której podstawą obowiązku jest jedynie ustawa. Obie wspomniane rezygnacje ocenić wypada negatywnie, gdyż właśnie obowiązek opieki,
który najczęściej wynika z ustawy pociąga za sobą obowiązek świadczeń ali25
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mentacyjnych, konkretyzowany w orzeczeniu sądowym i jak z kolei słusznie
dodano w nowelizacji także w ugodzie zawartej przed sądem albo innym organem względnie, co także należy ocenić pozytywnie – w innej umowie.
Zmiana treści § 1 art. 209 k.k. oraz dodanie do tekstu tego artykułu § 1a
powoduje, że niemożliwa jest abstrakcyjna odpowiedź na pytanie czy znowelizowany art. 209 k.k. należy uznać, jako ustawę względniejszą dla sprawcy czy
też nie. Każdorazowo kwestia ta winna być rozstrzygana indywidualnie przez
organ procesowy, co oczywiście musi zwiększyć i to w sposób znaczący obciążenie sądów, zwłaszcza pierwszej instancji. Wywoła to także niepotrzebne
i nieuzasadnione wątpliwości, co do treści prawa.
Generalnie dotychczasowa treść art. 209 § 1 k.k. wydaje się być identyczna,
co do sankcji z wprowadzonym do treści art. 209 § 1a k.k. Także znamiona art.
209 § 1a k.k. powiązane przecież z art. 209 § 1 k.k. w obecnym brzmieniu są, co
do zakresu strony podmiotowej i przedmiotowej, w zasadzie identyczne. Tak
więc w stosunku do sprawców, którzy uchylając się do od obowiązku alimentacyjnego narazili osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych
potrzeb życiowych, jeśli uznano, że obowiązek ten wynikał z orzeczenia sądowego nowa ustawa nie może być uznana za ustawę względniejszą (łagodniejszą).
Poważny problem stwarza jednak obecna treść § 1 art. 209 k.k., z tej racji,
że znamię uporczywości zostało świadomie, jak wynika z projektu zastąpione
innym znamieniem przez stwierdzenie, że przestępstwo zostanie popełnione „jeżeli łączna wysokość powstałych w skutek uchylania się od obowiązku
alimentacyjnego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń
okresowych, albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe
wynosi co najmniej 3 miesiące”.
Rezygnacja w obecnym tekście § 1 art. 209 k.k. ze znamienia „naraża na
niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych” powoduje, że
w istocie rzeczy wszystkie czyny polegające na niealimentacji osoby uprawnionej, są penalizowane. Tak więc obecna treść § 1 art. 209 k.k. nie jest także
oczywiście względniejsza dla sprawcy. Jest to bowiem przepis kreujący także
odpowiedzialność tych sprawców, którzy nie wypełniali obowiązku alimentacyjnego, ale nie narażali uprawnionego na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, gdyż te potrzeby życiowe zaspokajała inna osoba,
np. dobrze sytuowana matka. Dotychczasowa treść art. 209 § 1 k.k. wymagała
dla odpowiedzialności sprawcy, aby nie wywiązywał się on z ciążącego na nim
z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku łożenia na utrzymanie
osoby najbliższej lub innej osoby i jednocześnie narażał taką osobę na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.
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Przyznać należy, że dotychczasowe ujęcie znamion w treści art. 209 § 1
k.k. w brzemieniu przed nowelizacją budziło niekiedy wątpliwości. Wskazywano że celem zakazu karnego jest przeciwdziałanie zjawisku lekceważenia lub
niepodejmowania opieki materialnej wobec własnej rodziny lub innych osób
bliskich, ale przez treść przywołanego przepisu ustawodawca niejako zwolnił
niektórych sprawców z odpowiedzialności karnej za nierealizowanie wspomnianego obowiązku sytuacji, gdy np. ciężar utrzymania upragnionej osoby
spoczywa jeszcze na innej osobie i jest realizowany przez tę osobę w sposób
wystarczający do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych uprawnionego26. Wypada zauważyć, że w literaturze na tle dotychczasowego tekstu § 1
art. 209 k.k. wskazywano, że przestępstwo to jest przestępstwem skutkowym,
a więc jeśli uprawniony posiada majątek w pełni zaspokajający jego potrzeby
– to brak jest skutku, o jakim mowa w tym przepisie27.
Nowelizacja spowoduje dość poważne trudności na etapie postępowania
wykonawczego. Niewątpliwie sąd orzekający w sprawach o przestępstwo z art.
209 k.k. powinien ocenić na tym etapie w oparciu o treść art. 4 § 1 k.k. czy
nowa ustawa jest względniejsza dla sprawcy. Z tego obowiązku nie zwolni
go wykładnia doktrynalna. Dokonując takiej oceny winien mieć na uwadze
z jednej strony dokonaną zmianę znamion strony przedmiotowej przestępstwa
uchylania się od alimentów w nowej treści § 1 art. 209 k.k. Z drugiej zauważyć fakt wprowadzenia do art. 209 k.k. nowego § 1a. Wczytując się w treść
tych przepisów wypada zauważyć, iż wręcz nagminne mogą być sytuacje, kiedy czyn oskarżonego zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 209 § 1 k.k.
w brzmieniu sprzed nowelizacji, ale w chwili obecnej analiza znamion wskazywałaby, że wyczerpał on znamiona przestępstw z art. 209 § 1a k.k.
Każdy z dotychczasowych sprawców czynów z art. 209 § 1 k.k., w brzmieniu sprzed nowelizacji, wyczerpując znamiona tego przestępstwa, musiał działać uporczywie i jednocześnie narażać poprzez uchylanie się od wykonania
ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie uprawnionego na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.
Dokonane w zakresie znamion zmiany doprowadziły do sytuacji, że przestępstwem stało się każde uchylanie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego w warunkach przewidzianych w obecnej treści art. 209 § 1 k.k. Pamiętać
przy tym należy, że znamię uporczywości zostało zastąpione przez szczegó26
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łowsze wskazanie bliżej określające zakres czasowy wspomnianego niewykonywania obowiązku. Te szczegółowsze wskazania mieszczą się w pojęciu
„jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego
świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące”. Natomiast
znamię „niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych” zostało
przeniesione do obecnego § 1a art. 209 k.k., który to przepis kreuje postać
kwalifikowaną.
Dokonując nowelizacji ustawodawca nie zadbał o rozwiązanie wątpliwości
intertemporalnych, które musiały rysować jak wynika z uzasadnienia projektu
rysowały się. Te wątpliwości należało rozstrzygnąć w stosowny sposób w przepisach nowelizujących treść art. 209 k.k., a nie zbywanie ich ogólnikami zawartymi w uzasadnieniu projektu. Stwierdzenie w uzasadnieniu, że „nowelizacja
nie powinna rodzić wątpliwości natury intertemporalnej” razi z jednej strony
naiwnością, z drugiej zdaje się nie doceniać praktyki wymiaru sprawiedliwości.
Rzecz bowiem nie w czasie popełnienia przestępstwa, co akcentuje uzasadnienie projektu, lecz w tym, jak kwalifikować sytuacje skazanych za przestępstwo
z art. 209 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed nowelizacji – w sytuacji, gdy dzisiejsze
spojrzenie na sprawę wskazywałoby, że sprawca wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 209 § 1a k.k., gdyż uchylał się od wykonania obowiązku alimentacyjnego przez okres przewidziany w § 1 art. 209 k.k., a w dodatku naraził osobę
uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.
Podkreślić należy, że przed nowelizacją nie byłoby możliwe skazanie sprawcy, który jedynie uporczywie uchylał się od alimentów, jeżeli nie narażałby
jednocześnie uprawnionego na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Obecnie dla bytu przestępstwa z art. 209 § 1 k.k. – a więc
w brzmieniu po nowelizacji – wystarczające jest, iż sprawca uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego, określonego, co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą bądź umową. Dla wyczerpania znamion przestępstwa
z art. 209 § 1 k.k. nie jest więc konieczne, aby w wyniku działania takowego
sprawcy osoba uprawiona była narażona na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Jeżeli do takiego narażenia by doszło, wówczas
sprawca wyczerpywałby znamiona przestępstwa z art. 209 § 1a k.k.
W praktyce działanie każdego sprawcy, skazanego w okresie przed nowelizacją za czyn z art. 209 § 1 k.k. w istocie rzeczy wyczerpywało znamiona z art.
209 § 1a k.k. – gdyż takowy sprawca nie łożąc na utrzymanie osoby uprawnionej każdorazowo wyczerpywać musiał znamię narażenia osoby uprawnionej
na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.
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Wydaje się, że formułując znowelizowaną treść art. 209 k.k. nie zauważono,
że w praktyce art. 209 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed nowelizacji został zastąpiony przez art. 209 § 1a k.k. Nie dostrzeżono także tego, że doszło do kreacji
nowego typu podstawowego przestępstwa niealimentacji, jakim jest uchylanie
się od obowiązku alimentacyjnego w czasokresie wskazanym w ustawie w sytuacji, gdy takowe uchylanie nie prowadzi do narażenia osoby uprawnionej na
niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.
Zastanawiając się w kontekście treści art. 209 k.k. nad tym czy znowelizowany tekst jest względniejszy dla sprawcy nie sposób dostrzec sytuacji, która
prowadziłaby do stwierdzenia, że doszło do depenalizacji przestępstw z art.
209 § 1 k.k w brzmieniu przed nowelizacją. Przekonanie, że dokonana nowelizacja treści art. 209 k.k. prowadziła w jakimś zakresie do depenalizacji, jest
całkowicie pozbawiona podstaw.
W gruncie rzeczy dokonana z punktu widzenia techniki legislacyjnej dość
nieporadnie nowelizacja treści art. 209 k.k. sprowadza się do zmiany numeracji przepisów i innego ujęcia treści bez jednoczesnej zmiany znamion
tych czynów, które przed nowelizacją ujęte były zakresem § 1 art. 209 k.k. Po
dokonaniu nowelizacji kryminalizuje je art. 209 § 1a k.k. Wypada z pełnym
przekonaniem i zaangażowaniem podzielić pogląd wyrażony w wyroku Sądu
Najwyższego z dnia 18 października 2016 r.28, zgodnie z którym zmiana numeru przepisu nie stanowi zmiany w rozumieniu art. 4 k.k. W istocie rzeczy
nowelizując treść art. 209 ustawodawca dokonał właśnie takiej zmiany numeracji, przenosząc dotychczasowe znamiona ujęte w art. 209 § 1 k.k. do treści
dodanego art. 209 § 1a k.k.
Dla porządku należy jedynie stwierdzić, że w sytuacji gdyby nastąpił depenalizacja wówczas z mocy prawa winno dojść do zatarcia skazania. Taka sytuacja w przedstawionych konfiguracjach jednak nie istnieje. Problemem może
być natomiast to, że wcześniej – przed nowelizacją – organy ścigania, a następnie sąd dokonując ustaleń faktycznych i opisu czynu ograniczały się zwykle
do stwierdzenia, że na sprawcy z mocy ustawy ciążył obowiązek łożenia na
utrzymanie osoby najbliższej, a przez niełożenie taka osoba została narażona
na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Niekiedy wyroku skazującym za przestępstwo z art. 209 k.k. wskazywano także na istnienie
orzeczenia sądu cywilnego ustalającego wysokość renty alimentacyjnej.
Obecnie obowiązek wspomniany obowiązek łożenia na utrzymanie musi
wynikać z orzeczenia sądu, ugody zawartej przed sądem lub innym organem,
28
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ewentualnie umowy. Podnieść należy raz jeszcze, że z treści uzasadnienia projektu wynika, że ustawodawca świadomie, z premedytacją zrezygnował z tego,
że obowiązek mógł wynikać może także z ustawy.
Nie ulega wątpliwości, że gdyby sprawca skazany za przestępstwo z art. 209
§ 1 k.k. w brzmieniu przed nowelizacją, jedynie uchylał się od wykonania ciążącego na nim obowiązku łożenia na rzecz osoby uprawnionej, a nie narażał w ten
sposób także takiej osoby na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb
życiowych, to nie wyczerpywałby wszystkich znamion tego przestępstwa. Nie
można wykluczyć, iż w praktyce zarówno na etapie prowadzenia postępowania przygotowawczego, jak i następnie w toku postępowania rozpoznawczego,
najpierw prokurator, a potem sąd nie przeprowadziły dowodów na tę drugą
okoliczność i nie zbadały tego czy na skutek uchylania się od obowiązku alimentacyjnego osoba uprawniona została narażona na niemożność zaspokojenia
podstawowych potrzeb życiowych. W takiej sytuacji, jeśli sąd uznał w wyroku,
że sprawca jedynie nie wykonywał obowiązku alimentacyjnego i to w sposób
uporczywy (a uporczywość jest tożsama z elefantycznym określeniem okresu
nie wykonywania obowiązku alimentacyjnego, które zostało zawarte w znowelizowanej treści art. 209 § 1 k.k.) – to wówczas brak takich ustaleń powinien
obudzić czujność sądów drugiej instancji bądź podmiotów uprawnionych do
wniesienia kasacji. Obecnie taka sytuacja faktyczna odpowiada w gruncie rzeczy
treści art. 209 § 1 k.k. w obowiązującym brzmieniu.
Powyższe prowadzi do wniosku, że konieczne wydaje się w zaistniałej sytuacji zbadanie czy w sprawach, w których nastąpiło, przed nowelizacją, skazanie
z art. 209 § 1 k.k., w brzmieniu przed nowelizacją, dokonano każdorazowo
ustalenia, iż wyczerpane zostały oba znamiona czynu polegającego na niealimentacji, a więc po pierwsze czy skazany uporczywie uchylał się od wykonania
ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej; po
drugie zaś czy przez niełożenie naraził taką osobą na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Pojawić się muszą wątpliwości czy
w przypadku, gdy w wyroku skazującym opisie czynu nie wskazano źródła,
z jakiego wynikał jego obowiązek alimentacyjny albo podniesiono jedynie, że
jego podstawą była ustawa zapominając, że został on skonkretyzowany orzeczeniem sądu, koniecznym będzie zbadanie w oparciu o dokumenty zawarte
w aktach sprawy czy istotnie nastąpiła taka konkretyzacja obowiązku. Brak
takiego ustalenia może prowadzić do wniosku, iż doszło do depenalizacji określonych zachowań, co chyba nie było jednak zamiarem ustawodawcy. W efekcie wypada zauważyć, że dokonywane pospieszne i bez należytej konsultacji ze
środowiskiem doktryny i bez dyskusji z praktykami wymiaru sprawiedliwości
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prowadzi do zmian pozornych, nie do końca zrozumiałych i w efekcie niezbyt
potrzebnych.
Oczywiście dokonana nowelizacja ma pewne pozytywne elementy. Niewątpliwie należy do nich wskazanie, jako podstawy obowiązku alimentacyjnego ugody, zawartej przed sądem albo innym organem, ewentualnie umowy.
W praktyce jednak może to sprowadzać się do sytuacji, kiedy zainteresowany
tak określi obowiązek alimentacyjny w umowie bądź w ugodzie, że uniemożliwi to egzekucję ewentualnych roszczeń z innych tytułów. Z praktyki wymiaru
sprawiedliwości wynika, że podobne sytuacje zdarzyły już się, choć jak na razie
były to przypadki jednostkowe. Pozytywną stroną jest także odejście w obecnym brzmieniu art. 209 § 1 od znamienia niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, gdyż w praktyce takie potrzeby były zaspokajane
dzięki wysiłkowi jednego ze zobowiązanych podmiotów, najczęściej matki,
bądź dzięki pomocy dalszej rodziny, najczęściej dziadków bądź rodzeństwa
matki, bądź ojca.
Summary

Non-payment of child support has been penalized since Poland regained its independence, despite doubts sometimes raised. The changes in this respect in the
subsequent penal codes of 1932, 1969 and 1997 were in fact not very significant.
Changes in the Penal Code concerned the problem of persistence, the inability to
meet the basic needs of life, the basis for fixing the maintenance obligation. Amendment of the existing Article 209 of the Penal Code, which lays down the liability for
evasion of the maintenance obligation, must be regarded as unsuccessful.
Keywords: The Penal Code, offense of unpaid child support, persistence, evasion
from duty, Inability to meet basic living needs
Słowa kluczowe: Kodeks karny, przestępstwo niealimentacji, uporczywość, uchylanie się od obowiązku, niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych

Wiesław Wacławczyk1

„Brutalizacja wypowiedzi politycznej w Europie”?
Uwagi nad wyrokiem Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka w sprawie Ziembiński przeciwko
Polsce (2), 2016
Wyrok, o którym mowa, Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) wydał
5 lipca 2016 r. Użyte w tytule pytanie pochodzi z opinii odrębnej dwóch sędziów orzekających w tej sprawie: Rafała Wojtyczka z Polski i Egidijusa Kūrisa
z Litwy. Obaj zdecydowanie przeciwstawili się w tej opinii stanowisku pięciu
pozostałych sędziów składu orzekającego, którzy uznali, że w rozpatrywanej
sprawie doszło do naruszenia art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Europejskiej Konwencji Praw Człowieka –
EKPC).
Celem niniejszych rozważań jest próba spojrzenia na omawianą sprawę
z dwóch różnych perspektyw: po pierwsze z punktu widzenia ochrony wolności wypowiedzi politycznej; po drugie z perspektywy prawa do ochrony reputacji osób pełniących funkcje publiczne (polityczne). W obrębie zainteresowania znajdzie się tu również zagadnienie standardów orzeczniczych ETPC
w kwestiach dotyczących wolności słowa. W związku z tym proponowana
hipoteza brzmi: analizowany wyrok nie oznacza rewolucji w jurysprudencji
Trybunału w Strasburgu związanej z art. 10 Europejskiej Konwencji, mimo
iż podejście ETPC do kwestii wolności słowa jest liberalne, dające ochronie
tej wolności pierwszeństwo przed ochroną innych wartości, w tym zwłaszcza
ochronie dobrego imienia przedstawicieli władz. Próbując zweryfikować tę
hipotezę, w pierwszej, opisowej części tekstu omówię okoliczności faktyczne
i prawne sprawy, w drugiej zaś podejmę próbę jej analizy w kontekście orzecznictwa ETPC odnoszącego się do art. 10 Europejskiej Konwencji. W tej części
rozważań pojawią się między innymi uwagi dotyczące stanowiska Trybunału
w kwestii dążenia do prawdy w dziennikarstwie i związanej z tym konieczności
rozróżnienia pomiędzy faktami a opiniami.
1

Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, prof. nadzw., Wydział
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Sprawa Ziembiński przeciwko Polsce (numer aplikacji 1799/07) należy do
tych licznych casusów rozpatrywanych przez ETPC, w których od momentu
pierwszej rozprawy przed sądem krajowym do ostatecznego rozstrzygnięcia
w Strasburgu upłynęło ponad dziesięć lat. Powodem sprawy okazał się tekst
pod tytułem Łajno – elegancko opakowane, zamieszczony 18 sierpnia 2004 r.
w tygodniku „Komu i czemu”, wydawanym w Radomsku i Bełchatowie, a należącym do autora artykułu, Macieja Ziembińskiego. Opisał on w nim krytycznie
działania Starostwa Powiatowego w Radomsku, w tym pomysł jednego z jego
urzędników, proponującego założenie przepiórczej fermy na terenie starostwa.
Jak zaznaczył Ziembiński, wspomniany pomysł miał okazać się panaceum
na dotkliwe bezrobocie w okolicach Radomska i Bełchatowa. Wypominając
naiwność samemu pomysłodawcy oraz jego dwóm przełożonym, którzy najwyraźniej pozwolili się zarazić idei tego pierwszego, Ziembiński użył wobec
nich w tekście takich określeń, jak „palant”, „nierozgarnięty szef”, „przygłupawy
urzędnik”, „pozer” i „populista”2.
Wprawdzie w artykule nie wymieniono nazwiska żadnego z adresatów
tych wypowiedzi, jednak 8 marca 2005 r. starosta radomszczański M.D., szef
działu marketingu starostwa G.D. oraz pracownik tego działu K.H. wystąpili przeciwko autorowi artykułu z prywatnym aktem oskarżenia, zarzucając
mu popełnienie przestępstwa określonego w art. 212 par. 2 Kodeksu karnego. Rozpatrujący sprawę Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim uznał, że
użycie wobec skarżących ww. sformułowań wyczerpywało w tym przypadku
znamiona zniewagi, tj. czynu określonego w art. 216 par. 2 Kodeksu karnego.
W związku z tym sąd ten nałożył na skazanego karę pieniężną w wysokości
10 tys. zł oraz zobowiązał go do pokrycia kosztów sądowych poniesionych
przez oskarżycieli prywatnych – w wysokości 900 zł, a także do opłacenia
kosztów Skarbu Państwa – w wysokości 1000 zł3.
Uzasadniając wyrok, sąd podkreślił, że inkryminowany artykuł nie był jedynym tekstem, w którym M. Ziembiński skrytykował pracę urzędników Starostwa Powiatowego w Radomsku. Zakwestionował on przy tym zasadność
wyjaśnień skazanego, który utrzymywał, że w publikacji będącej głównym
przedmiotem rozprawy wszelkie podobieństwa do rzeczywistych postaci należy uznać za czysto przypadkowe. Zdaniem Sądu Rejonowego w Piotrkowie
Trybunalskim publikacja ta była tylko częścią kampanii prowadzonej przez
2 Case of Ziembiński v. Poland (No. 2), paragraph 9, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001–164453 [dostęp: 9.07.2016].
3 Ibidem, paragraph 12.
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Ziembińskiego przeciwko trzem urzędnikom starostwa. Brak nazwisk w tekście bynajmniej nie oznaczał, że czytelnicy nie mogli się domyślić, kogo autor
ma na myśli pisząc o poronionym pomyśle hodowania przepiórek. Przeciwnie,
w opinii sądu można było łatwo odgadnąć, że w tekście Łajno – elegancko
opakowane określenia „palant”, „przygłupawy urzędnik” i „pozer” odnosiły się
do pracownika działu marketingu, K.H., a epitet „nierozgarnięci szefowie” do
kierującego tym działem G.D. oraz starosty M.D.4
W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił również, że krytyka dziennikarska
powinna być „uczciwa” (fair) i „obiektywna” (objective), „pozbawiona osobistych emocji” (free from personal emotions)5. Zaznaczając że w rozpatrywanej
sprawie stawką była z jednej strony ochrona konstytucyjnego prawa do swobody wypowiedzi, z drugiej natomiast ochrona prawa jednostki do dobrego
imienia, Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim uznał działania M. Ziembińskiego za rażący przykład przekroczenia dopuszczalnych granic wolności
słowa i naruszenia zasad etyki dziennikarskiej6.
Aplikant odwołał się od tego wyroku do Sądu Okręgowego w Piotrkowie
Trybunalskim, ten jednak w orzeczeniu z 18 kwietnia 2006 r. podtrzymał decyzję sądu niższej instancji i obciążył Ziembińskiego kosztami apelacji w wysokości 1000 złotych. SO uznał, że SR właściwie ocenił fakty będące przedmiotem sprawy, podkreślając iż słowa użyte w inkryminowanym tekście wobec
pracowników starostwa były „obraźliwe i szkodliwe” (insultive and harmful),
przynoszące uszczerbek ich godności7. Jak zaznaczył w orzeczeniu Sąd Okręgowy, „rzetelna krytyka władz publicznych i urzędników jest społecznie pożądana i prawnie dopuszczalna”, jednak nie oznacza to pobłażania dla werbalnych ataków zawierających słowa obraźliwe, wystawiające na szwank czyjąś
godność osobistą8.
22 listopada 2006 r. aplikant złożył skargę do Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka w Strasburgu. Powołał się on w niej na art. 10 Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka, który głosi:

4
5
6
7
8

Ibidem, paragraphs 13–15.
Ibidem, paragraph 16.
Ibidem, paragraph 17.
Ibidem, paragraph 21.
Ibidem.
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Wolność wyrażania opinii
1. Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice
państwowe. Niniejszy przepis nie wyklucza prawa Państw do poddania
procedurze zezwoleń przedsiębiorstw radiowych, telewizyjnych lub kinematograficznych.
2. Korzystanie z tych wolności pociągających za sobą obowiązki i odpowiedzialność może podlegać takim wymogom formalnym, warunkom,
ograniczeniom i sankcjom, jakie są przewidziane przez ustawę i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego
ze względu na konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub przestępstwu, z uwagi na ochronę zdrowia i moralności, ochronę dobrego
imienia i praw innych osób oraz ze względu na zapobieżenie ujawnieniu
informacji poufnych lub na zagwarantowanie powagi i bezstronności
władzy sądowej9.
W skardze M. Ziembiński podkreślił, że ani nie naraził na szwank dobrego
imienia innych, ani nie naruszył ich praw, gdyż w swoim artykule nawet nie
wymienił inicjałów urzędników, którzy zarzucili mu zniesławienie10. Jak dodał,
dokładnie przedstawił okoliczności wysunięcia ww. propozycji założenia fermy
przepiórczej, stosując się tym samym do zaleceń zawartych w polskim prawie
prasowym11. Aplikant zaznaczył, że w swym tekście skoncentrował się nie na
nazwiskach, lecz na niefortunnych praktykach przedstawicieli władz lokalnych, jego głównym celem była więc ochrona interesu publicznego, a nie atak
na pracowników starostwa. Nie zgodził się z opinią polskich sądów, że krytyka
dziennikarska powinna być wolna od emocji, gdyż gazet redagowanych przez
dziennikarzy nie należy porównywać do biuletynów rządowych, rejestrujących
tylko fakty. „Czytelnicy nie zauważyliby nawet publikacji, w których brak emocji” – zaznaczył M. Ziembiński w skardze12. Zwrócił przy tym uwagę ETPC
9

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, http://www.echr.
coe.int/Documents/Convention_POL.pdf [dostęp: 12.07.2016].
10 Case of Ziembiński v. Poland (No. 2), paragraph 29, op.cit., [dostęp: 12.07.2016].
11 Ibidem.
12 Ibidem, paragraph 32.
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na nieproporcjonalną wysokość kar nałożonych na niego przez polskie sądy,
zaznaczając iż mogłyby one doprowadzić do upadku jego pisma. Jak zauważył
wreszcie aplikant, sprawy takie jak ta, którą miał teraz rozstrzygnąć Trybunał
w Strasburgu, na wcześniejszym etapie postępowania powinno się prowadzić
na podstawie prawa cywilnego, a nie karnego13.
W opinii przedłożonej Europejskiemu Trybunałowi rząd polski podkreślił
zasadność ingerencji w prawo aplikanta do korzystania z wolności wyrażania
opinii, zapisanego w art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Polskie
sądy wydały w sprawie Ziembińskiego wyroki odwołując się do art. 213 Kodeksu karnego, tak więc wspomniana ingerencja miała podstawę prawną. Służyła
też ona uzasadnionemu celowi, mianowicie ochronie reputacji i praw osób
trzecich14.
Zwracając uwagę na ten ostatni argument warto przypomnieć, że Trybunał
w Strasburgu, rozstrzygając przyjęte sprawy, poszukuje odpowiedzi na trzy
pytania: czy w konkretnym przypadku ingerencja organów krajowych w korzystanie z praw zapisanych w EKPC była przewidziana przez prawo państwa,
z którego nadesłano skargę; czy służyła ona prawnie uzasadnionemu celowi
oraz czy była konieczna w społeczeństwie demokratycznym. Z reguły właśnie
to trzecie kryterium jest rozstrzygające, jako że dwa pierwsze warunki są najczęściej spełnione.
W swej opinii rząd polski przyznał, iż w sprawie Ziembińskiego trudno dowieść istnienia wspomnianej „konieczności”, gdyż zgodnie z treścią paragrafu 2
art. 10 Europejskiej Konwencji możliwość ograniczania wypowiedzi politycznych bądź też debaty na temat spraw budzących zainteresowanie publiczne
jest zdecydowanie niewielka15. Mimo to polskie sądy przedstawiły, zdaniem
rządu, „adekwatne i wystarczające” powody, aby skazać oskarżonego. Jak przy
tym zaznaczono, nałożone na niego kary trudno uznać za zbyt surowe, trzeba
bowiem pamiętać, że art. 216 Kodeksu karnego, będący podstawą skazania,
przewiduje również karę więzienia16.
Europejski Trybunał Praw Człowieka zgodził się ze stanowiskiem Sądu
Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, że ingerencja w prawo do korzystania z wolności słowa miała w tym przypadku podstawą prawną i że służyła ona
uzasadnionemu celowi. W tej sytuacji Trybunałowi pozostało do ustalenia czy
13
14
15
16

Ibidem, paragraph 33.
Ibidem, paragraph 34.
Ibidem, paragraph 35.
Ibidem.
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ingerencja ta była konieczna w społeczeństwie demokratycznym17. W związku
z tym ETPC podkreślił, że w sprawie będącej tu przedmiotem zainteresowania doszło do konfliktu między dwoma prawami zapisanymi w Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka: wolnością wyrażania opinii (art. 10) i prawem do
ochrony dobrego imienia osób, chronionym przez art. 8 Europejskiej Konwencji, w ramach szerszego prawa do ochrony życia prywatnego18.
Jak zwrócił uwagę Trybunał, aplikant wprawdzie nie wymienił w swym artykule nazwisk krytykowanych pracowników starostwa, tych można było jednak
łatwo zidentyfikować w ich własnym środowisku, gdyż kontekst sprawy (plany założenia fermy przepiórczej) był mieszkańcom Radomska i okolic dobrze
znany19. ETPC zaznaczył również, że jeden z krytykowanych, starosta, był jednocześnie zarówno wybranym na to stanowisko politykiem, jak i urzędnikiem.
Zgodnie z utrwalonym standardem w orzecznictwie Trybunału dotyczącym
art 10 EKPC ramy dopuszczalnej krytyki są wobec polityka znacznie szersze niż
w stosunku do osoby prywatnej, co ETPC podkreślił wiele razy, między innymi
w tak głośnych sprawach, jak Lingens przeciwko Austrii (1986), Oberschlick przeciwko Austrii (2, 1997) czy Kwiecień przeciwko Polsce (2007)20.
Trybunał odniósł się także do kwestii emocjonalności w przekazach dziennikarskich, pozostającej kością niezgody w opiniach aplikanta i stanowiskach
polskich sądów. Według sędziów ETPC sarkazm i ironia w przekazach dziennikarzy krytykujących różne zjawiska życia politycznego i społecznego pozostają formami zdecydowanie dopuszczalnymi w świetle prawnych kanonów
ochrony wolności słowa. Jak zaznaczył Trybunał, osoba aktywna w debacie
budzącej zainteresowanie publiczne nie może wprawdzie przekroczyć pewnych granic, biorąc pod uwagę konieczność ochrony dobrego imienia oraz
praw innych osób, jednak ma ona prawo do „’pewnego stopnia przesady lub
nawet prowokacji”21. Wyrażając ten pogląd ETPC odwołał się do swoich orzeczeń z przeszłości: Mamère v. France (2006), Dąbrowski v. Poland (2006), Uj v.
Hungary (2011), Novaya Gazeta and Borodyanskiy v. Russia (2013) i Marian
Maciejewski v. Poland (2015).
W związku z tym Trybunał orzekł, iż uwagi poczynione przez M. Ziembińskiego w inkryminowanym tekście podlegają ochronie, zgodnie z art 10 EKPC.
17
18
19
20
21

Ibidem, paragraphs 37–38.
Ibidem, paragraph 39.
Ibidem, paragraph 41.
Ibidem, paragraph 42.
Ibidem, paragraph 44.
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Uzasadniając tę decyzję, ETPC zaznaczył: „(...) satyra jest formą artystycznej
ekspresji i komentarza społecznego, która, ze względu na swe immanentne
tendencje do przesady i zniekształcania rzeczywistości, w sposób naturalny
stawia sobie za cel prowokację i agitację. Dlatego każdej ingerencji w prawo
wykorzystywania tej formy ekspresji należy przyjrzeć się ze szczególną starannością (...)22. Podkreślając że sam fakt skazania Ziembińskiego na podstawie
Kodeksu karnego, a nie cywilnego, nie oznacza naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ETPC uznał, iż kara finansowa nałożona na aplikanta
była nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do zarzucanego mu czynu23.
Po wzięciu pod uwagę wszystkich wspomnianych okoliczności Trybunał
zdecydował, że polskie sądy nie przedstawiły „odpowiednich i wystarczających” (relevant and sufficient) powodów, aby skazać M. Ziembińskiego za
przekroczenie dopuszczalnych granic swobody wypowiedzi. W związku z tym
w sprawie, o której mowa, nastąpiło naruszenie art. 10 EKPC, jako że ingerencja w prawo aplikanta do wolności słowa nie okazała się „konieczna w społeczeństwie demokratycznym”24. Zgodnie z wyrokiem Trybunału państwo polskie zostało zobowiązane do wypłacenia Ziembińskiemu 3385 euro w ramach
pokrycia poniesionych przez niego kosztów (pecuniary damage) oraz 1000
euro tytułem odszkodowania (non-pecuniary damage). Sumy te powinno się
powiększyć o wysokość należnych podatków.
Jak już zaznaczono, wspólne zdanie odrębne od decyzji ETPC ogłosili w tej
sprawie sędziowie Rafał Wojtyczek z Polski i Egidijus Kūris z Litwy. Zgodzili
się oni wprawdzie ze stanowiskiem Trybunału, że posługiwanie się ironią i sarkazmem należy zdecydowanie uznać za komponenty dziennikarskiego prawa
do swobody wypowiedzi, jednak nie może to oznaczać tolerancji dla znieważania krytykowanych osób25. Zdaniem obu sędziów polskie określenia: „pozer”, „nierozgarnięci szefowie”, „palant” oraz „przygłupawy urzędnik” zostały
niezupełnie poprawnie przetłumaczone na język angielski jako, odpowiednio,
poser, dull-bosses, numbskull i dim-witted official. W opinii Wojtyczka i Kūrisa
trafniejszymi ekwiwalentami polskich epitetów byłyby w tym przypadku, odpowiednio, braggart, dim-witted bosses, jerk/moron i dumb clerk/official, gdyż
określenia te znacznie lepiej oddają obraźliwy charakter „oryginałów”26. Jak
22

Ibidem, paragraph 45.
Ibidem, paragraph 46.
24 Ibidem, paragraph 47.
25 Joint Dissenting Opinion of Judges Wojtyczek and Kūris, paragraph 2, http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=001-164453 [dostęp: 15.07.2016].
26 Ibidem, paragraph 3.
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podkreślają obaj sędziowie, kwestie językowe są w omawianej sprawie niezwykle ważne, co oznacza, że Trybunałowi nie wolno sobie uzurpować prawa do
występowania w roli wyroczni w tej materii. Margines swobody ocen ETPC,
z założenia bardzo szeroki w sprawach dotyczących wypowiedzi politycznych,
nie powinien przekraczać pewnych granic. Kończąc ten wątek swoich rozważań, Wojtyczek i Kūris piszą, że sądy krajowe są i zawsze będą nieporównywalnie bardziej kompetentne niż Trybunał w Strasburgu, aby ocenić, co w uszach
lub oczach rodzimego użytkownika języka uchodzi za obraźliwe, a co nie27.
Jak dodają w dalszej części swych rozważań autorzy omawianej opinii,
ETPC przywiązuje w swym uzasadnieniu wyroku szczególną wagę nie do
znaczenia słów będących głównym przedmiotem sprawy, lecz do kontekstu,
w którym zostały one wypowiedziane. Zdaniem obu sędziów dwa z przywołanych wyżej określeń: „palant” i „przygłupawy urzędnik” są zdecydowanie
obraźliwe (insulting) i nie powinny podlegać ochronie na podstawie art. 10
EKPC, jako że stanowisko większości orzekającej, zgodnie z którym naruszenie tego artykułu można poprzeć dowodami, w rzeczywistości nie zostało
w taki sposób uzasadnione28. Wojtyczek i Kūris zauważają sarkastycznie, że
uznanie sformułowań „palant” i „przygłupawy urzędnik” za wypowiedzi chronione treścią art. 10 EKPC to „wielkie osiągnięcie”29 – i tak dalej uzasadniają
swój sprzeciw przeciwko stanowisku większości sędziów Europejskiego Trybunału orzekających w sprawie Ziembiński (2) przeciwko Polsce: „To równia
pochyła. Ryzyko wywołujące efekt kuli śniegowej, zapoczątkowany przez ten
sąd. Kula ta z pewnością nabierze masy i rozpędu, kiedy się będzie toczyć,
aby zniszczyć to, co zostało stworzone przez cywilizowanych ludzi. (...) Ten
wyrok »przyczynia się do brutalizacji wypowiedzi politycznej« w Europie i do
»upadku standardów prowadzenia debaty publicznej«”30.
W ostatniej części swej opinii sędziowie Wojtyczek i Kūris zwracają uwagę, że wyrok w omawianej sprawie oznacza dla ETPC sprzeniewierzenie się
własnym zasadom, wyartykułowanym między innymi w takich sprawach,
jak Axel Springer AG przeciwko Niemcom (2012) i Bédat przeciwko Szwajcarii (2016). Chodzi tu o znalezienie równowagi pomiędzy ochroną prawa
do wolności wypowiedzi (art. 10 EKPC) a ochroną prawa do dobrego imienia (art. 8 EKPC). Zgodnie ze wspomnianą zasadą tylko „poważne powody”
27
28
29
30

Ibidem, paragraph 5.
Ibidem, paragraphs 5–18.
Ibidem, paragraph 33.
Ibidem, paragraph 34.
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(strong reasons) pozwalają Trybunałowi w Strasburgu zakwestionować wyrok
sądu krajowego, który uznał – zgodnie z kryteriami zawartymi w orzecznictwie ETPC – że w konkretnym przypadku należy dać pierwszeństwo ochronie drugiego z wymienionych praw31. Zdaniem Wojtyczka i Kūrisa w sprawie
Ziembiński (2) przeciwko Polsce wspomniane „ważne powody” nie dały o sobie
zdać, a Europejski Trybunał Praw Człowieka nawet nie starał się zbalansować
ochrony praw określonych w art. 8 i 10 Europejskiej Konwencji. Zamiast tego
dał pierwszeństwo prawom określonym w art. 10 EKPC, które, jak utrzymują
obaj sędziowie, zgodnie z przekonaniem przyjętym przez Trybunał a priori
– zasługują bardziej na ochronę niż inne prawa osobiste i wartości zapisane
w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka32.
*

Nietrudno zauważyć, że wyrażona na końcu opinia R. Wojtyczka i E. Kūrisa
odpowiada przyjętej tu hipotezie, w myśl której „analizowany wyrok nie oznacza rewolucji w jurysprudencji Trybunału w Strasburgu związanej z art. 10
Europejskiej Konwencji, mimo iż w podejściu ETPC do kwestii wolności słowa dominuje podejście liberalne, dające ochronie tej wolności pierwszeństwo
przed ochroną innych wartości, w tym zwłaszcza ochronie dobrego imienia
przedstawicieli władz”. W związku z tym należy zastanowić się, co przemawia
za pozytywną weryfikacją tej hipotezy.
Przywołane wyżej słowa, będące powodem wszczęcia procesu sądowego
przeciwko aplikantowi, są z pewnością obraźliwe. Zwłaszcza dwa określenia,
te, na które zwrócili uwagę sędziowie z Polski i Litwy: „palant” oraz „przygłupawy urzędnik”, mogą budzić wątpliwości co do tego, czy Europejski Trybunał
Praw Człowieka nie okazał zbyt dużo tolerancji wobec autora inkryminowanego artykułu, a zbyt mało zrozumienia dla praw osób określonych przez niego
tymi epitetami.
Jak wypada przypomnieć, ETPC już w jednej z pierwszych rozpatrzonych
przez siebie spraw, Handyside przeciwko Wielkiej Brytanii (1976), podkreślił że
przedstawiciele władz powinni oswoić się z myślą, iż jako tacy mogą podlegać
ostrej krytyce publicznej. Zgodnie z tym stanowiskiem wypowiedzi o charakterze politycznym, zwłaszcza te dotyczące działalności władz, mają cieszyć się
szczególnie szerokim zakresem ochrony na gruncie Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka. Znalazło to swe odzwierciedlenie w opinii Trybunału, zgodnie z którą wolność słowa „nie może ograniczać się do informacji i poglądów,
31
32

Ibidem, paragraph 35.
Ibidem.
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które są odbierane przychylnie albo postrzegane jako nieszkodliwe lub obojętne, lecz odnosi się w równym stopniu do takich, które obrażają, oburzają
lub wprowadzają niepokój”, gdyż „[t]akie są wymagania pluralizmu i tolerancji,
bez których demokracja nie istnieje”33. Słowa te, powtarzane niczym refren
w wielu innych sprawach rozpatrywanych przez Trybunał w Strasburgu, mogą
się wydawać retorycznym wytrychem pozwalającym wynieść wolność wypowiedzi politycznej do rangi najważniejszego prawa w orzecznictwie ETPC.
Czy tak rzeczywiście jest? I czy wyrażony w cytowanej wyżej opinii Trybunału
imperatyw tolerancji dla wypowiedzi obraźliwych i oburzających ma swoje
granice?
Poszukując odpowiedzi na to pytanie, warto odwołać się do dwóch innych
spraw rozpatrzonych przez Trybunał w Strasburgu, w których przedmiotem
zainteresowania były obraźliwe sformułowania: Oberschlick (2) przeciwko Austrii (1997) i Janowski przeciwko Polsce (1999). Pierwsza dotyczyła dziennikarza,
który nazwał „idiotą” (Trottel) przywódcę Austriackiej Partii Wolności, Jőrga
Haidera, po tym jak ten powiedział w jednym ze swych wystąpień, że „wszyscy
żołnierze podczas II wojny światowej, łącznie z armią niemiecką, walczyli o pokój i wolność”, dlatego nie można ich dzielić „na dobrych i złych”34. Przedmiotem drugiej sprawy były określenia „ćwoki” i „głupki”, których dziennikarz Józef
Janowski użył publicznie wobec dwóch strażników miejskich, podczas słownej
utarczki z nimi w Zduńskiej Woli35. W pierwszym przypadku Trybunał uznał,
biorąc pod uwagę kontekst wypowiedzi, że ta podlegała ochronie; w drugim
orzekł, iż określenia użyte przez Janowskiego świadczyły o przekroczeniu granic
wolności słowa chronionej na podstawie art. 10 EKPC.
Co szczególnie istotne, również ze względu na sprawę Ziembiński (2) przeciwko Polsce, w związku z przywołanymi tu dwoma casusami Trybunał wskazał
na różnicę zakresu ochrony wypowiedzi odnoszących się do polityków (J. Haider) i funkcjonariuszy publicznych (strażnicy miejscy w sprawie Janowskiego).
Wspomniany zakres ochrony jest szerszy w pierwszym przypadku niż w drugim. Opinię tę ETPC uzasadnił w następujący sposób: „Nie można (...) twier33

Handyside przeciwko Wielkiej Brytanii (orzeczenie z 7 grudnia 1976 r.; A.24), http://
www.freepress.org.pl/BAP/etpcz36.htm [dostęp: 19.07.2016].
34 Oberschlick (nr 2) przeciwko Austrii (orzeczenie – 1 lipca 1997 r., raport Europejskiej Komisji Praw Człowieka z 29 listopada 1995 r., skarga nr 20834/92), http://www.
freepress.org.pl/BAP/etpcz17.htm [dostęp: 19.07.2016].
35 Janowski przeciwko Polsce (orzeczenie – 21 stycznia 1999 r.; raport Europejskiej
Komisji Praw Człowieka z 3 grudnia 1997 r., skarga nr 25716/ 94), http://www.freepress.
org.pl/BAP/etpcz4.htm [dostęp: 19.07.2016].
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dzić, że funkcjonariusze świadomie wystawiają się na ścisłą kontrolę wszystkiego co mówią i robią w takim stopniu jak politycy, i w rezultacie, w wypadku
krytyki, powinni być podobnie traktowani. Funkcjonariusze muszą korzystać
z publicznego zaufania i być wolni od niewłaściwych perturbacji, jeśli mają
z powodzeniem wykonywać swoje obowiązki. Ochrona przed obraźliwymi atakami słownymi podczas pełnienia przez nich obowiązków może więc okazać
się konieczna. W tej sprawie nie było potrzeby rozważania ochrony ze względu
na interesy wolności prasy lub otwartej dyskusji o sprawach publicznie ważnych, inny był bowiem kontekst wypowiedzi skarżącego”36.
Ta ostatnia uwaga Trybunału nie budzi wątpliwości, jako że Janowski, redaktor naczelny lokalnego pisma, użył kontrowersyjnych słów nie za pośrednictwem mediów, lecz podczas kłótni ze strażnikami miejskimi w centrum
Zduńskiej Woli. Wątpliwości może natomiast wywoływać kwestia konsekwencji Trybunału, związana z różnicowaniem zakresu ochrony wypowiedzi dotyczących polityków i funkcjonariuszy publicznych. Kwestia ta daje o sobie
wyraźnie znać w sprawie będącej tu głównym przedmiotem zainteresowania.
Jak należy przypomnieć, spośród trzech przedstawicieli władz, którzy wystąpili przeciwko M. Ziembińskiemu na drogę sądową, za polityka Trybunał
uznał tylko starostę, M.D. Dwaj pozostali, czyli K.H., skrytykowany w czasopiśmie za pomysł założenia fermy przepiórek na terenie starostwa oraz jego bezpośredni szef, G.D., byli urzędnikami, czyli funkcjonariuszami publicznymi.
Nawiązując do sprawy Janowski przeciwko Polsce można by więc założyć, że
dwaj ostatni powinni podlegać większej ochronie przed krytycznymi lub napastliwymi atakami mediów niż pierwszy. Tymczasem Trybunał nie wprowadził
w tym wypadku żadnego rozróżnienia, uznając iż wszyscy trzej pracownicy
starostwa muszą pogodzić się z tym, że stali się obiektem krytyki ze strony
dziennikarza. Trudno tu zauważyć konsekwencję w postawie Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka, biorąc pod uwagę jego orzeczenia w sprawach
Janowski przeciwko Polsce i Ziembiński (2) przeciwko Polsce.
Patrząc na omawiany tu problem z perspektywy dążenia do prawdy
w dziennikarstwie należy zwrócić uwagę na wielokrotnie podkreślaną przez
ETPC konieczność rozróżnienia pomiędzy faktami a opiniami w przekazach
medialnych. Po raz pierwszy Trybunał poświęcił tej kwestii więcej uwagi
w sprawie Lingens przeciwko Austrii (1986), podczas której zaznaczył, że wspomniane rozróżnienie jest konieczne dlatego, iż prawdziwość faktów można
wykazać, podczas gdy prawdziwość bądź fałszywość sądów wartościujących
36
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(value-judgments) trudno udowodnić (is not susceptible of proof)37. W związku
z tą uwagą trudno jednak uciec od pytania czy w dziennikarstwie istnieje coś
takiego jak czysta opinia, niepozostająca w żadnym związku z faktami. Wydaje
się to wątpliwe. Sam Trybunał zdaje się te wątpliwości podzielać, gdyż – jak
podkreśla Ireneusz C. Kamiński – w swej praktyce „nie posłużył się [on] dychotomią czystego sądu wartościującego i twierdzeń o faktach, lecz czystych
twierdzeń o faktach i sądów wartościujących, włączając w zakres tej ostatniej
kategorii także wyrażenia mieszane, a więc takie, które zwierają zarówno elementy faktyczne, jak i ocenne”38. Zdaniem cytowanego autora „[p]rzyjęcie takiej perspektywy powodowało, że zakres pojęcia twierdzenia faktyczne uległ
zawężeniu, podczas gdy pojęcia sądy wartościujące rozszerzeniu”39.
Kontrowersyjne sformułowania, które znalazły się w centrum uwagi w sprawie Ziembiński (2) przeciwko Polsce, są niewątpliwie opiniami. Jak pokreślono
wcześniej, zwłaszcza dwa z nich: „palant” i „przygłupawy urzędnik” stały się
przedmiotem sporu wśród sędziów Trybunału orzekających w tej sprawie –
i powodem, dla którego dwóch spośród tych sędziów wyraziło zdanie odrębne.
Podejmowanie próby weryfikacji znaczenia obu sformułowań w kategoriach
prawdy i nieprawdy może się wydawać mało poważne, i to nie tylko ze względu
na omówione wyżej stanowisko ETPC w sprawie Lingens przeciwko Austrii,
w której podkreślono, że sądy wartościujące z trudem poddają się takiej weryfikacji. Czynnikiem wskazującym z góry na nieskuteczność podejmowania
w tym przypadku jakiegokolwiek testu prawdy zdaje się charakter obu przywołanych określeń, to, że są one z natury sformułowaniami obraźliwymi. Zwracali
na to uwagę w swej wspólnej opinii sędziowie Wojtyczek i Kūris, krytykując
zbyt duże przywiązanie Trybunału do kontekstu wypowiedzi, pozwalającego
uznać wyrazy i wyrażenia użyte przez Ziembińskiego za chronione przez Europejską Konwencję Praw Człowieka.
Można jednak mimo wszystko zaryzykować twierdzenie, że w omawianej
tu sprawie zarówno charakter wypowiedzi, o których mowa, jak i ich kontekst
37

‘Case of Lingens v. Austria, paragraph 46, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00157523 [dostęp: 20.07.2016].
38 I.C. Kamiński, Twierdzenia i opinie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka w Strasburgu, [w:] Fakt vs. Opinia. Materiały z konferencji, Helsińska Fundacja
Praw Człowieka, red. A. Bodnar, D. Dychawska-Siniarska, Warszawa 2010, s. 20. W cytowanym tekście sformułowania wyróżnione tu kursywą napisano zwykłą czcionką i opatrzono je cudzysłowem (W.W.)
39 Ibidem. W cytowanym fragmencie pominięto przypis. Użycie kursywy – patrz
przypis 37.
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zdają się wyraźnie wskazywać na to, iż słowa dziennikarza nie zasługiwały na
ochronę. Co istotne, można również w związku z tym przyjąć, że opinia Trybunału wyrażona w 1986 r. w sprawie Petera M. Lingensa, zgodnie z którą sądy
wartościujące z trudem poddają się testowi prawdy, nie oznacza bynajmniej
bezwzględnego braku możliwości dochodzenia do prawdy w sprawach takich,
jak Ziembiński (2) przeciwko Polsce.
Oczywiście dziennikarska krytyka pomysłu założenia fermy przepiórek, wysuniętego przez urzędnika starostwa powiatowego, a popartego przez jego bezpośredniego szefa i samego starostę, mieści się w ramach standardów wolności
słowa wyznaczonych treścią Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i orzecznictwem Trybunału w Strasburgu. W myśl tych standardów każdy pomysł władz
można skrytykować, i to w sposób ostry, agresywny, wywołujący oburzenie lub
wprowadzający niepokój. Warto przy tym jednak rozważyć czy oznacza to przyzwolenie na użycie takich słów, jak te, którymi posłużyli się J. Janowski („ćwoki”,
„głupki”) i M. Ziembiński („palant”, „przygłupawy urzędnik”).
Z czysto lingwistycznego punktu widzenia trudno nie uznać, że ich określenia były nie tylko obraźliwe czy oburzające, lecz także stygmatyzujące. Wskazują one wyraźnie na ograniczone możliwości intelektualne adresatów, nawet
jeśli słusznie przyjąć, że wypowiadaniu tego rodzaju słów towarzyszą z reguły
emocje negatywne, zakłócające zdolność racjonalnego sądzenia. Kiedy słów
takich używa się publicznie pod adresem przedstawicieli władz, ich stygmatyzujący charakter zyskuje na sile, sugerują one bowiem wtedy, że ci, do których
je się kieruje, nie nadają się do pełnienia zajmowanych funkcji. Czy w takim
razie wypowiedzi te zasługują na bezwzględną ochronę w kontekście sprawy,
o której mowa?
Biorąc pod uwagę dotychczasowe orzecznictwo Trybunału w Strasburgu należałoby odpowiedzieć, że nie. Jak trzeba pamiętać, w przypadku J. Janowskiego ETPC uznał, iż użycie wyrazów „ćwoki” i „głupki” pod adresem
strażników miejskich podlega penalizacji, gdyż funkcjonariuszom publicznym
przysługuje wyższy stopień ochrony przed werbalnymi atakami niż politykom.
W sprawie Ziembiński (2) przeciwko Polsce adresatami stygmatyzujących słów
byli w dwóch przypadkach także urzędnicy, a więc funkcjonariusze publiczni,
w trzecim zaś starosta, uznany przez ETPC równocześnie za urzędnika i polityka. Trudno w tej sytuacji nie zauważyć, że sprawę tę łączy znacznie więcej
z casusem Janowski przeciwko Polsce niż ze sprawą Oberschlick (2) przeciwko
Austrii.
Wskazane podobieństwo ma charakter zarówno podmiotowy, jak i przedmiotowy. W pierwszym przypadku chodzi o to, że osobami skarżącymi byli
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w obu przypadkach przede wszystkich funkcjonariusze publiczni, a nie politycy (nawet starosta M.D. nie był politykiem w takim sensie, jak J. Haider
w sprawie Gerharda Oberschlicka), w drugim zaś o to, iż przedmiot spraw
Janowskiego i Ziembińskiego zasadniczo różnił się od materii rozstrzyganej we
wspomnianej sprawie Oberschlicka. Mimo to jednak Trybunał w Strasburgu
przyjął w analizowanym tu casusie optykę, do której wcześniej odwołał się
w sprawie austriackiego przywódcy partyjnego z Wiednia, a nie tę przyjętą
w sprawie dotyczącej strażników miejskich ze Zduńskiej Woli.
Czy odejście ETPC od standardu ustanowionego w casusie Janowski przeciwko Polsce, wprowadzającego rozróżnienie pomiędzy zakresem ochrony wypowiedzi odnoszącej się do polityków i funkcjonariuszy publicznych, świadczy
o zmianie paradygmatu w orzecznictwie Trybunału dotyczącego wolności słowa? Dziś jeszcze trudno odpowiedzieć na to pytanie. Gdyby tak rzeczywiście
było, oznaczałoby to przyjęcie kursu bardziej radykalnego, dającego prawu do
swobody wypowiedzi zdecydowane pierwszeństwo przed prawem do ochrony
dobrego imienia. Czy oznaczałoby to równocześnie akceptację dla skrajnie
permisywistycznej doktryny wolności słowa, przyznającej tej wolności absolutny prymat nad innymi wartościami chronionymi w Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka?
Nie wydaje się to prawdopodobne. Nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie
swoboda wypowiedzi znajduje oręż w postaci Pierwszej Poprawki do Konstytucji, czyli zapisu, który w sensie czysto retorycznym zapewnia wolności słowa
zdecydowanie większy zakres ochrony niż art. 10 EKPC, wolność ta nie jest
prawem absolutnym. W systemie Rady Europy z pewnością brak przyzwolenia
na taki charakter tego prawa. Można więc sądzić, że decyzja Trybunału w sprawie Ziembiński (2) przeciwko Polsce jest raczej wypadkiem przy pracy niż rewolucją w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Trudno
przy tym jednak nie zauważyć, że gdyby miało okazać się inaczej, wtedy opinię
sędziów Rafała Wojtyczka i Egidijusa Kūrisa o „brutalizacji wypowiedzi politycznej w Europie” można by uznać za fakt.
Summary

The text examines standards of freedom of speech stipulated by the case-law of the
European Court of Human Rights in Strasbourg. The focus is on political expression, which deserves the greatest scope of protection according to Western norms
determined by the jurisprudence of the mentioned court and the Supreme Court
of the United States. In this connection, the latter has significantly influenced the
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case-law of the former. The text under discussion analyses the problem from the
perspective of the case of Ziembiński versus Poland (2), 2016.
Keywords: the European Court of Human Rights, freedom of speech, political
speech
Słowa kluczowe: Europejski Trybunał Praw Człowieka, wolność słowa, wypowiedź
polityczna
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Marek Porzeżyński1

Odpowiedzialność za umieszczenie odesłań
w Internecie w świetle orzecznictwa Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej
1. Wstęp
Użycie odesłań w ramach sieci Internet stanowi istotne zagadnienie dyskutowane w doktrynie prawa, w zasadzie, od momentu powstania i upowszechnienia się protokołu http2. Świadczy o tym dobitnie ilość spraw będących
przedmiotem rozpoznania w ramach struktur krajowych, jak również międzynarodowych. Dodatkowym elementem, który wydaje się komplikować tę
problematykę jest jej usytuowanie w ramach (nowych) technologii, których
zrozumienie jest niezbędne dla możliwości dokonania oceny konkretnego użycia odniesień. Należy przy tym uznać, że regulacje w omawianym zakresie nie
należą do odznaczających się dużym poziomem skomplikowania. To właśnie
połączenie tego elementu z wykorzystaniem w ramach sieci Internet waży
na problematyczności tej tematyki i powoduje istotne rozbieżności w judykaturze, które zostanie szczegółowo przeanalizowane i omówione. Najnowsze
orzecznictwo w rzeczonym zakresie zdaje się wskazywać sposoby postępowania w przypadku różnorodnych platform internetowych, operatorów o innych
podmiotów wziąwszy pod uwagę również ich stan świadomości w zakresie
świadczonych usług.
Waga prezentowanego tematu wydaje się być znacząca nawet dla przeciętnego użytkownika Internetu, gdyż większość z nich korzysta w pewnym zakresie z systemu umożliwiającego dzielenie się treściami za pomocą odniesień
nie przywiązując do tej aktywności specjalnej uwagi. Wiele z tych odniesień
nie prowadzi również do treści, które sami w sieci umieściliśmy, a co za tym
1

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Informatycznego na WPiA UKSW, prawnik w kancelarii WKB, dyrektor Instytutu Badań nad
Prawnymi Aspektami Nowych Technologii – Future Institute.
2 Ang. Hypertext Transfer Protocol jest protokołem stosowanym do transportu danych
w sieci WWW. Pierwsza wersja została opublikowana za sprawą Tima Berners-Lee pod
koniec 1990 r., więcej informacji: https://www.w3.org/Protocols/ [dostęp: 20.06.2017].
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idzie nie jesteśmy w pełni pewni co do ich pochodzenia i statusu prawnego, co
może ostatecznie wiązać się z pewnymi konsekwencjami.

2. Techniczne podstawy problematyki użycia odesłań
w Internecie
Jak się wydaje zdecydowana większość mieszkańców Polski korzysta z zasobów Internetu. Z badań wynika bowiem, że ponad 4/5 gospodarstw domowych w Polsce w 2016 r. miała do niego dostęp3. Pomimo takiej skali użytkowania sieci system odniesień, odesłań lub po prostu linków, bo tak się je często
określa, jest jednak tylko na pozór zjawiskiem dobrze znanym. Istnieje bowiem
wiele odmian odniesień, które mogą się różnić nie tylko kwestiami technicznymi, ale również być odmiennie traktowane pod względem prawnym. Z tego
względu wyjaśnienia wymaga podstawowa różnica pomiędzy najczęstszymi
ich kategoriami.
Za Słownikiem języka polskiego PWN – link jest to element dokumentu
elektronicznego łączący jego elementy i odsyłający do innego dokumentu4.
Do przywołanej definicji odwoływano się już we wcześniejszym artykule odnoszącym się do omawianej tematyki5. Ponieważ nie wywołała ona żadnych
dyskusji doktrynalnych wydaje się, że jest stosunkowo prosta, łatwa do przyswojenia i na tyle szeroka, aby zbędnie nie zawężać elementu będącego częścią
szczególnie dynamicznie rozwijającego się obszaru. Doprecyzowano jedynie,
że prezentowana definicja odwołuje się do czysto technicznego wykorzystania
odniesień w postaci łączenia dwóch miejsc wewnątrz jednego pliku lub strony
internetowej bądź wskazywania innej lokalizacji. Zarówno wtedy, jak również
w ramach niniejszego opracowania tematu, pojęciem odesłania lub linku będzie się określać całą kategorię, przy wykorzystaniu której można osiągnąć
efekt odesłania do konkretnego miejsca w sieci Internet.
Z racji tematyki niniejszej pracy znaczenie ma jedynie rozróżnienie na
odesłania proste i głębokie. Pierwsze z nich charakteryzują się odesłaniem do
3

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2016 r. Opracowanie sygnalne, Główny
Urząd Statystyczny, dostępne na: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2016-roku,2,6.html [dostęp: 14.06.2017].
4 http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2478615 [dostp: 27.08.2014].
5 M. Porzeżyński, Użycie linków a naruszenie praw własności intelektualnej w świetle
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, „Kultura Popularna” 2015 nr 1 (43), s. 136–
–145.
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strony domowej będącej zazwyczaj pierwszą stroną, która się wyświetla po
wpisaniu jej adresu domenowego. Odesłania głębokie różnią się od prostych
przeniesieniem do konkretnego miejsca na danej stronie internetowej lub do
konkretnego pliku mieszczącego się na serwerze umożliwiając jego otwarcie
lub pobranie. Bowiem to właśnie ta druga kategoria będzie miała zasadnicze
znaczenie dla toku rozważań prawnych wiążących się z tematyką legalności
lub zgodności z prawem wykorzystania systemu odniesień w przestrzeni internetowej.
W odniesieniu do budowy obu przywołanych rodzajów odniesień różnice
są zdecydowanie donioślejsze. W pierwszym przypadku bowiem za takie odesłanie może służyć jedynie ciąg znaków odpowiadający adresowi domenowemu danej strony internetowej. Budowa odesłań głębokich jest zdecydowanie
bardziej skomplikowana, co spowodowane jest potrzebą wskazania konkretnego miejsca na danym serwerze. W tym przypadku najczęściej nie prezentuje
się to w sposób zbliżony do określenia lokalizacji danego pliku w określonym
miejscu na dysku komputera poprzez wskazanie kolejno folderów i podfolderów lokalizacji. Najczęściej koordynaty te przyjmują postać zupełnie niezrozumiałych dla niewyspecjalizowanego odbiorcy ciągu różnorodnych znaków.
Wskazane powyżej kategorie linków stanowią jedynie najbardziej podstawowe ich rozróżnienie. Zauważyć należy, że istnieje również wiele innych
rodzajów odesłań, które częstokroć nawet ich nie przypominają. Tytułem
przykładu należy jedynie wskazać, że tzw. „framed links”6 również stanowią
podkategorię odesłań i charakteryzują się uwidocznieniem na jednej stronie
internetowej dodatkowego elementu obejmującego treść strony, do której prowadzi to odesłanie czy tzw. „embedded links”7, które charakteryzują się tym,
że w swojej istocie przybierają postać jednego z elementów strony internetowej, na której są prezentowane8. Różnica polega w tym przypadku na tym,
że link nie prowadzi do innej strony internetowej, ale jej treść jest wyświetlana w ramach strony, na której znajduje się samo odesłanie9. Dla przykładu,
w ten sposób prezentowane są w innych serwisach treści zaczerpnięte ze stron
świadczących usługi hostingu treści audio-wideo.
6

Z ang. odesłania ramkowe lub odesłanie w ramkach (tłum. własne).
Z ang. odesłania wbudowane (tłum. własne).
8 Ibidem, s. 137.
9 A. Tsoutanis, Why copyright and linking can tango, „Journal for Intellectual Property & Practice” 2014, nr 6, s. 495–509, dostępne na: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=2333686 [dostęp: 26.12.2016].
7
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3. Podstawowe regulacje prawne i zmiana podejścia
oraz interpretacji z zakresie użycia odesłań
W zakresie regulacji prawnych mających zastosowanie w przedmiotowej tematyce nie nastąpiły w ostatnich latach żadne znaczące zmiany. Miały one
jednak miejsce w obszarze interpretacyjnym, co jest przedmiotem dogłębnej
analizy i omówienia w dalszej części niniejszego tekstu. Podstawowym aktem
prawnym, który ma znaczenie dla problematyki zgodności z prawem odesłań
jest dyrektywa 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów
praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (dalej jako
„Dyrektywa”)10. Głównym celem wskazanego aktu prawnego jest harmonizacja
prawa w pewnych obszarach społeczeństwa informacyjnego, co w konsekwencji ma zwiększyć stopień pewności prawa11. Dyrektywa harmonizuje prawo
autorskie w szczególności w zakresie powszechnego odtwarzania utworów,
przyznając wyraźną ochronę podmiotom praw w odniesieniu do wykorzystania ich dóbr w ramach różnego rodzaju usług multimedialnych12. Akt ten ma
zatem zasadnicze znaczenie w kontekście niniejszej tematyki.
Choć zatem cel samej Dyrektywy jest bardzo doniosły to, co doskonale
pokazuje praktyka, stosowanie zawartych w niej rozwiązań budzi wiele wątpliwości. Pierwszym z zagadnień, które wielokrotnie było poruszane w wielu
orzeczeniach jest zakres pojęcia „publiczne udostępnianie”. Jako że wskazany
termin jest kluczowy z punktu widzenia, zarówno samego omawianego aktu
prawnego, jak również rozważań w niniejszej pracy, warto odwołać się do
najdonioślejszych wyroków i zawartych w nich twierdzeń. Omawiane pojęcie
pojawia się już w art. 3 ust. 1 Dyrektywy nie definiując go jednak. Stąd wydaje
się, że w pierwszej kolejności należy odwołać się do rozważań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej13.
Dodatkowo należy wskazać, że prawodawca starał się doprecyzować zakres omawianego terminu w motywie 23 preambuły poprzez zaznaczenie, że
„(...) prawo autora do publicznego udostępniania utworu (...) należy rozumieć
w szerszym znaczeniu, jako obejmujące każde udostępnianie utworu odbior10

Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22.05.2001 (Dz.
Urz. WE L 167 z 2001 r.).
11 M. Porzeżyński, Użycie linków a naruszenie praw..., s. 138.
12 http://www.cie.gov.pl/www/serce.nsf/0/E2F755FAFEBAB98BC125748E002C84E4?Open [dostęp: 28.08.2014].
13 Dalej jako „TSUE” lub „Trybunał”.
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com nieznajdującym się w miejscu, z którego przekazywanie pochodzi. Prawo to obejmuje każdą publiczną transmisję lub retransmisję utworów, drogą
przewodową lub bezprzewodową, w tym nadawanie programów; prawo to nie
powinno obejmować żadnych innych działań”. Należy z tego wywnioskować,
że w chwili obecnej publiczne udostępnianie należy traktować bardziej jako
pakiet uprawnień obejmujący różne możliwości jego dokonania aniżeli jako
jednorodną kategorię14.
W doktrynie wskazuje się, że na podstawie art. 3 ust. 1 Dyrektywy „autorom przysługuje prawo o charakterze prewencyjnym, pozwalające wkroczyć
w celu zakazania publicznego udostępniania przez potencjalnych użytkowników ich utworów, którego to udostępniania użytkownicy ci mogą chcieć
dokonać”15. Już samo prezentowane stwierdzenie może być uznane za budzące wątpliwości. Jak się bowiem wskazuje w doktrynie, odróżnić należy sam
akt udostępnienia linku rozumianego jako odniesienie do lokalizacji danego
utworu w przestrzeni internetowej od udostępnienia pliku z utworem, czyli
aktu rozpowszechniania, który regulowany jest w szczególności przez art. 4
Dyrektywy.

4. Analiza dorobku orzeczniczego
Dorobek orzeczniczy dotyczący omawianej tematyki wydaje się być wystarczający dla jego analizy i możliwości zaproponowania tez o ogólnym charakterze
i propozycji rozwiązań przekrojowych. Należy jednak wskazać na nasilenie
się ilości wyroków i ich zróżnicowania w ostatnim czasie. Również niniejsza
praca poświęcona tematyce linków i odpowiedzialności prawnej za ich udostępnienie powstała w wyniku przekonania, że najświeższe orzecznictwo zdaje
się wymagać naukowego komentarza16.
Jak się wydaje, najważniejszym elementem rzeczonej tematyki, który może
mieć zasadnicze znaczenie dla jej całościowej oceny jest rozważenie pojęcia
publicznego udostępnienia. Jego dokładne znaczenie i zakres było przedmiotem rozważań w większości komentowanych wyroków. Można z nich wnioskować, że przesłankami, które muszą zostać spełnione łącznie jest zaistnie14

M. Porzeżyński, Użycie linków a naruszenie praw..., s. 138.
I. Wróbel, Pojęcie publicznego udostępniania utworów w prawie UE – przegląd
orzecznictwa TS, „Europejski Przegląd Sądowy” 2014, nr 5, s. 38.
16 Niniejsza praca stanowi uporządkowanie i aktualizację wcześniejszego artykułu
tego samego autora: Użycie linków a naruszenie praw własności intelektualnej w świetle
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, „Kultura Popularna” 2015, nr 1 (43).
15
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nie czynności udostępnienia oraz dokonanie jej dla publiczności. Nie jest to
jednak nic odkrywczego, gdyż z samej analizy językowej komentowanej frazy
można dojść do jednakowych wyników. Nadal jednak pozostaje do rozważenia szereg elementów mogących mieć wpływ dla uznania istnienia czynności
publicznego udostępnienia. Stąd doprecyzowanie pojęć składowych wydaje
się być największym wyzwaniem.
1) Kiedy udostępnienie jest publiczne?

Chociaż wydaje się, że rozumienie pojęcia publicznego lub publiczności nie
przysparza szczególnych trudności, to jednak prawna kwalifikacja danego
czynu powoduje, że omawiane pojęcie powinno być zdecydowanie jaśniejsze
dla możliwości określenia jego zakresu. W orzeczeniu Mediakabel17 wskazano, że o publicznym charakterze przekazu świadczy równoczesny odbiór
tych samych obrazów przez nieokreśloną liczbę potencjalnych odbiorców18.
Położono zatem w tym przypadku nacisk na możliwość odbioru danej treści,
a nie na rzeczywisty jej odbiór, co może zdecydowanie zwiększyć jego potencjalny zakres. Wskazuje się również w tym kontekście, że publiczny charakter
jest domeną udostępnienia dla nieograniczonej liczby osób, gdyż ograniczona
liczba potencjalnych odbiorców może zostać uznana za niewystarczającą dla
charakteru publicznego19.
Brak określenia dokładnej ilości osób wydaje się być rozsądnym posunięciem, gdyż należy zauważyć, że określona liczba w jednym przypadku może
być postrzegana za znaczną, podczas gdy w innym będzie postrzegana za dalece niewystarczającą. W tym kontekście należy zwrócić szczególną uwagę na
uwarunkowania i stany faktyczne w sprawach, na podstawie których zapadała
znaczna część wyroków traktujących o publicznym udostępnianiu. Większość
z nich dotyczyła bowiem hoteli lub zakładów zdrowotnych20. Choć zatem we
wskazanych przypadkach ilości osób, które mogą być uznane za odbiorców
danego przekazu (udostępnienia) mogą się w sposób znaczący od siebie różnić,
nie przeszkadzało to w uznaniu potwierdzenia istnienia omawianej przesłanki.
17

Wyrok w sprawie o sygn. C‑89/04 z dnia 2 czerwca 2005 r. Mediakabel BV v. Commissariaat voor de Media.
18 W tym konkretnym przypadku odniesiono się do grupy „telewidzów” z uwagi na
stan faktyczny sprawy.
19 M. Porzeżyński, Użycie linków a naruszenie praw..., s. 139.
20 Np. wyrok w sprawie o sygn. C-351/12 z dnia 27 lutego 2014 r. – Ochranný svaz
autorský pro práva k dílům hudebním o. s. (OSA) v. Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.
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Z drugiej strony rzeczona nieokreśloność nie wpływa pozytywnie na pewność prawa. Z uwagi na fakt, że jednocześnie może być ona uznana za pozytywny element, który przeciwdziała zbytniemu usztywnieniu omawianego
przepisu, jak również brak jasnych zasad określania jej istnienia, co zdecydowanie nie może być uznane za pozytywne należałoby wskazać na cechy, których zaistnienie może potencjalnie ułatwić to określenie. Wydaje się, że chodzi
w tym przypadku o osoby, bez względu na ich liczbę, które nie są odgórnie
ograniczone lub zawężone do jednej kategorii. Warto w tym kontekście podkreślić jednakowoż, że wykładnia wskazanego pojęcia powinna być dokonywana w odniesieniu do danego stanu faktycznego, np. rodzaju usługi21. W odniesieniu do hoteli, co miało miejsce w wielu stanach faktycznych, powinna
być ona inaczej interpretowana niż np. w przypadku serwisu internetowego.
Stąd też w niektórych wyrokach wskazano, że udostępnienie nie musi być koniecznie jednoczesne22, aby spełniało warunki publicznego23. Nie wydaje się to
jednak podejście dobre ze względu na możliwość objęcia tak interpretowanym
zakresem potencjalnie każdego udostępnienia. W szczególności należy zwrócić uwagę na brak wskazanego zakresu czasowego, w jakim miałoby się owe
udostępnienie odbywać dla uznania go za publiczne. Z tego względu przesłanka uznania danego udostępnienia za publiczne może być dokonywana jedynie
w połączeniu z danym stanem faktycznym.
Istotne znaczenie może mieć również zakres osób, do których ów treść
jest przeznaczona. Stąd w wielu orzeczeniach zwraca się szczególną uwagę,
że osoby te muszą być nową publicznością24. Zaznaczenia wymaga, że w przewodniku do konwencji berneńskiej25 wskazano w zakresie nowej publiczności,
że (w odniesieniu do utworów transmitowanych drogą radiową) twórca wyrażając zgodę na nadawanie danego utworu bierze pod uwagę jedynie użytkowników bezpośrednich – tych, którzy za pomocą swoich odbiorników, sami lub
w towarzystwie najbliższych odbierają nadawany w tej chwili sygnał. Natomiast jeśli sygnał odbierany jest przez szersze audytorium poprzez nadawanie
21

E. Laskowska, Treść prawa autorskiego – kiedy udostępnienie staje się publiczne,
„Europejski Przegląd Sądowy”, luty 2017, s. 47.
22 Przeciwnie do wyroku w sprawie Mediakabel BV, w którym wskazano, że o publicznym charakterze przekazu świadczy równoczesny odbiór tych samych obrazów.
23 Ibidem, s. 48.
24 Tzw. przesłanka nowej publiczności
25 Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z 9.09.1886 r.
z szeregiem późniejszych uzupełnień i rewizji. Akt paryski konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych sporządzony 24.07.1971 r. (Dz.U. 1990, nr 82, poz. 474).
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go w (ewentualnych) celach zarobkowych, to nowi odbiorcy mają możliwość
odebrania danego utworu w charakterze niezależnej czynności, za pomocą
której nadawany utwór udostępniany jest nowej publiczności26. Dla tej okoliczności nie ma znaczenia czy konkretne osoby z możliwości odbioru udostępnionego utworu skorzystają, gdyż znaczenie ma sam fakt umożliwienia
dostępu osobom postronnym27.
Stąd wydaje się, co zresztą było już przez autora podkreślane, że omawiana
przesłanka może mieć duże znaczenie dla obrotu internetowego, co wynika
z faktu, że sieć Internet, z samej zasady swojego działania, dostępna jest dla
potencjalnie nieograniczonej liczby osób spełniających choćby przejściowo
wymaganie posiadania dostępu do sieci. Wobec powyższego kryterium lokalizacji bądź zasięgu odbioru danego udostępnienia nie powinno mieć żadnego
znaczenia w przypadku wskazanego środka technicznego. Kryterium nowej
publiczności dotyczyć będzie zatem odbiorców, którzy nie mieli z jakiegokolwiek powodu dostępu do pierwotnie udostępnionego utworu28.
2) Czym jest akt udostępnienia?

Problematyka rozumienia aktu udostępnienia i interpretacji jego zakresu wydaje się mieć zasadnicze znaczenie w przypadku użycia odesłań w internecie.
Dopiero bowiem w tych warunkach za niewystarczające należy uznać zawarte
w motywach 23 i 24 Dyrektywy wyjaśnienia wskazujące, że „publiczne udostępnienie” obejmuje „każdą publiczną transmisję lub retransmisję utworów,
drogą przewodową lub bezprzewodową, w tym nadawanie programów; prawo
to nie powinno obejmować żadnych innych działań”. Wydaje się, że to niedostosowanie przywołanej treści do obrotu w ramach sieci Internet stwarza
zasadnicze problemy, co również, jak się wydaje, skutkuje w orzecznictwie dotyczącym właśnie tej przestrzeni.
Jednym z pierwszych wyroków, w którym wprost odniesiono się do problemu linkowania i charakteru takich czynności w kontekście omawianych
przepisów, jest wyrok w sprawie Svensson29, który dotyczył odszkodowania
26

I. Wróbel, Pojęcie publicznego..., s. 40.
Wyrok w sprawie o sygn. C-306/05 z dnia 7 grudnia 2006 r., Sociedad General de
Autores y Editores de España (SGAE) v. Rafael Hoteles SA, pkt 43.
28 Postanowienie w sprawie o sygn. C-136/09 z dnia 18 marca 2010 r. Organismos
Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, pkt 38.
29 Wyrok w sprawie o sygn. C-466/12 z 13 lutego 2014 r. – Nils Svensson, Sten Sjögren,
Madelaine Sahlman, Pia Gadd v. Retriever Sverige AB.
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w wyniku szkody poniesionej przez dziennikarzy poprzez zamieszczenie na
stronie internetowej linków30 do artykułów prasowych ich autorstwa. Nils
Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd publikowali swoje artykuły w czasopiśmie „Göteborgs-Posten” oraz na jego stronie internetowej,
podczas gdy spółka „Retriever Sverige AB” prowadziła działalność polegającą
na udostępnianiu swoim klientom linków31 do określonych treści. Warto podkreślić, że artykuły na stronie wymienionego czasopisma były ogólnodostępne
i nieograniczone w jakikolwiek sposób.
W ramach wskazanego postępowania odwołano się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniami, które odzwierciedlały niejasności
w omawianym stanie faktycznym. Pierwsze pytanie dotyczyło faktu czy ktokolwiek inny niż uprawniony z tytułu praw autorskich do danego utworu umieszczając na swojej stronie internetowej link, na który można kliknąć stanowi
publiczne udostępnienie utworu. Drugie oraz trzecie pytanie należy uznać za
doprecyzowujące w określonych stanach faktycznych – dotyczyły faktu czy to,
że utwór do którego zamieszczono odesłanie prowadzi do strony internetowej
dostępnej dla każdego bez ograniczeń oraz sposób wizualizacji utworu po kliknięciu w link może mieć wpływ na odpowiedź na pytanie pierwsze. Trybunał
zważył, że art. 3 ust. 1 Dyrektywy „należy interpretować w ten sposób, że
nie stanowi czynności publicznego udostępnienia w rozumieniu tego przepisu udostępnienie na stronie internetowej linków, na które można kliknąć,
odsyłających do utworów chronionych ogólnie dostępnych na innej stronie
internetowej” 32. Jest to podejście spójne z zaprezentowanym w ramach opinii
European Copyright Society sporządzonej 15 lutego 2013 r. w odniesieniu do
omawianego stanu faktycznego, w której podkreślono, że link sam w sobie nie
przekazuje utworu jako takiego, jedynie wskazując miejsce, w którym dany
utwór znajduje się w sieci, umożliwia dotarcie do niego. Sytuacja ta przedstawia się jednak zupełnie inaczej w przypadku np. „embedded links”, które stanowią element danej strony internetowej bezpośrednio uwidaczniając konkretne
treści. Powyższe zostało również zauważone w opinii Association Litteraire et
Artistique Internationale w opinii z dnia 16 września 2013 r., gdzie dokonano rozgraniczenia udostępnienia od odniesienia wskazując, że udostępnianie
odnosi się do sytuacji, w której link zezwala użytkownikom na dotarcie do
30 W tekście przedmiotowego orzeczenia określono je jako linki internetowe, na które
można kliknąć („hiperlinki”).
31 Dokładnie „linki, w które można kliknąć”.
32 Wyrok w sprawie o sygn. C-466/12 z 13 lutego 2014 r. – Nils Svensson, Sten Sjögren,
Madelaine Sahlman, Pia Gadd v. Retriever Sverige AB.
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określonego zabezpieczonego materiału, natomiast nie należy uznać za udostępnianie sytuacji, w której odniesienie jedynie wskazuje na źródło na innej,
ogólnodostępnej stronie internetowej. Podejście to zasługuje w opinii autora
na zdecydowaną aprobatę. Wydaje się bowiem, że istnienie określonego utworu na innej stronie internetowej w tej samej przestrzeni sieci już wystarczająco
umożliwia komukolwiek33 dostęp do tej treści, a czy tak się stanie zależy już
jedynie od odpowiedniego opisu lub znacznika pliku tego utworu, łatwości
znalezienia w systemie wyszukiwarki i umiejętności poszukującego. Link stanowi w tym systemie jedynie ułatwienie znalezienia tego pliku podobnie jak
urządzenie wyposażone w GPS dla osób korzystających z mapy34.
Jednakże w ramach rozważań doktrynalnych ocena powyższego wyroku
nie jest już tak oczywista. Wskazuje się bowiem, że w ramach omawianego
orzeczenia TSUE zrównał transmisję utworu z umożliwieniem dostępu do
niego35. Nie wydaje się to jednak podejście właściwe i może wynikać z braku
pogłębionej analizy technicznego charakteru odnośników. Znajduje to również odzwierciedlenie w opinii rzecznika generalnego do sprawy GS Media36,
w ramach którego podkreślono zasadnie, że pomimo szybszego dostępu do
danego utworu użytkownicy sieci Internet nie uzyskują dostępu do nowych
treści, gdyż była ona już wcześniej powszechnie dostępna37.
3) Jakie znaczenie może mieć środek przekazu?

W związku z faktem, że większość tradycyjnych nośników z czasem ulega zniszczeniu lub treść zapisu może podlegać stopniowemu pogorszeniu
a środki techniczne są już na tyle zaawansowane, aby móc niskim kosztem
przeciwdziałać tym mankamentom, wykształcił się ruch mający za cel ich
digitalizację czyli w znacznym uproszczeniu modyfikację do formy cyfrowej
utworów. W związku z powyższym do przedmiotu rozważań należy dodać element zmiany środka przekazu, który również znalazł swoje miejsce w ramach
rozważań w orzecznictwie.
33

Np. nowej publiczności w rozumieniu Dyrektywy.
Konkluzja ta odnosi się jedynie do odesłań prostych.
35 E. Laskowska, Treść prawa autorskiego – kiedy publiczność staje się nowa?, „Europejski Przegląd Sądowy”, marzec 2017, s. 48.
36 Opinia rzecznika generalnego M. Watheleta w sprawie C-160/15, GS Media
z 7.04.2016 r.
37 Pkt 55 opinii.
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Problematyka ta została poruszona m.in. w ramach wyroku do sprawy ITV
Broadcasting38. W sprawie tej stwierdzono, że pojęcie publicznego udostępniania obejmuje retransmisję utworów zawartych w naziemnym przekazie telewizyjnym dokonywaną przez podmiot inny niż pierwotny nadawca, za pomocą
innego środka przekazu39.
W ramach rozważań TSUE podkreślano również wielokrotnie w nowszych
wyrokach, że ustalając, iż doszło do „publicznego udostępniania” utworu w rozumieniu Dyrektywy należy sprawdzić czy doszło do udostępnienia w ramach
technologii innej niż wykorzystana dotychczasowo do udostępnienia tego
konkretnego utworu lub wśród nowej publiczności40. Analiza środka przekazu może być wobec powyższego traktowana zamiennie z przesłanką nowej
publiczności. Wystąpienie jednego z dwóch wskazanych kryteriów umożliwia, przy spełnieniu pozostałych opisanych w niniejszym rozdziale, ustalenie
„publicznego udostępnienia”. W niektórych orzeczeniach podkreśla się nawet
pierwszeństwo nowego środka przekazu przed przesłanką nowej publiczności
wskazując, że w przypadku nieudostępnienia o szczególną, inna niż dotychczas
technologię należy przeanalizować fakt udostępnienia nowej publiczności41.
4) Rola wynagrodzenia

Jednym z elementów, który nie wynika wprost z literalnego brzmienia analizowanych przepisów było uzyskiwanie dochodów w wyniku prowadzenia
działalności związanej z udostępnianiem linków do utworów. Choć nie odzwierciedlono go w treści omawianego przepisu Dyrektywy to bez wątpienia
należy brać go pod uwagę podczas ustalania stanu faktycznego i odniesienia
się do charakteru danych usług. Stanowić on może bowiem jedno z uzasadnień
i ustaleń faktycznych celów przyświecających tym podmiotom.
Odniesienie do tego elementu znajdowało się w wielu analizowanych wyrokach. Zawsze miało ono jednak postać krótkiego stwierdzenia, że element zarobkowy ma znaczenie i powinien być brany pod uwagę. W wyroku do sprawy GS
38 Wyrok w sprawie o sygn. C-607/11 z dnia 7 marca 2013 r. – ITV Broadcasting Ltd,
ITV 2 Ltd, ITV Digital Channels Ltd, Channel 4 Television Corporation, 4 Ventures Ltd,
Channel 5 Broadcasting Ltd, ITV Studios Ltd v. TVCatchup Ltd.
39 W tym przypadku był to Internet.
40 Wyrok z dnia 26 kwietnia 2017 r., Stichting Brein, C 527/15, EU:C:2017:300, pkt 33.
41 Wyrok TS z 8.09.2016 r. w sprawie C-160/15 GS Media BV przeciwko Sanoma
Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruidzie Dekker
z powołaniem się na orzeczenia w sprawach Svensson i BestWater.
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Media42 wskazano jednak nieco szerzej, że „gdy umieszczenie hiperłącza zostaje
dokonane w celu zarobkowym, od podmiotu dokonującego takiego umieszczenia można oczekiwać, że przeprowadzi on niezbędne weryfikacje, aby upewnić się, że dany utwór nie został opublikowany w witrynie, do której prowadzą
wspomniane hiperłącza, bezprawnie, w związku z czym można domniemywać,
iż to umieszczenie zostało dokonane z pełną świadomością tego, iż wspomniany
utwór jest chroniony i ze świadomością ewentualnego braku zezwolenia podmiotu praw autorskich na jego publikację w Internecie”43. Ustalenie że podmioty takie uzyskują wynagrodzenie z tytułu swojej działalności może być zatem
uznane za domniemanie odpowiedniego stanu świadomości i wiedzy w zakresie
potencjalnej niezgodności z prawem. Dalej wskazano, że jeśli takie domniemanie
nie zostanie obalone czynności te należy uznać za „publiczne udostępnienie”
przy spełnieniu pozostałych kryteriów wcześniej opisanych.
Podejście to zostało również potwierdzone w nowszym orzecznictwie dotyczącym publicznej komunikacji utworów chronionych prawem autorskim
podkreślając nawet, że wiedza o bezprawnym charakterze udostępnienia
utworów może stanowić prima facie o odpowiedzialności na podstawie Dyrektywy44.
5) Krytyczna analiza najnowszego orzecznictwa

Przedstawione w poprzednim rozdziale rozważania zachowały swoją aktualność do początku 2017 r., kiedy to zostały wydane opinie i następnie wyroki
w dwóch sprawach, które wydają się rzucać całkowicie nowe światło na omawianą tematykę. Co więcej, niektóre tezy i ich teoretyczne podstawy, jak również możliwe efekty rynkowe, są tak daleko idące i, jak się wydaje, wynikające
z prób przystosowanie dotychczasowych teorii do dynamicznie rozwijających
się technologii, w szczególności przestrzeni Internetu. W doktrynie wskazuje
się również, że wyroki będące przedmiotem omówienia i analizy w ramach
42

Wyrok z dnia 8 września 2016 r., GS Media, C‑160/15, EU:C:2016:644, pkt 49–51.
Wyrok z dnia 8 września 2016 r., GS Media, C‑160/15, EU:C:2016:644, pkt 49–51.
44 E. Rosati, The CJEU Pirate Bay judgment and its impact on the liability of online
platforms, forthcoming in European Intellectual Property Review, s. 11, https://poseidon
01.ssrn.com/deliver y.php?ID=562116100073092029026093088079115005017
0000010370650880991130850290290000991000800230000010180101220380040250781
1109302801200911102006801208600010112111201310608300302002204206607100206
5067105031067071029102112002108074120124106094119079087121064008072&EXT
=pdf [dostęp: 17.07.2017].
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niniejszego rozdziału mogą być postrzegane jako ewolucja i konsolidacja dorobku orzeczniczego45. Z tych powodów racjonalne wydaje się przedstawienie
i analiza wyroków w sprawach Filmspeler46 i Pirate Bay47 oddzielnie od dotychczasowych rozważań.
A. Wyrok w sprawie Filmspeler

Omawiany wyrok został wydany w sprawie dotyczącej sporu prawnego pomiędzy Holenderską organizacją działającą na rzecz przeciwdziałania piractwu – Stichtig Brein i p. Wullems, który dokonywał sprzedaży odtwarzaczy
multimedialnych Filmspeler, od których nosi nazwę omawiany wyrok. Odtwarzacz ten, w odróżnieniu od innych programów tego typu, posiadał funkcję
umożliwiającą bezpośrednie odtwarzanie treści zamieszczonej w przestrzeni
internetowej, a nie jedynie na twardym dysku urządzenia (lub innym nośniku
danych), na którym został zainstalowany. Program ten posiadał również możliwość instalacji dodatkowych funkcjonalności, które pozwalały np. na dostęp
do płatnych treści bez żadnych dodatkowych kosztów. Wskazana organizacja
pozwała p. Wullemsa za naruszenie praw autorskich poprzez wprowadzanie
do obrotu rzeczonego programu.
Holenderski sąd doszedł do przeświadczenia, że omawiana sprawa musi
być analizowana i intepretowana w kontekście art. 3 Dyrektywy. Zważywszy
jednak, że w opinii sądu dotychczasowe orzecznictwo nie odpowiadało dostatecznie i wyczerpująco na zagadnienia problematyczne w rzeczonym stanie
faktycznym, zadano pytania prejudycjalne do TSUE. Pierwsze pytanie dotyczyło najważniejszego elementu w rzeczonym stanie faktycznym, czyli interpretacji, czy sprzedaż odtwarzacza multimedialnego (w którym zainstalowano
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 podmiotów praw autorskich)
może stanowić publiczne udostępnienie. Drugie pytanie stanowiło doprecyzowanie pierwszego w określonych warunkach i odnosiło się do następujących
elementów48:
45

Tak np. E. Rosati, The CJEU Pirate Bay judgment...
Wyrok w sprawie o sygn. C-527/15 z dnia 26 kwietnia 2017 r. – Stichting Brein
przeciwko Jackowi Frederikowi Wullemsowi.
47 Wyrok w sprawie o sygn. C-610/15 z dnia 14 czerwca 2017 r. – Stichting Brein
przeciwko Ziggo BV, XS4ALL Internet BV.
48 Pozostałe pytania, które zostały zadane w tej procedurze nie mają zasadniczego
46
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I) Czy ważne dla odpowiedzi jest, że utwory chronione prawami autorskimi zostały już wcześniej rozpowszechnione w Internecie za zgodą
podmiotów praw autorskich lub zostały rozpowszechnione wyłącznie
w formie usługi abonamentowej?
II) Czy ważne dla odpowiedzi jest, że wtyczki zawierające hiperłącza do
serwisów internetowych, w których chronione dzieła zostały bezpośrednio udostępnione bez zgody podmiotów praw autorskich, są powszechnie dostępne i również sami użytkownicy mogą je zainstalować
na odtwarzaczu multimedialnym?
III) Czy ważne jest, 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?
Odpowiadając na powyższe pytania TSUE podkreślił, co zostało wcześniej
zaznaczone, że pojęcie publicznego udostępnienia nie jest dostatecznie sprecyzowane w Dyrektywie i dlatego należy mu nadać znaczenie w konkretnym
przypadku przy odzwierciedleniu celów Dyrektywy49. W tym przypadku odwoływano się wprost do „zapewnienie autorom wysokiego poziomu ochrony,
umożliwiającego im otrzymanie stosownego wynagrodzenia za korzystanie
z ich utworów, w szczególności poprzez ich publiczne udostępnianie”. Równocześnie podkreślono, że niezmiernie ważna jest rola podmiotu udostępniającego dany program50. Zdaniem bowiem Trybunału miał on w tym konkretnym przypadku pełną świadomość możliwych konsekwencji swoich działań
– umożliwienia naruszenia prawa przy użyciu tego oprogramowania. Stąd
wskazano, że w tym konkretnym przypadku „fakt udostępniania w witrynie
internetowej linków, na które można kliknąć, prowadzących – bez żadnych
ograniczeń w zakresie dostępu – do opublikowanych w innej witrynie utworów chronionych daje użytkownikom tej pierwszej strony internetowej bezpośredni dostęp do tych utworów”51.
znaczenia dla tematyki niniejszej pracy dlatego będą jedynie przedmiotem wzmiankowania.
49 Pkt 26 wyroku w sprawie Filmsepeler, wyrok z dnia 8 września 2016 r., GS Media,
C 160/15, EU:C:2016:644, pkt 29.
50 W omawianym wyroku, w opinii autora, mylnie posłużono się tutaj pojęciem użytkownika.
51 Pkt 37 wyroku w sprawie Filmspeler, podobnie wyrok z dnia 13 lutego 2014 r.,
Svensson i in., C‑466/12, EU:C:2014:76, pkt 18.
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Jak się wydaje, widząc potencjalne reperkusje tak szerokiej interpretacji
pojęcia publicznego udostępnienia rozszerzając je również na dostarczenie
oprogramowania lub urządzeń, za pomocą których można zarówno naruszyć
prawa innych podmiotów, jak również tego nie robić, Trybunał zaznaczył świadomość możliwości takiego odbioru. Wskazano przy tym, że „w kontekście
dostarczania urządzeń telewizyjnych do pokoi hotelowych, że chociaż „samo
dostarczenie urządzeń” nie jest „udostępnianiem” w rozumieniu dyrektywy
2001/29, to urządzenie takie może czynić technicznie możliwym publiczny
dostęp do utworów nadawanych drogą radiowo-telewizyjną. Dlatego też jeśli
za pomocą zainstalowanych odbiorników telewizyjnych podmiot świadczący
usługi hotelarskie rozprowadza sygnał do pokojów hotelowych zajmowanych
przez klientów, dochodzi do publicznego udostępnienia, niezależnie od wykorzystanej techniki przekazu sygnału”52.
Odnosząc się skrótowo do spełnienia elementu przesłanki – publiki, TSUE
zważył, że dostęp do odtwarzacza miała nieograniczona liczba osób, co zostało
również potwierdzone znaczną ilością jego pobrań. Ponadto stwierdzono, że
publiczność ta stanowi nową publiczność, gdyż podmiot uprawniony z tytułu
praw autorskich do danego utworu nie brał jej pod uwagę pierwotnie zezwalając na udostępnienie tego konkretnego utworu53. W tym zakresie należy zatem
w pełni zgodzić się z ustaleniami faktycznymi TSUE. Wydaje się jednak, że co
najmniej dyskusyjne jest uznanie, iż chodzi o nową publiczność z uwagi na
fakt, że podmiot uprawniony „nie brał jej pod uwagę” albowiem choć naturalnym posunięciem biznesowym jest przeznaczenie danego produktu lub usługi
dla danej kategorii osób, to nie wyklucza się w ten sposób innych odbiorców,
którzy nadal mogą dokonać jego zakupu lub skorzystać z usługi.
Konkludując – choć nagłówki wielu portali wieściły, że sąd stwierdził, iż
sprzedaż urządzeń umożliwiających odtwarzanie filmów i innych utworów
może naruszać prawa autorskie, w rzeczywistości omawiany wyrok potwierdził taki stan rzeczy jedynie w odniesieniu do tej konkretnej sytuacji. Co
więcej, wydaje się, że sytuacja ta była dosyć jasna, co podkreślono również
w opinii rzecznika generalnego54. W szczególności wskazano, że „zachowanie
J.F. Wullemsa polegające na instalowaniu na jego urządzeniach, z oczywistym
zamiarem osiągania zysku i przy świadomości nielegalności tego działania, hiperłączy do tych utworów ułatwia kupującym urządzenie filmspeler ominięcie
52

Wyrok z dnia 7 grudnia 2006 r., SGAE, C 306/05, EU:C:2006:764, pkt 46.
Pkt 47.
54 Pkt 53 i 54 w szczególności odnosi się do argumentów świadczących o zaplanowanym działaniu w tym zakresie.
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świadczeń wymaganych do legalnego z nich korzystania, to jest właściwych
opłat na rzecz uprawnionych podmiotów, które to opłaty zazwyczaj są realizowane w ramach abonamentów, subskrypcji lub innych sposobów płatności
za możliwość ich oglądania”55.
Wydaje się zatem, że analizowany wyrok powinien być omawiany jedynie
całościowo, gdyż każde inne doniesienie w tym zakresie będzie stanowiło nieuzasadnione spłycenie tej tematyki w rezultacie prowadząc do wysoce kontrowersyjnych tez oznajmianych już w samych nagłówkach artykułów. Jednym
z najdonioślejszych osiągnieć omówionego wyroku jest zatem nie zmiana podejścia do kwestii publicznego udostępniania, która w rzeczywistości została
nietknięta56, ale uzupełnienie jej o element podmiotu dokonującego udostępnienia, jej wiedzy i możliwej do określenia motywacji.
B. Analiza wyroku w sprawie Pirate Bay

Sprawa związana z The Pirate Bay, od którego też nosi swoją zwyczajową nazwę omawiany wyrok jest kolejnym, po omówionym wcześniej orzeczeniu
w sprawie Filmspeler, długo oczekiwanym orzeczeniem. Co ciekawe, powodem w omawianych sprawach jest ta sama organizacja działająca na rzecz walki z piractwem. Pozwanym natomiast nie jest sam serwis The Pirate Bay, ale
spółki Ziggo i XS4ALL, które są dostawcami dostępu do Internetu. Zostały
one pozwane ze względu na ustalenie, że duża część ich klientów jest również
użytkownikami tytułowego serwisu. Sam serwis The Pirate Bay jest indeksem
plików BitTorrent, które przy wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania
wskazują miejsca w Internecie, w których znajduje się pożądany plik i umożliwiają wejście w jego posiadanie. Każdy z użytkowników oprogramowania
umożliwiającego uzyskanie takich plików umożliwia również domyślnie pobieranie plików ze swoich zasobów, co można jednak samodzielnie zmienić
w ustawienia programu. W ten sposób, w omawianym serwisie znajdują się
pliki potencjalnie umożliwiające użytkownikom dotarcie do treści, które mogą
naruszać prawa autorskie innych podmiotów.
Powód wniósł w przedmiotowej sprawie o uniemożliwienie użytkownikom
pozwanych spółek dotarcia do serwisu The Pirate Bay poprzez zablokowanie
jego domen i adresów IP. Ponieważ jednak zasadniczym pytaniem, które pojawia się we wszystkich omawianych sprawach jest to czy określony podmiot
55

Pkt 54.
Co zresztą doskonale widać na podstawie ilości odwołań do wcześniejszych orzeczeń w tym zakresie.
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(w tym przypadku The Pirate Bay) udostępnia publicznie utwory w rozumieniu
Dyrektywy. Aby odpowiedzieć na nie, Sąd Najwyższy Niderlandów zwrócił się
z pytaniami prejudycjalnymi do TSUE:
„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 wspomniane 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?”57.
Pierwsze pytanie dąży zatem do rozważenia istoty problemu w omawianej
sprawie. Jego konstrukcja pozwala na wniosek, że sędziowie sądu zwracającego
się do TSUE z pytaniem uznali za jeden z ważniejszych elementów warunkujących możliwą odpowiedź fakt, że na stronie serwisu nie znajdowały się utwory
będące udostępnianymi, ani też standardowego rodzaju linki58, ale pliki, które w połączeniu z konkretnym oprogramowaniem stanowiły trochę bardziej
skomplikowany rodzaj odniesienia59.
TSUE rozważając niniejszą sprawę rozpoczął argumentację w identyczny
sposób do omówionego wcześniej wyroku w sprawie Filmspeler podkreślając
obowiązek możliwie najpełniejszego odwzorowania celu Dyrektywy. Wprost
odwołano się również do tego wyroku podkreślając rolę wszystkich elementów, takich jak świadomość podmiotu dopuszczającego się określonego działania60. Już powyższy wstęp daje możliwość rozeznania w nastawieniu TSUE
w kontekście omawianej sprawy. Wziąwszy bowiem pod uwagę wszelkie oko57 Wyrok w sprawie o sygn. C-610/15 z dnia 14 czerwca 2017 r. – Stichting Brein
przeciwko Ziggo BV, XS4ALL Internet BV, pkt 17.
58 Linki odsyłające do konkretnego miejsca, w którym znajduje się poszukiwany plik.
59 W tym przypadku nie mamy do czynienia bowiem z „linkiem, w który można kliknąć” umożliwiającym bezpośrednio uzyskanie określonej treści. W tym przypadku odniesienie ma postać pliku zapisanego w określonym formacie możliwym do odtworzenia
jedynie przez konkretną kategorię programów komputerowych, co w połączeniu wskazuje
na miejsce lub miejsca, w których określony plik lub jego część znajduje się.
60 Ibidem, pkt 26.
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liczności, w szczególności w postaci umożliwienia nowej kategorii odbiorców
dotarcia do utworu chronionego prawem autorskim, jak również nastawienie
i świadomość uczestniczących podmiotów wskazano, że „udzielanie dostępu
do platformy wymiany online takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym oraz zarządzanie nią należy uznać za czynność udostępniania w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29”61.
Warto podkreślić w tym kontekście również rozważania dotyczące faktu,
że to nie administrator serwisu udostępniał pliki umożliwiające dotarcie do
utworów, ale jego użytkownicy. Administrator ten zatem świadczył jedynie
usługę udostępnienia miejsca na serwerze. W tym przypadku dochodzi zatem
do działania podmiotów, za które administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności w połączeniu z sytuacją, w której podmioty te nie umieszczają na
serwerze administratora treści naruszających prawa autorskie, a jedynie pliki
pozbawione samodzielnego znaczenia. Trybunał podkreślił jednak w uzasadnieniu, że samo udostępnienie takiego miejsca w połączeniu ze świadomością
jego skutków wystarcza dla uznania ich znaczącej roli w rzeczonym przedsięwzięciu. Również, jak można uznać, nieco na wyrost określił ich rolę Rzecznik Generalny prof. M. Szpunar w swojej opinii wskazując, że „gdyby wspomniani administratorzy nie udzielali dostępu do tej platformy i nie zarządzali
nią, wspomniane utwory nie mogłyby być wymieniane przez użytkowników
lub, przynajmniej, ich wymiana w Internecie byłaby trudniejsza”62. Odnosząc
się również do roli administratorów serwisu podkreślono, że nie można ich
zakwalifikować, jako realizujących „zwykłe dostarczanie” urządzeń przeznaczonych do umożliwienia udostępniania lub do udostępniania w rozumieniu
motywu 27 Dyrektywy, gdyż dokonywali oni równolegle indeksacji plików
sprawdzając poprawność kategorii i usuwając pliki, które nie miały już znaczenia lub miały błędy. Wywnioskowano stąd, że administratorzy działali aktywnie na rzecz umożliwienia lub ułatwienia dotarcia do określonych plików nie
ograniczając się jedynie do umożliwienia takiego dostępu. Choć zatem można
dojść do przekonania, że sama świadomość do czego może doprowadzić udostępnienie danej usługi produktu nie powinna wystarczać dla omówionego
wyniku, to już połączenie rzeczonego stanu wiedzy wraz z towarzyszącymi
działaniami może pozwalać na uznanie tych wniosków za zasadne. Podobnie
jak w przypadku poprzedniego orzeczenia, zaważył w tym przypadku całościowy obraz stanu faktycznego.
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Ibidem, pkt 39.
Opinia Rzecznika Generalnego Macieja Szpunara przedstawiona w dniu 8 lutego
2017 r., pkt 50.
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TSUE stwierdził wobec tego, że „udzielanie dostępu do platformy wymiany
online takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym oraz zarządzanie
nią stanowi »publiczne udostępnianie« w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29”63. Prowadzi to również do odpowiedzi na pierwsze pytanie prejudycjalne, w której wskazano, że w okolicznościach, takich jak w rzeczonej
sprawie „publiczne udostępnianie” obejmuje również „zarządzanie w Internecie i udzielanie dostępu do platformy wymiany, która poprzez indeksację
metadanych dotyczących utworów chronionych i udostępnianie wyszukiwarki
umożliwia użytkownikom tej platformy wyszukanie tych utworów oraz ich
wymianę w ramach sieci równorzędnej (peer-to-peer)”64. Choć zatem mogłoby
się wydawać, że akt (publicznego) udostępnienia zgodnie z wszelkimi zasadami interpretacji nie powinien obejmować zarządzania i udzielania dostępu do
platformy wymiany plików, którymi nie są utwory naruszające praw autorskich
podmiotów trzecich to z całokształtu przedmiotowej sprawy i stanu faktycznego może wynikać uzasadnienie wskazanych wniosków. W tym zakresie stan
faktyczny w przedmiotowej sprawie wydaje się być zatem postrzegany za bliższy pierwotnemu udostępnieniu danych treści niżeli wskazaniu ich miejsca
w przestrzeni internetowej, np. w postaci odniesienia.

5. Zakończenie
Prawo publicznego udostępnienia będące przedmiotem art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29 stało się w wyniku rosnącego znaczenia i dynamicznego rozszerzania się sieci internetowej jednym z ważniejszych zagadnień prawnych.
Jego częste, szczególnie w ostatnim czasie, podejmowanie przez sądy różnego
szczebla sprawia również, że staje się ono coraz bardziej złożoną, a zarazem
kompleksową strukturą. Brak definicji legalnej, jak również wskazania zakresu
takiego pojęcia stworzył idealne środowisko dla powstania wielu koncepcji
w tym zakresie.
Niezmiennie jednak, w zasadzie od pierwszych prób rozstrzygnięcia w przedmiocie tego przepisu wskazuje się, że na publiczne udostępnienie składają się
dwa zasadnicze elementy – akt komunikacji i jego przeznaczenie dla publiczności. Obie wskazane kategorie doczekały się również szerokiego omówienia wraz
z przywołaniem dodatkowych przesłanek i innych elementów towarzyszących,
które mogą mieć znaczenie dla uznania „publicznego udostępnienia”.
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Pkt 47 wyroku.
Pkt 48 wyroku.
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Złożoność całej struktury tego, jak mogłoby się wydawać, prostego pojęcia
doskonale obrazują liczne grafy oparte o przywołane powyżej orzecznictwo65.
Przygotowane grafiki pozwalają na objęcie złożoności tego terminu w jednym
akcie poznawczym, co znacząco upraszcza jego zrozumienie.
Warto w tym kontekście wskazać również na bardzo ważną część uzasadnienia swojej postawy w kontekście publicznego udostępniania Rzecznika
Generalnego prof. Macieja Szpunara, który w opinii do sprawy The Pirate Bay
wskazał, że zgodnie z jego poglądami środek polegający na zablokowaniu dostępu do określonej witryny jest zdecydowanie mniej restrykcyjny niż nakaz
całkowitego zablokowania internetowego transferu utworów (bezprawnie)66
wymienianych w sieciach P2P67. Bez wątpienia zaproponowany środek w tym
kontekście należy uznać za mniej restrykcyjny. Ocena ta nie będzie jednakowoż podobnie jednoznaczna przy ocenie jego adekwatności. Prof. Szpunar
wskazał w tym zakresie odnosząc się do możliwości osiągnięcia zakładanego
celu, że w przypadku odrzucenia tego środka, „który jest mniej restrykcyjny
dla usługodawców i który stanowi mniejszą ingerencję w prawa użytkowników,
z tego powodu, że nie jest on wystarczająco skuteczny, dostawcy dostępu do
Internetu zostaliby de facto definitywnie zwolnieni z obowiązku współpracy
w walce przeciwko naruszeniom praw autorskich”68. Powyższe zostało wywiedzione z motywu 41 dyrektywy statuującego obowiązek zapewnienia równowagi pomiędzy różnymi interesami. Niepewne pozostaje jednak czy obowiązek
zablokowania dostępu do danej witryny zapewnia taką współpracę i równo65

Zob. Graf przygotowany w ramach artykułu Oleny Butriy Communication to the
public: is that the effect that finally matters? zamieszczony na blogu IPKat, http://ipkitten.
blogspot.co.uk/2016/06/communication-to-public-is-that-effect.html [dostęp: 7.07.2017])
obrazujący złożoność publicznego udostępnienia przed 2017 r. i jego rozwinięcie ze stanem
na początek 2017 r. (dostępne pod adresem: https://www.linkedin.com/pulse/letters-copyright-law-hyperlinking-content-embedding-public-butriy?trk=hp-feed-article-title-publish
[dostęp: 7.07.2017]); Graf przygotowany przez Eleonorę Rosati na potrzeby artykułu The
right of communication to the public... in a chart zamieszczonego na blogu IPKat, http://
ipkitten.blogspot.com/2017/07/the-right-of-communication-to-public-in.html [dostęp:
8.07.2017].
66 Termin „bezprawnie” został ujęty w tym miejscu w nawias, gdyż występuje on
w tekście opinii, na który powołuje się autor, jednakże w jego opinii nie można odgórnie
założyć, że wszystkie treści – utwory wymieniane w sieciach P2P są bezprawne, co może
sugerować konstrukcja takiej wypowiedzi.
67 Który to środek, jak słusznie zauważono, był już dyskutowany w wyroku z dnia
24 listopada 2011 r., Scarlet Extended (C‑70/10, EU:C:2011:771, pkt 38–52).
68 Pkt 83 opinii.
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wagę, czy może stanowi silny środek do walki z potencjalnymi naruszycielami.
Wydaje się jednak, że przy obecnym stanie techniki, która pozwana na,
w zasadzie, nieskrępowane wykorzystanie różnorodnych mechanizmów zmierzających do ukrycia lub, co najmniej, utrudnienia zdania walki z naruszeniami praw autorskich w sieci Internet, to właśnie opinie i wyroku opierające
się w zasadniczej części na celu, którego osiągnięcie ma być zagwarantowane
stanowią jedyną możliwość jego rzeczywistego osiągnięcia w ramach obowiązujących przepisów. Nie wydaje się bowiem uczciwe, jeżeli w ogóle możliwe,
udawanie że administrator strony indeksującej pliki możliwe do wykorzystania w dedykowanym oprogramowaniu, w ramach poszczególnych kategorii
odnoszących się do ich treści – np. filmy, seriale itp. nie miał wiedzy o ich
bezprawnym charakterze.
Wobec powyższego zdecydowanie ważnym i wartym podkreślenia jest
przyjęcie rozwiązania polegającego na rozpoznaniu wszelkich okoliczności
dodatkowych lub towarzyszących, oprócz wykonania „testu”, na który składają
się kroki wyszczególnione we wcześniejszym orzecznictwie dotyczącym szeroko pojętej problematyki linkowania. Rozwiązanie dotyczące blokowania danej
strony internetowej przez podmiot świadczący usługi dostępu do Internetu
w odniesieniu do omawianego w ostatnich wyrokach poratalu zostało przyjęte
w Wielkiej Brytanii już 2013 r. Co więcej, omawiana metoda znajduje bardzo
szerokie zastosowanie do walki z „piractwem” w tym kraju69. Wydaje się zatem,
że obranie prezentowanej drogi oparte jest na doświadczeniach płynących z tej
jurysdykcji i stanowi próbę jego wprowadzenia w ramach Unii Europejskiej.
Summary

Undoubtedly linking is one of the technologies that constitute a basis of the web.
Links are most commonly used for indication of the place of content in the richness of the internet. However, they can also be used for illegal actions concerning
communication of works protected under copyright. Legality of linking depends on
the classification whether they are communicating such work to the public in the
meaning of art. 3 (1) of Directive 2001/29/WE. Court of Justice of European Union
in its case law referred to the interpretation of the communication to the public and
propose additional characteristics which can be useful for analysis of hyperlinks. In
69

Far-reaching decision by the CJEU on copyright: The Pirate Bay can be blocked by
ISPs!, dostępny na: http://www.jdsupra.com/legalnews/far-reaching-decision-by-the-cjeuon-20240/ [dostęp: 18.07.2017].
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the most recent cases CJEU highlighted that in the era of the internet, a comprehensively harmonized EU copyright law is the key issue. There are still many problems
with its interpretation. The CJEU undertook to solve this issue and proposed a new
approach in the range of communication to the public, and maybe, whole copyright
law – application of the new mental element. It is indicated that its use as to the
hosting services could put an end to the illegal internet businesses in the range of
copyrighted works. However, proposed change raises as many questions as it solves.
Keywords: hyperlink, linking, communication, Directive 2001/29/WE, copyright
Słowa kluczowe: odniesienie, linking, udostępnienie, dyrektywa 2001/29/WE, prawo autorskie
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Star Athletica v. Varsity Brands – nowe wyzwanie
dla fashion law2
1. Uwagi ogólne
Pojęcie fashion law przestało w Polsce być nowością, głównie ze względu na
liczne konferencje, artykuły i powstanie kancelarii prawniczych specjalizujących się w tej problematyce. Bez wątpienia zainteresowanie tym obszarem
zarówno w prawie polskim, jak i unijnym podyktowane jest istotnym ekonomicznym znaczeniem branży modowej. Przedstawić w tym zakresie można
wiele statystyk oraz prognoz ekonomicznych, w których podkreśla się rosnące
znaczenie tego obszaru. Jednakże zainteresowanie tą problematyką wynikło
przede wszystkim z uregulowań prawa amerykańskiego, gdzie wytwory obszaru mody zostały wyłączone z ochrony prawnoautorskiej.
Przełomem w tym zakresie stał się wyrok Sądu Najwyższego w Stanach
Zjednoczonych, który dopuścił – w ograniczonym zakresie – ochronę wytworów mody jako elementów prawa autorskiego. Jest to szczególnie istotne ze
względu na to, że fashion law stanowi kompleksowy i kontrowersyjny obszar
badawczy obejmujący wiele dziedzin, takich jak prawo konkurencji, prawo
znaków towarowych i patentowe, jak również zwalczanie nieuczciwej konkurencji3. Niektórzy przedstawiciele doktryny wskazują również, że w prawie
amerykańskim dziedzina ta jest ulokowana „w sposób chory”, bowiem nie daje
możliwości ochrony wytworów branży modowej, pomimo że cieszą się one
ochroną w prawie unijnym4. Sam zaś United States Court of Appeals for the
Sixth Circuit, podczas rozpatrywania tej sprawy uznał, sąd musi w końcu wy1 Dr prawa, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.
2 Artykuł powstał podczas stypendium w Instytucie Max’a Planck’a w Monachium
(the Max Planck Institute for Innovation and Competition).
3 Weston, Book Review, 54 GEo. Wash. L. Rev. 143, 146 (1985) (reviewing J.T. McCarthy, Trademarks And Unfair Competition (2d ed. 1984)).
4 A.M. Spevacek, Couture Copyright: Copyright Protection Fitting for Fashion Design,
9 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. [i], 624 (2009), s. 622.
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jaśnić w jasny sposób ten obszar prawa, w której biznes niewłaściwe rozumie
ochronę jaka przysługuje mu na gruncie prawa.
Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie wyroku w sprawie Star
Athletica v. Varsity Brands, który stanie się podstawą do zakreślenia jego
wpływu na dalsze uregulowania w prawie amerykańskim. Przede wszystkim
jednak postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy zasadne jest, zgodnie z postulowanymi projektami, wprowadzenie nowych regulacji w odniesieniu do
tego obszaru w prawie amerykańskim oraz czy na wzór uregulowań unijnych
fashion law będzie obejmować możliwość ochrony wytworów zgodnie z prawem autorskim oraz rejestracji ich jako wzory, znaki towarowe i w niektórych
przypadkach jako patenty.

2. Ochrona prawnoautorska wytworów mody w prawie
amerykańskim
Zgodnie z 17 U.S. Code § 102 Copyrights Act z 1976 prawo autorskie chroni
oryginalne dzieła ustalone na dowolnym materialnym nośniku, znane obecnie
lub później rozwinięte, które mogą być postrzegane, odtwarzanie lub w inny
sposób postrzegane bezpośrednio albo za pomocą maszyn lub urządzeń.
Dzieła autorskie obejmują następujące kategorie: 1) prace literackie; 2) utwory muzyczne, w tym wszelkie towarzyszące słowa; 3) sztuki teatralne, w tym
towarzyszącą im muzykę; 4) pantomimy i prace choreograficzne; 5) obrazy,
grafiki i dzieła rzeźbiarskie; 6) filmy i inne produkcje audiowizualne; 7) nagrania dźwiękowe i 8) prace architektoniczne.
Prawo autorskie nie przewiduje ochrony dla idei, procedur, procesów, systemów, metod pracy, pojęć, zasad lub odkryć bez względu na formę, w której są
opisane, wyjaśnione, ilustrowane lub zawarte w takiej pracy. Fashion law odnosić może się jedynie do pkt. 5 z wymienionego katalogu, tj. do obrazów, grafik
i dzieł rzeźbiarskich. Uregulowania te zostały wprowadzone do ustawodawstwa w 1909 r.5 Uznanie że wytwory branży modowej należą do wymienionego
katalogu, pozwalałoby na szeroką ochronę wszelkich elementów, które można
uznać za oryginalne i twórcze, które powstają w branży modowej. Jednakże,
zgodnie z stanowiskiem Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie
Mazer v. Stein6, kategoria ta nie odnosi się do tzw. „sztuki użytkowej”. Spra5

Por. A. Latman, Fifteen years after mazer v. Stein: a brief perspective’, 16 Bull. Copyright Soc’y U.S.A. 278, 285 (1969), s. 279.
6 347 U.S. 201 (1954) [74 S.Ct. 460, 98 L. Ed. 630,74 S.Ct. 637, 347 U.S. 949, 98 L.Ed.
1096].
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wa ta jest jedną z kluczowych w Stanach Zjednoczonych, oprócz istotności
w kontekście prawa autorskiego, miała również pierwszorzędne znaczenie
w odniesieniu do wprowadzenia wyraźnego odróżnienia pomiędzy prawami
autorskimi a design patents7. W sprawie tej ochroną prawnoautorską chciano
objąć lampę w kształcie rzeźby antycznej. Zdaniem jednak Sądu Najwyższego
Stanów Zjednoczonych kształt tej lampy był związany z jej funkcją, wobec czego nie można było objąć go ochroną prawnoautorską. Takie stanowisko było
wyrazem tendencji wskazywanej w orzecznictwie od lat czterdziestych XX w.
w orzeczeniu Sądu Najwyższego z 1949 r. bowiem wskazano, że celem tych
regulacji jest ochrona sztuki, ale nie jej mechanicznych elementów8. W sprawie
tej rozpatrywana była możliwość ochrony figury w kształcie człowieka. W tym
przypadku Sąd Najwyższy stwierdził, że taki kształt nie może być chroniony
jako wytwór sztuki, bowiem nie może zostać oderwany od funkcji jaką reprezentuje. Z drugiej jednak strony nie wskazał w jakich przypadkach konkretne
rozwiązanie będzie mogło być chronione jako wytwór sztuki9. W doktrynie
wskazuje się, że sprawa ta miała ogromny wpływ na ochronę związaną z prawem autorskim, po pierwsze pozwoliła na ochronę wytworów sztuki zgodnie
z art. 17 § 120 pkt 5 US Code Copyrights. Po drugie spopularyzowała możliwość ochrony prawnoautorskiej w odniesieniu do własności przemysłowej,
a w szczególności do design patents. Po trzecie, zwiększyła trudności w sprawach rozpatrywanych przez Urząd Patentowy, wobec potrzeby rozpatrywania każdy sprawy indywidualnie z uwzględnieniem wszelkich wyjątków związanych z wyłączeniem z ochrony tzw. przedmiotów użytkowych10. Zdaniem
jednak Ch. Coldman’a sprawa Mazer v. Stain nie zrewolucjonizowała sposobu
postrzegania utworów użytkowych w kontekście prawa mody. Jej kolosalny
wpływ nie jest spowodowany samym wyrokiem Sądu Najwyższego, ale jego
interpretacją przez sądy niższej instancji11.
7

Por. 1951 Annual Survey of the Law 720, New York University Press (1952).
37 C.F.R. §202.8 (a) (1949).
9 Por. A. Latman, Fifteen years..., s. 278.
10 R.C. Hauhart, The eternal wavering line-the continuing saga of Mazer v Stein,
6 Hamline L. Rev. 95, 128 (1983), s. 103.
11 Ch.E. Colman, The History and Principles of American Copyright Protection for
Fashion Design: A Strange Centennial, 6 Harv. J. Sports & Ent. L. 225, 298 (2015), s. 279.
Por. Charles E. Colman, The History and Doctrine of American Copyright Protection for
Fashion Design: Managing Mazer, 7 Harv. J. Sports & Ent. L. 151, 208 (2016); A. deVore,
The Battle between the Courthouse and the Fashion House: Creating a Tailored Solution
for Copyright Protection of Artistic Fashion Designs, 35 T. Jefferson L. Rev. 193, 228 (2013).
8
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Wobec tego utworem w rozumieniu 17 U.S. Code § 102 Copyrights będą
wszystkie oryginalne obrazy, grafiki i dzieła rzeźbiarskie, które nie są jednocześnie uznawane jako elementy użytkowe12. Kwestie związane z oryginalnościom
danego rozwiązania została szeroko omówiona przez Ch. Colman’a13. Uznał on,
że obrazy, grafiki i dzieła rzeźbiarskie są chronione przez prawo autorskie, jeżeli
mogą funkcjonować niezależnie od tych jego części, które uznać można za element użytkowe. W sprawie tej zdefiniowano elementy użytkowe jako takie, które
mają wewnętrzną funkcję użytkową, to znaczy takie, których nie da przedstawić
się w innej postaci lub przez inny wygląd. Takie stanowisko Sądu Najwyższego
USA spowodowało zmianę przepisów dotyczących ochrony prawnoautorskiej
w połowie lat 50. ubiegłego wieku14. W konsekwencji uznano, że wszelkie elementy, które mogą mieścić się pod pojęciem „fashion”, pełnią funkcję użytkową
– odzież służy do noszenia, kształt nadany pokrowcowi na telefon – jego ochronie przed uszkodzeniami, a funkcją aktówki jest przechowywanie dokumentów.
Wprowadzenie takiej zmiany miało ogromne znaczenia dla branży modowej. Zgodnie z 17 U.S. Code § 102 Copyrights kształt produktu przemysłowego może być estetyczny, odpowiedni i wartościowy. Jednakże ochrona nie
rozciąga się na wszelkie produkty przemysłowe. Zamiarem ustawodawcy było
objęcie odmian tych produktów, które mogą zostać oderwane od elementów
użytkowych, jeżeli kształt samochodu, samolotu, sukienki, robota kuchennego,
telewizora lub innego produktu przemysłowego zawiera jakieś elementy, które
fizycznie lub konceptualnie mogą zostać oderwane od tego produktu, nie będą
one być chronione na podstawie praw autorskich15. Analogiczne w przypadku, gdy dany kształt jest wyrazem funkcji danego rozwiązania lub jest jedynie
rzeźbą, którą nie można oderwać od elementu funkcjonalnego16.
12

Pub. L. 94–553, ttle I, §101, Oct. 19, 1976, 90 Stat. 2544.
Ch.E. Colman, The History and Principles of American Copyright Protection...,
s. 279; idem, The History and Principles of American Copyright Protection for Fashion Design: A Strange Centennial, 6 Harv. J. Sports & Ent. L. 225, 298 (2015).
14 Por. Ch.E. Colman, Copyrights, [w:] Fashion Law, A guide for designers, Fashion
executives and attorneys, red. G.C. Jimenez, B. Kolsun, London 2014, s. 46; K.V. Tu, Counterfeit Fashion: The Interplay between Copyright and Trademark Law in Original Fashion
Designs and Designer Knockoffs, „Texas Intellectual Property Law Journal” 2010, vol. 18,
nr 3, s. 419–50.
15 Por. http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=copyrights&f=treesort&fq
=true&num=46&hl=true&edition=prelim&granuleId=USC-prelim-title17-section102;
A.E. Hofmeister, Louis Vuitton Malletier, s. 192; C. Guehenno, Color War: The Louboutin
Decision, s. 251.
16 Por. A. Latman, Fifteen years..., s. 280.
13
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Wobec tego w branży mody, na gruncie prawa amerykańskiego, nie można
mówić o ochronie prawnoautorskiej. Nie można bowiem odłączyć elementów
artystycznych (które mogą być chronione jako utwory) od tych, które mają
charakter użytkowy (niepodlegający ochronie na podstawie prawa autorskiego)17. Nie będą więc chronione jako elementy czysto artystyczne elementy ubioru, które nie mają funkcji użytkowej, tj. nie są po prostu garderobą,
która służy do noszenia. Jedynym wyjątkiem w tym zakresie jest obuwie, bowiem zgodnie z wypracowanym orzecznictwem nie jest ono traktowane jako
przedmiot użytkowy. Również nie jest chroniony prawem autorskim ołówek
w kształcenie stylizowanym na stary telefon18. Analogiczne stanowisko zajęto
w odniesieniu do łodzi rybackich19, półprzewodnikowych chipów na energię
eklektyczną20 czy nawet podkładów muzycznych do teledysku21. Z drugiej jednak strony stwierdzono, że możliwa jest ochrona dla takich wytworów, jak
biżuteria22, lalki23, bukiety artystyczne24, kapcie w kształcie łap niedźwiedzia25,
maski z wizerunkiem zwierząt26, stroje na Halloween27 czy tkanina tekstylna28,
bowiem uznano, że są one oderwane od funkcji użytkowej dzieła sztuki.
Od tej zasady wskazać można kilka odstępstw. Przyjmuje się, że kostium
używany jako przebranie na maskaradzie jest przykładem zastosowania techniki29, a niefunkcjonalny kostium kąpielowy jest dziełem sztuki, a nie użytkowym przedmiotem jak odzież30. Przykłady te jednak stanowią wyjątki od
ogólnej zasady, nieprzyznającej ochrony prawnoautorskiej przedmiotom wy17

A.E. Hofmeister, Louis Vuitton Malletier, s. 201.
Ted Arnold Ltd. v. Silvercraft, 259 F.Supp. 733 (S.D.N.Y. 1966).
19 17 U.S.C. § 1301(b)(2) (2000).
20 17 U.S.C. § 901(a)(1) (2000).
21 17 U.S.C. § 1101(a)(1) (2000).
22 Trifari, Krussman & Fishel, Inc. v. B. Steinberg-Kaslo Co., 144 F.Supp. 577 (S.D.N.Y.
1956); Hollywood Jewelry Co. v. Dushkin, 135 F.Supp. 738 (S.D. N.Y. 1955).
23 Rushton v. Vitale, 218 F.2d 434 (2d Cir. 1955); cf. F.W. Woolworth v. Contemporary
Art Inc., 344 U.S. 228, 95 USPQ 396 (1952).
24 Prestige Flonal v. California Artificial Flower Co., 201 F.Supp. 287 (S.D. N.Y. 1962).
25 Animal Fair, Inc. v. AMFESCO Indus., Inc., 620 F. Supp 175, 188 (D. Minn. 1985).
26 Masquerade Novelty, Inc. v. Unique Indus., Inc., 912 F.2d 663, 670 (3rd Cir. 1990).
27 Galiano v. Harrah’s Operating Co., Inc., 416 F.3d 411, 422 (5th Cir. 2005).
28 Peter Pan Fabrics, Inc. v. Martin Weiner Corp., 274 F.2d 487 (2d Cir. 1960).
29 Por. 1 Melville B. Nimmer & David Nimmer, Nimmer On Copyright § 2.08[H][3],
at 2–145 to 146 (2004))
30 Por. Poe v. Missing Persons, 745 F.2d 1238, 1240-43 (9th Cir. 1984).
18
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twarzanym w branży modowej jako elementom o charakterze użytkowym31.
Wobec tego projektanci działający w USA poszukują ochrony w prawie własności przemysłowej na podstawie przepisów regulujących wzornictwo przemysłowe, znaki towarowe czy opakowania/kształty produktów. Jednakże
ochrona na gruncie prawa własności przemysłowej wymaga przede wszystkim zarejestrowania dobra, wniesienia opłaty za zgłoszenie i rejestrację oraz
spełnienie przesłanek rejestracyjnych. Dlatego też próby oceny zdolności
odróżniającej znaku towarowego dokonywanej z perspektywy przeciętnego
konsumenta często kończyły, jak i kończą się fiaskiem. Nieco łatwiej jest dokonać rejestracji wzoru przemysłowego, gdzie oceny dokonuje osoba/podmiot
zaznajomiony z tą dziedziną,
Wielu przedstawicieli doktryny próbowało wskazać jak należy definiować
pojęcie „useful articles”, przede wszystkim uznając, że jest to taki przedmiot,
którego kształt oddaje jedynie użyteczne aspekty danego rozwiązania, jako
użyteczny artykuł będzie traktowany również jako takie rozwiązanie, które
wykorzystuje tylko jeden z elementów traktowanych jako element użytkowy32.
Natomiast w sprawie Poe v. Missing Persons wskazano na cztery elementy,
które należy spełnić, aby móc mówić o przedmiocie użytkowym. Po pierwsze przedmiot ten musi być dziełem twórczym projektanta; po drugie musi
wyrażać jego zamiar; po trzecie musi zawierać w sobie elementy charakterystyczne dla sztuki i dziedziny mody oraz po czwarte możliwe musi być jego
zbycie, uznając go jako dziedzinę sztuki33. Stanowisko to powoływano następnie w wielu publikacjach i orzeczeniach, ale nie dało ono jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, gdzie przebiega granica pomiędzy użytkowym, a nieużytkowym charakterem danego rozwiązania.
Zgodnie z prowadzoną statystyką w latach 1910–1983 w około 78% spraw
prowadzonych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej nie uznawano
ochrony wytworów branży modowej34. Jako pierwszą, w której odmówiona
31

Por. Leslie J. Hagin, A Comparative Analysis of Copyright Laws Applied to Fashion
Works: Renewing the Proposal for Folding Fashion Works into the United States Copyright
Regime, 26 Tex. Int’l L. J. 341, 388 (1991)
32 Brown, Design Protection: An Overview, 34 UCLA L. REV. 1341, 1386 (1987).
33 Por. Poe v. Missing Persons, 745 F.2d 1238, 1240-43 (9th Cir. 1984), Samson Vermont, The Dubious Legal Rationale for Denying Copyright to Fashion, 21 Tex. Intell. Prop.
L.J. 89, 102 (2013).
34 Por. K. Pytlak, The Devil Wears Fraud-a: An Aristotelian-Randian Approach to
Intellectual Property Law in the Fashion Industry, Spring, 2016, Virginia Sports & Entertainment Law Journal, 15 Va. Sports & Ent. L.J. s. 275.
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ochrony na gruncie prawa autorskiego była sprawa dotycząca ochrony tkaniny,
na której naniesiono printy balonów, sprawa ta była rozpatrywana w 1884 r.35
Analogicznie zadecydowano w sprawach z 1929 r. dotyczących printów stempli do papierów umieszczonych na tkaninie36, jak również wzorów umieszczonych na tkaninie jedwabnej37. Słynne na gruncie prawa amerykańskiego
są bowiem sprawy, gdzie przykładowo uznawano, że klamra do spodni, która
jednocześnie pełnić może wiele funkcji, takich jak bransoletka, może być chroniona przez prawo autorskie, bowiem jej charakter nie jest tylko użytkowy.
Później zaś ta sama klamra dostawała nagrodę od Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Yorku jako jeden z przykładów „wyjątkowego designu”38. Z drugiej jednak strony w sprawie Galiano v. Harrah’s Operating Co. Sąd uznał,
że sukienka posiada użytkowy charakter, bowiem nie można oderwać jej od
sposobu jej przedstawienia39. Sprawa ta była wielokrotnie wskazywana jako
podstawa do nieprzyznawania ochrony prawnoautorskiej dla branży fashion.
Przykładowo w sprawie pomiędzy Whimsicality, Inc. v. Rubie’s Costumes Co.40
uznano, że ugruntowane jest stanowisko w doktrynie praw autorskich, zgodnie
z którym wytwory branży modowej nie pozwalają na odłączenie ich funkcji od
elementów użytkowych przedmiotów, na które zostały nałożone, wobec tego
nie można objąć ich ochroną prawnoautorską.
Powoduje to, że w obszarze prawa modowego – fashion law – przyjęto
uznawać, że dozwolone jest naruszanie prawa autorskiego – określając to
jako the piracy paradox41, czyli jawne przyzwolenie na kopiowanie utworów
już istniejących. Zgodnie z tym paradoksem branża modowa dzięki ciągłym
zmianom i czerpaniu rozwiązań z już istniejących może nadal się rozwijać.
Przeciwnicy zaś tej zasady postulują wprowadzenia dla tej branży analogicznej
ochrony prawnoautorskiej, jak w odniesieniu do ich dziedzin.
35

2 F. 217 (S.D.N.Y. 1880).
34 F.2d 291 (E.D.N.Y. 1929).
37 35 F.2d 279 (2d Cir. 1929).
38 Por. Kieselstein-Cord v. Accessories by Pearl, Inc., 632 F.2d 989 (2d Cir. 1980), Por.
R.C. Hauhart, The eternal wavering line..., s. 125.
39 Galiano v. Harrah’s Operating Co., 416 F.3d 411(5th Cir. 2005).
40 Whimsicality, 721 F. Supp. at 1575–76; Whimsicality, Inc. v. Rubie’s Costumes Co.,
891 F.2d 452, 455 (2d Cir. 1989).
41 J. Buchalska, Prawne aspekty ochrony mody, [w:] Prawo wobec kutury, red. J. Sobczak, K. Kakareko, Warszawa 2017, oddane do druku; L. Howard, An Uningenious Paradox:
Intellectual Property Protections for Fashion Designs, 32 Colum. J.L. & Arts 333, 364 (2008).
36
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3. Star Athletica v. Varsity Brands – główne motywy
W sprawie tej Varsity Brands pozwała Star Athletica z powodu naruszenia
praw autorskich pięciu swoich kostiumów cheerliderek. Wskazując jednocześnie, że większość z tych kostiumów jednocześnie chroniona jest jako zarejestrowane „abric design. Kostiumy te składały się z kombinacji kolorów, linii,
kształtów, kątów, pasków i przekątnych. Charakterystycznym elementem tych
strojów było rozmieszczenie naszywek, kolorów i szewronów, które oprócz
przyporządkowania do danego klubu miały optycznie wyszczuplić cheerleaderki je noszące. Poniżej przedstawienie graficzne zarejestrowanych fabric
design.
Rys. 1

W pierwszej instancji – the United States District Court for the Western
District of Tennessee – wydał wyrok uznając za słuszne stanowisko Star Athletica, zgodnie z którym kostiumy cheerleaderek nie mogą być chronione na
podstawie praw autorskich bowiem są produktami użytkowymi, których nie
można oderwać fizycznie i konceptualnie od ich funkcji na podstawie § 101
Copyright Act. Zdaniem bowiem Star Athletica, aby można było mówić
o ochronie takich przedmiotów, tj. oderwać ich od użytkowego charakteru,
muszą zostać spełnione dwa elementy – po pierwsze wytwór jako taki, w oderwaniu od przedmiotu użytkowego, na który go nałożono lub w którym go
wykorzystano może być chroniony prawem autorskim; po drugie zaś artykuł
ten w oderwaniu od tego wytworu pozostaje tak samo użytkowy jak był wraz
z wytworem, który w nim wykorzystano lub który na niego nałożono.
W drugiej instancji sąd apelacyjny – United States Court of Appeals for the
Sixth Circuit podjął inną decyzje i uznał, że graficzne dodatki na sukienkach
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cheerleaderek mogą zostać odłączone od czarno-białego wzoru sukienek jako
takich. Można bowiem je rozpatrywać jako element po elemencie w oderwaniu od całego wzoru sukienek. Te wzory mogą również istnieć samodzielnie
i występować na innych elementach niż sukienki, w tym przypadku cheerleaderek, jak również na innych ubraniach, czy można byłoby je powiesić jako
dekoracje naścienne. Wobec tego uznał, że stroje cheerleaderek mogą podlegać ochronie prawnoautorskiej42. Taka konkluzja sądu apelacyjnego powstała
wobec zastosowania zasady „rozłączenia” dotyczącej wytworu użytkowego
(ang. the conceptual separability of a usefule article) składającego się z następujących elementów, w których uprawniony musi udowodnić, że: 1) jest
twórcą i właścicielem praw autorskich oraz że – 2) oskarżony naruszył jego
chronione prawa autorskie. Wobec pierwszego zaś elementu udowodnić należy: a) oryginalność w autorstwie; b) możliwość ochrony przedmiotu zgodnie
z prawem autorskim; c) krajowy aspekt ochrony prawnoautorskiej, pozwalający na jednoznaczne wskazanie i utrzymanie ochrony; d) spełnienie wszystkich warunków niezbędnych do otrzymania ochrony prawnoautorskiej; e) jeśli
powód nie jest twórcą utworu, to wskazanie na jego uprawnienie w zakresie
dysponowania prawami autorskimi.
Zdaniem sądu apelacyjnego, w przedstawionej sprawie nie każdy kostium
cheerleaderki musi wyglądać tak samo, tj. wykorzystywać te same przeszycia
i kombinację kolorów.
W dniu 22 maja 2016 r. U.S. Supreme Court – Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej podjął próbę wskazania jakie elementy muszą
zostać spełnione, aby można było mówić o ochronie z § 101 Copyright Act,
pozwalającego na oderwanie przedstawionego wytworu od jego funkcji. Główne argumentacja Star Athletica związana była z próbą udowodnienia, że to
właśnie odpowiednie rozmieszczenia pasków, naszywek i innych elementów
charakterystycznych dla kostiumu cheerleaderki powoduje, że można dany
strój zakwalifikować jako to właśnie rozwiązanie. Elementy te bowiem nie
pełnią jedynie funkcji dekoracyjnej, ich zadaniem jest również wyszczuplenie
sylwetki i nadanie jej odpowiedniego wyglądu43. W uzasadnieniu tego wyroku
rozważono dyskutowaną od dłużnego czasu tzw. zasadę „rozłączenia” dotyczącą wytworu użytkowego (ang. the conceptual separability of a usefule article).
Wielu przedstawicieli doktryny, jak również w wielu orzeczeniach wskazywa42

A. Spina, Varsity Brands, Inc. v. Star Athletica, LLC 61 N.Y. L. Sch. L. Rev. 239
(2016–2017), s. 239–253.
43 Strona wskazywała tu na sukienkę Stelli McCartney, którą miała na sobie Kate Winslet podczas festiwalu filmowego w Cannes, która znacząco wyszczupliła aktorkę.

Star Athletica v. Varsity Brands...

no jakie elementy muszą zostać spełnione, aby można było oderwać przedmiot
od wytworu na jaki został nałożony i przyznać mu ochronę pomimo, że jest
przedmiotem użytkowym. Przykładowo zgodnie z wytycznymi the Copyright
Office zasada ta mogła mieć tylko zastosowanie w przypadku, gdy element (cecha) artystyczna mogła funkcjonować niezależnie od przedmiotu użytkowego,
w którym ją wykorzystano lub który zawierała44. Doktryna zaś i orzecznictwo
wskazywało zaś na koncepcje subiektywną, obiektywną i liczne mieszane ich
elementy, takie jak ocena w zależności od branży, do której należą, stron czy
ich twórców45.
Podkreślić należy, że do wyroku dołączono dziewięć tzw. Brief Amici Curiae stanowiących opinie instytutów, jak również specjalistów z dziedziny
branży modowej. W opiniach tych podkreślano przede wszystkim istotność
ochrony tych przedmiotów na gruncie prawa amerykańskiego, dokonując
szerokiej wykładni zarówno historycznej, jak również prawnoporównawczej
w szczególności wobec prawa europejskiego46. Ponadto wyrok Sądu Najwyższego został wydany w składzie ośmioosobowym, w którym dwóch sędziów,
Breyer i Kennedy, wydali zdania odrębne, wskazując przede wszystkim na
uwarunkowania historyczne, które świadczyć mają o braku zasadności przyznania ochrony prawnoautorskiej wytworom branży mody.
W wyroku Sądu Najwyższego USA sędzia Thomas, który był sprawozdawcą
w tej sprawie zaproponował dwustopniowy test składający się z następujących elementów oceny: 1) czy przedstawiony wytwór artystyczny dwu- lub
trzywymiarowy może zostać oderwany od przedmiotu, na który został nałożony; 2) czy wytwór ten można zakwalifikować jako obrazy, grafiki i dzieła
rzeźbiarskie, jako takie lub część z wymienionych i oderwać je od użytkowego
charakteru.
W omawianym wyroku oderwano się od utrwalonego w orzecznictwie
i doktrynie poglądu, zgodnie z którym odmiennie należy rozpatrywać funkcję
konceptualną i fizyczną oraz wzajemne odłączenie od tych dwóch elementów użytkowego charakteru wytworu. Zdaniem U.S. Supreme Court należy
odejść od stanowiska reprezentowanego przez Star Athletica w pierwszej in44

https://www.copyright.gov/comp3/chap900/ch900-visual-art.pdf.
Koncepcje te przedstawiono między innymi w szerokim zakresie w K. Diesner, Case
Note: Useful Article: Or Creative Design: Varsity Brands, Inc. V. Star Athletica, Llc, DePaul
Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law, 27 DePaul J. Art Tech. & Intell.
Prop. L. 91, s. 96–98.
46 Opinie dostępne http://www.scotusblog.com/case-files/cases/star-athletica-llc-v-varsity-brands-inc/.
45
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stancji. Zdaniem Sądu bowiem nie można mówić o tym, że wytwór, który
może podlegać ochronie prawnoautorskiej traci taką możliwość w przypadku
wykorzystania go, lub nałożenia, na przedmiot użytkowy. W takim przypadku,
można mówić wręcz odwrotnie o większej ochronie prawnoautorskiej takiego rozwiązania. Takie stanowisko właśnie zajął sędzia Thomas uważając, że
definicja słownikowa słowa «design» wymaga osobnego rozważania samego
tego wytworu w oderwaniu od przedmiotu, na który został on nałożony, niezależnie czy jest to przedmiot użytkowy czy nie. Zdaniem sędziego Thomasa
w sprawie tej chroniony jest jedynie wytwór w postaci wyglądu stroju cheerliderek, nie zaś sam strój jako taki. Wytwór ten został utrwalony na dwuwymiarowym kostiumie jako jego materialne przedstawienie. Wobec tego nie
można zabronić wprowadzania do obrotu ani produkowania odzieży o tym
samym kroju, kształcie jeśli zawierają one podobne kształt, szewrony lub inne
elementy dekoracyjne. To co może zostać zakazane to powielanie wyglądu
tego wzoru utrwalonego na innym materialnym nośniku, niezależnie czy jest
to sukienka, czy inne dobro. Sprawozdawca skończył swoje rozważania stwierdzeniem, że nie można traktować wcześniejszych decyzji Sądu oraz poglądów
doktryny jako jednoznacznego odejścia od ochrony przyznawanej wytworom
mody. W sprawie Mazer v. Stein Sąd ograniczył zakres ochrony dla wyglądu
niektórych wzorów przemysłowych, jednak nie wskazał jednoznacznie, że nie
powinny być one chronione.
Nieco odmiennie wzajemne relacje pomiędzy wzorem a przedmiotem
użytkowym oceniła sędzia Breyer. Jej zdaniem, aby wzór mógł być chroniony
musi istnieć niezależnie od przedmiotu użytkowego, w którym się go wykorzystuje. W odniesieniu do przedstawionej sprawy uznała zaś, że niezależnie
czy chronione będą w sukienkach cheerleaderki same naszywki (szewrony) czy
inne elementy w niej zawarte, muszą one nadawać się do ochrony prawnoautorskiej. Jej zdaniem nie można bowiem zrównywać ochrony przypadającej
jednocześnie z prawa autorskiego i „design patent”.
Zdaniem zaś sędziego Ginsburg’a należy odejść od stanowiska wskazanego
przez Sąd Najwyższy USA w swoim orzeczeniu, zgodnie z którym rozpatrywany wzór nie jest wzorem w rozumieniu prawa autorskiego, wobec tego niezasadne jest nawet przeprowadzanie wobec niego oceny zasady rozłączności.
W sprawie tej chodzi bowiem o ochronę nie wzoru (designu) a piktogramów
i grafik, które zostały umieszczone na strojach cheerleaderek. Wobec tego nie
można mówić o ochronie prawnoautorskiej tych elementów. Zdaniem sędziego Ginsburg’a wzory (desigin) jako takie nie mogą być traktowane jako przedmioty użytkowe w rozumieniu § 101 Copyright Act, są one tradycyjnymi pik-
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togramami i grafikami, które jako takie mogą być chronione na gruncie prawa
autorskiego. Przedstawienie zaś ich na strojach cheerlederek jest jedną z form
ich przedstawienia. Piktogramy te, jak i grafiki są chronione przed wprowadzaniem i kopiowaniem ich jako takich. Stanowisko to nawiązuje do Brief ’u Fashion Law Institute przedstawionego jako Amici Curiae, w którym profesor
Scafidi wraz z zespołem podkreślała, że w spawie tej nie chodzi o ochronę
sukienek cheerlederek jako takich, ale o ochronę kombinacji szewronów, naszywek i dekoracji na niej umieszczonych. Nawiązywała w swojej wypowiedzi do sprawy związanej z wykorzystaniem obrazu Piet’a Mondriana z 1921 r.
na sukienkach Yves Saint Laurenta w 1965 r., gdzie potwierdzono, że „wzór”
umieszczony na obrazie może być kopiowany również na innych nośnikach,
tak jak w tej sprawie na sukienkach.
Rys. 2

4. Konsekwencje dla Fashion Law
w Stanach Zjednoczonych
Podkreślić należy również, że ta problematyka na gruncie prawa amerykańskiego była przedmiotem wielu wypowiedzi, podkreślających istotę wprowadzenia takiej ochrony. Pewnego rodzaju zwieńczeniem tych prac było stworzenie Instytutu Fashion Law w ramach Fordham Law School w Nowym Yorku,
jak również przedstawienie licznych projektów ochrony prawnoautorskiej
w tym zakresie. 13 lipca 2011 r. kongresmen Robert Goodlatte (ze stanu Wirginia) zaproponował stworzenie the Innovative Design Protection and Piracy
Prevention Act (IDPPPA), zaś 10 września 2012 r. senator Charles Schumer
(Nowy Jork) zaproponował Senatowi niewiele różniącą się wersję tego aktu
S.3523 – the Innovative Design Protection Act of 2012 (IDPA). Oba te akty
zagwarantować miały ochronę prawną wytworom branży modowej. Ponadto
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pozwalałyby na ochronę w przypadku naruszeń47. Propozycje te jednak nie
są powszechnie akceptowane również przez doktrynę. Podkreśla się bowiem,
że nie zawierają jasnych definicji takich pojęć, jak wygląd produktu, moda
(fashion) czy design. Wobec braku jednoznacznego określenia zakresu pojęciowego w tym kontekście ochrona powinna być wzorowana na unormowaniach europejskich, gdzie skutecznie chroni się zarówno zarejestrowane, jak
i niezarejestrowane wzory wspólnotowe48.
Niewątpliwie wskazany wyrok będzie miał ogromny wpływ na ochronę
branży mody w prawie amerykańskim. Jednakże nie tylko na jej ochronę, ale
wpłynie również zapewne na jej strukturę i charakter. Do tej pory bowiem
tzw. fast-fashion nie korzystało z ochrony, jaka przysługiwała na gruncie prawa amerykańskiego na kopiowanie całych rozwiązań/trendów i wskazywanie,
że nie są one chronione jako utwory, bowiem są przedmiotami użytkowymi
w rozumieniu prawa amerykańskiego49. Wyrok Sądu Najwyższego zapewne
rozszerzy ochronę, jaka przysługuje tym utworom i wpłynie na szerszy jej zakres w odniesieniu do fashion.
Założycielka Fashion Law Institute – Profesor Scafidi braku ochrony prawnoautorskiej w obszarze mody doszukuje się w uwarunkowaniach historycznych, odwołując się do muzyki, obszaru wydawniczego i ochrony jaka jest
przyznawana artystom wykonawcom. Jej zdaniem obszar mody, podobnie jak
poprzednie, powinnien cieszyć się ochroną analogiczną do innych obszarów.
Kwestią zaś czasu jest ugruntowanie ich znaczenia w świadomości prawnej50.
Niektórzy przedstawiciele doktryny wskazują również, że odpowiedzi na to
w jaki sposób należy chronić modę należy doszukiwać się w zakresie ochrony
jaka przyznawana jest utworom architektonicznym51. Inni zaś próbują na kanwie zaproponowanych rozwiązań „przenieść je” na możliwość ochrony mebli,
47 Por. G.C. Jimenez, J. Murphy, J. Zerbo, Design Piracy Legislation Should, s. 67–69;
A.E. Hofmeister, Louis Vuitton Malletier..., s. 190; N. Balsara, Redefining Fashion: From
Congress to the Runway, 11 J. High Tech. L. 93, 128 (2010), s. 115.
48 L.J. Hedrick, Tearing Fashion Design Protection Apart at the Seams, 65 Wash. & Lee
L. Rev. 215, 274. (2008) s. 273.
49 K. Diesner, Case Note: Useful Article: Or Creative Design..., s. 112.
50 S. Scafidi, Intellectual Property and Fashion Design, [w:] Intellectual Property and
Information Wealth: Issues and Practices in The Digital Age 124 (Peter K. Yu ed., 2007),
s. 118.
51 A.M. Spevacek, Couture Copyright: Copyright Protection Fitting for Fashion Design,
9 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. [i], 624 (2009), s. 610, 613 i n.; B. Scruggs, Should Fashion
Design Be Copyrightable, 6 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 122, 137 (2007), s. 129.
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które na gruncie prawa amerykańskiego, jako przedmioty użytkowe, zostały
wyłączone z ochrony prawnoautorskiej52.
Po wyroku zaś Sądu Najwyższego w sprawie Star Athletica v. Varsity
Brands rozwiązania tam wskazane można zastosować również w odniesieniu
do innych przedmiotów nie tylko do związanych z branżą mody, takich jak
meble, artykuły gospodarstwa domowego. jako przedmiotów mogących podlegać ochronie prawnoautorskiej53. Jednocześnie wyrok ten pozwoli na większą
swobodę w zakresie oceny czy dane rozwiązanie podlega ochronie na gruncie
prawa autorskiego, czy może być chroniony jako wzór przemysłowy54. Takie
rozgraniczenie pozwoli zapewne na zwiększenie możliwości rejestracji przedmiotów użytkowych również jako utworu.

5. Wnioski końcowe
Wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w sprawie Star Athletica v. Varsity Brands niewątpliwie zmieni w sposób diametralny kwestie związaną z ochroną tej dziedziny w szczególności w odniesieniu
to tzw. fast-fashion, gdzie większość „naruszycieli” powoływało się na brak
ochrony w zakresie prawa autorskiego odzieży oraz obuwia, jako elementów
użytkowych.
Jednakże zmiana ta nie tylko dotknie obszaru fashion; będzie ona również
dostrzegalna w tych obszarach, w których podobnie do odzieży powoływano
się na brak ochrony prawnoautorskiej wobec użytkowego charakteru przedmiotu.
Nie można jednak w sposób jednoznaczny wskazać, że wyrok ten zakończy
prowadzoną w Ameryce „batalię” dotyczącą potrzeby ochrony branży modowej. Dwa zdania odrębne oraz argumentacja podnoszona przez sędziów
w tym kontekście podkreśla historyczne uwarunkowania tej branży. W literaturze podkreśla się bowiem, że fenomen, zarówno ekonomiczny, jak i socjologiczny, mody polega między innymi na tym, że twórcy/projektanci wzajemnie
inspirują się istniejącymi już trendami i rozwiązaniami. Świadomy zaś klient
52

Por. K.A. Richards, Should Furniture Become Fashion-Forward – Applying Fashion’s
Copyright Proposals to the Furniture Industry, 11 Wake Forest J. Bus. & Intell. Prop. L. 269,
294 (2010).
53 Por. J.E. Moskin, C-O-P-Y-R-I-G-H-T: What does that spell?Star Athletica v. Varsity
Brands reimagines protection for useful articles? The Trademark Reporter, May–June 2017,
Vol. 107, No. 3, s. 777–778.
54 Ibidem, s. 786.
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nie będzie wybierał rozwiązań inspirowanych a sięgał już po te, które były
pierwowzorem. Bez wątpienia wprowadzenie ochrony prawnoautorskiej może
wpłynąć również na ograniczenie wprowadzane w tym obszarze oraz próby
szerszej ochrony i pozywania w kontekście naruszenia praw autorskich. Takie
regulacje mogą też spowodować brak rozwoju mody. Ocena całokształtu konsekwencji wymaga jednak szerszych wypowiedzi przede wszystkim orzecznictwa i przedstawicieli doktryny w tym zakresie oraz odpowiedzi na pytanie czy
stanowisko Sądu Najwyższego USA będzie kontynuowane, czy też zostanie
zmienione i zaaprobowane zostanie stanowisko przedstawione w zdaniach
odrębnych nawiązujące do historycznego braku ochrony mody przez prawo
autorskie.
W kontekście prawa polskiego i europejskiego konsekwencją tego orzeczenia może być brak potrzeby „forsowanej” w literaturze prawa amerykańskiego zasadności wyodrębnienia nowej dziedziny – prawa mody (fashion law)55
i przyznanie tej branży ochrony analogicznej do innych utworów na gruncie
prawa autorskiego.
Summary

The subject matter of this article is to present the new case of U.S. Supreme Court
– Star Athletica v. Varsity Brands. In this case court ruled that part of clothes can be
protected by copyrights, it is means that the Supreme Court depart from the view
presented in the Mazer precedent. In the Mazer precedent court ruled that fashion product cannot be protected by copyrights because they are an useful articles.
The article review the statements of parties in the case and court judgment it also
presents the consequences to the fashion industry. This article was written during
scholarship at the Max Planck Institute for Innovation and Competition in Munich.
Keywords: fashion law, an useful articles, copyrights
Słowa kluczowe: prawo modowe, przedmioty użytkowe, ochrona prawnoautorska
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Michał Urbańczyk1

Między epokami. Idea wolności w myśli
Hugo Grocjusza
Niderlandy przełomu XVI i XVII w. to miejsce rewolucyjne pod wieloma względami. Równie rewolucyjny był czas, w którym przyszło żyć Grocjuszowi. Czas
i miejsce stworzyły spektakl złożony z konfliktów natury politycznej, religijnej,
społecznej, ekonomicznej i kulturalnej, na tle których zrodziły się poglądy jednego
z najwybitniejszych myślicieli politycznych i prawnych epoki nowożytnej.
W drugiej połowie XVI w. na terytorium Niderlandów toczono ze zmiennym szczęściem wojnę z Hiszpanią o zrzucenie jej zwierzchnictwa na tych terenach. W 1579 r. siedem północnych prowincji zawarło w Utrechcie unię pod
hasłem wolności religijnej2 i walki z hiszpańską monarchią. W 1581 r. w Hadze
Stany Generalne północnych prowincji ogłosiły Akt Detronizacji Filipa II. Jednocześnie powołano do życia Republikę Zjednoczonych Prowincji3. Jednak już
w 1585 r. wojska hiszpańskie zdobyły Antwerpię i Brukselę, co oznaczało utrwalenie władzy króla Filipa II w południowych Niderlandach. Dopiero w 1609 r.
wraz z podpisaniem 12-letniego rozejmu Hiszpania uznała niepodległość Republiki. Jednak wojna wybuchła na nowo w 1621 r. i skończyła się dopiero pokojem
w 1648 r., który ostatecznie zatwierdził niepodległość Republiki Zjednoczonych
Niderlandów.
Nowo powstające państwo było także miejscem walki między ideami monarchistycznymi a republikańskimi4. W 1579 r. utworzono Radę Rządzącą,
1

Dr prawa, adiunkt w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii; Wydział
Prawa i Administracji; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2 Wspomniane siedem prowincji to: Holandia, Zelandia, Fryzja, Utrecht, Geldria,
Overijsel, Groningen oraz część flamandzkiej Flandrii. Pamiętać jednak trzeba, że Holandia i Zelandia sprzeciwiły się uznaniu praw katolików. J. Balicki, M. Bogucka, Historia
Holandii, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989, s. 134.
3 W kontekście tematu niniejszego artykułu warto zaznaczyć, że „akt detronizacji, będący jednocześnie aktem narodzin Republiki Zjednoczonych Prowincji, świadczył o ugruntowaniu się na północy Niderlandów przekonania, iż źródłem władzy nie jest sam władca,
ale Stany, a więc reprezentacja społeczeństwa, które może władzę powierzać wybranej
sobie osobie”. Ibidem, s. 138.
4 Szerzej o niderlandzkich doktrynach polityczno-prawnych 2 poł. XVI w. patrz:
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w skład której wchodzili delegaci wszystkich zjednoczonych prowincji (na
czele których stał kolegialny rząd oraz prawotwórcze stany prowincjonalne).
Jednak niebagatelną rolę, zarówno formalnie, jak i nieformalnie, na poziomie
centralnym, jak prowincji, odgrywał książe Wilhelm Orański, pełniący funkcję
namiestnika (stadhoudera). Mimo bowiem wielu negatywnych doświadczeń
w społeczeństwie niderlandzkim silna była tęsknota za monarchią. Przejawiali
ją przede wszystkim zwolennicy dynastii orańskiej. Świadczyć o tym mogą
prośby o przyjęcie korony kierowane do Henryka III, króla Francji, czy Elżbiety, królowej Anglii5. Po śmierci Wilhelma6 stronnictwo oranżystów uznało za
swego lidera jego syna, Maurycego, który w 1585 r. otrzymał tytuł namiestnika
Holandii i Zelandii. W tym czasie stał też na czele wojska i floty7. Spór między
oranżystami a przedstawicielami bogatej burżuazji był stałym elementem politycznego pejzażu Niderlandów w XVII w.
Konflikty polityczne ściśle powiązane były z kwestiami społecznymi i religijnymi. W nowym państwie decydujący głos zdobyło bogate mieszczaństwo, którego reprezentanci uzyskali większość w poszczególnych instytucjach
władzy (rady i Stany) oraz zajmowali kluczowe stanowiska we wszystkich kolegiach rządzących. Jednak nie oznaczało to spokoju społecznego. Konflikty
miały miejsce nie między tracącą wpływy szlachtą a dominującym mieszczaństwem, ale w środku samego stanu średniego. Jednocześnie nie można zapominać, iż Niderlandy były miejscem bujnego rozwoju ruchów protestanckich,
przede wszystkim rozmaitych odłamów kalwinizmu, wśród których prym wiedli arminianie i gomaryści.
Dodatkowym impulsem do zmian, który je wzmagał, był fakt, iż Niderlandy, jako kraj nadmorski, niezwykle szczodrze korzystał z dobrodziejstw epoki
odkryć geograficznych, a co za tym idzie z szybkiego rozwoju gospodarczego8.
R. Szmytka, Lecz jako tyran zostanie opuszczony. Niderlandzka myśl polityczna w drugiej
połowie XVI wieku, Kraków 2014, s. 319.
5 J. Balicki, M. Bogucka, Historia..., s. 140.
6 Wilhelm Orański został zamordowany 10 lipca 1584 r. na zamku w Delft. Dokonał
tego zamachowiec działający na zlecenie Hiszpanii. Ciekawostką może być fakt, iż strzelił
do księcia z broni, którą kilka dni wcześniej kupił za pieniądze otrzymane od oranżystów
jako zapomogę w zamian za przyniesienie wiadomości o śmierci księcia Anjou. M. Bogucka, Żelazny książę i żebracy, Warszawa 1961, s. 225.
7 J. Balicki, M. Bogucka, Historia..., s. 142.
8 Jak zauważył Jerzy Zajadło, „w czasach Grocjusza dają o sobie znać z całą wyrazistością społeczne, ekonomicznie, i polityczne skutki wielkich odkryć geograficznych (...)
Na szczególną dezaprobatę Grocjusza jako humanisty zasługują zwłaszcza kolonizacyjne
podboje nowo odkrytych ziem dokonywane w bezwzględny sposób przez hiszpańskich
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Na przełomie XVI i XVII w. holenderska flota była jedną z najpotężniejszych
flot na świecie. Niderlandzkie miasta należały do najbogatszych w Europie, tu
ogniskował się międzynarodowy handel zbożem, drzewem i innymi towarami.
Prężnie rozwijał się zwłaszcza Amsterdam, który pretendował do miana stolicy
nie tylko europejskiego handlu, ale i sektora bankowego oraz giełdy. Warto
pamiętać, że temu gospodarczemu rozwojowi towarzyszył rozwój w innych
dziedzinach życia, jak choćby rozwój nauki i uniwersytetów.
Ten ferment przełomu wieków i epok wydał doskonały owoc w postaci
niderlandzkiego złotego wieku, jak często XVII w. nazywany jest przez historyków. W takim otoczeniu żył i tworzył Hugo Grocjusz9. Ten niderlandzki
filozof, prawnik i polityk zaliczany jest do jednych z największych myślicieli
i portugalskich kolonizatorów i to co może najbardziej razi holenderskiego prawnika,
z imieniem Chrystusa wypisanym na sztandarach”. J. Zajadło, Prawo natury a prawo narodów w koncepcji Hugona Grocjusza (przyczynek do historii źródeł nowożytnej nauki prawa
międzynarodowego), „Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Gdańskiego. Prawo” 1986, nr 14, s. 83. Warto zaznaczyć, iż Grocjusz rdzennym mieszkańcom Ameryki poświęcił jedno ze swych dzieł, pt.: De Origine Gentium Americanorum
(1642). Dzieło, w którym holenderski prawnik i filozof pisał o jedności ludzkiego rodzaju
miało na celu zastopowanie okrucieństw wyrządzanych Indianom w czasie kolonizacji,
J. Zajadło, Some remarks on „De Origine Gentium Americanum, „Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Studia Prawnoustrojowe” 1988,
nr 1, s. 172–173. W swym dziele Grocjusz dowodził, iż Indianie zamieszkujący Amerykę
Północną są dalekimi potomkami Skandynawów, którzy przybyli setki lat wcześniej do
Ameryki. G.M. Sayre, Prehistoric Diasporas: Colonial Theories of The Origins of Native
American Peoples, [w:] Writing Race across the Atlantic World. Medieval to Modern, red.
P. Beidler, G. Taylor, Nowy Jork 2005, s. 65.
9 Grotius Hugo (Huig de Groot) – holenderski pisarz, filozof, prawnik, powszechnie
uznawany za „ojca nauki prawa międzynarodowego”. Ur. 10 kwietnia 1583 r. w Delft w Holandii, zm. 28 sierpnia 1645 r. pod Rostockiem. Przyszedł na świat w zamożnej rodzinie
mieszczańskiej. Był cudownym dzieckiem, w wieku 11 lat studiował literaturę na uniwersytecie w Leiden. Pod ukończeniu 15 lat związał się z wielkim pensjonariuszem prowincji
Holandii (stadhouderem) Johanem van Oldenbarneveltem. W toczącym się ówcześnie
w Holandii konflikcie religijnym młody Grocjusz wraz ze swym protektorem stanęli po
stronie arminianizmu. W wyniku rewolty Oldenbarvenelt został skazany na kartę śmierci, a Grocjusz na dożywotnie więzienie. W 1621 r. zbiegł z więzienia i od tego momentu
większości życia spędził we Francji, głównie w Paryżu. Najpierw był doradcą króla Francji
Ludwika XIII, później został mianowany przez królową Szwecji Krystynę jej ambasadorem
przy dworze francuskim. Zmarł w drodze ze Sztokholmu do Paryża. Ważniejsze prace:
Mare liberum, 1609 (wyd. polskie: Wolność mórz, 1955); De aniquitate reipublicae batavcae, 1610; De iure belli ac pacis, 1625 (wyd. polskie: Trzy księgi o prawie wojny i pokoju,
1957); Annales et historiae, 1657; De iure praedae, 1864. [w:] Słownik historii doktryn politycznych, t. 2, red. M. Jaskólski, Warszawa 1999, s. 322–323.
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polityczno-prawnych. Nazywany ojcem prawa międzynarodowego10, twórcą
nowożytnej szkoły prawa natury, był jednym z najbardziej poczytnych autorów
w historii11. Na kartach historii zapisał się dzięki swym koncepcjom prawa
naturalnego oraz idei prawa narodów, która położyła podwaliny pod prawo
międzynarodowe12. Rozwinął też teorię umowy społecznej, tworząc własną
„specyficzną wersję kontraktu społecznego”13. Grocjusz definiując prawo naturalne jako nakaz prawego rozumu oderwał je od korzeni religijnych, odchodząc „od prawotwórczej idei rozumu boskiego na rzecz prawotwórczej idei
rozumu ludzkiego”14. Świecki charakter prawa naturalnego podkreślała dodatkowo hipoteza etiamsi daremus non esse Deus15. Jerzy Zajadło zauważył, iż
10

W literaturze prawa międzynarodowego panuje dosyć zgodne przekonanie, iż dzieło holenderskiego prawnika było w historii nauki prawa narodów punktem zwrotnym,
ponieważ stanowiło jego pierwszy w miarę systematyczny i wyczerpujący wykład. J. Zajadło, De iure naturae et gentium, czyli ojciec prawa międzynarodowego, [w:] idem, Studia
Grotiana, Gdańsk 2004, s. 88.
11 R. Bierzanek podaje, iż w latach 1625–1775 ukazało się 79 (!) wydań dzieła Grocjusza tak w języku łacińskim, jak i w tłumaczeniach na języki narodowe, a w „ciągu tego
długiego okresu grocjuszowskie dzieło ustępowało liczbą wydań jedynie Biblii”. R. Bierzanek, Wstęp, [w:] H. Grotius, Trzy księgi o prawie wojny i pokoju, Warszawa 1957, s. 5–6.
12 Warto od razu dodać, iż od lat toczy się debata, jak należy rzeczywiście oceniać
wkład Grocjusza i jego dzieł w rozwój filozofii prawa natury i czy tego typu opinie nie
są niezasłużonym wyolbrzymieniem. Na te wątpliwości wskazał m.in. Roman Tokarczyk,
który uznał, iż przez kilka stuleci doktryna Grocjusza „była obiektem przesadnych niekiedy fascynacji. W świetle nowszych interpretacji sława Holendra jako »twórcy prawa
natury« wyraźnie już zbladła”, [w:] R. Tokarczyk, Klasycy praw natury, Lublin 1988, s. 171.
Natomiast Jerzy Zajadło wskazał, iż „w zależności od tego, jakie założenia metodologiczne
przyjmiemy przed dokonaniem analizy De iure belli ac pacis (...), taka będzie końcowa
ocena jego dzieła. To jest przyczyną niejednoznacznej opinii uczonych w kwestii miejsca
i roli De iure belli ac pacis w historii myśli naturalnoprawnej”. J. Zajadło, Vita et opera,
czyli historyczne i ideowe źródła inspiracji „O prawie wojny i pokoju”, [w:] idem, Studia
Grotiana, Gdańsk 2004, s. 15.
13 J. Zajadło, Pactum unionis et subiectionis, czyli teoria umowy społecznej, [w:] idem,
Studia Grotiana, Gdańsk 2004, s. 63.
14 R. Tokarczyk, Historia filozofii prawa, Kraków 2000, s. 183.
15 „To, co powiedzieliśmy, zachowuje w pewnym stopniu znaczenie nawet, gdyby dopuścić, czego nie można uczynić bez popełnienia najcięższej zbrodni, że Bóg nie istnieje
lub że nie troszczy się o sprawy ludzkie”. H. Grotius, Trzy..., t. I, Warszawa 1957, s. 53.
Roman Tokarczyk wskazał, iż Grocjusz przejął takie założenie od scholastyków hiszpańskich, a zwłaszcza od Grzegorza z Rimini. Grocjusz wykorzystał ją dla „podkreślenia niezależności prawa natury od woli boskiej, mimowolnie wskazał na jego świecki charakter”.
R. Tokarczyk, Hugo Grocjusz o prawie natury, „Nautologia” 1983, nr 4, s. 54.
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dla Grocjusza „tak sformułowane prawo natury jest podstawą, na której opiera
się cały gmach porządku prawnego, zarówno wewnętrznego, jak i międzynarodowego”16. Dla Grocjusza najważniejszymi nakazami prawa natury były:
obowiązek nienaruszania cudzej własności, obowiązek wynagradzania szkód,
obowiązek dotrzymywania umów, obowiązek ponoszenia kary za popełnione
przestępstwo. Od razu też trzeba zauważyć, iż wśród tych uprawnień naturalnych nie ma odniesienia do wolności. Warto przypomnieć dla porównania, że
u urodzonego kilkadziesiąt lat później angielskiego utylitarysty Johna Locka,
naturalnymi uprawnieniami każdego człowieka było prawo do życia, wolności
i własności.
Podkreślić należy powody, dla których myśl polityczno-prawną niderlandzkiego prawnika i polityka warto prześledzić pod kątem idei wolności. Po
pierwsze dlatego, że wśród praw naturalnych wolność człowieka jest dziś jednym z najistotniejszych elementów. Po drugie, wolność jednostki jest równie
ważna dla systemu praw człowieka, które stanowią jeden z najważniejszych
działów systemu prawa międzynarodowego. Po trzecie, prawa człowieka zakorzenione są w koncepcjach prawnonaturalnych. Jerzy Zajadło wskazał, iż
na związek pomiędzy powojenną eksplozją międzynarodowej ochrony praw
jednostki a filozofią Grocjusza uwagę zwrócił już w 1946 r. prekursor szkoły
angielskiej H. Lauterpacht17. W tym czasie „wolność i własność urastają do
rangi centralnych kategorii rodzącego się porządku polityczno-prawnego”18,
który ukształtował całą dzisiejszą rzeczywistość polityczno-prawną. Dlatego
warto ocenić, na ile aktualne są poglądy Grocjusza w XXI w.
Zaznaczyć trzeba, iż idea wolności nie była przedmiotem odrębnego namysłu, z wyjątkiem wolności mórz, której Grocjusz poświęcił odrębne dzieło19.
16

J. Zajadło, Problem rozumowania „more geometrico” w filozofii państwa i prawa
Hugona Grocjusza, „Studia Filozoficzne” 1985, nr 2–3 (231–232), s. 193.
17 Idem, Wprowadzenie, [w:] idem, Studia ..., s. 10.
18 K. Polak, Staat und Recht bei Grotius und Spinoza, „Neue Justiz“ 1959, 4, 4–5, s. 104
i n.; cyt. za: J. Zajadło, Vita..., s. 37.
19 Wolność mórz jest fragmentem niepublikowanego dzieła pt. De iure praedae. Książka była polemiką w sporze, który wybuchł w 1603 r.. Jeden z holenderskich admirałów zajął
portugalski statek „Santa Catharina” i doprowadził go do portu w Holandii. Społeczeństwo
podzieliło się na zwolenników i przeciwników takiego działania. Ci drudzy wskazywali,
że jest to bezprawie wobec Portugalczyków, które sprowokuje ich do podobnych działań
w stosunku do kupieckich statków pływających pod niderlandzką banderą. Spór był na tyle
poważny, że część akcjonariuszy Kompanii Wschodnioindyjskiej wstrzymała się z wpłacaniem lokat, posuwając się nawet do groźby założenia nowej kompanii pod skrzydłami
Henryka IV, króla Francji. Grocjusz swym dziełem chciał przekonać rodaków, iż „Santa
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Tezy dotyczące wolności formułowane były niejako przy okazji rozważań nad
innymi problemami, jak prawa naturalne czy istota i zakres władzy państwowej. Poglądy Grocjusza przedstawione będą w trzech kontekstach. Po pierwsze, wolność w ujęciu indywidualistycznym, jako władza w stosunku do samego siebie. Po drugie, wolność w ujęciu politycznym, jako relacja wspólnoty
i władzy. Wreszcie po trzecie, wolność w aspekcie globalnym, jako swoboda
żeglugi, handlu i migracji.

Wolność w ujęciu indywidualistycznym –
władza w stosunku do samego siebie
Sam termin „wolność” (libertas) – w znaczeniu wolności jednostki – Grocjusz wyjaśnił niejako na marginesie rozważań co to jest prawo i jak je należy
definiować. Definicję tę znaleźć można zaraz na początku pierwszego rozdziału Trzech ksiąg o wojnie i pokoju, gdzie Grocjusz wskazał czym dla niego
jest prawo. O ile terminowi prawo poświęcił wiele namysłu, o tyle (co wydaje
się symptomatyczne), definicję wolności skreślił w kilku słowach. Wolność
oznaczała dla niego władzę w stosunku do siebie20. Umieścił ją w sferze prawa odnoszącego się do osoby, które określił jako „kwalifikację moralną osoby
w przedmiocie posiadania czegoś lub działania zgodnie ze sprawiedliwością”21.
Do sfery dozwolonej swobody jednostki Grocjusz zaliczał także wszystkie te
czynności, które można podejmować „jak gdyby w oparciu o naturalną wolność i których dlatego nie zabrania żadne prawo”22. Jednocześnie Grocjusz
uznawał, iż każdy ma prawo do ochrony swych praw: „z natury każdy jest
obrońcą swego prawa; w tym celu dała nam natura ręce”23.
Wolność – zarówno w znaczeniu, jakie nadał jej Grocjusz, jak i rozumiana
na sposób współczesny, jako brak ograniczeń albo sfera nieingerencji (pojedynczego człowieka, całego narodu, monarchy) nie pojawiła się wśród czterech
praw natury. Przymiot wolności posiadała za to wola boska i jak pisał Grocjusz
Catharina” była zajęta zgodnie z prawem (jako tzw. łup prawowity), by w ten sposób przeciwdziałać ewentualnym problemom w handlu z Indiami. De iure praedae nie zostało jednak wydane. W zmienionych warunkach geopolitycznych w 1609 r. Grocjusz anonimowo
opublikował jej fragmenty pod tytułem Mare Liberum.
20 H. Grotius, Trzy..., t. I, s. 89.
21 Ibidem, s. 88.
22 Ibidem, s. 276.
23 Ibidem, s. 228.
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to właśnie „wolnej woli boskiej, której powinniśmy się poddać, jak to nakazuje
sam nasz rozum w sposób nie dopuszczający sprzeciwu”24.
Choć wolność nie jest zaliczona do czterech praw naturalnych, to Grocjusz
rozważał kwestię wolności jako uprawnienia przynależnego ludziom z natury.
Stwierdzenie o tym, że wolność z natury przysługuje ludziom lub narodom,
Grocjusz obwarowywał dwoma warunkami. Po pierwsze, że „tak jest na podstawie prawa naturalnego, które jest wcześniejsze aniżeli jakiekolwiek działanie
ludzkie”25. Po drugie zaś wolność należy rozumieć „jako brak niewoli, a nie jako
sprzeczność z niewolą, to znaczy, że nikt z natury nie jest niewolnikiem”26. To
jednak z kolei nie oznacza, że w niewolę nie można popaść na skutek rozmaitych czynników (np. podbój czy dobrowolne oddanie się w niewolę).
Takie stwierdzenie prowadzi do jednego z największych reliktów w myśli
politycznej tego holenderskiego filozofa i dyplomaty, czyli do jego stosunku
do niewolnictwa. Opierając się na prawie rzymskim i hebrajskim Grocjusz
podkreślał, iż każdy ma prawo do rozporządzania samym sobą, a co za tym
idzie, „każdemu człowiekowi wolno oddać się w niewolę innemu człowiekowi”27. Przywołując pogląd Arystotelesa pisał, że „niektórzy ludzie z natury są
niewolnikami, to znaczy odpowiednimi do niewoli, dodając, że niektóre narody są tego usposobienia, że lepiej potrafią słuchać, niż rządzić”28. Na udowodnienie każdej z tych tez Grocjusz scholastyczną metodą przywołuje wiele
przykładów ze źródeł starożytnych29. Jest to więc wyraźne przyzwolenie na
prowadzenie handlu niewolnikami, który był jednym z bardziej intratnych
elementów polityki odkryć geograficznych i budowy imperiów kolonialnych.
W pewnej sprzeczności te fragmenty stoją z opisem wojen sprawiedliwych
i niesprawiedliwych, gdzie Grocjusz sprzeciwia się prowadzeniu wojen z lu24

Ibidem, s. 54.
H. Grocjusz, Trzy księgi o prawie wojny i pokoju, w których znajdują wyjaśnienie
prawo natury i prawo narodów a także główne zasady prawa publicznego, t. II, Warszawa
1957, s. 141.
26 Ibidem.
27 H. Grotius, Trzy..., t. I, s. 171.
28 Ibidem, s. 173.
29 Mieszkańcy Kampanii pod wpływem niedostatku poddali się Rzymianom zwracając się do nich w słowach: „Oddajemy pod Wasze panowanie naród kampanijski, miasto
Kapuę, pola, świątynie i wszystkie rzeczy boskie i ludzkie (...) tak o sobie mniemali mieszkańcy Kapadocji, którzy, gdy Rzymianie zaoferowali im wolność, woleli podlegać królowi
twierdząc, że nie mogą żyć bez króla. Podobnie powiada Filostrat w Żywocie Apoloniusza
twierdząc, że byłoby rzeczą niedorzeczną przywracać wolność Trakom, Mysyjczykom i Getom, ponieważ nie potrafią oni z niej korzystać”. Ibidem, s. 172–173.
25
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dami tubylczymi na terenach nowo odkrytych: „równie niesłuszne jest dążenie
do uczynienia innych swymi poddanymi przy użyciu broni na tej podstawie,
że jakoby zasługują na niewolę i jakoby mieli być niewolnikami z natury”30.
Powyższa sprzeczność może zniknąć, gdy przyjrzymy się bliżej ówczesnej
sytuacji politycznej holenderskiego mieszczaństwa. Jak każde państwo uczestniczące w handlu zamorskim Holandia bogaciła się także na niewolnictwie.
Nie była jednak państwem dominującym, lecz aspirującym do zdobycia lepszej pozycji. Sprzeciw wobec podboju tubylców był raczej sprzeciwem wobec
podboju przez Portugalczyków i Hiszpanów, który to podbój niweczył starania
kupców holenderskich skupionych w Holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej (1602), a także Holenderskiej Kompanii Zachodnioindyjskiej (1621).
Trzeba jednak podkreślić, iż choć Grocjusz był „obrońcą interesów mieszczaństwa, to sprowadzenia istoty jego doktryny tylko do tego celu jest sporym
uproszczeniem”31.
Utrata wolności i popadnięcie w niewolę może być także skutkiem świadomej decyzji jednostki. Grocjusz przywołał tu przykład Germanów, którzy „kładli swą wolność jako ostatnią stawkę w grze w kości” oraz oddanie się w niewolę ze względu na długi u Greków. Jednak takie pełne oddanie się w niewolę
Grocjusz uznawał za najbardziej niegodny sposób utraty wolności32. Chyba za
zbyt metaforyczny (i pogłębiający niejasności w tym względzie) uznać należy
przywołany przez Grocjusza pogląd, wedle którego „nikt nie urodził się wolny
i nikt nie urodził się niewolnikiem; dopiero później Fortuna nadała poszczególnym jednostkom te imiona”33.
Z drugiej jednak strony nie można uznać, iż w grocjuszowskich regułach
prawnonaturalnych nie odnajdziemy istotnych śladów wolności i jej granic.
Grocjusz, pisząc o obowiązku wynagrodzenia szkody, pośrednio wskazuje właśnie na szkodę jako na granicę swobody działania (o czym już bezpośrednio
pisał J.S. Mill w swym klasycznym ujęciu zasady szkody jako granicy wolności). Zatem niejako naturalną granicą wolności jest możliwość wyrządzenia
szkody innym, skoro tej szkody nie należy wyrządzać, a obowiązek jej naprawienia Grocjusz umieszcza jako pierwsze prawo natury. Co , człowiek posiada
zdolność oceny tego, jakie działanie jest pożyteczne, a jakie może przynieść
30

H. Grotius, Trzy ..., t. II, s. 142.
J. Zajadło, Idea umowy społecznej w teorii państwa i prawa Hugona Grocjusza, „Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Prawo” 1982,
nr 10, s. 93.
32 H. Grotius, Trzy..., t. I, s. 339.
33 Idem, Trzy..., t. II, s. 142.
31
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szkodę. Dlatego człowiek powinien „postępować według zdania opartego na
należytych przesłankach, nie dać się natomiast zwieść ani groźbą, ani też przynętą chwilowej przyjemności i nie pozwolić również unieść się lekkomyślnemu popędowi”34. Aby pomóc człowiekowi w podjęciu słusznej decyzji Bóg
wyposażył go w pewne wewnętrzne zasady35. Takie ujęcie zbliża Grocjusza do
Monteskiuszowskiego ujęcia wolności. Twórca liberalizmu arystokratycznego
pisał bowiem, że „wolność może polegać jedynie na tym, aby móc czynić to,
czego się powinno chcieć”36.
Podobnie drugie prawo natury (obowiązek poszanowania własności) można interpretować jako niewymagającą komentarza granicę wolności. Jak pisał
Grocjusz, „pozostawiamy drugiemu, co już do niego należy”37. Natomiast z obowiązku dotrzymywania umów wynikało dla Grocjusza ograniczenie wolności
poddanych wobec panującego (o czym szerzej w kolejnym podpunkcie)38.
Aby jednak właściwie zrozumieć istotę grocjuszowskiej idei wolności konieczne jest sięgnięcie do jego definicji prawa natury. Grocjusz pisał, iż jest
to „nakaz prawego rozumu, który wskazuje, że w każdej czynności, zależnie
od jej zgodności lub niezgodności z rozumną naturą człowieka, tkwi moralna
ohyda lub moralna konieczność i w konsekwencji Bóg, który jest twórcą natury, czynności takiej zabrania lub ją nakazuje”39. Dlatego niektóre czynności
mogą być zakazane, a niektóre obowiązkowe. Wydaje się zatem, że wolność
jako władza w stosunku do samego siebie doznaje ograniczenia w wypadku np.
czynności, które by nam szkodziły, zabronione byłoby samobójstwo40 (co np.
34

Idem, Trzy..., t. I, s. 52.
Ibidem, s. 54.
36 Monteskiusz, O duchu praw, Kraków 2003, s. 147.
37 H. Grotius, Trzy..., t. I, s. 53.
38 „Ci bowiem, którzy przyłączyli się do jakiejś społeczności (coetus) albo też poddali
się władzy jednego człowieka lub pewnej ilości ludzi, zaciągnęli zobowiązanie w sposób
wyraźny lub też, (...) zobowiązali się w sposób milczący, że stosować się będą do tego, co
postanowiła większość społeczności, albo ci, którym oddano władzę”. Ibidem, s. 55.
39 Ibidem, s. 92.
40 Na potwierdzenie takiej tezy przemawia fragment, w którym Grocjusz przywołał
rozważania Cycerona, który wskazał, iż „podstawowym obowiązkiem każdego jest zachowanie siebie w stanie natury”. Ibidem, s. 105. Z drugiej jednak strony, pisząc o stanie przed
pojawieniem się własności, Grocjusz pisał, iż „każdy bowiem byłby wówczas także [jak
obecnie – przyp. M.U.] panem swego życia, części swego ciała i swej wolności i ktoś inny
nie mógłby dóbr tych zagarnąć bez popełnienia niesprawiedliwości”. Ibidem, s. 107. Z kolei
takie ujęcie można porównać do Millowskich reguł dotyczących czynności odnoszących
się do samego siebie.
35
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według Milla mieściło się w granicach swobody jednostki). Wolność będzie
też ograniczać moralna konieczność, która nakazuje jakieś czynności. Stąd też
pewne czynności są same przez się obowiązkowe lub niedozwolone i dlatego
uważa się, że Bóg z konieczności nakazał je lub ich zabronił41. Nakazy i zakazy
płynące z prawa naturalnego będą najpoważniejszą granicą wolność człowieka, gdyż „prawo naturalne jest do tego stopnia niezmienne, że sam Bóg go nie
może zmienić”42. W tym kontekście warto także przypomnieć inny cytat Grocjusza, który wskazuje na inną granicę wolności w postaci tego, „co z natury
i za zgodną wolą cywilizowanych narodów do tego stopnia uchodzi za uczciwe,
że objęte zostało ogólnym nakazem postępowania uczciwego i cnotliwego”43.
Ponadto Grocjusz postrzegał człowieka jako istotę rozumną, obdarzoną
narzędziem, które pozwala mu na samodzielność i decydowanie o własnym
losie. Grocjusz pisał bowiem, iż ci, „którzy posiadają rozum, powinni mieć
zapewnioną swobodę wyboru rzeczy pożytecznych i bezużytecznych”44. Takie
ujęcie natury ludzkiej jako racjonalnej zbliża Grocjusza do pierwszych myślicieli liberalnych, w tym do Locka.
Wreszcie można wskazać na pojawiające się potencjalne granice wolności wynikające z zasad regulujących kształt społeczeństwa. Jak pisał Grocjusz,
„społeczeństwo oparte jest o zasadę równości (...) albo o zasadę nierówności
– jak ojciec i dzieci, pan i niewolnik, król i poddani, Bóg i ludzie”45. Tak więc
nie każda jednostka może się cieszyć takim samym zakresem wolności. Skoro
bowiem stosunki między jednostkami oparte są też na zasadach nierówności,
właśnie w nierówny sposób może być ta wolność dystrybuowana.
Za generalną granicę wolności człowieka Grocjusz uznawał także prawo
pozytywne46. Holenderski prawnik i filozof wyróżniał prawo pozytywne ludzkie i boskie. Odnosząc się do prawa pozytywnego ludzkiego (na przykładzie
prawa Izraelitów), Grocjusz jasno stwierdził, że „poza prawem natury zobowiązanie nastąpić może z woli prawodawcy”47. Natomiast szerzej opisywał
prawo pozytywne boskie, podkreślając iż nakłada ono „obowiązki na wszyst41

Ibidem, s. 92.
Ibidem, s. 93.
43 Ibidem, s. 127.
44 H. Grotius, Trzy..., t. II, s. 142.
45 Idem, Trzy..., t. I, s. 88.
46 Tu także można znaleźć podobieństwa do myśli Monteskiusza, który pisał, iż „wolność to jest prawo czynienia wszystkiego tego, na co pozwalają ustawy”. Monteskiusz,
O duchu..., s. 147.
47 H. Grotius, Trzy..., t. I, s. 100.
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kich ludzi od chwili, gdy tylko osiągnęli dostateczną znajomość tego prawa”48.
Wiąże jednak tylko te ludy, które to prawo otrzymały od Boga, przykładowo
prawo hebrajskie wiąże Izraelitów (i tych, którzy to prawo przyjęli jako swoje,
żyjąc na terytorium zamieszkałym przez lud wybrany49).
Wracając do prawa pozytywnego ludzkiego Grocjusz – kierując się zasadą
boskiego pochodzenia władz – wskazywał na kolejną granicę wolności. Pisał
iż obowiązkiem każdego poddanego jest posłuch wobec władzy. „Władzy tej
należy słuchać i okazywać jej należną cześć w swym sumieniu, a kto stawia
opór tej władzy, stawia opór Bogu”50. Ten obowiązek posłuszeństwa prawom
swego władcy Grocjusz podkreślał w wielu miejscach i posiłkował się rozmaitymi przykładami. Sięgając do Biblii Grocjusz wskazał, iż Izraelczycy mieli
obowiązek podlegania prawu imperium rzymskiego, np. jeśli chodzi o służbę
wojskową. Przywołując słowa Jana Chrzciciela Grocjusz wskazał, iż nie wzywał
on do porzucenia wojska, lecz do służby w czasie której powstrzymywaliby się
od „ździerstw i oszustw”51.

Wolność w ujęciu politycznym – wspólnota a władzy
Oprócz aspektu indywidualistycznego (tą Grocjusz nazywał wolnością osobistą), Grocjusz poruszył także wolność w ujęciu politycznym (pisząc o wolności
obywatelskiej). Pisał wtedy o wolności narodów i za Tacytem rozumiał ją jako
„prawo do samodzielnego sprawowania rządów w swym państwie”52. W pełnym wymiarze istniała ona w ustroju demokratycznym (in statu populari),
zaś w ograniczonym zakresie w ustroju arystokratycznym (in statu optimate).
Grocjusz państwo definiował jako „doskonały związek (coetus) ludzi wolnych, którzy zjednoczyli się w celu korzystania z prawa i dla wspólnego dobra”53. Umowę społeczną, konstytuującą państwo zawierają suwerenne i niezależne narody czy też, jak to ujmował Grocjusz, narody własnowolne54 (sui
48

Ibidem, s. 97–98.
Ale nie w całości. Ci tzw. „mieszkańcy nieobrzezani” byli zobowiązani do przestrzegania praw nadanych Adamowi i Noemu, do powstrzymywania się od bałwochwalstwa (...)
nie mieli jednak obowiązku przestrzegania praw obowiązujących dla Izraelitów. Ibidem,
s. 98.
50 Ibidem, s. 119.
51 Ibidem, s. 121.
52 H. Grotius, Trzy..., t. II, s. 167.
53 Idem, Trzy..., t. I, s. 96.
54 M.in.: „Dlaczegóż by więc nie wolno było narodowi własnowolnemu oddać się jed49
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iuris), dysponujące wolnością obywatelską. Grocjusz pisał, że „wolność obywatelska wyklucza władzę królewska i każdą inną formę panowania”55. Z taką suwerenną i niezależną wspólnotą mamy do czynienia przed zawarciem umowy
społecznej, ale też przed dobrowolnym oddaniem władzy nad sobą królowi lub
innemu narodowi, w momencie wygaśnięcia dynastii lub w ramach zakładania
kolonii56.
Polityczna wolność narodów doznawała znaczącego ograniczenia wynikającego z grocjuszowskiej teorii umowy społecznej. Widząc szereg jej elementów w sposób anachroniczny, Grocjusz przyjmował jej kształt korzystny dla
absolutnych władców ówczesnej Europy. Umowa bowiem skutkowała wobec
narodu całkowitym obowiązkiem poddania się władzy. Lud bowiem przenosił
swą suwerenność na władzę na zawsze i w sposób całkowity. Grocjusz uważał,
iż zawierając umowę ludzie stracili nawet prawa do kontroli czy sprzeciwu
wobec suwerena. Wynikało to z faktu konieczności dotrzymywania umów.
Nawet, gdy władzę sprawował tyran, prawo do oporu było nienależne. Jedyne ograniczenia władzy mogły wynikać z samej umowy lub z prawa natury.
Poddani nie mają prawa wystąpić przeciwko władcy, chyba że takie prawo
zastrzegli sobie w umowie tworzącej państwo, co Grocjusz dopuszczał jako
zwolennik swobody umów.
Co więcej, Grocjusz odrzucał pogląd, który leży u podstaw nowoczesnego
postrzegania fundamentu wolności politycznej. Sprzeciwiał się tezie, „jakoby wszędzie i w sposób niedopuszczający wyjątków władza najwyższa miała
należeć do narodu tak, iż wolno narodowi hamować i karać królów, ilekroć
z władzy robią zły użytek”57. W swej pracy poświęcił się raczej odrzuceniu
argumentów na rzecz takiego kształtu umowy społecznej, który zwiększałby
wolność polityczną poddanych. Każdemu narodowi wolno przekazać panowanie nad sobą innemu narodowi, „nie zatrzymując dla siebie żadnej części tego

nemu lub kilku narodom w ten sposób, że przekazałby na ich rzecz prawo panowania nad
sobą?” Ibidem, s. 171. „A nawet gdyby ktoś sprawował najbardziej absolutne rządy nad
narodem, naród pozostaje tym samym narodem, jaki istniał przedtem, gdy był własnowolny”. Ibidem, s. 412. „Zaliczyć tu należy dobrowolny wyjazd do założenia kolonii. Powstaje
bowiem w ten sposób nowy własnowolny naród”. Ibidem, s. 414.
55 Ibidem, s. 183.
56 „Wysyła się ich – jak podaje Tucydydes – nie jako niewolników, ale jako równouprawnionych”. Ibidem.
57 Co więcej, kąśliwie zauważał, że „każdy mądry człowiek wie, ilu nieszczęść przyczyną był i może jeszcze być ten pogląd, gdy zawładnie umysłami”. Ibidem, s. 171.
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prawa”58. Grocjusz odrzucał przeciwne domniemania, gdyż badał tylko to, co
zgodnie z prawem wolno czynić, a nie to, co można lub nie domniemywać.
Odrzucał także argument o tym, że takie całkowite oddanie władzy byłoby
niekorzystne. Zawsze bowiem panowanie jednych nad drugimi wiąże się z jakimiś niedogodnościami59. Łaskawie stwierdził nawet, iż każdy naród może
sobie wybrać taką formę rządów, jaką chce. Ale zgodnie z prawnonaturalnym
obowiązkiem dotrzymywania umów, musi tej umowy przestrzegać. Taki obowiązek nie działa w drugą stronę, gdyż królowie nie podlegają woli ludu nawet
pojmowanego ogólnie60.
Władza króla bowiem jest podległa ludowi tylko początkowo – „W odpowiedzi władza początkowo istnieje z czyjeś woli, ale następnie staje się nieodwołalną koniecznością”61. W innym miejscu Grocjusz pisał, że „naród zaś
przelał całą swą władzę na króla i rodzinę królewską i nie posiada na skutek
tego żadnych praw, dopóki istnieje rodzina królewska”62. Ta władza wygasa
w sytuacji, gdy bezpotomnie umiera monarcha i nie zdecydował co dalej.
W takiej sytuacji narody, które znajdowały się pod panowaniem tej osoby,
stają się na powrót własnowolne63.
Grocjusz sprzeciwiał się także argumentowi, jakoby zawsze każda władza
była tworzona dla dobra rządzonych, a nie rządzących. Po pierwsze wskazywał, iż władza pana nad niewolnikiem ustanowiona jest dla dobra tego pierwszego. Po drugie istnieją takie władze, które mają na celu interes obu stron
– np. władza męża nad żoną64. Są też przypadki władzy powstałej w wyniku
zwycięstwa, która sprawowana jest jedynie z korzyścią dla monarchy. Odrzucał także argumenty przeciwko omnipotencji władzy. Uważał, że w określonych wypadkach władza państwowa może być „przedmiotem pełnego prawa
własności”65, przez co odwoływał się do archaicznego, nawet w jego czasach,
58

Ibidem.
„Jakiejkolwiek bowiem formy rządów byś nie wymyślił, nigdy nie będzie ona wolna
od niedogodności i niebezpieczeństw”. Ibidem.
60 Ibidem, s. 175.
61 Ibidem, s. 175. Ponadto tak jest w wypadku żony, która wybiera swego męża, którego następnie musi słuchać. Tak jest w wypadku tych, którzy wybierali cesarza: „Żołnierze,
w waszej mocy było wybrać mnie cesarzem, ale skoro mnie wybraliście, to czego żądacie,
zależy od mojej, a nie od waszej decyzji”. Ibidem, s. 176.
62 Ibidem, s. 379.
63 Ibidem, s. 408.
64 Ibidem, s. 176.
65 Ibidem, s. 182.
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poglądu o monarchii patrymonialnej. Władza królewska dla Grocjusza jest
jedna i „sama w sobie niepodzielna”66. Mimo to holenderski filozof rozróżniał
władzę najwyższą od pełnego posiadania władzy. Pisał że „nie tylko istnieje
bardzo wiele przykładów władzy najwyższej, którą posiada się w sposób niepełny, ale także wiele przykładów posiadania w sposób pełny władzy, która nie
jest najwyższa”67.
Grocjusz sporo miejsca poświęcił także rozważaniom na temat wolności
w odniesieniu do innych narodów. Dla Grocjusza naród jest wolny, jeśli nie
podlega władzy innego narodu68. Wolności tej nie ograniczają umowy czy przymierza, nawet zawierane przy braku równorzędności stron (chyba że mówimy
o poddaniu się władzy drugiemu narodowi). Naród pozostaje więc wolny, nawet
jeśli zawiera przymierze, w których zobowiązuje się do „okazywania szacunku
dla majestatu drugiego narodu”. Nie łączy się to z utratą „władzy najwyższej”69.
Jednak zmienia się pozycja takich słabszych narodów. Co prawda nie znajdują
się pod panowaniem, ale pod ochroną patrona (sub patrocinio). Co więcej, „taka
ochrona publiczna [jednego narodu nad drugim – przyp. M.U.] nie pozbawia
wolności obywatelskiej, która nie może istnieć bez władzy najwyższej [władcy
słabszego narodu nad swymi poddanymi – przyp. M.U.]”70.
Oczywiście Grocjusz zdawał sobie sprawę, że w praktyce prędzej czy później ochrona może przekształcić się w panowanie. Dlatego rozważał, na ile
wolność narodów może być zagrożona w takich przymierzach. Odrzucał tezę,
iż podejmowanie decyzji przez dominującą stronę pozbawia drugą stronę wolności. Argumentował iż nawet w równorzędnych związkach decyzje podejmuje zazwyczaj „głowa związku państw pochodząca z wyborów”. Tym bardziej takie sytuacje są obecne w związkach silniejszego ze słabszym. Grocjusz
konkludował: „Panowanie więc w tym rozumieniu to znaczy hegemonia, nie
pozbawia innych wolności”71. Jednocześnie jednak był realistą i wskazywał, iż
w wypadku znacznej nierównorzędności prędzej czy później strona dominująca chce przejąć władzę najwyższą nad drugą stroną72.
66

Ibidem, s. 188.
Ibidem, s. 185.
68 Ibidem, s. 194.
69 Pr.lus dodaje, że „wspomnianą wyżej klauzulę w przedmiocie szacunku dla majestatu drugiego narodu zamieszcza się w przymierzu, by dać do zrozumienia, że jedna strona
jest wyższa, a nie dlatego, że druga strona jest pozbawiona wolności”. Ibidem.
70 Ibidem, s. 195.
71 Ibidem, s. 198.
72 „Prawdą natomiast jest, że często strona silniejsza w przymierzu, jeżeli wyrasta
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Według Grocjusza naród pozostaje samodzielny (zachowuje władzę najwyższą) także wtedy, gdy zobowiązuje się płacić innemu państwu określoną
sumę pieniężną73. Podobne twierdzenie Grocjusz sformułował wobec umowy
stosunku lennego. Rozdzielając kwestię obowiązku dotyczącego osoby i prawa do majątku, Grocjusz uznał, iż obowiązek lenny odnoszący się do osoby
nie pozbawia osoby prywatnej jej osobistej wolności. Podobnie „nie pozbawia
króla lub narodu władzy najwyższej, która jest ich wolnością obywatelską”74.
Podobnie jak w wypadku wcześniejszego fragmentu dot. ochrony i panowania, także i tu wolność obywatelską należy rozumieć jako suwerenną władzę
monarchy nad swymi poddanymi.
Kluczowym elementem wolności politycznej, postrzeganej jako relacja
narodu wobec władzy, było prawo oporu, któremu Grocjusz poświęcił sporo
miejsca w swych dziełach. Także dziś sprzeciw wobec władzy publicznej stanowi jedno z najważniejszych uprawnień wchodzących w skład praw i wolności obywatelskich. Obywatelskie nieposłuszeństwo, wolność zgromadzeń
czy prawo do strajków to jedne z wielu form sprzeciwu i wywierania wpływu
na sprawujących władzę. Grocjusz rozważał kwestię zakresu prawa do oporu,
zastanawiając się nad tym „czy wolno osobom prywatnym lub publicznym
prowadzić wojnę przeciwko osobom, pod których władzą, czy to najwyższą,
czy też inną pozostają”75. Jednoznacznie przyznawał prawo do oporu w sytuacji
sprzeczności decyzji władcy z prawem naturalnym lub nakazami boskimi76.
Ponadto Grocjusz przypomniał, iż zgodnie z prawem natury każdy ma prawo
do oporu, aby uniknąć krzywdy. Jednocześnie jednak Grocjusz uznał, że po
stworzeniu społeczności obywatelskiej państwo może ograniczyć, a właściwie
zabronić prawa oporu. Ważniejsze bowiem od tego uprawnienia są pokój publiczny i porządek, dla których państwo w ogóle istnieje77. Posuwał się nawet
znacznie ponad potęgę swego sprzymierzeńca, zwolna uzurpuje sobie ponowienia we właściwym słowa tego znaczeniu”. Ibidem, s. 199.
73 „Niemniej jednak nie widzę żadnego powodu, by państwa tego rodzaju nie mogły
posiadać władzy najwyższej, jakkolwiek godność ich doznaje ujmy na skutek przyznania
się do słabości”. Ibidem, s. 201.
74 Ibidem.
75 Ibidem, s. 204.
76 „Dla wszystkich uczciwych ludzi jest rzeczą bezsporną, że nie należy wykonywać
rozkazów władzy, jeżeli pozostają one w sprzeczności z prawem naturalnym lub nakazami
boskimi”. Ibidem, s. 204–205.
77 „Według prawa natury wszyscy mają prawo do oporu w celu uchronienia się przed
krzywdą, jak o tym wyżej mówiliśmy. Ale po ustanowieniu społeczności obywatelskiej,
w celu zabezpieczenia spokojnego życia, państwo niezwłocznie nabywa w stosunku do nas
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do stwierdzenia, że tak, jak uległy wobec swego pana musi być niewolnik, tak
samo uległy wobec swego króla powinien być jego poddany – „wymaga się od
nas takiej uległości, która obejmuje cierpliwe znoszenie krzywd”78.
W podobnym tonie Grocjusz wypowiadał się w innych fragmentach swego
dzieła. Zgadzał się z tezą, iż dobrym człowiekiem i obywatelem jest ten, kto nie
pragnie zmieniać obecnego ustroju państwa. Za naturalne uznał fakt, iż społeczność po pewnym czasie przestaje kwestionować prawo do sprawowania
władzy, pisząc że „ludzie są wręcz zainteresowani, aby władza nie podlegała ryzyku związanemu ze sporami”79. Takie ujęcie zbliża Grocjusza do Hobbesa, dla
którego porządek i stałość w państwie jest dużo cenniejsza niż sprawiedliwe
rządy80. Grocjusz był zwolennikiem utrzymywania państwowego status quo,
o czym świadczy chociażby przytoczony przez niego cytat, że „przykrą jest
rzeczą popaść w niewolę i zaszczytną jest walka, by do niej nie dopuścić. Jeżeli
jednak ten, kto uległ, buntuje się, nie jest miłośnikiem wolności, ale krnąbrnym
niewolnikiem”81.
Jednocześnie jednak Grocjusz zawarł w swych rozważaniach katalog sytuacji, w których można zwrócić się przeciwko swemu władcy. Pierwszy przypadek był już wskazany, tj. gdy władca występuje przeciw woli boga lub przeciw prawom naturalnym. Po drugie, jeśli „władcy ci dopuścili się przewinienia
przeciwko prawom i państwu”82. Po trzecie, gdy monarcha abdykuje albo
postępuje tak, jakby zrezygnował ze swojej władzy, wtedy można „przeciwko
i naszego majątku wyższe prawo w zakresie, w jakim to jest konieczne dla wymienionego
celu. Państwo może zatem zabronić ogółowi wykonywania prawa do oporu ze względu na
spokój publiczny i porządek. Nie ma wątpliwości, że państwo chciało tego zabronić, gdyż
inaczej nie mogłoby osiągnąć swoich celów. Gdyby bowiem nadal miało przysługiwać ogółowi prawo do oporu, nie byłoby wówczas państwa, tylko wielka ilość nie zorganizowanych
ludzi, jak u Cyklopów”. Ibidem, s. 205.
78 Ibidem, s. 210. Przywołując inny cytat, Grocjusz retorycznie pytał czy na pewno
„warto rozstrzygać, który z nich ma rządzić Rzymem za cenę tak wielkich zbrodni? O wiele
bardziej byłoby warto prowadzić wojny domowe, ażeby nie rządził ani jeden, ani drugi”.
Ibidem, s. 300.
79 Ibidem, s. 306.
80 „(...) nawet największa strona ujemna, jaką może przedstawiać dla ludu w ogóle
jakaś forma rządu, jest zaledwie dostrzegalna w porównaniu z tymi straszliwymi biedami
i nieszczęściami, jakie towarzyszą wojnie domowej, albo w porównaniu z tą nie uregulowaną sytuacja ludzi, którzy nie mają nad sobą władcy”. T. Hobbes, Lewiatan, Warszawa
1954, s. 187.
81 H. Grotius, Trzy..., t. I, s. 307.
82 Ibidem, s. 220–221.
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niemu użyć wszystkich środków tak samo jak przeciwko osobie prywatnej”83.
Ponadto gdy król pozbywał się królestwa albo oddawał je innemu władcy84.
Grocjusz wskazał tu, iż naród może przeciwstawić się zmianie sposobu posiadania władzy, sposób ten bowiem nie mieści się w pojęciu władzy85. Ponadto
„król traci władzę, jeśli odnosi się wrogo do całego narodu i działa na jego
zgubę”86. Król, który przejawia wolę zniszczenia narodu traci władzę, a jego
poddani uzyskują wolność. Władza królewska ustaje także wskutek dopuszczenia się zdrady w stosunku do swego zwierzchnika lennego, jeżeli władzę
nabyto w drodze lenna.
W kontekście wolności politycznych oraz prawa do oporu ciekawe wydają
się rozważania, jakie Grocjusz snuł w odniesieniu do sytuacji, w której władza
monarsza wykracza poza swoje uprawnienia i wkracza w dziedzinę uprawnień
narodu lub jego ciała przedstawicielskiego. Grocjusz w takiej sytuacji podkreślał, iż królowi można się „przeciwstawić zgodnie ze sprawiedliwością przy
użyciu siły, ponieważ władza jego nie sięga tak daleko”87. Grocjusz dopuszczał
więc sytuację, w której przy przekroczeniu uprawnień przez władzę wykonawczą, tak społeczeństwa, jak i inne człony władzy mogą się jej przeciwstawić.
Z kolei takie ujęcie zbliża Grocjusza do Monteskiuszowskiego podziału władzy i idei równoważenia się władz. Jest też mu dużo bliżej do nowoczesnych
rozwiązań, w których społeczeństwu przysługuje szereg praw i wolności politycznych, w tym prawo do kontroli władzy (realizowane także przez parlament
w stosunku do władzy wykonawczej).
Silną tezę o braku wolności poddanych i ich absolutnemu posłuszeństwu
wobec monarchy osłabiają zatem liczne i znaczące wyjątki. Ponadto Grocjusz
przyznawał narodom wolność w ewentualnej zmianie umowy konstytuującej
społeczeństwo. W rozdziale dot. wyrzeczenia się własności pisał bowiem o sytuacji, w której naród, którego wola jest źródłem władzy, zmienia ją. Może to
nastąpić zarówno w sposób wyraźny (ofiarowanie komuś tronu po bezpotomnej śmierci władcy), jak i domniemany (milcząca zgoda na rządy uzurpatora)88.
Podobnie monarcha może wyrzec się swojej władzy: długotrwałe znoszenie
określonego stanu rzeczy przez króla może wystarczyć, by naród odzyskał
83
84
85
86
87
88

Ibidem, s. 221.
Ibidem.
Ibidem, s. 222.
Ibidem.
Ibidem, s. 223.
Ibidem, s. 302.
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wolność89. Ponadto Grocjusz w pewnym zakresie i pod pewnymi warunkami90
zgadzał się z tezą, że „poddani mają prawo domagania się wolności, to znaczy
niepodległości swego narodu; jeżeli bowiem siła doprowadziła do powstania
władzy, siła może spowodować jej upadek, jeżeli zaś władza wywodzi się z czyjejś woli, wolno tego żałować i zmienić wolę”91.
Słusznie zatem uznał Henryk Olszewski, „rozważania te nie są u Grocjusza
wolne od sprzeczności”92. Jest to jednak wpisane w styl Grocjusza, gdyż rozważał on wiele opcji i nawet jeśli przychyla się do jednej z nich, równocześnie
wskazywał na inne, prawdziwe w odmiennych okolicznościach. Z pewnością
jednak można powiedzieć, że wolność w znaczeniu politycznym – jako niezależność i suwerenność narodu – nie jest dla Grocjusza wartością nadrzędną.
Co innego bowiem nakazuje „prawy rozum, a mianowicie, że większą wartość
aniżeli wolność [w znaczeniu politycznym – przy. M.U.] posiada życie, które
jest podstawą wszelkich dóbr doczesnych i sposobnością, która daje możność
zasłużenia sobie na dobro wiekuiste”93. Dlatego Grocjusz na walkę o wolność
spoglądał krytycznie, zwłaszcza wtedy, gdyby mogła doprowadzić do zagłady
narodu94.

Wolność w aspekcie globalnym – wolność żeglugi,
handlu i migracji
Tak jak wolność w aspekcie indywidualnym i politycznym dotyczy przede
wszystkich stosunków wewnątrz państwa i wspólnoty, tak wymienione
w podtytule wolność żeglugi, handlu i migracji sytuują się w sferze prawa
międzynarodowego. Jak słusznie zauważył Remigiusz Bierzanek, „polemika
w przedmiocie wolności mórz, którą zainicjował Grotius, była oddźwiękiem
89

Ibidem, s. 307.
„Może się jednak zdarzyć, że naród wyraził swą wolę przy samym przekazywaniu
władzy określając, w jaki sposób i w jakim czasie można utracić władzę przez jej niewykonywanie”. Ibidem, s. 305–306. „Niektórzy poddani na podstawie przedawnienia nabyli
prawo podejmowania decyzji, od których nie można się odwołać”. Ibidem, s. 306.
91 Ibidem, s. 306–307.
92 H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych. Doktryny epoki feudalizmu
i kapitalizmu, Poznań 1967, s. 136.
93 H. Grotius, Trzy..., t. II, s. 168.
94 „Dlatego sam Bóg uważał za dobrodziejstwo, że nie gubił człowieka, lecz oddawał
go w niewolę. W innym miejscu Bóg ustami proroka nakazuje Hebrajczykom pójść w niewolę do Babilończyków, ażeby nie zginęli głodu i zarazy”. Ibidem, s. 168.
90
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wypełniających XVII w. walk orężnych o nowe zasady współżycia międzynarodowego w warunkach kształtującej się nowej formacji historycznej”95. Swe rozważania o swobodzie żeglugi i handlu morskiego Grocjusz oparł na prawach
natury. W ten sposób powoływał się na prawa, „których król nie powinien
zaprzeczać swym poddanym, a chrześcijanin – niechrześcijanom. Prawo to
wywodzi się z natury, która jest wspólną matką nas wszystkich”96.
Uzasadnienie dla tego rodzaju swobody Grocjusz widział przede wszystkim w dwóch grupach argumentów. Po pierwsze nie ma fizycznej możliwości
zawładnięcia obszarami morskimi w sposób efektywny (tak jak w wypadku
lądów). Grocjusz podkreślał, że „rzeczy, których nie można zawłaszczyć (...),
nie mogą stanowić niczyjej własności prywatnej”97. Pewne rzeczy (Grocjusz
miał tu na myśli morze i powietrze) zostały stworzone w ten sposób, iż korzystanie z nich nie rodzi żadnych negatywnych skutków dla innych. Takie rzeczy
„powinny na zawsze zatrzymać stan, w jakim znajdowały się w okresie, kiedy
stworzyła je natura”98.
Po drugie – i w kontekście istoty wolności jest to uzasadnienie ciekawsze
– zasada wolności mórz służy pożytkowi ogólnemu, tj. całemu rodzajowi ludzkiemu. Grocjusz podkreślał, iż fundamentem jego argumentacji jest „bezsporny przepis prawa natury, zgodnie z którym każdy naród ma prawo dostępu do
każdego innego narodu i uprawiania z nim handlu”99. W ten sposób Grocjusz
podkreślał, iż rzeczy wspólne powinny przynosić wspólny pożytek, zaś za „niegodziwość najwyższego stopnia” uznawał chęć zawłaszczenia takich rzeczy100.
Walkę o swobodę podróżowania drogą morską oraz o wolny handel Grocjusz
uznawał za walkę „o wolność całego rodzaju ludzkiego”101.
Tak jak Grocjusz był zwolennikiem osławionej wolności mórz, tak też deklarował się jako zwolennik innych swobód. Szeroko uzasadniał konieczność
istnienia wolności przejścia przez terytorium należącego do danego państwa.
Według Grocjusza każdy, kto chce podróżować w sprawiedliwych celach, nie
powinien być w tym uprawnieniu ograniczany. Wśród sprawiedliwych celów
Grocjusz wskazywał następujące: „gdy wygnani ze swego kraju poszukują ziem
95

R. Bierzanek, Wstęp, [w:] H. Grotius, Wolność mórz czyli dysertacja o prawie jakie
przysługuje Holendrom do handlu z Indiami, Warszawa 1955, s. XL–XLI.
96 H. Grotius, Wolność..., s. 9.
97 Ibidem, s. 36.
98 Ibidem.
99 Ibidem, s. 12.
100 Ibidem, s. 51.
101 Ibidem, s. 92.
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nie zamieszkałych, albo gdy ktoś pragnie uprawiać handel z krajem odległym,
albo gdy przez sprawiedliwą wojnę chce uzyskać co mu się należy”102. Ta swoboda w poruszaniu się wynika z faktu, iż jest to forma „nieszkodliwego używania rzeczy”103.
Podobnie – jak już nadmieniono wcześniej – Grocjusz był zwolennikiem
wolności handlu. Tak zresztą zatytułowany był rozdział VII Wolności mórz:
Według prawa narodów wolno uprawiać handel wszystkich ze wszystkimi104.
Swobodny obrót towarami uzasadniał mocnymi argumentami. Stwierdził
że „w wolności handlu zainteresowana jest społeczność ludzka i – co równie ważne – nie dzieje się to ze szkodą dla nikogo”105. Ponadto przywołał cytat, że „handel odbywa się w wyniku naturalnych dążeń społeczności, gdyż
na zasadzie wzajemności nadmiar jednego uzupełnia niedostatek innego”106.
Jednocześnie jednak wskazywał, iż nie może się to obejść bez nakładania ceł
i innych opłat.
Tak jak Grocjusz był zwolennikiem wolności podróżowania, tak też postulował swobodę osiedlania się. W tym jednak wypadku wskazywał na pewne
warunki, jakie muszą być spełnione. Po pierwsze osoby muszą być wypędzone
ze swoich dotychczasowych siedzib. Po drugie muszą zadeklarować poddanie
się prawom, tj. władzy i wszelkim instytucjom na terytorium, na których chcieliby się osiedlić107. Ograniczenia swobody zmiany miejsca zamieszkania widział
jedynie w zasadach prawa natury, pisząc iż nie można gromadnie opuszczać
państwa, w przeciwnym razie nie mogłaby istnieć społeczność obywatelska108.
Jednostkom jednak taka wolność przysługuje. Grocjusz przywołując cytat
Cycerona wskazał, iż nikt wbrew swej woli nie powinien pozostawać w państwie, zaś fundamentem wolności uznał zasadę, zgodnie z którą każdy może
samodzielnie zatrzymać lub zmieniać pana [w znaczeniu władzy państwowej
102

Idem, Trzy..., t. I, s. 268.
Grocjusz cytował w tym miejscu Cycerona: „Dlaczegóż nie udzielić drugiemu tego,
co dla otrzymującego jest pożyteczne, a dającego nie obciąża, jeżeli może mieć to miejsce
bez jakiejkolwiek szkody”. Ibidem, s. 267.
104 H. Grotius, Wolność..., s. 77.
105 Idem, Trzy..., t. I, s. 271.
106 Ibidem.
107 „Nie można również odmówić prawa do stałego zamieszkania tym cudzoziemcom,
którzy w następstwie wypędzenia ich z własnych siedzib proszą o przyjęcie, byleby poddali
się władzy, jaka istnieje, oraz instytucjom niezbędnym w celu uniknięcia zamętu”. Ibidem,
s. 273.
108 Ibidem, s. 337.
103
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– przyp. M.U.]109. W skład grocjuszowskiej wolności wchodziła także swoboda
zawierania małżeństw zarówno dla poddanych we własnym państwie110, jak
i dla cudzoziemców111.

Konkluzje
Trzeba zgodzić się z tezą Jerzego Zajadło, że „nie udało się i nie mogło się udać
Grocjuszowi stworzenie katalogu prawa natury o uniwersalnym i ponadczasowym, czyli »matematycznym« charakterze”112. Fakt ten nie umniejsza jednak
wartości myśli Holendra jako zbioru reguł, które mają pewną nieprzemijającą
wartość, przez co mogą stanowić ważną lekturę niezależnie od czasu i miejsca.
Doktryna Grocjusza dotycząca idei wolności znakomicie wpisuje się w opis
XVII-wiecznej teorii prawa natury: „wtedy to dała o sobie znać swoista »subiektywizacja« »obiektywnego« prawa natury, a na plan pierwszy wysunęły
się poglądy o naturalnych prawach jednostek” w miejsce »praw natury« jako
zespołu zasad prawa »przedmiotowego«”113.
Jak zauważył Henryk Olszewski Grocjusz był „pierwszym prawnikiem,
który dokonał klasyfikacji praw podmiotowych”114, co jest kluczowym elementem współczesnego postrzegania wolności. Wyodrębniając prawa, które dają władzę w stosunku do samego siebie (wolności) stworzył koncepcję
o charakterze indywidualistycznym, wyprzedzając rozważania Johna Locka.
Oczywiście trzeba pamiętać, iż poglądy Grocjusza „nie są jeszcze całkowicie wolne od pewnych konstrukcji typowych dla feudalizmu (np. pozostałości
109

Ibidem.
„W drodze wnioskowania wspólne prawo przysługuje w odniesieniu do czynności,
na które jakiś naród pozwala cudzoziemcom”. Ibidem, s. 276.
111 „Sądzimy, że prawo, o którym mowa, obejmuje również swobodę poszukiwania
i zawierania związków małżeńskich w sąsiednich krajach, na przykład jeżeli mężczyźni
wygnani z jednego kraju przybyliby do innego”. Ibidem, s. 275.
112 J. Zajadło, Mos geometricus, czyli światopogląd racjonalistyczny epoki, [w:] idem,
Studia Grotiana, Gdańsk 2004, s. 120.
113 „Inaczej mówiąc: teorie prawno-naturalne XVII wieku nie były już – jak w średniowieczu – katalogiem praw grup społecznych, hierarchicznie i stanowo skonstruowanego
społeczeństwa. Ale podkreślmy z naciskiem: nie były one jeszcze także – lub były tylko
w małym stopniu – katalogiem praw indywidualnych”. H. Olszewski, Prawo natury na progu czasów nowożytnych, [w:] Europa i świat w początkach epoki nowożytnej, cz. 2: Ideologie,
kryzysy, konflikty, red. A. Mączaka, Warszawa 1992, s. 51.
114 H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 1994, s. 127.
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teorii patrymonialnej”)115, co powoduje ograniczenia wolności politycznych
społeczeństwa.
Grocjusz w swych najważniejszych dziełach sporo uwagi poświęcił także
kwestii wolności całych społeczności, jak pisał: wolności narodów czy też wolności obywatelskiej. Kontynuował myśl polityczną, która pochodzenie władzy
odrywała od boskiej woli, przez co torował drogę tym myślicielom, którzy
w następnym stuleciu mocno krytykowali absolutyzm w oparciu o teorię umowy społecznej i praw podmiotowych. Choć od razu trzeba zastrzec, że w większości wypadków u Grocjusza ta wolność polityczna własnowolnych narodów
ograniczała się do wyboru króla (lub poddania się władzy innej zbiorowości),
który będzie nad swym ludem panował.
Grocjuszowskie koncepcje wolności trudno jednoznacznie ocenić. Podobnie zresztą trudno ocenić jego cały dorobek. Przez długi czas Grocjusz
traktowany był jako jeden z najwybitniejszych myślicieli wszechczasów. Jak
zauważył Jerzy Zajadło Grocjusz „przez swą metodologiczną niekonsekwencję
i eklektyzm stworzył możliwość różnorodnej interpretacji”116.
Przez myśl Grocjusza przebija realizm i pragmatyzm. Widać chęć racjonalnego wyjaśnienia i prawnego uzasadnienia istnienia pewnych stanów faktycznych i panujących stosunków. Jego rozważania o wolności narodów zawierających przymierza były na pewno osadzone w doświadczeniach systemu
politycznego niderlandzkich prowincji, problemów jakie rodziła dominacji
Holandii czy Amsterdamu. Jednak nie oznacza to, że mają one wartość jedynie
historyczną. Przecież dziś te same problemy i wyzwania stoją przed uczestnikami integracji europejskiej.
Takie zastosowanie jednak nie zawsze mogłoby mieć miejsce. Rozwój stosunków społecznych w wielu kwestiach poszedł w zupełnie innym kierunku.
Nie ma mowy o swobodzie handlu między poszczególnymi państwami. Strefy
wolnego handlu, unie celne oraz inne formy współpracy handlowej i gospodarczej powstają w drodze mozolnych negocjacji, które wywołują coraz większe
kontrowersje (za przykład może posłużyć obecnie negocjowania umowa między USA a UE – TTIP). Nie ma absolutnie mowy o wolności podróżowania
115

s. 30.
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M. Borucka-Arctowa, Prawo natury jako ideologia antyfeudalna, Warszawa 1957,

Jak pisał dalej Zajadło, „o ile jednak literatura do pierwszej połowy XIX wieku
podkreślała głównie nowatorstwo Grocjusza, uznając go za »ojca prawa natury i prawa
narodów«, o tyle wiek XX, a zwłaszcza ostatnie lata, przyniósł próbę udowodnienia daleko
idących związków Grocjusza z antyczną i średniowieczną tradycją prawa naturalnego”.
J. Zajadło, Hugo Grocjusz o studiach politycznych, „Nautologia” 1983, nr 4, s. 46.
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czy osiedlania się, czego problemy UE z nielegalnymi imigrantami są jednym
z najdobitniejszych przykładów.
W kontekście wolności można zatem przewrotnie zapytać: czy Grocjusz
był zbyt mocno skrępowany średniowiecznymi węzłami, że jego postrzegani
wolności było tak odległe od oświeceniowego wzorca? A może nasz XXI w.
oddalił się od istoty wolności równie mocno, zapominając o jej podstawowych
i nieprzemijających walorach.
Grocjusz łączył zasadę wolności mórz z wymaganiami dobra powszechnego, tj. jej obowiązywanie służy dobru powszechnemu poprzez rozwój wymiany
międzynarodowej. Teza ta stała się coraz bardziej aktualna w zmieniającej się
rzeczywistości XXI w. Tak jak w XVII w. żywiołem nieokiełznanym przez człowieka było morze i oceany, tak dziś taką sferą jest Internet. I tak jak w XVII w.
dobrem powszechnym szczególnej wagi był handel z Indiami, który pełnił
rolę katalizatora zmian, tak dziś takim dobrem jest swobodna wymiana myśli
i informacji w sieci. W tej sferze coraz częstsze są zakusy na wprowadzenie
monopolu lub ograniczeń także pod pozorem ochrony rozmaicie rozumianego
dobra powszechnego (przykład ACTA).
Jak widać więc doktryna Grocjusza może zaskoczyć swoją aktualnością.
Słusznie Jerzy Zajadło uznał, iż żyjemy w czasach, „w których następuje przyśpieszona zmiana istniejących paradygmatów”117. W podobnym okresie żył
i tworzył Grocjusz118, dlatego bez względu na to, jakie miejsce przyznamy holenderskiemu pisarzowi, studiowanie jego dzieł „może z całą pewnością pomóc w zrozumieniu istoty tych w gruncie rzeczy nieuniknionych i nieodwracalnych procesów”119.
Summary

The purpose of this article is to present Hugo Grotius’s views concerning the idea
of freedom. It must be pointed out that the idea of freedom was not the subject of
117

J. Zajadło, Wprowadzenie..., s. 11.
Jerzy Zajadło przytacza w tym względzie opinie J.B. Hegira, który konstatował, iż
politycznie rzecz biorąc, Grocjusz jest reprezentantem nowożytnej ery w stosunkach międzynarodowych; stanął on wobec końcowego efektu odczuwanego już intuicyjnie przez Akwinatę i niechętnie uznawanego prze Vitorię – tzn. procesu rozwoju suwerennego państwa.
Natomiast z etycznego punktu widzenia Grocjusz jest raczej spadkobiercą tradycji średniowiecznej niż poprednikiem ery nowożytnej. Cytat za: Vita et opera, czyli historyczne i ideowe
źródła inspiracji „O prawie wojny i pokoju”, [w:] idem, Studia Grotiana, Gdańsk 2004, s. 26.
119 J. Zajadło, Wprowadzenie..., s. 11.
118
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a separate thought, except for the freedom of the seas, which Grotius dedicated
a separate work. Theses on freedom were formulated in the light of other issues
such as natural law or the essence and scope of state power.
For this purpose, the first part of the article presents a historical background.
In the second part, Grotius’s views will be presented in three contexts. First, freedom of the individual as power over oneself. Second, freedom in political terms,
as a relationship of community. Finally freedom in the global aspect, as freedom of
navigation, trade and migration.
Keywords: Hugo Grotius, Netherlands, natural law, freedom, individual, community, freedom of the seas
Słowa kluczowe: Grocjusz, Niderlandy, prawo naturalne, wolność, jednostka,
wspólnota, wolność mórz

Bartosz Hordecki1

Wymiar antropologii filozoficznej w liberalnych
ujęciach teorii racjonalnego wyboru
Problem racjonalności ludzkich wyborów niewątpliwie należy do wątków podejmowanych przez reprezentantów myśli liberalnej często i z wielką uwagą.
Usilne próby dobrze uzasadnionej odpowiedzi na liczne pytania związane z tą
kwestią podejmowali już oświeceniowi klasycy myśli liberalnej. W pismach
doby Oświecenia z łatwością można odnaleźć m.in. poszukiwania odpowiedzi
na takie pytania jak, czym jest rozumna decyzja, w jakich warunkach instytucjonalnych może ona zapadać, kto może ją podejmować i jakie są jej skutki,
zarówno na poziomie jednostkowym, jak i społecznym. Co więcej, klasycy pytali również jaka jest racjonalna struktura społeczna i polityczna, a także jakie
są źródła racjonalności oraz jakie procedury sprzyjają podejmowaniu decyzji,
które zarówno umacniają wspólnotę, jak i gwarantują prawa jednostek2.
Refleksje dotyczące tych kwestii bujnie rozwijały się w XIX stuleciu, intensywnie kontynuowano te rozważania również w XX w., kiedy to liberalizm,
głównie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, stał się istotnym instrumentem legitymizacji ustroju politycznego, jak również znaczącym środkiem w walce ideologicznej ze Związkiem Radzieckim. Wówczas to uformował
się silnie ekonomizujący nurt myśli liberalnej, w ramach którego zaistniały
rozmaite koncepcje określane jako teorie racjonalnego wyboru (theories of
rational choice), w tym w szczególności teoria wyboru publicznego (theory of
public choice).
Zarówno teorii racjonalnego wyboru, jak i teorii wyboru publicznego poświęcono liczne prace. Niewątpliwie jest to ten nurt XX-wiecznej myśli liberal1 Dr nauk prawnych, dr nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, mgr filozofii, adiunkt w Zakładzie Systemów Prasowych i Prawa Prasowego na Wydziale Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2 Z. Rau,
Liberalizm. Zarys myśli politycznej XIX i XX wieku, Warszawa 2000, passim;
idem, Liberalne ekwilibrium: państwowa realizacja prywatnych celów, [w:] Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem, t. IV: Prywatyzacja władzy publicznej, publicyzacja
sfery prywatnej, Warszawa 2012, s. 55–66; D.M. Hausman, „Philosophy of Economics”, The
Stanford Encyclopedia of Philosophy, red. E.N. Zalta, zima 2013, http://plato.stanford.edu/
archives/win2013/entries/economics/. Tam bogata literatura przedmiotu.
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nej, który należy do najlepiej rozpoznanych i opracowanych3. Przyczyny tego
stanu rzeczy są złożone, szeroko pisze o nich Sonja Michelle Amadae w pracy
Rationalizing Capitalist Democracy. The Cold War Origins of Rational Choice Liberalism4. Wskazuje ona, że popularność liberalnych teorii racjonalnego
wyboru wynika stąd, iż w momencie ich powstania stanowiły one atrakcyjną
odpowiedź zarówno na zapotrzebowanie polityczne, jak i metodologiczne.
Teorie racjonalnego wyboru stanowiły wygodne, filozoficznie ugruntowane uzasadnienie demokracji kapitalistycznej w dobie zimnej wojny. Stąd
też zdaje się wynikać ich popularność w przestrzeni politycznej. Opierając
się o nie, łatwo można było przeciwstawiać model ustroju polityczno-ekonomicznego preferowany przez Zachód, w szczególności przez USA, modelowi
funkcjonującemu w ZSRR i innych państwach bloku wschodniego. Innymi
słowy teorie racjonalnego wyboru dostarczały wygodne, gdyż wyraziste kryteria identyfikacyjne, które konsolidowały społeczeństwo amerykańskie, a także
świat euroatlantycki, jak również inne demokracje wolnorynkowe. W oparciu
o założenia teoretyków racjonalnego wyboru gruntowano także przekonanie
3

Zob. np. S. Parsons, Rational Choice and Politics: A Critical Introduction, London–
–New York 2005.
4 Książka ta dzieli się na cztery części, zawiera również prolog i epilog. W prologu
autorka ukazuje, w jaki sposób inspiracją dla rozwoju teorii racjonalnego wyboru stała
się szeroko znana twórczość Josepha Aloisa Schumpetera (1883–1950), Friedricha Augusta von Hayeka (1899–1992), Karla Raimunda Poppera (1902–1994). W części pierwszej przedstawia rolę, jaką w powstaniu liberalnych teorii racjonalnego wyboru odegrała
RAND Corporation, utworzona jako jedna z zimnowojennych amerykańskich instytucji
zajmujących się wykorzystaniem teorii gier w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa
i planowaniu strategii nuklearnej. W części drugiej omawia rozwój teorii racjonalnego
wyboru w ramach amerykańskich nauk społecznych, prezentując dorobek Kennetha J. Arrowa (ur. 1921), Jamesa M. Buchanana (1919–2013) i Gordona Tullocka (1922–2014) oraz
William H. Rikera (1920–1993). W części trzeciej prezentuje poglądy poprzedników teorii
racjonalnego wyboru, w tym w szczególności Adama Smitha (1723–1790), a także racjonalnych mechanicystów, margnialistów oraz ogólną teorię racjonalnego wyboru. Część
czwarta dotyczy rozwoju liberalnych teorii racjonalnego wyboru w latach 1970–2000.
Natomiast epilog zawiera ogólną ocenę ewolucji tego nurtu liberalizmu. Charakterystyki
przedstawione przez S.M. Amadae są przekonujące, praca wykorzystuje też bogatą bibliografię. Tekst zawiera przejrzyście wyłożoną i przekonująco uzasadnioną tezę, w myśl
której liberalne teorie racjonalnego wyboru stanowiły ideologię, która pomagała spajać
społeczeństwo amerykańskie, a także społeczeństwa innych kapitalistycznych demokracji
w czasie zimnej wojny, określając ich tożsamość w zmaganiach z ZSRR i jego państwami
satelickimi. Zob. S.M. Amadae, Rationalizing Capitalist Democracy. The Cold War Origins
of Rational Choice Liberalism, Chicago–London 2003.
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o konfrontacyjnym charakterze współistnienia Zachodu i Wschodu, ułatwiając
negację podejść koncyliacyjnych i konwergencyjnych.
W przestrzeni metodologicznej zwolennicy teorii racjonalnego wyboru
nierzadko deklarowali, że opowiadają się za wpływową i ponadczasową wizją
ludzkiej natury. W oparciu o nią lub w ostrym sprzeciwie wobec niej – skutecznie przekonywali – kształtowały się główne XX-wieczne szkoły uprawiania
nauk społecznych, w tym nauk politycznych. W świetle tej wizji, w wielkim
skrócie, człowiek pozostaje podmiotem, władnym rozpoznawać swoje preferencje i interesy, jak również podejmować decyzje sprzyjające realizacji stawianych sobie przez niego celów5.
Wypada też stwierdzić, że w swoim czasie sporym atutem teorii racjonalnego wyboru okazał się język. Jest on na tyle ogólny, iż można go z powodzeniem stosować zarówno w argumentacji naukowej, jak i pozanaukowej. Tym
samym terminologia zaproponowana przez teoretyków tego nurtu umożliwiła
komunikację pomiędzy przestrzenią nauki i nie-nauki. Przedstawiciele pierwszej zyskali zatem środki wyrazu, dzięki którym ich badania mogły dotrzeć do
szerokich grup społecznych, być przez nie – przynajmniej powierzchownie
– zrozumiane i w jakimś stopniu oddziaływać na praktykę życia publicznego.
Reprezentanci drugiej mogli natomiast operować frazeologią, która brzmiała
poważnie, w jakimś zakresie zakotwiczona była w autorytecie nauk społecznych i dzięki temu budziła wrażenie profesjonalnej, rzetelnej i obiektywnej.
W literaturze wielokrotnie i bardzo gruntownie analizowano powstałe
w XX w. liberalne teorie racjonalnego wyboru, w tym zwłaszcza teorie wyboru publicznego6. Zaistniała sytuacja przemawiała za rezygnacją z omówienia
5 Najistotniejsze założenia antropologiczne teorii racjonalnego wyboru można ująć
również tak: „agents have consistent preferences (agenci mają spójne preferencje); agents
maximize expected utility (agenci maksymalizują oczekiwaną użyteczność); agents are instrumentally rational (agenci są racjonalni instrumentalnie); agents make decisions on the
basis of benefit and cost calculation and/or strategic reasoning; (agenci podejmują decyzje
na podstawie kalkulacji zysków i kosztów oraz/lub rozumowania strategicznego); agents
are self-interested (agenci są zainteresowani samymi sobą)”. L. Eriksson, Rational Choice
Theory: Potential and Limits, Basingstoke 2011, s. 17. Zdaniem przywołanej autorki dwa
pierwsze założenia akceptują wszyscy zwolennicy teorii racjonalnego wyboru, trzecie –
większość z nich, natomiast dwa ostatnie są przyjmowane przez wielu.
6 Zob. w szczególności S.M. Amadae, op.cit. W kwestii teorii publicznego wyboru
natomiast: J.M. Buchanan, Public Choice: The Origins and Development of a Research Program, Fairfax 2003; J.M. Buchanan, RD. Tollison (red.), The Theory of Public Choice – II,
Ann Arbor 1984; D.A. Farber, Ph.P. Frickey, Law and Public Choice: A Critical Introduction,
Chicago–London 2010; D.R. Lee (red.), Public Choice, Past and Present: The Legacy of
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klasycznych inspiracji tego nurt myśli liberalnej, jak i głównych jego odmian.
Położono natomiast nacisk na krytykę stanowisk zajmowanych przez zwolenników teorii racjonalnego wyboru, w tym zwłaszcza wyboru publicznego.
Starano się wskazać słabe punkty prezentowanej przez nich antropologii filozoficznej, której akceptacja skutkuje wytworzeniem nie w pełni przemyślanej,
lecz zarazem pozornie spójnej koncepcji rzeczywistości społeczno-politycznej.
Mankamenty antropologicznych fundamentów teorii racjonalnego wyboru, w tym przede wszystkim teorii wyboru publicznego, zdają się wypływać
z wielu źródeł. Jednym z nich pozostaje fakt, że reprezentanci tego szerokiego
nurtu badawczego, niezależnie od ich sukcesów naukowych i politycznych,
na ogół w ograniczonym jedynie zakresie przywoływali i przywołują poglądy
antropologiczne klasyków, traktowanych przede wszystkim jako autorytety,
mające zaświadczać o rzekomej ponadczasowości ustaleń XX-wiecznych liberalnych racjonalistów. Ograniczenia, o których mowa, dotyczą zarówno
spuścizny Adama Smitha (1723–1790), jak i Jamesa Madisona (1751–1836),
wielokrotnie określanych chociażby przez Jamesa Buchanana (1919–2013)
mianem ideowych pradziadów reprezentowanego przezeń sposobu uprawiania nauki7. Jeszcze inne źródło niedoskonałości teorii racjonalnego wyboru,
James M. Buchanan and Gordon Tullock, New York 2013; D.C. Muller, The Public Choice
Approach to Politics, Aldershot 1993; D.C. Muller, Public Choice III, Cambridge 2003;
Ch. Rowley, F. Schneider (red.), The Encyclopedia of Public Choice, New York–Boston–
–Dordrecht–London–Moscow 2004; N. Scott Arnold, Imposing Values: Essay on Liberalism and Regulation, Oxford 2009; J. Wilkin, Teoria wyboru publicznego. Główne nurty
i zastosowania, Warszawa 2012; idem (red.), Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, Warszawa 2005.
7 Przykładowo, w wykładzie opublikowanym w „Imprimis” w marcu 2003 r., Buchanan
przywołuje Smitha oraz Madisona, ukazując ich jako głównych, choć odległych inspiratorów teorii wyboru publicznego. Jako szczególnie istotne teksty dla jego nurtu badawczego wymienia zarazem Smithiańską „Teorię uczuć moralnych” oraz Madisonowy „Artykuł
numer 10”, wchodzący w skład „The Federalist Papers”. Buchanan twierdzi zarazem: „Lecz
pozwólcie, by ostrożnie nie twierdzić zbyt wiele. Wybór publiczny nie pojawił się jako dogłębnie nowy wgląd, jakieś nowe odkrycia, jakiś cud z zakresu nauk społecznych. Wybór
publiczny w jego zasadniczym wglądzie w mechanizm polityki inkorporuje rozumienie
natury ludzkiej, które różni się tylko nieco, jeśli w ogóle, od rozumienia Jamesa Madisona
i jego kolegów z czasów fundowania Ameryki. Istotna mądrość XVIII stulecia, Adama
Smitha i klasycznej ekonomii politycznej, jak również fundatorów Ameryki pozostawała zagubiona przez dwa stulecia intelektualnego wariactwa. Wybór publiczny to niewiele
więcej aniżeli inkorporacja ponownego odkrycia tej mądrości oraz jej implikacji w ramy
ekonomicznej analizy współczesnej polityki” (tłum. B.H.). [wersja oryginalna cytatu brzmi
następująco: „Let us be careful not to claim too much, however. Public choice did not
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w tym zwłaszcza teorii wyboru publicznego to wspomniany już język, jaki wypracowano w ramach omawianego nurtu refleksji. Wprawdzie, jak już wspomniano, środki wyrazu językowego użytkowane przez XX-wiecznych liberalnych racjonalistów przez lata pozostawały ich wielkim atutem. Ich frazeologia
okazało się świetnym narzędziem, by demaskować niejasności i manipulacje
myśli socjalistycznej, tudzież socjalizującej. Niemniej wraz z sukcesami komunikacyjnymi i polemicznymi upowszechniało się również mylne przekonanie,
że terminologia wypracowana przez liberalnych racjonalistów jest najlepszym
sposobem opisu rzeczywistości ekonomiczno-politycznej. Stąd wynikał swoisty konserwatyzm pojęciowy, który z czasem przyczynił się do skostnienia repertuaru lingwistycznego, przy pomocy którego reprezentanci teorii racjonalnego wyboru opisują realia, w tym człowieka i jego motywacje. Stąd też wynika
nadmierna ufność w moc przyjętych już językowych narzędzi analizy, które
w konfrontacji z ciemną i mglistą siatką ekonomii nieliberalnej wielokrotnie
jawiły się jako jasne i wyraźne, co sugeruje, jakoby miały się one sprawdzać
również dziś, jutro, zawsze. Tymczasem, wypada podkreślić, język liberalizmu od swego zarania pozostaje wewnętrznie niespójny. W ramach ekspresji
liberalnej, wątki, idee, frazy wolnościowe stale mieszają się z utylitarnymi. To
natomiast przekłada się na napięcie obecne w myśli liberalnej, która nieustannie maskuje fakt, iż w zasadzie nie potrafi się zdecydować i wciąż powraca do
nierozwiązywalnego dylematu – czy w razie kolizji wartości pierwszeństwo
należy przyznać wolności, czy pożytkowi? Maskowanie problemu, o którym
mowa, dokonuje się również poprzez język. Reprezentanci myśli liberalnej
niejednokrotnie operują tonem nadmiernie pewnym, skrywając fakt, że ich
mniemania mają charakter spekulacji. W ten sposób stają się twórcami i/lub
wyznawcami swoistej intelektualnej mitologii, która ignorując tudzież fingując
fakty, pozornie wychodzi naprzeciw życzeniom i tęsknotom człowieka współczesnego.
Przyczyn, dla których właśnie Adam Smith, zyskał rangę klasyka teorii racjonalnego wyboru jest wiele. Niewątpliwie urzekał on i nadal urzeka przedstawicieli tego nurtu liberalizmu analitycznym charakterem swoich rozważań.
emerge from some profoundly new insight, some new discoveries, some social science
miracle. Public choice, in its basic insights into the workings of politics, incorporates an
understanding of human nature that differs little, if at all, from that of James Madison
and his colleagues at the time of American Founding. The essentials wisdom of the 18th
century, of Adam Smith and classical political economy and of the American Founders,
was lost through two centuries of intellectual folly. Public choice does little more than
incorporate a rediscovery of this wisdom and its implications into economic analyses of
modern politics”]. J. Buchanan, What is Public Choice Theory?, „Imprimis” 2003, nr 3, s. 7.
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Podobały się i podobają również jego zdroworozsądkowy, typowy dla nauki
nowożytnej, postulat niemnożenia bytów ponad potrzebę, jak również swoisty
minimalizm w poszukiwaniu przyczyn zdarzeń (szukamy racji wystarczającej,
z punktu widzenia celów poznawczych, które realizujemy, a nie racji ostatecznej, przyczyny wszystkich przyczyn etc.)8.
Niemniej najistotniejszym wydaje się, iż w świetle rozpowszechnionego
mniemania to właśnie Smith, wykorzystując idee metodologiczne swej epoki,
miał wykreować argument o dobroczynnej sile ekonomicznej samoregulacji.
„Niewidzialna ręka rynku” jest przykładem nośnej metafory, która umożliwia
tworzenie wyrazistych argumentacji, iż zachodzi związek pomiędzy indywidualnymi wyborami podejmowanymi w celu zaspokojenia własnych interesów oraz dobrobytem społecznym. Ponadto nierzadko przyjmuje się w sposób
nadmiernie uproszczony, że Smith pozostawał jakoby głęboko przekonany, że
polityczne regulacje rynku, nawet te podejmowane w najlepszych intencjach,
prowadzą do opłakanych skutków. Miał także uważać, iż dzieje się tak, jako że
projekty odgórnego zarządzania rynkiem nie są w stanie uwzględnić wszelkich
istotnych czynników, które należałoby wziąć pod uwagę w procesie regulacji
i ostatecznie, nolens volens, tłumią ludzką inicjatywę.
Należy też podkreślić, iż w Teorii uczuć moralnych Smith stara się rozstrzygnąć, w jaki sposób jednostki, skupione na realizacji własnych celów, zdolne
są wytworzyć porządek społeczny. Zagadnienie to również pozostaje jednym
z centralnych problemów podejmowanych przez XX i XXI-wiecznych teoretyków racjonalnego wyboru, w tym w szczególności przez teoretyków wyboru
publicznego.
Odpowiedź Smitha w powyższej kwestii pozostaje silnie rozbudowana.
Klasyk, jak relacjonuje S. Amadae, uważał mianowicie, że z połączenia rozumu (reason) i panowania nad sobą (self-command) powstaje cnota roztropno8 Zob. A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1, przekł.
O. Einfeld, S. Wolff Warszawa 2007, Warszawa 1927; A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, przekł. A. Prejbisz, B. Jasińska Warszawa 2007; A. Smith,
Teoria uczuć moralnych, przekł. D. Petsch. E. C. Mossner ,Warszawa 1989; I.S. Ross (red.),
The correspondance of Adam Smith, Oxford 1977; a także np. D. Brühlmeier, Adam Smith,
Warszawa 2004; J. Buchan, Adam Smith: życie i idee, Warszawa 2008; J. Chodorowski,
Adam Smith (1723–1790): życie i dzieło autora „Badań nad naturą i przyczynami bogactwa
narodów”, Wrocław 2002; S. Fleischacker, Adam Smith’s Moral and Political Philosophy,
[w:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy, red. E.N. Zalta, wiosna 2017, https://plato.
stanford.edu/archives/spr2017/entries/smith-moral-political/; Ch. Griswold, Adam Smith
and the virtues of enlightenment, Cambridge 1999; K. Haakonssen (red.), The Cambridge
companion to Adam Smith, Cambridge 2006; S. Zabieglik, Adam Smith, Warszawa 2003.
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ści (prudence), która okazuje się dla jednostek bardzo pożyteczną. Niemniej
w jego opinii nie miało to oznaczać, że podstawy powstania tej cnoty są utylitarne. W Teorii uczuć moralnych Smith przekonuje, że „rozum i zrozumienie
są przez nas aprobowane jako dobre same przez się, a nie jedynie jako użyteczne, czy korzystne” tłum. B.H.]. Podobnie, w jego mniemaniu, panowanie nad
sobą nie wyrasta z przesłanek użytecznościowych. Wprawdzie ktoś mógłby
powiedzieć, że roztropność pomaga opanować pragnienie ciągłej gratyfikacji
na rzecz zabezpieczenia sowitej nagrody w przyszłości. Niemniej, zdaniem
Smitha, to nie tłumaczy wszystkiego, bo wielka przyjemność, którą mamy
przeżywać za wiele lat jawi się jako odległa i dalece abstrakcyjna, w zestawieniu z małą, którą można mieć choćby za chwilę. Dlatego, stwierdza Smith,
wypada tłumaczyć roztropne decyzje ludzkie w terminach „poczucia przyzwoitości, zupełnie odmiennego niż postrzeganie korzyści”9.
Jak wskazuje Samuel Fleischacker, Teoria uczuć moralnych może zostać
określona jako przykład tzw. sentymentalizmu moralnego, który zakłada, że
moralność rozwija się na kanwie uczuć ludzkich. W przypadku Smitha istotnym jest by zaznaczyć, że w jego przekonaniu abstrahowanie od tych uczuć
prowadzić musi do kreacji nieadekwatnych i przez to niefunkcjonalnych systemów norm i zasad. Tym samym, przekonuje Smith, chcąc poprawić cokolwiek w dziedzinie moralności, wypada wyjść od ostrożnej i pogłębionej analizy
przeżyć jednostek zaangażowanych w aktywności moralne. Chodzi zatem o to,
by pamiętać, że osądy moralne formułowane przez zwykłych ludzi są na ogół
trafne (biorąc pod uwagę mierniki społeczne), toteż należy przyglądać się im
i w nawiązaniu do nich formować regulacje prawne (a nie odwrotnie – tworzyć
prawo, by następnie naginać do niego pragnienia ludzkie). Prawo bowiem, według Smitha, powinno operować na danych codziennego doświadczenia, a nie
powstawać jako pochodna kreacji abstrakcyjnych modeli czy teorii10.
Co szczególnie istotne, w świetle interpretacji Fleischackera, Smith w Teorii
uczuć moralnych nie deklaruje, iż jego ambicją byłoby stworzyć system norm
moralnych, w ramach którego określiłby definitywnie co jest dobre i złe. Jego
cel jawi się natomiast jako nienormatywny lub przynajmniej niejawnie normatywny, a jest nim rozwój teorii sądów moralnych poprzez pogłębioną analizę
raczej od sądów powszechnych, a nie ogólników wydumanych w gabinetach
uczonych. Chodzi mu zarazem nie o to, by dawać wskazówki postępowania,
lecz ustalić, w jaki sposób sądy moralne powstają oraz do czego ludziom służą.
9
10

Cyt. za: S.M. Amadae, op.cit., s. 217.
S. Fleischacker, op.cit.
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Jak zauważa Fleischacker, Smith w Teorii uczuć moralnych „dąży do tego, by
rzeczywiście przełamać podział między myślą teoretyczną oraz potoczną. Ten
projekt intelektualny nie pozostaje bez związku z jego zainteresowaniami politycznymi, by zagwarantować jednostkom ich naturalną wolność do działania
w zgodzie z ich własnymi osądami” [tłum. B.H.]11.
Ponadto, zauważa Fleischacker, Teoria uczuć moralnych Smitha budziła
w dziejach dyskusji o naturze ludzkiej skrajne reakcje. Bardzo wysoko cenił
tę pracę Immanuel Kant, uznając ją za szczyt myśli szkockiego oświecenia,
niemniej nie brakowało też głosów, iż Smith jest wtórny w stosunku do Hume’a12. Szczególna jest metoda wykładu zastosowana w pracy – Smith szeroko korzysta z tzw. ilustracji (illustrations), które mają zobrazować jak tworzą
się i funkcjonują uczucia moralne. Są to, według słów Fleischackera „krótkie
winiety, elegancko opisane, które usiłują ukazać, co przeraża nas w śmierci,
co uznajemy za interesujące, a co za nudne lub odrzucające w romansach innych ludzi, jak szczęście moralne wpływa na naszą ocenę rozmaitych działań
(...), a także jak i dlaczego zwodzimy sami siebie” [tłum. B.H.]13. Niektórym
Smithiańska metoda prezentacji wykładu przypada do gustu, inni uważają,
że stanowi dowód braku głębi i wyraz nieusystematyzowania myśli autora.
Niemniej, wydaje się, że sposób narracji nie jest wadą, lecz zaletą pracy, gdyż
jak zauważa Fleischacker, Smith jawi się jako świadom faktu, iż „Chcąc osądzić
pracę naszych zdolności moralnych, musimy rozważyć je oraz ich użytkowanie
z właściwą szczegółowością. Przedstawienie w detalach, jak one pracują, może
pomóc nam, by zobaczyć, jak można je zepsuć, i w ten sposób uniknąć zepsucia, przynajmniej do pewnego stopnia” [tłum. B.H.)\]14. Słuszność tej metody
jawi się jeszcze wyraźniej, jeśli przyjmiemy za trafną hipotezę interpretacyjną,
iż Smith pozostawał zaangażowany w rozwój „nie socjologii lub psychologii,
11

Ibidem. Przywołany cytat w wersji oryginalnej: „He aims indeed to break down
the distinction between theoretical and ordinary thought. This intellectual project is not
unconnected with his political interest in guaranteeing to ordinary individuals the »natural
liberty« to act in accordance with their own judgments”.
12 Ibidem.
13 Ibidem. W oryginale cytat brzmi następująco: „short vignettes, elegantly described,
that attempt to show what frightens us about death, what we find interesting and what dull
or distasteful about other people’s love affairs, how moral luck factors into our assessment
of various actions (...), or how and why we deceive ourselves”.
14 Ibidem. W oryginale: „To judge the workings of our moral faculties, then, we need
to consider them, and their uses, in appropriate detail. Laying out in detail how they work
can help us see how they can be corrupted, and therefore to avoid that corruption, at least
to some extent”.
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lecz fenomenologii moralności – opisując funkcjonowanie naszych rodzajów
sądzenia moralnego tak ostrożnie, jak to tylko możliwe, z wewnątrz, jak również wierząc, że spójny ogląd, który w ten sposób osiągnie, sam z siebie pomoże nam w procesie kształtowania osądów moralnych”15. W świetle powyższego,
Smith jako teoretyk uczuć moralnych, według słów Fleischackera, zdaje się być
antyredukcjonistą, który nie podziela poglądu, jakoby moralność można było
ująć w ramach systemu naturalnych tudzież boskich praw16; w jakimś stopniu
arystotelikiem, który metodę wykładu niejako zaczerpnął od Stagiryty, gdyż
ten ostatni, usiłując ukazać czym jest cnota, a czym wada, również uciekał
się do poszerzonych opisów i przykładów17; partykularystą, który twierdzi, że
ogólne zasady moralne ufundowane są na doświadczeniu wyniesionym z wielu
poszczególnych przypadków, toteż mogą różnić się w zależności od społeczności, w ramach której na mocy długiego doświadczenia się kształtują18.
Kluczowym pojęciem Teorii uczuć moralnych pozostaje pojęcie uczucia
„sympatii” tudzież „wczucia” (sympathy). Fleischacker uważa, że sympatia
w ujęciu Smitha, pojawia się, gdy ludzie zaczynają zastanawiać się, jakby się
czuli w położeniu kogoś innego („projective” account of sympathy). Tym samym, według Fleischakera, Smith prezentuje pogląd inny niż Hume, dla którego sympatia oznaczać miała doznanie przez nas tego, co inni odczuwają
w ich położeniu („contagion” account of sympathy). Smith natomiast miałby
nie tylko brać pod uwagę możliwość różnicy między naszym wczuciem i tym
co odczuwa drugi, lecz wręcz zakładać ją (wyobrażenie przeżywania uczucia
to nie bezpośrednie jego przeżywanie). Różnica ta ma istotne znaczenie, gdyż
wskazuje na możliwość, a nawet wysokie prawdopodobieństwo błędu w ocenie, co przeżywa ktoś, w kogo sytuacji usiłujemy się postawić. Stale przecież
pozostajemy jedynie „obserwatorami”, którzy usiłują wczuć się w położenie
innych, wiedząc zarazem, że nie jest to możliwe w pełni. Obserwatorzy nie
są w stanie zaangażować się w sprawę w równym stopniu, co aktor, którego
dotyczy ona bezpośrednio, gdyż jest jego sprawą19. Stąd, jedyną instancją, która pozwala w przybliżeniu uśredniać uczucia i szukać wspólnego mianowni15

Ibidem. W oryginale: „not in the sociology or psychology but the phenomenology of
morals, describing the workings of our modes of moral judgment as carefully as possible
from within, and believing that the comprehensive view that results can itself help guide
us in moral judgment”.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
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ka między doznaniami moralnymi jednostek, pozostają standardy aktualnie
funkcjonujące w obrębie społeczeństwa. Oczywiście nie jest to źródło, które
gwarantuje uspójnienie przeżyć moralnych. Zarazem pozostaje ono źródłem
jedynym, więc wymaga zastosowania, mimo sporej dozy niepewności, jak
również ze świadomością, że rezultaty jego aplikacji muszą być niedoskonałe.
Jak opisuje tę kwestię Fleischaker, Smith zwraca uwagę na fakt, iż „wiemy, że
wielu faktycznych obserwatorów wadliwie osądza naszą sytuację z racji ich
ignorancji tudzież interesów, więc w celu sądzenia i działania poszukujemy
uczuć, które mógłby żywić dobrze poinformowany, bezstronny obserwator”20.
Wszystko powyższe pozwala orzec, że Smith znacznie bardziej zdecydowanie, niż na ogół się sądzi, stara się zaprezentować argumentację, a nie dowody. Tym samym w jego dociekaniach pozostaje sporo miejsca na niepewność
i pytania, które nierzadko pozostają bez odpowiedzi. W tym kontekście jego
myśl jawi się jako wyraźnie elastyczna i otwarta. Dzieło Smitha jest przykładem twórczości zaangażowanej, opartej na silnej wierze, lecz zarazem w jakimś
sensie epistemologicznie ostrożnej. Smith mówi, jak rzeczy zdają się mieć (fenomenologia uczuć moralnych), a nie jak na pewno się mają (epistemologia
uczuć moralnych). Jego tekst ma charakter praktycznej deliberacji, toteż nie
należy poszukiwać w nim naukowej precyzji. Jest to tekst z zakresu filozofii
praktycznej, a nie z zakresu nauki społecznej. Zdaje się zatem, że Smith nie
obiecuje, że powie więcej niż wie. Przekłada się to również na jego filozofię
polityczną, która w rezultacie bliższego oglądu okazuje się znacznie bardziej
umiarkowana i wyważona, niż nieraz się sądzi. Ogląd ten pozostaje zresztą
radykalnie ograniczony, o ile weźmie się pod uwagę fakt, że poglądy w tej materii Smith starał się wyrazić w swoich wykładach o jurysprudencji, w ramach
których jakoby usiłował skonstruować uniwersalną teorię sprawiedliwości, starając się przeanalizować z punktu bezstronnego obserwatora takie pojęcia, jak
„własność”, „umowa”, „kara” itp. Niemniej, co szczególnie znamienne, pracy tej
Smith nigdy nie ukończył, co więcej, przed śmiercią spalił jej rękopis. Prawdą
jest natomiast, że wielokrotnie opowiadał się przeciwko ingerencji instytucji
politycznych w działalność ekonomiczną, natomiast sceptycyzm względem
regulacyjnych możliwości władzy pozostaje główną ideą „Bogactwa narodów”.
Niemniej, sposób, w jaki komunikuje o wspomnianych kwestiach, jawi się jako
subtelniejszy i głębszy w stosunku do języka współczesnych liberalnych racjonalistów, lecz również w stosunku do oświeceniowego języka jego epoki.
20

Ibidem. W oryginale: „We know that many actual spectators misjudge our situations
out of ignorance or interest, so we seek to judge, and act on, just the feelings that a well-informed and impartial spectator would have”.
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Dobrze sprawę zdaje się oddawać opinia Fleischakera, który wskazuje na sceptyczne zabarwienie twórczości Smithiańkiej: „Sceptyczny stosunek względem
progresywizmu posiada w jego twórczości głębokie korzenie. Jego wiara w lokalną mądrość każe mu być podejrzliwym wobec zakrojonych na szeroką skalę
planów reformy społecznej. Dostarcza on również liczne powody, dla których
należy wątpić, czy jesteśmy w stanie ustalić dla nas samych jasne cele takiej reformy. Dla większości myślicieli oświecenia, włączając poprzedników Smitha,
Hutchesona i Hume’a, to czego pożądają ludzie, jawi się jako dość oczywiste.
Dla Smitha kwestia nie jest tak prosta. Smith wierzy, że jest nam bardzo trudno
poznać nasze prawdziwe intencje (...) oraz że nasze pragnienia są silnie kształtowane w toku społecznej interakcji. Co więcej, formułuje wątpliwość w kwestii
stopnia, w jakim poszukujemy rzeczy, które rzeczywiście są użyteczne dla realizacji naszych celów. W słynnym pasażu mówi, że jesteśmy bardziej zainteresowani w pozornej niż faktycznej użyteczności rzeczy (...). Ta obserwacja służy
mu jako odskocznia, dzięki której wkracza w przestrzeń ekonomii. (...) Smith
maluje pragnienia i cele ludzkie jako bardziej opaczne niż czyniła to większość
myślicieli oświecenia. Obraz ten świadczy o jego odrębnej ocenie społeczeństwa i historii, co więcej, ukazuje, że niezamierzone konsekwencje mają niejako
skłonność, by okazywać się bardzie istotne niż zamierzone, w związku z czym
bieg historii pozostaje niepoznawalny z góry. Z tego względu jest bezcelowym,
by politycy starali się określić przyszły rozwój ich społeczeństw. Uczyniliby
oni lepiej, gdyby ograniczyli swoją aktywność do ochrony wolności liberalnej
przeciwko przemocy – do obrony oraz administrowania sprawiedliwości”21.
21

Ibidem. W oryginale: „There are deep roots in his thought for a sceptical attitude
towards progressivism. His belief in local knowledge leads him to be suspicious of largescale plans for the reform of society. He also provides a number of reasons for doubting
whether we can successfully set for ourselves clear goals for such reform. For most enlightenment thinkers, including Smith’s predecessors Hutcheson and Hume, what human
beings desire seemed fairly obvious. For Smith, this is not so obvious. Smith believes that
it is very difficult for us to know our true intentions (...), and that our desires are heavily
shaped by social interaction. He also casts doubt on the degree to which we seek things
that are truly useful to our ends. In a famous passage, he says that we are more interested
in a thing’s apparent conduciveness to utility than in its actual utility (...) Smith pictures
human desires and aims as more opaque than do most other Enlightenment thinkers.
This picture informs his distinctive account of society and history, moreover, according to
which unintended consequences tend to be more important than intended ones and the
course of history is correspondingly unknowable in advance. On such a view, it is futile for
politicians to try to determine the future development of their societies. They do better
restricting their activities to protecting individual liberty against Violetce – to defense and
the administration of justice”.
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Jak już wspomniano, tekstem niejako kanonicznym, na który często i silnie
eksponowanym przekonaniem powołują się liczni przedstawiciele teorii wyboru publicznego, pozostaje również „Federalist No. 10”, esej wchodzący w skład
The Federalist Papers, autorstwa Jamesa Madisona, opublikowany 29 listopada
1787 r. pod pseudonimem „Publius”. Z czasem artykuł ten zyskał wielką sławę i do dnia dzisiejszego uchodzi za jeden z najistotniejszych amerykańskich
tekstów politycznych22.
Główne pytanie, które podjęte zostaje w ramach tekstu, to kwestia, w jaki
sposób zabezpieczyć państwo i społeczeństwo przed nadmiernym wpływem
fakcji, pojmowanej jako grupa obywateli, realizacja interesów których uderza w prawa innych obywateli, tudzież szkodzi państwu i społeczeństwu jako
wspólnocie23. Co istotne, Madison – podobnie jak chociażby wielu autorów
starożytnych – zakłada, że fakcyjność jest w systemie demokratycznym nieunikniona, gdyż wynika z natury człowieka, niemniej można ją znacząco
ograniczać, powodując iż nie urośnie do rozmiarów destruujących wspólnotę
i prawa mniejszości24.
W tekście Madison argumentuje także, że rząd reprezentatywny lepiej zapobiega fakcyjności i upartyjnieniu systemu politycznego niż demokracja bezpośrednia. Konstytucja powinna zatem być „szczęśliwą kombinacją” („a happy
combination”) demokracji i republiki (pojmowanej jako demokracja pośrednia), z uwzględnieniem podziału władzy między federację oraz jej części składowe, a także ich części25.
Jak już wspomniano, zdaniem Madisona, wyrażonym w nawiązaniu do tekstu „Federalist No. 9”, autorstwa Alexandra Hamiltona, fakcje są złem, które
może zniszczyć republikę. Niemniej Madison zauważa również, że fakcje są
czymś naturalnym dla republiki, pozostając zakotwiczonymi w ludzkiej natu22

J. Madison, The Federalist Papers: No. 10, http://avalon.law.yale.edu/18th_century/
fed10.asp.
23 Ibidem. Fakcja, zgodnie z definicją Madisona, to „pewna liczba obywateli, mogąca
obejmować mniejszość lub większość całości, którzy są zjednoczeni oraz zaktywizowani
pewnym wspólnym impulsem pasji lub interesu, w sposób sprzeczny z prawami innych
obywateli lub stałymi i całościowymi interesami wspólnoty” [tłum B.H.]. [W oryginale:
By a faction, I understand a number of citizens, whether amounting to a majority or a minority of the whole, who are united and actuated by some common impulse of passion,
or of interest, adversed to the rights of other citizens, or to the permanent and aggregate
interests of the community”].
24 Ibidem.
25 Ibidem.
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rze. Stąd wynika główny dylemat artykułu – jak ograniczyć negatywy związane
z formowaniem się oraz aktywnością fakcji. Za najistoniejsze źródła fakcyjności autor tekstu uznaje różnice w opiniach w przestrzeni życia politycznego,
skutkujące debatami na najtrudniejsze tematy (wybór religii czy reżimu). Fakcje pozostają szkodliwe, dlatego że ich rządy oznaczają nierówności w dystrybucji własności w ramach społeczeństwa. Co więcej, wraz ze wzrostem
nierówności społecznych fakcyjność wzmaga się, co może doprowadzić do
trwałego rozpadu wspólnoty politycznej. Różnice społeczne przekładają się
na odmienne interesy26, co z kolei przekłada się na grupowanie ludzi i rywalizację grup. Ludzie, zgodnie z przykładami Madisona, mogą zatem grupować
się, jednoczyć, by realizować wspólny interes ziemski, wytwórczy, handlowy,
pieniężny, a także wiele mniejszych interesów. Grupując się, dają wyraz temu,
iż przynależą do odmiennych klas, które żywią odmienne poglądy, preferują
odmienne postawy życiowe, wyznają odmienne wartości27.
Zastanawiając się nad sposobami walki z fakcyjnością, Madison wskazuje,
że istnieją dwa sposoby: usunąć przyczyny fakcyjności albo ograniczać rezultaty jej funkcjonowania. Sposób pierwszy, według niego, należy odrzucić, gdyż
istnienie fakcji jest nierozerwalnie związane z istnieniem wolności („liberty is
to faction what air is to fire”), a wolność pozostaje wartością najwyższą, o którą
Ameryka walczyła w trakcie rewolucji amerykańskiej. Nie sposób też wykreować społeczeństwa homogenicznego, w ramach którego interesy i dążenia
wszystkich obywateli będą takie same. Jest to szkodliwa utopia, gdyż de facto
różnorodność okazuje się błogosławieństwem, powodując, że wszystkim żyje
się lepiej, natomiast nierówności własnościowe wiążą się z prawami jednostek,
których rząd powinien strzec28.
Ostatecznie Madison dochodzi do wniosku, że jedyną sensowną metodą
walki z fakcyjnością jest ograniczanie efektów jej działalności. Przy czym uważa, że w zasadzie nie jest istotnym problemem walka z fakcjami mniejszościowymi, gdyż zgromadzeniu przez nie nadmiernej władzy w dostatecznym
stopniu przeciwdziała zasada suwerenności ludu, która powoduje, że jest dalece nieprawdopodobne, by jakaś fakcja mniejszościowa mogła zdominować
całe społeczeństwo. Problemem zatem pozostaje ograniczenie wpływów fakcji
większościowej, co można osiągnąć na dwa sposoby: zapobiegając powstaniu
26 Tak już u Tukidydesa, który tłumaczył, że interesy bogatych Ateńczyków oraz biedoty ateńskiej w toku wojny peloponeskiej były odmienne. Pierwsi parli do zakończenia
wojny (ta przynosiła im straty), drudzy do jej przedłużenia (ta przynosiła im zyski).
27 Ibidem.
28 Ibidem.
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takiej fakcji lub o ile istnieje, czyniąc ją niezdolną do działania. Następnie Madison konkluduje, że realizacja jednej bądź drugiej polityki jest bardzo trudna
w małej demokracji, lecz łatwa w dużej. Stąd uznaje, że Amerykanie powinni
zdecydować się na życie w ramach federalnych, co zapewni im właściwą kontrolę fakcyjności (większa republika to więcej partii i więcej interesów, a także
większe rozproszenie ludzi zjednoczonych wspólnym interesem i trudniejsza
między nimi komunikacja, a więc trudniejsze warunki dla powstania fakcji
większościowej, która zdobywszy władzę przedłoży interesy własne ponad
interesy całości). Co więcej, w jego opinii, fakcyjność łatwiej ograniczyć w republice niż w demokracji bezpośredniej, jako że zasada rządów reprezentatywnych sprawniej niż zasada bezpośrednich rządów ludu zapobiega demagogii,
pozwalając wybrać lepszych reprezentantów, którzy potrafią zrozumieć, że
interesy całości powinny górować w wielu sytuacjach nad interesami fakcji29.
Należy zaznaczyć, że „Federalist No. 10” doczekał się, rzecz jasna, potężnej literatury i wielorakich interpretacji. Napisany językiem publicystyki,
z uwzględnieniem zasad sztuki perswazji, pozostaje z natury rzeczy tekstem
niejednoznacznym, silnie polemicznym i dalece ogólnikowym. Z tego względu
nie sposób rozstrzygać a priori, dla uzasadnienia jakich celów artykuł Madisona może zostać użyty, jak również, w jakim stopniu myśl określonego współczesnego nurtu intelektualnego pozostaje zgodna z duchem tegoż artykułu.
W świetle powyższej konstatacji nie jest możliwym również, by orzec, czy
współcześni racjonalni liberałowie trafnie powołują się właśnie na ten materiał, sugerując że jest to istotne źródło ich światopoglądu. Niemniej pewnym
pozostaje, że na intelektualnej scenie występuje znacząca liczba aktorów, którzy chcieliby uchodzić za swoistych kustoszy dziedzictwa federalistów, decydując również w jakimś zakresie o tym, jak interpretować „Federalist No.
10”. Spór pomiędzy nimi, mimo że nierozstrzygalny, pozostaje ciekawy sam
w sobie, stanowiąc doskonałą ilustrację wikłania klasyków w refleksję nad problemami współczesności.
XX-wieczne liberalne teorie racjonalnego wyboru tworzono w odpowiedzi na konkretne wydarzenia, w kontekście zimnowojennym. Wpisują się
one w ruch myśli, zapoczątkowany jeszcze w trakcie II wojny światowej przez
amerykańskich intelektualistów-emigrantów, którzy świadomi nietrwałości
sojuszu radziecko-amerykańskiego poszukiwali argumentacji uzasadniającej
społeczno-polityczne wybory Amerykanów. Właśnie tych zjawisk dotyczy
przywołana już praca S.M. Amadae, która chciała „ukazać, w jaki sposób teoria
29

Ibidem.
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racjonalnego wyboru została ustrukturyzowana, by móc posłużyć jako filozoficzny fundament amerykańskiej demokracji kapitalistycznej” [tłum. B.H.]30.
W swojej pracy przywołana autorka podkreśla istotność poglądów
trzech amerykańskich filozofów i teoretyków polityki doby powojennej, tj.
J.A. Schumpetera, F.A. von Hayeka oraz K.R. Poppera. Bez wątpienia właśnie
ich teksty w znaczącym stopniu określiły horyzont intelektualny najbardziej
wpływowych liberalnych teoretyków racjonalnego wyboru.
Pracami, które wypada tutaj wspomnieć, są Capitalism, Socialism, and Democracy J.A. Schumpetera (z 1943 r.)31, The Road to Serfdom F.A. von Hayeka
(z 1944 r.)32 oraz The Open Society and Its Enemies K.R. Poppera (z 1945 r.)33.
Te trzy teksty zakreśliły ogólne w zasadzie ramy debat dotyczących filozoficznych podstaw ustroju społeczno-politycznego w USA po II wojnie światowej. Jak określiła to S.M. Amadae, wspomniane książki są wyrazem głębokich
obaw co do dalszego rozwoju demokracji, kapitalizmu oraz nauki, jak również
próbami charakterystyki oraz objaśnienia „kryzysu filozoficznego w sercu
cywilizacji zachodniej”. Prace te, każda na swój sposób, stanowią rekację na
społeczny niepokój związany z popularyzacją idei socjalistycznych, ich autorzy dostrzegali, iż w wymiarze globalnym przyjęcie zasady laissez faire jako
podstawy organizacji stosunków międzyludzkich w połowie XX w. zdawało się
radykalnie nie spełniać oczekiwań. Zarazem żywili głębokie przekonanie, że
demokracja i kapitalizm stanowią najlepszy sposób organizacji ludzkich społeczeństw. Niepokoiło ich i interesowało zarazem, dlaczego ludzie od niego się
odwracają. Poszukując odpowiedzi w tej materii J.A. Schumpeter i K.R. Popper
skupili się na określeniu słabości współczesnego kapitalizmu, co wiązało się
z uważną analizą marksistowskiej krytyki ustroju kapitalistycznego. Natomiast
F.A. von Hayek, „zwrócił bardziej ogólnie swą uwagę na choroby socjalizmu
i kolektywizmu”34.
Należy podkreślić, że zdaniem J.A. Schumpetera, z konfrontacji kapitalizmu i demokracji z socjalizmem i autokracją te pierwsze nie wyjdą zwycięsko.
Trudno nie podkreślić, za S.M. Amadae, że w Capitalism, Socialism, and Democracy autor zawarł passus, w myśl którego „socjalistyczna forma społeczeństwa niechybnie wyłoni się z równie niechybnej dekompozycji społeczeństwa
30
31
32
33
34

Ibidem, s. 15.
J. Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy, London–New York 2003.
F.A. von Hayek, The Road to Serfdom, London–New York 2006.
K.R. Popper, The Open Society and Its Enemies, t. 1–2, London–New York 2006.
S.M. Amadae, op.cit., s. 16.
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kapitalistycznego” [tłum B.H.]35. Niemniej, w opinii J.A. Schumpetera, śmierć
kapitalizmu i demokracji nie będzie następstwem faktu, iż w socjalizmie i autokracji ludzkość odnajdzie lepszy, wydajniejszy i bardziej ludzki sposób organizacji życia społeczno-politycznego. Wręcz przeciwnie, J.A. Schumpeter
fatalistycznie konstatował, że kapitalizm i demokracja giną, gdyż okazują się
zbyt korzystne, a ludzie nie dorośli, by wytrwać w tym, co dla nich najlepsze.
Innymi słowy, w polemice z Marksem, J.A. Schumpeter starał się wykazać, że
„kapitalizm zabijają jego osiągnięcia”, a nie jego porażki36.
Wymowa książki F.A. Hayeka jest znacznie bardziej optymistyczna, choć
nie brak w niej ostrej i gorzkiej ironii. Po pierwsze, jego zdaniem, rywalizacja
między światem demokracji i wolnego rynku oraz autokracji i gospodarki centralnie planowanej nie jest rozstrzygnięta. Należy też pamiętać, że demokracja
i zasada swobody działalności ekonomicznej wypływają z tego samego źródła,
tj. z zasady wolności jednostki. Zasada ta zakłada, że to jednostka jest ostateczną instancją, jeśli chodzi o cele, które zamierza realizować. To indywidua
mają zatem decydować, jaki jest ich pomysł na życie, nie muszą zarazem zastanawiać się, na ile ten pomysł będzie społecznie użyteczny, ważny, doniosły.
Zasada ta, według F.A. von Hayeka, jest fundamentem wolnych, swobodnie
organizujących się społeczeństw, jej dobroczynna moc ujawnia się, gdy o niej
ludzie zanadto nie myślą.
Z tego względu, uważał F.A. von Hayek, wielkim klasykiem myśli liberalnej pozostaje Adam Smith. Autor Teorii uczuć moralnych potrafił bowiem
pokazać, że spontaniczna organizacja, wynikająca z żywych relacji pomiędzy
ludźmi, jest lepsza i efektywniejsza niż organizacja przeregulowana, nastawiona na przymusowe pomnażanie wspólnego dobra. Tym samym, według
F.A. von Hayeka, ważne przesłanie, które zawiera się w pracy A. Smitha, głosi
iż w kwestiach społecznych instytucje powinny być rozsądnie ograniczone,
nie pozwalając ludziom wzajemnie sobie szkodzić, lecz nie przymuszając ich
zarazem, by byli dla siebie dobrymi37. F.A. von Hayek nie zgadza się również
35

Cyt. za: ibidem, s. 16.
Cyt. za: ibidem.
37 Nie oznacza to, że F.A. von Hayek nie dostrzegał istotności zaangażowania państwa w organizację sensownych ram instytucjonalnych dla ludzkiej aktywności: „To create
conditions in which competition will be as effective as possible, to supplement it where
it cannot be made effective, to provide the services which, in the words of Adam Smith,
though they may be in the highest degree advantageous to a great society, are, however,
of such a nature, that the profit could never repay the expense of any individual or small
number of individuals, these tasks provide indeed the wide and unquestioned field for state
36
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z marksistowskim przekonaniem, w myśl którego wyłącznie materia determinuje człowieka. Ludzie wybierają idee w sposób wolny, co pozostaje równie
istotnym czynnikiem zmieniającym świat społeczny, jak podział środków wytwórczych i zasobów.
Wypada podkreślić, iż myśl o swobodnie wybierającej idee jednostce, która
sama, bez potrzeby tłumaczenia się innym, rozstrzyga jak będzie żyć – pozostaje w świetle wywodów F.A. von Hayeka znakiem identyfikacyjnym cywilizacji zachodniej (sic!). Co więcej, w jego mniemaniu, rezygnując z niej, ludzie
Zachodu rezygnowaliby w jakimś sensie z siebie samych. Zarazem rezygnacja
ta już okazała się drogą do zniewolenia, doprowadzając zarówno do powstania
faszyzmu, jak i socjalizmu38.
Wreszcie Karl Raimund Popper w Społeczeństwie otwartym i jego wrogach
wprowadza tezę, w myśl której w zderzeniu Zachodu ze Wschodem odzwierciedla się odwieczna gra wartości. Toczą ją zwolennicy społeczeństwa otwartego, w którym to jednostki rozstrzygają, mocą swego rozsądku, jak chcą żyć. Ich
przeciwnikami są zwolennicy społeczeństwa zamkniętego, w ramach którego
rządzący, w imieniu dobra całej wspólnoty, rozstrzygają, co ma czynić i jak
się realizować każdy jej członek. Wrogów społeczeństwa otwartego, według
K.R. Poppera, można odnaleźć w całej bogatej zachodniej tradycji filozoficznej,
niemniej za szczególnie wpływowych wypada uznać Platona, Hegla i Marksa39.
K.R. Popper uważał, że fakt zwycięstwa bądź przegranej społeczeństw
otwartych zależy przede wszystkim od rozkładu racjonalnych i irracjonalnych sił ludzkich. Ludzie, co słusznie zauważył Marks, popadają w konflikty,
wynikające z odmiennych systemów wartości i motywacji. Sprzeczności te
activity. In no system that could be rationally defended would the state just do nothing.
An effective competitive system needs an intelligently designed and continuously adjusted
legal framework as much as any other”. F.A. von Hayek, op.cit., s. 40.
38 Tezę o niemożności sensownego określenia „celu społecznego”, „wspólnego celu”,
„wspólnego dobra”, „ogólnego dobrobytu” czy „ogólnych interesów”. F.A. Hayek argumentuje następująco: „The social goal or common purpose, for which society is to be organised,
is usually vaguely described as the common good, or the general welfare, or the general
interest. It does not need much reflection to see that these terms have no sufficiently definite meaning to determine a particular course of action. The welfare and the happiness of
millions cannot be measured on a single scale of less and more. The welfare of a people,
like the happiness of a man, depends on a great many things that can be provided in an
infinite variety of combinations. It cannot be adequately expressed as a single end, but only
as a hierarchy of ends, a comprehensive scale of values in which every need of every person
is given its place”. Ibidem, s. 60.
39 Zob. też: W.A. Gorton, Karl Popper and the Social Sciences, Albany 2006, passim.
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natomiast przekładają się na walkę o zasoby, pozycję społeczną etc. Niemniej
zmagania tego typu można toczyć zarówno w sposób nierozumny, lecz również zracjonalizowany. Strach przed ciemnymi siłami irracjonalizmu popycha
rzekomo ludzi do racjonalizacji gry o zasoby – racjonalizacje natomiast bywają
różne – trafione i chybione. Chybioną, zdaniem K.R. Poppera, jest np. próba
odgórnego wyznaczenia celów, ku realizacji których sposobić mają się jednostki. Realizacja tego zbyt ambitnego zadania jest z wielu powodów niemożliwa,
należy od niej stronić, gdyż skutkiem jej wdrażania okazuje się totalitaryzm.
W miejsce „centralnego planowania” Popper proponował „fragmentaryczną
inżynierię społeczną”, mającą w dłuższym okresie czasu skutkować wzrostem
bardziej racjonalnych jednostek, które same z siebie wybierać będą bardziej racjonalne cele i rozwiązania. Praca ta powinna dokonywać się ewolucyjnie, a nie
rewolucyjnie. Sukcesy racjonalizacji na proponowanej ścieżce należy uznać,
twierdził K.R. Popper, nie tylko za możliwe, lecz również prawdopodobne.
Wynika to z faktu, iż demokracja stwarza ramy dla swobodnej debaty, która z kolei jest najlepszym i efektywnym sposobem odkrywania rzeczywistych
problemów społecznych, jak również odsiewania rozwiązań sensownych od
bezsensownych40. Na gruncie tej swobodnej debaty wyrasta zwłaszcza nauka
społeczna, która rozwija metody i sposoby odczytywania i podziału celów na
racjonalne i nieracjonalne, a w szczególności metody oceny jednostkowych
zachowań jako racjonalnych i nieracjonalnych w określonym kontekście. Nauka ta, stosując coraz bieglej dedukcję logiczną oraz operując coraz trafniej
na empirycznych faktach (gromadzenie, klasyfikowanie, analiza, ocena), winna z czasem zyskiwać na skuteczności. Z tego względu rozwiązanie bolączek
współczesności bez przelewu krwi, w sposób demokratyczny jawi się K.R. Popperowi jako realne zadanie do wykonania41.
Zgodzić się wypada z S.M. Amadae, że wśród ojców założycieli nurtu intelektualnego, grupującego XX-wieczne odmiany liberalnych teorii wyboru
publicznego, szczególne miejsce zajmują K.J. Arrow, W.H. Riker i zwłaszcza
40 Konkluzja Poppera brzmi następująco: „rationalism is linked up with the recognition of the necessity of social institutions to protect freedom of criticism, freedom of
thought, and thus the freedom of men. And it establishes something like a moral obligation
towards the support of these institutions. This is why rationalism is closely linked up with
the political demand for practical social engineering-piecemeal engineering, of course-in
the humanitarian sense, with the demand for the rationalization of society, for planning
for freedom, and for its control by reason... by that Socratic reason which is aware of its
limitations, and which therefore respects the other man and does not aspire to coerce himnot even into happiness”. Cyt. za: S.M. Amadae, op.cit., s. 21.
41 Ibidem, s. 21.

Wymiar antropologii filozoficznej...

James M. Buchanan oraz Gordon Tullock (spośród których K.J. Arrow oraz
J.M. Buchanan są zdobywcami nagrody Nobla odpowiednio z lat 1972 i 198642.
Poglądy K. Arrowa w szczególności wybrzmiały w debatach lat 30. i 40.
XX w., w ramach których dyskutowano na temat racjonalności oraz efektywności zasad postulowanych przez zwolenników koncepcji państwa dobrobytu
(welfare state). K. Arrow, uczestnicząc w ówczesnych sporach, starał się operować aparaturą matematyki, logiki, statystyki. Pytanie, na które poszukiwał
odpowiedzi, brzmi: „Czy można wykazać, iż z puli indywidualnych preferencji
mogą wynikać/wynikają kolektywnie racjonalne decyzje, a także czy można
też wykazać, że kolektywnie racjonalne decyzje grupowe są logicznie nie do
pomyślenia” [tłum B.H.]43. Co więcej, zdaniem K. Arrowa, jego ustalenia miały
być aplikowalne zarówno do kwestii decyzji podejmowanych w drodze demokratycznego głosowania, jak i w ramach swobodnie działającego rynku.
Metodologicznie, jego koncepcja opierała się na czterech założeniach. Po
pierwsze, przyjmował,że nauka ma charakter obiektywny; po drugie, że celem nauki jest odkrywanie praw uniwersalnych; po trzecie, że rozum nie jest
zrelatywizowany kulturowo (jeden rozum dla wszystkich ludzi); po czwarte,
że preferencje jednostek są „nienaruszalne i nieporównywalne”44. Należy podkreślić, że założenia te stały się podstawą, fundamentem rozmaitych teorii
racjonalnego wyboru, czyniąc ich głosicieli nierzadko nieczułymi na kwestie
różnic antropologicznych i zagadnienie niewspółmierności kultur. Niemniej,
wracając do samego K. Arrowa, zaproponowana przez niego argumentacja,
a w zasadzie styl argumentacji i jej główne założenia przyjęły się szeroko, stając
się podstawą metodologiczną zwłaszcza w amerykańskich naukach społecznych na długie lata45.
42

Zob. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1972/
arrow-facts.html [dostęp: 7.11.2015] oraz http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1986/buchanan-facts.html [dostęp: 7.11.2015].
43 Ibidem, s. 83.
44 K.J. Arrow, Social Choice and Individual Values, New Haven–London 1963, s. 1–21.
45 W kwestii dorobku K. Arrowa oraz znaczenia jego prac zob.:
W.P. Heller, R.M. Starr,
D.A. Starrett (red.), Essays in Honor of Kenneth J. Arrow, vol. 1: Social Choice and Public
Decision Making, Cambridge–London–New York–New Rochelle–Melbourne–Sydney
1986; W.P. Heller, R.M. Starr, D.A. Starrett (red.), Essays in Honor of Kenneth J. Arrow,
vol. 2: Equilibrium Analysis, Cambridge–London–New York–New Rochelle–Melbourne–
–Sydney 1986; W.P. Heller, R.M. Starr, David A. Starrett (red.), Essays in Honor of Kenneth
J. Arrow, vol. 3: Uncertainty, Information, and Communication, Cambridge–London–New
York–New Rochelle–Melbourne–Sydney 1986.
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Co najistotniejsze, K. Arrow szczycił się, iż zdołał dowieść, że obiektywna
ekspresja kolektywnego interesu publicznego, wynikająca z procesu wspólnego
podejmowania decyzji przez dwie jednostki lub więcej, jest niemożliwa, jeśli
wybiera się z trzech lub większej liczby alternatyw. Jego dowód nawiązywał
m.in. do prostego przykładu, zaproponowanego przez markiza de Condorceta,
który z kolei wykazał, że trzy osoby, wybierające spośród trzech alternatyw,
łatwo mogą popaść w impas (każdy wybiera inną alternatywę), co może uniemożliwić realizację ich woli zbiorowej.
Tym samym, w świetle argumentacji K. Arrowa, upadają jako pozornie
trafne takie koncepcje, jak np. koncepcja volonté générale J.J. Rousseau, kantowska filozofia moralna, klasyczny utylitaryzm, a także marksizm. K. Arrow
uznał również, że de facto to, co nazywa się wspólnym interesem, wspólnym
odczuciem, kolektywną wolą itp., wcale nie jest obiektywnie wspólne, wynika
z wrażenia perswazyjnego, które niekiedy wzbudza jakaś przypadkowa, lecz
barwnie i przekonująco uzasadniona alternatywa (o której niesłusznie zatem
mówi się, że jest emanacją wspólnej woli)46.
William Riker z kolei zsyntetyzował poglądy głoszone m. in. przez von Neumanna, Morgensterna, Blacka i Arrowa, przedkładając – zdaniem S.M. Amadae – „syntezę pozytywnej teorii politycznej” [tłum. B.H.]. Powstała w ten
sposób przemyślana i spójna teoria polityki, oparta na założeniu metodologicznego indywidualizmu, wyrażająca się w teorii racjonalnego, strategicznego
działania, które można ująć i wyrazić za pomocą aparatury pojęciowej teorii
gier47.
W pracy An Introduction to Positive Political Theory, wydanej w 1973 r.
wspólnie z byłym studentem Peterem Ordeshookiem, W. Riker zaproponował system precyzyjnie określonych pojęć, takich jak: „pozytywna teoria polityczna” (positive political theory), „założenie o racjonalności” (assumption
of rationality), „preferencja” (preference), zamówienie (ordering). W pracy tej
autorzy prezentują jak aplikować naukę o polityce do badania takich fenomenów, zagadnień i pojęć, jak „partycypacja polityczna” (political participation),
„głosowanie i reguła większości” (voting and majority rule), „dobra publiczne”
(public goods), „polityka publiczna” (public policy), a także „rywalizacja wyborcza” (electoral competition). Ponadto w książce tej zawarto również rozważania
na temat rezultatów aplikacji w badaniach empirycznych teorii formalnych,
w tym teorii gier. Tym samym praca przysłużyła się do rozwoju i uporządko46
47

Ibidem, s. 84–85.
Ibidem, s. 167.

Wymiar antropologii filozoficznej...

wania terminologii, która rozwijała się w ramach badań nad teoriami racjonalnego wyboru od długiego już czasu48.
Ważnym, choć bardziej publicystycznym rozróżnieniem, zaproponowanym
przez W. Rikera, jest podział na liberalizm i populizm (liberalism versus populism). Podział ten inspirowany jest stanowiskiem Isaiaha Berlina (1909–1997)
co do potrzeby ochrony wolności negatywnej przed zakusami zwolenników
realizacji wolności pozytywnej. Co istotne, W. Riker, podobnie jak I. Berlin,
uważał że dążenie do perfekcjonizmu, postulat, w myśl którego człowiek zobligowany jest stawać się coraz lepszym, obecny w myśli J.J. Rousseau, I. Kanta
czy K. Marksa, musi rodzić zniewolenie i totalitaryzm49.
W. Riker, m.in. w pracy Liberalism against Populism, twierdził również, że
jest wielce niepokojącym zjawiskiem, iż szeroko utrzymuje się wiara w „ideał suwerenności ludu”, co należy uznać za emanację wiary w wolę zbiorową.
Wiara ta, niestety, zdaniem W. Rikera, może skutkować przemianą systemu
demokratycznego w najgorszą tyranię. Zgodnie z jego uwagami, szczególnie
groźnym pozostaje zatem złudzenie, iż populizm i liberalizm mogą koegzystować np. w ramach liberalnej demokracji. W. Riker uważał, że w sytuacji, gdy
w głowach ludzkich pokutuje to błędne przekonanie, łatwo o złe wybory, które
skutkować będą anihilacją jednostkowej wolności50.
Wyjątkowo znaczącą w liberalnie zorientowanej XX-wiecznej amerykańskiej nauce politycznej bez wątpienia pozostaje praca The Calculus of Consent. Logical Foundations of Constitutional Democracy. Książka ta, napisana
przez Jamesa Buchanana wspólnie z Gordonem Tullockiem, stanowi funda48

W. Riker, P. Ordeshook, An Introduction to Positive Political Theory, Englewood
Cliffs 1973. Zob. szerzej: W. Riker, The Theory of Political Coalitions, New Haven 1963.
49 Ibidem, s. 171.
50 Jak ujmuje to S.M. Amadae, W. Riker zwrócił uwagę na możliwość, „that whereas
citizens may usually believe that election results only reflect the liberal ideal that voting
serves the function of removing bad leaders, on occasion citizens may believe that the
popular vote does, in fact, give voice to a collective will. Similar to Buchanan and Tullock’s
caution regarding the meaningfulness of majority rule, Riker insists that it is not appropriate to believe that populism and liberalism can coexist on a premise of partnership; he
argues that the populist belief in legitimate democratic will formation is always invalid.
Ritter worries that any residual belief in populism will lead to the temptation on the part
of rulers to exceed the bounds of their authority by enacting policy before the inevitable
cycling characterized by social choice theory or the shifting coalitions predicted positive
political theory places different leaders in power”. Ibidem, s. 174. Szerzej zob. W. Riker,
Liberalism Against Populism; A Confrontation Between the Theory of Democracy and the
Theory of Social Choice, San Francisco 1982.
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ment teorii wyboru publicznego (theory of public choice). W pracy tej autorzy
poszukiwali podstaw demokracji, zakładając metodologiczny indywidualizm
(methodological individualism) oraz istnienie racjonalnych działań jednostek
ukierunkowanych na realizację własnego interesu (self-interested rational action). Proponowana przez nich analiza miała charakter dwupoziomowy, tj.
interesował ich poziom procesu decyzyjnego, jak również poziom zbiorowych
następstw stanowienia prawa51.
W pierwszej kolejności J. Buchanan i G. Tullock rozpatrują kwestię konstytucji, na którą mogłaby zgodzić się jednostka. Rozstrzygają że może to być
jedynie taka ustawa zasadnicza, która działa w interesie własnym jednostki
wyrażającej aprobatę. W drugiej kolejności rozpatrują następstwa zarówno
wprowadzenia takowej konstytucji, jak i przyjmowania oraz realizacji praw
w oparciu o nią52.
Głównym celem deklarowanym przez J. Buchanana i G. Tullocka było połączenie ze sobą klasycznej ekonomi politycznej Adama Smitha z koncepcją
polityki zorientowanej na interesy w wydaniu Jamesa Madisona. Innymi słowy
autorom, w świetle ich konstatacji, omawianej pracy chodziło o stworzenie politycznego smithianizmu53. Zauważyć wypada, że w tekście nie brakuje patosu
i oznak przekonania, że praca jest przełomowa, lecz zarazem silnie ugruntowana
w tradycji. Autorzy stwierdzają m.in., że są odnowicielami refleksji oświeceniowej, deklarując zarazem: „Z filozofami Oświecenia dzielimy wiarę, że człowiek
może racjonalnie zorganizować swoje społeczeństwo” [tłum. B.H.]54.
Najogólniej wypada stwierdzić, iż trafną pozostaje ocean omawianej pracy
przedstawiona przez S.M. Amadae: „Mimo wysiłków, które Buchanan i Tullock podejmują, by wykazać podobieństwo z federalizmem Madisona, ich Calculus of Consent jest bezprecedensowym wkładem w teorię polityczną, który
odkrywa na nowo logiczne podstawy demokracji konstytucyjnej w ten sposób,
iż przypominają one logikę rynku. W grze rynkowej jednostki uczestniczą,
jeśli są w stanie zyskiwać, i teoretycznie we wszelkich swobodnych wymianach rynkowych, zyskują wszystkie strony. Buchanan and Tullock uważają,
iż polityka podobnie jest procesem wymiany, w ramach którego jednostki
51

J. Buchanan, G. Tullock, The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, [w:] J. Buchanan, The Collected works of James Buchanan, vol. 3, Indianapolis 1999. Por. idem, The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan, Chicago–London 1975.
52 Ibidem, s. 138.
53 Ibidem.
54 Ibidem, s. 139.
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wzmacniają władzę państwa, ponieważ obiecują mu posłuszeństwo, lecz zarazem zyskują dzięki rządom prawa. Dla Tullocka i Buchanana niewiadoma
legitymowanego wzorca konstytucyjnego sprowadza się do rozstrzygnięcia,
jak wiele opresyjnej władzy inwestować w rząd, który może zarówno pomagać,
jak i przeszkadzać jednostkom w realizacji ich ściśle wymiernych interesów.
Godząc się na warunki konstytucji każda osoba równoważy negatywny wpływ
reguł decyzyjnych, które mogą przynieść rezultaty oparte na woli wyrażonej
w oparciu o zgodę niejednogłośną z negatywnymi kosztami podejmowania
decyzji w warunkach, gdy wymaga się ścisłej jednogłośności dla każdej decyzji
politycznej” [tłum. B.H.]55.
Oceniając po latach dorobek public choice theory James Buchanan przekonywał, że należy ją traktować raczej jako „program badawczy”, a nie jako
„dyscyplinę, czy subdyscyplinę ekonomii”. W świetle jego uwag, początków
tego programu należy upatrywać w latach 20. XX w., kiedy to państwa dystrybuowały od jednej trzeciej do połowy swoich dochodów przy wykorzystaniu mechanizmów nierynkowych, lecz ekonomicznych. W konsekwencji
ekonomiści mieli wówczas zacząć dostrzegać, że nie powinni ograniczać się do
badań instytucji ekonomicznych, lecz również skupiać uwagę na instytucjach
politycznych56.
Wówczas, w myśl retrospektywnej narracji Buchanana, Kenneth Arrow
oraz Duncan Black mieli dowieść, że niemożliwym jest, by rządy większości, a więc demokracja, służyły realizacji interesu publicznego („impossibility theorem”). Co więcej, autorzy ci zaprezentowali studia nad tzw. „cyklami
większościowymi”, które wiązać się miały ze stałą rotacją poparcia wyborczego
dla określonych sił politycznych. W efekcie, twierdził Buchanan, wykazali że
55

W oryginale: „Despite their attempts to find commonality with Madison’s federalism, Buchanan and Tullock’s Calculus of Consent is an unprecedented contribution to
political theory that reinvents the logical foundations of constitutional democracy so that
it resembles the logic of the marketplace. In markets, individuals participate if they stand
to gain, and theoretically, in all voluntary market exchanges, all parties gain. Buchanan and
Tullock similarly find politics to be a process of exchange in which individuals accede to
the power of the state because in promising obedience, they stand to gain from the rule of
law. For Tullock and Buchanan, the puzzle of legitimate constitutional design lies in determining how much coercive power to invest in government, which can either enhance or
hinder individuals’ strictly measured interests. In agreeing to the terms of a constitution,
each person balances the negative impact of decision rules that may yield outcomes based
on less than unanimous consent against the negative costs of decision making if strict
unanimity were to be required for every policy decision”. Ibidem.
56 J. Buchanan, What i..., s. 1.
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demokracja większościowa to ustrój z istoty niestabilny. Ich osiągnięcie miało
stać się dla Buchanana inspiracją, dzięki której sformułował pytanie czy „cykle większościowe” w ramach demokracji większościowej nie są zjawiskiem
pożądanym. W świetle referowanej relacji podjęcie tego problemu miało wynikać z troski, by „raczej zapobiegać dyskryminacji mniejszości niż stabilizacji
rezultatów politycznych”. Staranie to, w myśl Buchananowskiej autoprezentacji, stanowiło trwały element jego postawy i programu badawczego. W jego
ramach Buchanan usiłował ustalić, na ile rotacyjność w obrębie demokracji
chroni przed stałym narzucaniem mniejszościom woli stabilnej większości
(jako że w demokracjach, zgodnie z ustaleniami Arrowa i Blacka, większość
ta systematycznie ulega zmianie). Zarazem jednak Buchanan miał pamiętać,
że niestabilność demokracji większościowej powinna być ograniczona, by zapewnić najlepszą „kombinację efektywności i sprawiedliwości w warunkach
rządów większościowych”57.
Jako szczególnie istotnego prekursora teorii wyboru publicznego Buchanan wskazuje szwedzkiego ekonomistę, Knuta Wicksella, który w rozprawie
z 1896 r. ocenił nieskrępowane rządy większości parlamentarnej jako nieefektywne oraz niesprawiedliwe. W myśl Wickselliańskich ustaleń, ten typ decydowania politycznego generuje niepotrzebne koszty, uderzając w płatników podatków oraz rozmaite duże grupy obywateli. Co więcej, niszczy on fundamenty
ustroju, prowokując dyskryminowanych do zakwestionowania legitymizacji
władzy. W systemie nieskrępowanej większości parlamentarnej zasadnym okazuje się bowiem pytanie dlaczego mniejszość miałaby pozostać podporządkowana większości, jeśli nie ma perspektyw, by większość musiała respektować
w jakimś zakresie interesy mniejszości. Jednocześnie Wicksell rozumiał, że
rozwiązaniem nie jest wprowadzenie rządów jednomyślnych, które z jednej
strony byłoby nierealne, z drugiej powinno być postrzegane jako radykalne
naruszenie wolności indywidualnych. Niemniej rządy jednomyślne stały się dla
Wicksella punktem granicznym – przeciwstawnym rządom nieskrępowanej
większości. Pomiędzy tymi dwoma ekstremami rozciągały się rozmaite alternatywy w postaci rządów większościowych, limitowanych jednakże w rozmaitych kwestiach wymogami podejmowania decyzji przy udziale rozmaitych
większości kwalifikowanych58.
Idea Wicksella, w świetle uwag Buchanana, stała się fundamentem myślenia,
które zdeterminowało treść i kształt wiodącej pracy w zakresie public choice
57
58

Ibidem, s. 2.
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theory, czyli Calculus of Consent (1962). W pracy tej, Buchanan i Tullock, zainspirowani myślą Wicksella, mieli odejść od założenia Arrowa i Blacka, iż możliwe opcje wyboru istnieją już przed procesem decyzyjnym, a nie są wytwarzane
w jego trakcie, będąc zależnymi od procedury, którą przyjęto i która jest realizowana w celu podjęcia decyzji. Tekst ten, w myśl postintepretacji Buchanana,
należy czytać również jako próbę rozstrzygnięcia dylematu, który można ująć
następująco: „Skoro większościowe rządy generują dyskryminację, w jaki sposób
organizacja demokratyczna może generować legitymizację normatywną samej
siebie?” Odpowiedzią miała być tzw. ekonomia konstytucyjna, w ramach której
autorzy wyróżnili „dwa poziomy akcji zbiorowej”. Były to poziom zwykłej polityki oraz poziom polityki konstytucyjnej. W ramach pierwszej, w świetle twierdzeń badaczy, decyzje powinny zapadać zwykłą większością głosów, natomiast
w ramach tej drugiej – z poszanowaniem zasady większości kwalifikowanych
(lub zasady jednomyślności). W ten sposób, twierdzili Buchanan i Tullock, społeczeństwo demokratyczne może rządzić się zarówno efektywnie, jak i sprawiedliwie. W konsekwencji określone zostają też „logiczne fundamenty demokracji
konstytucyjnej”, która zasadza się na swoistym ograniczeniu swobody wyboru, które jednak nie pochodzi z zewnątrz systemu demokratycznego, lecz jest
świadomie wykreowane przez aktorów uczestniczących w procesie politycznym.
W ten sposób rozwiązany zostaje również – według Buchanana – problem legitymizacji władzy demokratycznej, jako że „W demokracji konstytucyjnej, osoby
żywią lojalność raczej względem konstytucji niż względem rządu. Długo przekonywałem, że właśnie w tym punkcie amerykańskie postawy publiczne są istotnie
różne od tych w Europie”59.
Calculus of Consent, w myśl uwag Buchanana, stał się impulsem, który
rozpoczął bujny rozwój teorii wyboru publicznego. Zainspirowani tą pracą,
przedstawiciele różnych dyscyplin społecznych w 1963 r. utworzyli the Committee on Non-Market Decision Making, jak również powołali do życia czasopismo „Papers on Non-Market Decision Making”. Nazwa okazała się jednak
mało poręczna, toteż szybko zmieniono ją (zarówno w przypadku komitetu,
jak i czasopisma) na „Public choice”. Ponadto w 1967 r. Tullock zaproponował,
by w ramach badań nad wyborem publicznym podjąć również linię dociekań,
którą Anne Krueger w 1974 r. określiła mianem „rent seeking”. W ramach tego
nurtu podjęto próbę rozszerzenia koncepcji zysku, wypracowanej na gruncie
59

„In a constitutional democracy, persons owe loyalty to the constitution rather than
to the government. I have long argued that on precisely this point, American public attitudes are quite different from those in Europe”. Ibidem, s. 5.
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nauk ekonomicznych i przeniesienia jej w pole badań politycznych. W ramach
tego podejścia założono, że aktywność polityczna ma charakter inwestycyjny – aktorzy polityczni inwestują rozmaite zasoby w działalność polityczną,
pozostając w nadziei, że inwestycja zwróci się z zyskiem. Niemniej w polityce nie mogą wygrywać wszyscy, toteż liczne inwestycje okazują się chybione,
prowadząc do marnowania tego, co zostało zainwestowane. Badacze, w myśl
propozycji Tullocka, powinni zatem skupić się na zrozumieniu mechanizmów
rządzących dystrybucją zysków politycznych, pojmując politykę jako „aktywność poszukiwania przez aktorów renty – poprzez obietnice dyskryminacyjnych transferów zasobów”60.
Buchanan w omawianym wykładzie odniósł się również do głównych linii
krytyki teorii wyboru publicznego. Wskazał że jej zwolenników konsekwentnie krytykowano za zaangażowanie ideologiczne. Zarzucano im zwłaszcza, że
nie potrafią oddzielić rzetelnych badań od pragnień politycznych, co istotnie
wpływa na rezultaty ich dociekań. Według Buchanana wypada przyznać, że
zwolennicy teorii wyboru publicznego mieli swoje sympatie i antypatie społeczno-polityczne. Przede wszystkim należy jednak pamiętać, że ich aktywność była odpowiedzią na ideologicznie nieobojętne postulaty teoretyków
zaangażowanych w promowanie „welfare state”. I właśnie potrzeba krytyki ich
postawy oraz wątpliwej jakości rezultatów badawczych stała się jedną z istotnych przyczyn – według Buchanana – dla których teoria wyboru publicznego
nabrała silnie polemicznego charakteru: „Ideologia socjalistyczna była rozpowszechniona, jak również wspierał ją rzekomo neutralny program badawczy
zwany teoretyczna ekonomia dobrobytu, który koncentrował się na identyfikowaniu porażek obserwowalnych rynków w porównaniu z wyidealizowanymi standardami. Sumując, ta gałąź badań oferowała teorie porażki rynkowej.
Jednak porażki w porównaniu z czym? Ukryta presumpcją zawsze było założenie, że spolityzowane korektury porażki rynkowej mogą funkcjonować
perfekcyjnie. Innymi słowy, porażki rynkowe były przeciwstawione wyidealizowanej polityce”61. W rezultacie zwolennicy public chocie theory skupili się
na prezentacji niedociągnięć teorii państwa dobrobytu, wskazując że polityka
60

Ibidem, s. 6.
„The socialist ideology was pervasive, and was supported by the allegedly neutral
research program called theoretical welfare economics, which concetrated on identyfying
the failures of observed markets to meet idealized standards. In sum, this branch of inquiry
offered theories of market failure. But failure in comparsion to what? The implicite presumption was always that politicized corrections for market failure could work perfectly.
In other words, market failures were set against an idealized politics”. Ibidem.
61

Wymiar antropologii filozoficznej...

rządów zaangażowanych w organizowane gospodarki również nie jest wolna od błędów, a wręcz przeciwnie – w błędy i nieracjonalności obfituje. Stąd
wzięło się dictum Buchanana, który w 1974 r. w Wiedniu stwierdził, że public
choice theory to po prosty „polityka bez romansu” „politics without romance”,
a więc program badawczy, którego reprezentanci nie godzą się z założeniem,
że biurokratyczna interwencja w rynek to remedium na jego niedociągnięcia,
które pozwala je ograniczać i realizować efektywną politykę ekonomiczną.
Drugie źródło krytyki teorii wyboru publicznego, wskazane przez Buchanana, to przekonanie, że zasadza się ona na błędnym osądzie moralnym natury
ludzkiej, który przejawia się przede wszystkim w idealizacyjnym założeniu, że
jednostki na rynku działają w oparciu o pobudki i motywy egoistyczne. Kolejny błąd, który zdaniem krytyków mają popełniać zwolennicy teorii wyboru publicznego, polega na przekonaniu, że założenie o jednostce jako racjonalnym
egoiście można swobodnie przenieść do analizy i ocen postępowania jednostek
w przestrzeni politycznej. Tymczasem, według krytyków, w polityce wyborcy
oraz wybierani często postępują w oparciu o rozmaite inne motywacje aniżeli
chęć zysku. Krytykę, o której mowa, Buchanan uważa za chybioną, oceniając
ją zarazem jako wyraz niezrozumienia istoty modelu ekonomicznego, który
„nigdy nie powinien być traktowany jako będący wszystkim czy końcowym
wszystkim w zakresie wyjaśnienia naukowego”. Prawdą jest, przyznaje że ludzie podejmują działania w oparciu o różne motywy, niemniej ekonomiści
słusznie koncentrują uwagę na jednym z nich, pojmując go jako istotną siłę,
która może rozstrzygać o czyimś działaniu lub zaniechaniu62.
Innymi słowy, według Buchanana, public choice theory przede wszystkim
usiłowała „uderzyć w przesądy lewiatanowej welfare state theory”. W rezultacie
starania te, według Buchanana, zaowocowały rozwojem szerokiego programu
badań, którego znaczenie dla nauki i społeczeństwa pozostaje istotne również
w długiej perspektywie czasowej. W związku z tym przywołany badacz nie
cofnął się przed dość patetyczną konstatacją: „Na czym polega zatem wpływ
wyboru publicznego w tejże historii? Nie twierdzę, że usunął on dominujący
w akademiach socjalistyczny sposób myślenia, jak również, że ta intelektualna zmiana następnie wywarła wpływ zwrotny na rzeczywistość polityczną.
Twierdzę natomiast, że wybór publiczny wywarł główny wpływ dostarczając
spójnego rozumienia oraz interpretacji tego, co można wszędzie zaobserwować. Publiczność bezpośrednio poczuła, że schematy kolektywistyczne zawodzą, że polityzacja nie oferuje obiecanych korektur żadnej i wszystkich chorób
62
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społecznych, że intruzje rządowe często czyni stan rzeczy raczej gorszym niż
lepszym”63. Co więcej, twierdził Buchanana, teoria wyboru publicznego tłumaczy, dlaczego nadzieje, że polityzacja ekonomii może przynieść dobre skutki,
wcześniej czy później okazują się płonne. Otóż, w świetle jego opinii, teoria
wyboru publicznego potrafi ukazać i wytłumaczyć w sposób elementarny, dlaczego tak się dzieje, że instytucje polityczne, o ile nie są powstrzymywane,
dążą do nielimitowanego rozrostu, wyradzając się i niespełniając przypisanych
im funkcji64.
Wypada jednak raz jeszcze zwrócić uwagę, że teorie racjonalnego wyboru, w tym teoria wyboru publicznego, niewątpliwie wyrastają z uproszczonej
wizji natury ludzkiej. Najogólniej system dominujących w tym nurcie założeń
antropologicznych można przedstawić następująco. Po pierwsze, jednostka
ludzka posiada swobodę wyboru, która w jakimś zakresie umożliwia jej podejmowanie racjonalnych decyzji, w oparciu o logikę binarną. Po drugie, jednostki ludzkie dysponują narzędziami komunikacyjnymi, które umożliwiają
im w miarę klarowne, jednoznaczne komunikowanie ich interesów. Po trzecie,
cele, interesy, preferencje jednostek można ustalać i opisywać przy pomocy
zobiektywizowanych kryteriów naukowych, ustalając ich hierarchię, jako że
naukę można i należy uprawiać w sposób, który umożliwia odkrywanie uniwersalnych prawideł i w miarę możliwości wyciąganie policzalnych wniosków.
Po czwarte, można mieć nadzieję, że ceteris paribus, wraz z poszerzaniem pola
swobodnych jednostkowych decyzji, wzrasta lub przynajmniej może wzrastać
liczba sensownych rozwiązań, w sposób spontaniczny rozpoczyna się optymalizacja samoregulacji społeczeństwa. Po piąte, wolność ekonomiczna oraz
demokracja idą w parze, toteż trzeba dbać o jedną i o drugą sferę, by pozostawały maksymalnie swobodnymi.
Nie sposób nie zauważyć, że antropologie gruntowane na powyższych założeniach są nadmiernie uproszczone, toteż możliwa i potrzebna jest pogłębiona
ich krytyka. Właśnie z perspektywy tej krytyki można dostrzec ideologiczny charakter XX-wiecznych teorii racjonalnego wyboru i zastanowić się czy
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nadal, może przy pewnych retuszach, można je traktować jako zestaw myśli
oferujących sensowne odpowiedzi65.
Przede wszystkim niepokoi pewien brak niepokoju, z jakim XX-wieczni
teoretycy racjonalnego wyboru traktują samą kwestię racjonalności. W świetle ich rozważań problem rozdzielenia wątków racjonalnych i irracjonalnych,
które stoją za decyzjami człowieka, właściwie nie jest zbyt poważny. Co więcej,
nie wydaje się przedstawicielom wspomnianego nurtu, aby trudno było odróżnić działania nakierowane na realizację pożytku od zasad nakierowanych na
realizację prawa. Innymi słowy, teoretycy racjonalnego wyboru często zdają
się hołdować zasadzie, w myśl której człowiek potrafi rozróżnić szczęście od
dobra, jako że posiada rozum i potrafi nim operować.
Samo pojęcie rozumu w zasadzie na gruncie starszych i nowszych teorii
racjonalnego wyboru może być rozumiane co najmniej dwojako. Po pierwsze, jako władza dyktująca jednostkom, jak urządzić społeczeństwo, by móc
żyć dobrze. Po drugie, jako władza, która dyktuje jednostkom, jak urządzić
społeczeństwo, by mieć największe szanse na realizację tego, co w naszym
jednostkowym interesie. Tym samym późni zwolennicy omawianego w niniejszym tekście kierunku myśli ekonomiczno-politycznej nieraz bezgłośnie
zakładają, że nie jest wielkim problemem separacja dążenia do szczęścia od
dążenia do dobra (ignorując tym samym m.in. wątpliwości cenionego przez
nich A. Smitha).
Interesująco w tym kontekście przedstawia się również stosunek wybranych
przedstawicieli teorii wyboru publicznego do antropologii filozoficznej I. Kanta. Wypada przy tym nadmienić, że istnieje tutaj wyraźna różnica chociażby
pomiędzy stanowiskiem J. Buchanana oraz W. Rikera. Spojrzenie J. Buchanana na kantyzm w sporej mierze jest pochodną inspiracji, jaką dla teoretyków
racjonalnego wyboru okazała się Teoria sprawiedliwości Johna Rawlsa. W. Riker, jak już wspomniano, atakował kantyzm za jego perfekcjonistyczny wydźwięk, który łatwo może zamienić się w pokusę walki o wolność pozytywną.
J. Buchanan zwrócił jednak uwagę na racjonalistyczne walory filozofii Kanta.
Wprawdzie nie był sympatykiem idei transformacji wewnętrznego „porządku
moralnego” w porządek społeczny. Odczucia moralne, zdaniem J. Buchanana,
mogą wprawdzie odzwierciedlać się w życiu społecznym, lecz nie w postaci
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nakazów i zakazów, które nadmiernie ograniczają realizację jednostkom ich
interesów. Niemniej, w ślad za Kantem, J. Buchanan nie negował w całości
idei moralnego konsensusu społecznego – twierdził zarazem, że takowy jest
potrzebny, jednak jedynie na możliwie minimalnym poziomie, który zapewnia
swobodny przebieg interakcji między jednostkami. W związku z próbą określenia tego minimalnego poziomu J. Buchanan nie wahał się chwalić również
kantowskiej maksymy, w myśl której należy postępować tak, by jednostki nie
były traktowane jako środki do osiągania celów, lecz jako cele same w sobie66.
Niemniej, zdaje się niemal pewnikiem, że w związku z przywołaną dyskusją
zwolennicy teorii wyboru publicznego przeoczali istotne osobliwości myśli
antropologicznej, którą można odnaleźć chociażby w późnych pismach kantowskich. Tymczasem, w świetle wspomnianych materiałów, właśnie milczące
założenie, o zdolności jednostek do odróżniania celów moralnych i pozamoralnych, tak charakterystyczne dla XX-wiecznych teoretyków wyboru publicznego, jawi się jako szczególnie wątpliwe. I. Kant twierdzi bowiem, że w człowieku, w jego naturze gnieździ się tzw. „zło radykalne”. Chcąc je bliżej określić
zestawia zło ludzkie ze złem, którego dopuszcza się zwierzę i złem, którego
dopuszczałby się diabeł, o ileby istniał. Jak komentuje Krzysztof Okopień: „Po
pierwsze tedy powtórzmy za Kantem: człowiek nie jest ani diabłem, ani zwierzęciem. To znaczy: nie jest istotą złośliwą, która pobudką swego postępowania czyni sprzeciw wobec prawa moralnego; nie jest też istotą pozbawioną
prawa moralnego, której postępowanie podlega – bez reszty – determinacji
zmysłowej. Diabelstwo, czyli anty-prawo to za wiele; zwierzęcość, czyli brak
prawa – to za mało. Ani jedno, ani drugie nie opisuje istoty człowieka”67.
W świetle myśli późnego Kanta, istota nieusuwalnie tkwiącego w ludziach
zła radykalnego mapolegać na nieumiejętności odróżnienia pobudek moralnych od pozamoralnych, na nieumiejętności odróżnienia dążenia do dobra od
dążenia do szczęścia. Zgodnie z interpretacją K. Okopienia: „Zło radykalne
polega bowiem na nie-rozumności. Sens owego nie staje się jasny, gdy zważyć,
że idzie tu o zło radykalne, a zarazem w swej radykalności specyficznie ludzkie.
Nie jest to zło diabelskie, przeciw moralności skierowane, ani zło zwierzęce
– poza moralnością umieszczone. Jest to zło ludzkie, które samą moralność
od wewnątrz przeinacza. Jest to więc zło fałszu i kłamstwa, zło nieszczerości,
którą Kant definiuje jako „skłonność do mieszania pobudek innych niż moralne z moralnymi”. Jest to więc zło skłonności do mieszania dwóch porządków,
66
67

Ibidem, s. 152.
K. Okopień, op.cit., s. 115.

Wymiar antropologii filozoficznej...

czyli zło niezdolności do rozumnego ich odróżnienia. Dlatego właśnie nazwać
je można złem nie-rozumności”68.
Powraca ono w licznych doktrynach filozoficznych i politycznych, niezależnie od kontekstu. Można je doskonale prześledzić na przykładzie epikureizmu (założenie, że skoro coś jest przyjemne, to jest też dobre i rozumne),
jak i stoicyzmu (założenie, że skoro coś jest rozumne i dobre, to również jest
przyjemne). Można ją również odnaleźć u etyków szkockiego oświecenia,
który dochodzi do wniosku, że działania podejmowane, by uniknąć poczucia
niesprawiedliwości, nierzadko oceniane bywają pozytywnie jedynie wtedy, gdy
przekładają się na ogólnospołeczny dobrobyt. Obecna jest wreszcie w pracach
XX-wiecznych teoretyków racjonalnego wyboru, którzy zakładają, że dając
jednostkom swobodę realizacji ich interesów własnych, gwarantując im wolność kreowania swego życia według indywidualnego upodobania (dążenie do
szczęścia), gwarantuje się ustrój, który w najmniejszym stopniu redukuje podmiotowość, przejawiającą się w racjonalności ludzkich wyborów (unikanie zła).
W świetle teorii moralnej późnego Kanta (prezentowanej w interpretacji
Krzysztofa Okopienia) – teorie racjonalnego wyboru jawią się jako swoiste mity.
Mity te oparte są na założeniu, że człowiek może być racjonalny i że wie, kiedy
robi coś dla przyjemności, a kiedy z poczucia obowiązku. Przekonania, o których tu mowa, spełniały w XX w. realne funkcje społeczno-polityczne, służąc
mobilizacji wielkich grup ludzkich, które w konfrontacji odnajdywały pozorne
poczucie sensu.
Jak już wspomniano, myślenie w ramach teorii racjonalnego wyboru przyczyniało się do utrzymywania ideologicznej linii demarkacyjnej między Zachodem i Wschodem. Ponadto teorie racjonalnego wyboru, jako generator
zachodniej tożsamości, były na tyle atrakcyjne, iż sprzyjały podtrzymywaniu
wiary ludzi Zachodu w siebie, a także we współtworzone przez nich społeczeństwa. I jeszcze, wiara w racjonalny wybór jednostek dopingowała niewątpliwie do działania, podtrzymując ich poczucie podmiotowości, godności
i miłości własnej.
Zarazem jednak niesprawdzalny, choć atrakcyjnie brzmiący mit prezentowano jako prawdę, spowitą w autorytet nauki, pretendującej do obiektywnego
tłumaczenia świata. Roszczenia te niewątpliwie były wygórowane i współcześnie zbieramy ich żniwo. Teorie racjonalnego wyboru, jak wspomniano we
wstępie, przyniosły taki język mówienia o polityce, który zmusza niemalże
do myślenia o niej jako o ciągu mierzalnych transakcji. Ekonomizacja prze68
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strzeni politycznej (dokonująca się zarówno w teorii, jak i praktyce) niesie
konsekwencje, których kilka dekad wcześniej ani nie przewidywano, ani nie
życzono sobie. Mit racjonalnego jednostkowego wyboru, przeniesiony z przestrzeni ekonomicznej w przestrzeń polityczną nadal działa i sprzyja metamorfozie obywatela w konsumenta. I nie sposób rozstrzygną, czy opowieść
z dziedziny filozofii ekonomicznej, która pomogła obalić ZSRR, nie stanie się
historią, która ostatecznie podkopie również fundamenty tzw. liberalnych
demokracji.
By nawiązać do terminologii ekonomicznej można stwierdzić, że w okresie
zimnej wojny nauki społeczne, rozwijane m.in. przez racjonalnych liberałów,
zdecydowały się na język wyrazisty, pozostawiając stosunkowo wąski margines
niepewności epistemologicznej. Odniesienie do kategorii racjonalnego wyboru
okazało się zatem zaciągnięciem swoistego kredytu poznawczego, ucieczką
w ułudę, która wcześniej czy później musiała zostać zakwestionowana, czego
swego czasu starał się dokonać postmodernizm. Koszty mentalne walki intelektualno-ideologicznej doby zimnowojennej odczuwalne będą jeszcze przez
długi czas. Długotrwała praktyka utwierdzania społeczeństw w przekonaniu,
że rzeczywistość ludzka może być w miarę przewidywalna i rozumna w jakimś
stopniu zdaje się przekładać na stan obecny, w którym człowiek bardzo źle
znosi funkcjonowanie w warunkach niepewności. Wydaje się, że z racji braku
strategii i technik stykania się z irracjonalizmem stale rozpowszechnia się swoista frustracja społeczna i poczucie bycia oszukanym, co z kolei destabilizuje
zarówno sferę prywatną, jak i publiczną (o ile o istnieniu oraz oddzieleniu
tychże sfer można jeszcze w ogóle mówić). Nasilaniu się kryzysu sprzyjają
zarazem wszelkie sytuacje, w których przekonujemy się, że stopień nierozumności działań ludzkich, jak również wielorakość motywów pozarozumowych
są/bywają znacznie poważniejsze niż przez długi czas nam sugerowano.
Summary

One of the aims of this paper was to characterize liberal theories of rational choice
which emerged in XX century, especially theory of public choice. It ought to be
noticed that such a task was realized many times by many authors. Due to this
fact the text is devoted mostly to review the positions presented by the leading
representatives of the intellectual circle mentioned above. Especially the shortages
of their philosophical anthropology were pointed out. Moreover, the critique of
the linguistic dimension of the rational choice theory was proposed. It was also
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shown that their endeavours of grounding their works in a long lasting tradition is
profoundly disputable.
Keywords: rational choice theory, public choice theory, liberalism, Adam Smith,
James Madison, Joseph Schumpeter, Karl Raimund Popper, Friedrich August von
Hayek, James Buchanan, Gordon Tullock
Słowa kluczowe: teoria racjonalnego wyboru, teoria wyboru publicznego, liberalizm, Adam Smith, James Madison, Joseph Schumpeter, Karl Raimund Popper,
Friedrich August von Hayek, James Buchanan, Gordon Tullock
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Rzecznicy patentowi – pozycja w systemie ochrony
prawa autorskiego pierwszych lat Polski Ludowej
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, na szerszym tle historycznym, zadań
i funkcji pełnionych przez rzeczników patentowych, w specyficznej sytuacji,
w jakiej znaleźli się po zakończeniu II wojny światowej, kiedy to nowa władza próbowała, wraz ze zmianami całego systemu prawnego, przeprowadzić
także reformę rzecznictwa patentowego. Znaczącą rolę w tej reformie mieli
odegrać adwokaci, dla których władza przewidywała szereg nowych zadań
i obowiązków.

Wprowadzenie – geneza rzecznictwa patentowego
Ochrony praw własności intelektualnej sięga swymi początkami zarania czasów nowożytnych. Przywileje patentowe na większą skalę rozwinęły się w różnych krajach Europy w XIV i XV w.2 Przyjmuje się, iż najdłuższą ciągłą tradycję
udzielania patentów i ich ochrony, sięgającą połowy XV w., ma Wielka Brytania3, gdy to korona brytyjska zaczęła wydawać specjalne przywileje rzemieślnikom i kupcom – tzw. Patent Letters, czyli otwarte listy, pieczętowane Wielką
Królewską Pieczęcią4. Najbardziej doniosłym dla rozwoju prawa patentowego
w Wielkiej Brytanii aktem – z uwagi na gospodarcze znaczenie kraju i wynikający z ekspansji kolonialnej globalny wręcz zasięg jego prawa – okazała się
angielska ustawa o monopolach z 1623 r., której celem była likwidacja większości przywilejów ekonomicznych, choć z grupy tej wyłączono patenty udzielone
„na wyłączne stosowanie lub wytwarzanie jakiegokolwiek wytworu, na rzecz
prawdziwego i pierwszego wynalazcy takiego wytworu, jeżeli nie będzie to
1

Dr prawa, adiunkt na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego,
S. Sołtysiński, Powstanie i rozwój prawnych form ochrony wynalazcy na przestrzeni
XIV–XVIII w., „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1966, t. XVIII, z. 1, s. 93 i n.
3 M. du Vall, Geneza i rozwój prawa patentowego, http://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/15/50/15503/Geneza_i_rozwoj_prawa_patentowego_-_prof._dr_hab._Michal_du_
Vall_-_UJ.pdf, s. 2.
4 T. Szymanek, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2008, s. 14.
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sprzeczne z prawem ani szkodliwe dla państwa, poprzez podnoszenie cen towarów krajowych, ani też szkodliwe dla handlu lub generalnie uciążliwe”5. Za
pierwszy na świecie spójny akt prawny z zakresu ochrony patentowej uchodzi
jednakże nie ustawa brytyjska, lecz wydana w 1474 r. tzw. ustawa wenecka6,
stanowiąca zasady ochrony patentowej, w pełni aktualne do dziś7.
Z czasem także inne państwa Starego Kontynentu wprowadzały regulacje
prawne chroniące wynalazki, znaki firmowe, towarowe lub handlowe, wzorując się najczęściej na ustawodawstwie francuskim, uznawanym za najlepsze8.
Pierwsze nowoczesne regulacje prawne ochrony patentowej nastąpiły z końcem XVIII w.; wśród nich znalazły się ustawa francuska z 31 grudnia 1790 r.9,
która weszła w życie 7 stycznia 1791 r., zaś przepisy wykonawcze do tej ustawy
wydane zostały 25 maja 1791 r. Kolejne uregulowania, oparte na francuskim
systemie, wprowadziły w 1812 r. Prusy, w 1817 r. Holandia, w 1820 r. Szwecja,
w 1825 r. Bawaria, w 1837 r. Portugalia10. W Wielkiej Brytanii, w której obowiązywał akt pochodzący jeszcze z 1623 r. o monopolach (Statute of Monopolies), dokonano zmiany tego aktu prawnego poprzez wydanie ustawy patentowej w 1852 r.11 Niemcy zaś, po ich zjednoczeniu przez Ottona von Bismarcka,
wydały odpowiednią ustawę w 1877 r.12
W XIX w. regulacje te miały charakter krajowy, czysto terytorialny, a więc
obowiązywały tylko w tym państwie, które wydało przepisy; nie zabraniały
one obywatelom innych państw ubiegania się o ochronę swoich wynalazków,
lecz żądały spełnienia różnych wymogów formalnych, na ogół nieznanych obcokrajowcom, co utrudniało uzyskanie ochrony patentowej. Taki stan rzeczy
5

M. du Vall, op.cit., s. 2.
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7 J. Wyrozumski, Zagadnienie początków prawnej ochrony wynalazku w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności
Intelektualnej” 1978, z. 18, s. 21.
8 M. Słomski, Historia rzecznictwa patentowego w Polsce, Kraków 1997, s. 16.
9 J. Szwaja, Wybrane systemy prawa wynalazczego państw kapitalistycznych. Francuskie prawo patentowe, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1976, z. 6, s. 24.
10 M. Słomski, op.cit., s. 17.
11 B. Gawlik, Wybrane systemy prawa wynalazczego państw kapitalistycznych. Prawo
patentowe Wielkiej Brytanii, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1976, z. 6, s. 214.
12 A. Kopff, Wybrane systemy prawa wynalazczego państw kapitalistycznych. Prawo
patentowe Republiki Federalnej Niemiec, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1976, z. 6, s. 112.
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nie stwarzał oczywiście obcokrajowcom absolutnej pewności prawnej, przez
co nie chronił odpowiednio ich interesów. Wówczas to podjęto więc pierwsze
próby regulacji kwestii międzynarodowej uznawalności ochrony patentowej.
Wstępem do ujednolicenia przepisów były dwustronne umowy, dotyczące
zasad udzielania patentów na wynalazki oraz ochrony dla wzorów, modeli
i znaków, zawierane pomiędzy poszczególnymi krajami już od 1860 r.13 Podczas kolejnych światowych wystaw przemysłowych, zorganizowanych w 1873
r. w Wiedniu i w 1878 r. w Paryżu, podjęto wszakże próby pełnego, międzynarodowego uregulowania tych kwestii14. W rezultacie intensywnych uzgodnień powstały dwa podstawowe akty prawne15: konwencja paryska z 1883 r.
o ochronie własności przemysłowej; konwencja berneńska z 1886 r. o ochronie
dzieł literackich i artystycznych.
Konwencję paryską, jako wielostronną umowę międzynarodową podpisały,
a następnie ratyfikowały z datą 7 lipca 1884 r. Belgia, Brazylia, Francja, Hiszpania, Holandia, Portugalia, Serbia, Szwajcaria, Tunis, Włochy oraz Wielka
Brytania, które są uznawane za państwa założycielskie16. W Konwencji tej
ustanowiono dwie podstawowe zasady, na których opiera się cały późniejszy
system patentowy i cały system ochrony własności przemysłowej w zakresie
wykraczającym poza kraj macierzysty zgłaszającego: traktowania narodowego
(czyli zasada asymilacji) oraz pierwszeństwa konwencyjnego17. Jej postanowienia miały zasadnicze znaczenie dla dzisiejszej struktury prawodawstwa, dotyczącego ochrony własności intelektualnej we wszystkich krajach18. Wówczas
podjęto też pierwsze prace, mające doprowadzić do ukształtowania się nowej
grupy zawodowej – rzecznictwa patentowego19.
W Polsce początki ochrony dóbr niematerialnych sięgają jeszcze czasów
nowożytnych, okresu panowania dynastii Jagiellonów20. Ówcześni twórcy no13

M. Słomski, op.cit., s. 17.
Z. Muszyński, Próba analizy i syntezy niektórych zagadnień ochrony własności przemysłowej, Warszawa 1963, s. 54 i n.
15 H. Wnorowski, Ochrona własności intelektualnej – aspekty historyczne i ekonomiczne, [w:] R. Dziemianowicz, A. Kargol-Wasiluk, J. Wilkin, M. Zalesko (red.), Między
ekonomią a historią. Studia ofiarowane Profesorowi Czesławowi Noniewiczowi z okazji 75
urodzin, Białystok 2012, s. 565.
16 M. Słomski, op.cit., s. 18.
17 M. du Vall, op.cit., s. 6.
18 M. Słomski, op.cit., s. 17.
19 Ibidem.
20 M. du Vall, op.cit., s. 4.
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wości technicznych i autorzy nowatorskich sposobów wytwarzania dóbr byli
chronieni królewskimi przywilejami, a ukształtowany wówczas system nadania przywilejów, zwany postanowieniami i listami przyznania, utrzymywał się
w Polsce przez całe stulecia21. Za najstarszy przywilej o charakterze patentowym uchodzi dokument Władysława Jagiełły, wydany w latach 20. XV w.22
Pierwszy nowoczesny akt prawny, dotyczący ochrony patentowej, wydano na ziemiach polskich pod zaborami, w Królestwie Polskim, w 1817 r.23
Wzorując się na ustawodawstwie francuskim, namiestnik Królestwa i zarazem przewodniczący najwyższego organu władzy wykonawczej, czyli Rady
Administracyjnej, wydał 11 marca 1817 r. „Postanowienie” obowiązujące na
obszarze całego Królestwa, niezależne od ustawodawstwa rosyjskiego, mające zapewnić ochronę prawną wszystkim tym, którzy założyli lub przyczynili
się do założenia nowych zakładów przemysłowych w Królestwie, jak i tym,
którzy wnieśli do przemysłu nowe pomysły – wynalazki lub udoskonalenia.
Postanowienie to (w dzisiejszym rozumieniu hierarchii aktów prawnych byłby
to dekret) wprowadziło dwa rodzaje ochrony, a mianowicie patenty swobody
oraz listy przyznania24.
W dzisiejszym rozumieniu patent swobody, to koncesja na działalność
gospodarczą, wydawana na z góry określony czas, wynoszący trzy, sześć lub
dziewięć lat, z zastrzeżeniem iż nikt poza uprawnionym z patentu nie mógł
w okresie jego ważności założyć w Królestwie takiej samej fabryki. Patent swobody stanowił zatem swoisty monopol, wyłączność na rzecz uprawnionego,
zapewniając mu korzyści z działalności wymienionej w patencie. List przyznania na wynalazek lub udoskonalenie odpowiadałby dziś patentowi głównemu
na wynalazek lub patentowi dodatkowemu. Każdy ubiegający się o wydanie
listu przyznania zgłaszał bowiem dokładny opis swego wynalazku i składał
odpowiednie oświadczenie, dotyczące tego czy złożone dokumenty maja być
ogłoszone, tj. podane do publicznej wiadomości, czy też nie. Ogłoszenie dokumentów niosło ten skutek, iż nikt – przez wymieniony w liście okres ochrony,
a mogący trwać pięć, dziesięć lub nawet piętnaście lat, nie mógł wynalazku
wykonywać, ani naśladować. W przeciwnym wypadku, czyli w razie braku
ogłoszenia, wynalazek pozostawał zaś „zapieczętowany”, przez co każdy, kto
21

J. Wyrozumski, op.cit., s. 24 i n.
D. Molenda, Patent a postęp. W sprawie rozwoju prawa patentowego w górnictwie
kruszcowym w XV i XVI w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1969, nr 1, s. 74.
23 M. Słomski, op.cit., s. 17.
24 E. Nawrocka, Początki ustawodawstwa wynalazczego, [w:] 50 lat urzędu patentowego w Polsce, Warszawa 1969, s. 15 i n.
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przedstawiłby takie samo lub zbliżone rozwiązanie, mógł otrzymać nań odrębny list przyznania.
Postanowienie z 1817 r. zostało zastąpione nowym, bardziej rozbudowanym
postanowieniem Rady Administracyjnej z 20 lipca 1837 r. W nowym postanowieniu uściślono i częściowo poszerzono dotychczasowe przepisy z 1817 r.25:
–– zezwolono na ochronę w kraju wynalazków, wcześniej chronionych za
granicami Królestwa, a następnie do niego wprowadzonych;
–– spod ochrony wyłączono lekarstwa, wynalazki społecznie szkodliwe
oraz znane już z wcześniejszej publikacji lub z uprzedniego stosowania
w Królestwie;
–– ograniczono czas ochrony do pięciu lub dziesięciu lat;
–– wprowadzono dwie opłaty: za wystawienie listu oraz na utworzenie „funduszu patentowego”, przeznaczonego na nagrody dla wyróżnionych na
wystawach publicznych fabrykantów, jak też na inne cele, uznane za pożyteczne dla gospodarki;
–– założono księgę, do której wpisywano każdy wystawiony list przyznania
oraz wnioski załatwione odmownie, przez co de facto ustanowiono publiczny rejestr, do którego każdy miał dostęp.
Organem, do którego należało składać wniosek o wydanie listu przyznania, została Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji, przemianowana w 1837 r. na Komisję Spraw Wewnętrznych, Duchowych i Oświecenia
Publicznego. Komisja ta, po uprzednim sprawdzeniu czy zgłoszenie spełnia
wszelkie wymogi formalne, przedstawiała je Radzie Administracyjnej, która
podejmowała ostateczną decyzję o wydaniu listu przyznania. Komisja rządowa stanowiła zatem pierwowzór urzędu patentowego, zaś system, jakim się
posługiwała, w późniejszym czasie nazwano systemem rejestracyjnym bądź
inaczej systemem romańskim26.
Równocześnie kształtowały się pierwociny rzecznictwa patentowego – Komisja Rządowa dopuszczała bowiem zgłoszenie wynalazku nie tylko osobiście,
ale też przez pełnomocnika. Wprawdzie samo postanowienie nie zawierało
żadnego przepisu w tym przedmiocie, ale normował je, funkcjonujący na
obszarze Królestwa Polskiego, kodeks cywilny, na zasadach do dziś znanych
w obrocie cywilnoprawnym i handlowym. Mimo że kodeks ten nie określał
dokładnie, kto może być owym pełnomocnikiem i jakie winien spełnić formalności, to jednak osoba podająca się za pełnomocnika musiała przedłożyć tzw.
25
26

M. Słomski, op.cit., s. 36.
Ibidem, s. 38.
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umocowanie, podpisane przez stronę jako mocodawcę, w imieniu i na rzecz
którego działał pełnomocnik.
W postępowaniu przed Komisją Rządową pełnomocnikiem mógł być więc
każdy, kto przedłożył właściwe umocowanie. Mocodawca wybierał na pełnomocnika osobę, do której miał pełne zaufanie i zarazem był przekonany, iż ma
ona na odpowiednie kompetencje, dzięki którym potrafi daną sprawę prawidłowo poprowadzić. W każdym liście przyznania wymieniano wówczas imię
i nazwisko pełnomocnika27. Był to więc pierwowzór dzisiejszego rzecznika
patentowego.
Postanowienie z 1817 r., zmienione w 1837 r., pozostawało w mocy do
1867 r., gdy to – wskutek popowstaniowych represji władz carskich – uchylono polskie przepisy prawne, zawieszono lub rozwiązano urzędy i instytucje
państwowe. W miejsce postanowienia z 1837 r. wprowadzono rosyjską ustawę
z 1857 r. o fabrykach i zakładach, zawierającą m.in. przepisy o przywilejach na
nowe wynalazki i odkrycia. Odtąd o uzyskanie ochrony na wynalazki polscy
wynalazcy musieli występować do rosyjskiego Ministerstwa Finansów, przy
którym działał Komitet do spraw Technicznych w Petersburgu.
Przez 50 lat kształtowała się jednakże w Królestwie Polskim prawna ochrona wynalazków, wykorzystująca nowoczesną myśl prawniczą wysoko rozwiniętych państw przemysłowych, przejmując najbardziej aktualnie wówczas zasady
ochrony prawnej, obowiązujące do dziś, a dotyczące28: uznania praw wynalazcy jako jego prawa podmiotowego do własnego wynalazku; zagwarantowania
tego prawa, poprzez wydanie urzędowego dokumentu, zapewniającego wyłączność na określony czas; utworzenia państwowego urzędu i wprowadzenie
sformalizowanej procedury, określającej zasady postępowania z wynalazkami;
obowiązku ujawnienia urzędowi wynalazku wraz odpowiednimi z załącznikami; obowiązku wykonywania wynalazku w określonym czasie; dopuszczenia
pełnomocnika stron w postępowaniu zgłoszeniowym.
Po 1867 r. wytworzyła się w Królestwie Polskim taka sama sytuacja prawna, jaka panowała od czasu kongresu wiedeńskiego na pozostałych ziemiach
polskich, wcielonych do Austrii i do Prus; tym samym polscy wynalazcy i ich
pełnomocnicy musieli stosować się do przepisów prawnych państw zaborczych – rosyjskich, austriackich lub niemieckich – a swoje wynalazki zgłaszać
w tamtejszych urzędach. Tam tez zaczęli rozwijać szeroką działalność pełnomocnicy wynalazców, tworząc zalążek rzecznictwa patentowego.
27
28

Ibidem, s. 39.
Ibidem, s. 40.
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Rzecznictwo patentowe w II Rzeczpospolitej i w okresie
II wojny światowej
Niemal niezwłocznie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 13 grudnia
1918 r., Naczelnik Państwa wydal dekret tymczasowy o Urzędzie Patentowym
Republiki Polskiej29 (przemianowanym 2 sierpnia 1919 r. na Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej30), utworzonym przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu w Warszawie. Dekret ten wszedł w życie 28 grudnia 1918 r.31 Dekret ów,
w art. 11 postanawiał, iż strony mogą występować w Urzędzie Patentowym
bądź osobiście, bądź przez pełnomocników; pełnomocnikami tymi mogły być
osoby mieszkające w Polsce, z wyższym, a zwłaszcza technicznym wykształceniem, wciągnięte przez Urząd Patentowy na listę pełnomocników32. Był to więc
pierwszy polski akt prawny określający status prawny pełnomocnika, w późniejszych aktach prawnych nazwanego rzecznikiem patentowym33.
Aby system ochrony patentowej miał jednakże pełną podstawę prawną do
działania, Naczelnik Państwa wydal 4 lutego 1919 r. kolejne dekrety: o patentach na wynalazki, o ochronie wzorów rysunkowych i modeli, o ochronie
znaków towarowych34 .
Pierwszym prezesem UP został dr inż. Marian Krzyżan, będący pełnomocnikiem-rzecznikiem patentowym w Poznaniu. Po nim funkcję prezesa
UP objął inż. Wacław Suchowiak, późniejszy rzecznik patentowy i profesor
Politechniki35.
W tym samym czasie, 20 marca 1919 r., minister przemysłu i handlu Kazimierz Hącia wydał rozporządzenie wykonawcze do dekretu tymczasowego
o UP, w którym nie tylko określił strukturę organizacyjną UP, złożoną z czterech wydziałów i kompetencje tychże wydziałów36, ale też wymogi, jakie win29

Dz. Praw 1918, nr 21, poz. 66.
http://www.pi.gov.pl/parp/chapter.
31 A. Szewc, Pozycja ustrojowa i zadania Urzędu Patentowego RP w ujęciu historycznym, „Kwartalnik Urzędu Patentowego RP” 2013, nr 5, s. 9.
32 90. rocznica ochrony własności przemysłowej w Polsce oraz ustanowienia Urzędu Patentowego RP i zawodu rzecznika patentowego, http://www.uprp.pl/uprp/Lead01,58,1177,7,wai,pl,text/.
33 M. Słomski, op.cit., s. 46.
34 Dz. Praw 1919, nr 13, poz. 137, 138 i 139.
35 M. Słomski, op.cit., s. 46.
36 90. rocznica ochrony własności przemysłowej w Polsce oraz ustanowienia Urzę30
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ni spełnić ubiegający się o wpis na listę pełnomocników: wniesienie podania
do prezesa UP, wykazanie kwalifikacji wymienionych w dekrecie, tj. dyplomu
ukończenia studiów wyższych, zamieszkanie w Polsce37. Pierwszych wpisów na
listę pełnomocników przy UP dokonano już 17 kwietnia 1919 r., czyli w zaledwie trzy tygodnie po wydaniu rozporządzenia wykonawczego przez ministra
przemysłu i handlu.
Jeszcze w 1919 r. podjęto prace nad opracowaniem projektów bardziej
kompleksowych przepisów z zakresu ochrony własności przemysłowej, co
wynikało z przystąpienia Polski 10 listopada 1919 r. do konwencji paryskiej
z 1883 r.38 Nowa regulacja prawna, czyli ustawa o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych, została uchwalona 5 lutego 1924 r., a weszła w życie
10 kwietnia 1924 r., uchylając jednocześnie wszystkie wcześniejsze dekrety39.
Ustawa oficjalnie już wprowadziła kategorię zawodową rzeczników patentowych i uregulowała ich status prawny40: rzecznika patentowego mianował
minister przemysłu i handlu na wniosek prezesa UP; po mianowaniu rzecznik
składał przysięgę w UP, po czym następował wpis do urzędowej listy rzeczników patentowych, a sam rzecznik uzyskiwał prawo do wykonywania zawodu.
Choć rzecznika mianował minister, to jednak w żadnym przypadku nie
stawał się on urzędnikiem UP. Nominacja potwierdzała bowiem jedynie konstytutywny charakter nabytych uprawnień zawodowych, stwarzając możliwość
wykonywania wolnego zawodu. By zostać rzecznikiem patentowym, kandydat musiał spełnić następujące wymogi: posiadać obywatelstwo polskie i stałe
miejsce zamieszkania w Polsce; mieć ukończoną akademicką szkołę techniczną; odbyć przynajmniej dwuletnią praktykę w sprawach patentów i znaków
towarowych; złożyć przed UP egzamin z zakresu prawa.
Rzecznikiem patentowym mógł zostać więc jedynie inżynier, a nie mógł
nim być prawnik; ograniczenie to zostało jednakże w następnych aktach
prawnych zniesione41. 25 maja 1924 r. dokonano pierwszego wpisu do rejestru
rzeczników patentowych, dr. Arnolda Bollanda z Krakowa42.
du Patentowego RP i zawodu rzecznika patentowego, http://www.uprp.pl/uprp/Lead01,58,1177,7,wai,pl,text/.
37 M.P. 1919, nr 72.
38 M. Słomski, op.cit., s. 46.
39 A. Szewc, op.cit., s. 10.
40 M. Słomski, op.cit., s. 51.
41 Ibidem, s. 52.
42 http://www.pi.gov.pl/parp/chapter.
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Ustawę w 1928 r. częściowo zmieniono, uwzględniając w niej uzupełnienia, jakie wprowadziła do konwencji paryskiej kolejna konferencja członków
Związku Paryskiego w Hadze w 1925 r.43 Nowy akt prawny został opublikowany jako rozporządzenie Prezydenta RP o ochronie wynalazków, wzorów
i znaków towarowych z 23 marca 1928 r.44 Przepisy o rzecznikach patentowych uzupełniono poprzez określenie, iż rzecznikiem może zostać także osoba, która ukończyła wydział prawa na uniwersytecie w Polsce (lub posiadała
nostryfikowany dyplom), która przynajmniej przez sześć lat pełniła służbę referendarską w UP. Zniknął tym samym podział na rzeczników patentowych inżynierów i prawników; zarówno inżynier, jak i prawnik mogli uzyskać te same
uprawnienia, o ile każdy z nich spełnił określone wymogi. Praktyka wykazała
zaś, że wymogi dla prawników były trudne do spełnienia, bo musieli zdać m.in.
egzamin z zagadnień technicznych.
Organizacje rzeczników patentowych wykazywały się wielką dynamiką
w działalności międzynarodowej. Związek Polskich Rzeczników Patentowych
w 1929 r. przystąpił do Międzynarodowej Federacji Rzeczników Patentowych,
a w 1932 r. do Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej. Krajowa działalność rzeczników patentowych była dużo mniej dynamiczna, choć o współpracę i pomoc rzeczników zabiegali wynalazcy, którzy
w 1926 r. utworzyli Koło Inżynierów i Wynalazców przy Towarzystwie Miłośników Wiedzy i Przyrody w Warszawie. Koło to w 1928 r. przekształciło się
w Związek Wynalazców RP.
Działalność Urzędu Patentowego i rzeczników patentowych przerwał
w 1939 r. wybuch II wojny światowej; wznowiono ją w czerwcu 1940 r.45 Opierała się ona o tymczasowe przepisy, wydane przez władze niemieckie; na podstawie rozporządzenia generalnego gubernatora z dnia 23 kwietnia 1940 r.
o przemysłowej ochronie prawnej, po części jednak nadal o rozporządzenie
z 22 marca 1928 r.; była ona ograniczona i sprowadzała się w zasadzie do rozpatrywania niewielkiej liczby zgłoszeń wynalazków i wzorów przedsiębiorstw
niemieckich oraz wywodzących się z krajów pozostających w sferze wpływów
niemieckich46 .
Nadzór nad Urzędem Patentowym oraz jego reprezentację na zewnątrz
miał sprawować Kierownik Wydziału Sprawiedliwości (Hauptabteilung Justiz),
43

A. Szewc, op.cit., s. 10.
Dz.U. 1928, nr 39, poz. 384.
45 K. Sarek, Jak działał Urząd Patentowy podczas II wojny światowej, „Kwartalnik
Urzędu Patentowego RP” 2013, nr 5, s. 17.
46 M. Słomski, op.cit., s. 56.
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przy Urzędzie Generalnego Gubernatora47; ustanowił on, rozporządzeniem
z 23 kwietnia 1940 r., swego stałego przedstawiciela dla zadań powierzonych,
czyli tzw. Dyrygenta dla Urzędu Patentowego, którym został Wolfgang Kuhnast48.
W Warszawie okresowo przebywało trzech niemieckich rzeczników patentowych, mających swą stałą siedzibę w Berlinie; nadzorowali oni sprawy
zgłoszeń korporacji niemieckich, zaś kilku polskich rzeczników patentowych
prowadziło nieliczne sprawy krajowe i zagraniczne49.

Rzecznicy patentowi w Polsce Ludowej
Zakończenie II wojny światowej na ziemiach polskich pozwoliło na stopniową
normalizację życia. Rozpoczęły działalność urzędy państwowe, które – w początkowym okresie funkcjonowania – miały ogromne problemy organizacyjne,
spowodowane zniszczeniami wojennymi oraz utratą fachowej kadry urzędniczej. Jednym z takich urzędów był Urząd Patentowy RP, który rozpoczął,
a raczej wznowił, działalność wkrótce po zakończeniu wojny, mając ogromne
problemy kadrowe, ponieważ brakowało rzeczników patentowych oraz wyspecjalizowanej kadry, niezbędnej dla działalności urzędu50. Tym niemniej to
właśnie rzecznicy patentowi, stanowiący wąską grupę zawodową, o wyspecjalizowanych umiejętnościach, bez których nie mógł dobrze funkcjonować UP,
odgrywali bardzo istotną rolę w pracy UP.
Urząd Patentowy RP wznowił działalność w lutym 1945 r., początkowo
w Krakowie, skąd 1 października 1945 r. został przeniesiony ponownie do
Warszawy51. Do Urzędu niemal natychmiast po zakończeniu wojny zgłosili się
pozostali przy życiu rzecznicy patentowi; przy ich pomocy udało się stworzyć
listę rzeczników patentowych, którą opublikowano w pierwszym wydanym po
wojnie numerze „Wiadomości Urzędu Patentowego” z dnia 30 marca 1946 r.52
Niestety, w wyniku działań wojennych, wielu rzeczników straciło życie i na
pierwszej powojennej liści rzeczników patentowych odnajdujemy tylko dziewięć nazwisk. Mimo upływu czasu od zakończenia wojny, liczba rzeczników
47

A. Szewc, op.cit., s. 10.
K. Sarek, op.cit., s. 17.
49 M. Słomski, op.cit., s. 56.
50 Urząd Patentowy formalnie funkcjonował w okresie wojny, ale był kontrolowany
przez III Rzeszę.
51 http://www.pi.gov.pl/parp/chapter.
52 K. Sarek, op.cit., s. 20.
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patentowych nie rosła tak szybko, jak oczekiwało tego państwo – na liście
rzeczników patentowych z 1947 r. znajdujemy tylko dwanaście osób53. Tak
mała liczba rzeczników patentowych wynikała z rygorystycznych wymagań,
stawianych przez rozporządzenie Prezydenta RP z 1928 r.54 i stanowiła poważny problem dla państwa polskiego, ponieważ brakowało osób odgrywających
kluczową rolę w procesie patentowym, co mogło prowadzić do wydłużenia
postępowania przed UP.
Największą barierę stanowił zapis rozporządzenia, w myśl którego, aby
zostać wpisanym na listę rzeczników patentowych kandydat musiał mieć
ukończoną akademicką szkołę techniczną i dwuletnią praktykę w sprawach
patentów i znaków towarowych oraz musiał złożyć przed UP egzamin z prawa
z wynikiem co najmniej dostatecznym lub musiał mieć ukończone uniwersyteckie studia prawnicze i sześcioletnią służbę referendarską w UP Rzeczpospolitej Polskiej55. Jako że rozporządzenie oraz ustawa o szkołach akademickich56
nie podawały definicji akademickiej szkoły technicznej, powstał problem, co
zrobić z osobami, które ukończyły techniczne studia na uniwersytetach, ponieważ formalnie takie osoby nie mogły zostać wpisane na listę rzeczników patentowych. Nowa władza uznała jednak, że w wyniku niewystarczającej liczby
osób wykonujących zawód rzecznika patentowego, wykształcenie techniczne
nabyte na uniwersytecie daje gwarancję dobrego przygotowania do wykonywania zawodu rzecznika57.
Mała liczba rzeczników patentowych wymusiła na władzy podjęcie także
kolejnych, odpowiednich kroków, które doprowadziły do prac nad nowymi
regulacjami prawa patentowego, w tym nad nową regulacją pozycji rzeczni53

Na liście rzeczników patentowych w 1947 roku znajdowali się: Andrzej Au – magister chemii, Poznań; Stefan Głowacki – inżynier, Katowice; Jerzy Hanke – inżynier, Warszawa; Stefan Makowski – inżynier, Warszawa; dr Adam Ponikło – Kraków; Czesław Raczyński – inżynier, Chorzów; Włodzimierz Römer – inżynier, Warszawa; Leon Skarżyński
– inżynier, Kraków; Wacław Suchowiak – inżynier, Łódź; Jerzy Schoeppingk – magister
prawa, Warszawa; Wacław Tymowski – inżynier, Łódź; Wacław Zakrzewski – inżynier,
Warszawa; lista opublikowana w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” 1947, z. 5, s. 72.
54 Dz.U. 1928, nr 39, poz. 384 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z 22 marca
1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
55 M. Słomski, op.cit., s. 50.
56 Dz.U. RP 1938, nr 1, poz. 6.
57 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Ministerstwo Przemysłu i Handlu, syg. 2738, Departament Techniczny. Wydział Badań i Norm Technicznych, Pismo dyr.
Biura prawnego ministra przemysłu S. Breitera do biura technicznego ministra przemysłu
z 4 stycznia 1946 r., k. 410.
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ków patentowych, ponieważ dotychczasowe akty prawne, regulujące prawo
patentowe, nie spełniały oczekiwań. W wyniku tych prac powstawało wiele
projektów, które przybrały w późniejszym czasie formę aktów prawnych, regulujących rzecznictwo patentowe w powojennej Polsce.
Najważniejsze prace, związane z regulacją pozycji rzeczników patentowych,
rozpoczęły się dość szybko, ponieważ już w 1947 r. został wydany pierwszy
akt prawny, wpływający na sytuację rzeczników patentowych: Dekret o wyjątkowym dopuszczeniu do wykonywania czynności zawodowych rzecznika
patentowego58, mający zwiększyć liczbę rzeczników patentowych, poprzez
obniżenie wymagań, które były stawiane kandydatom we wcześniejszym rozporządzeniu z 1928 r. Wyjątkowość dekretu polegała na dopuszczeniu do egzaminu na rzecznika patentowego osób mających ukończoną jedynie średnią
szkołę techniczną lub niedokończone studia w szkole wyższej oraz co najmniej
trzyletnią praktykę w przemyśle. Dekret miał obowiązywać przez pięć lat, ale
już w 1949 r. został uchylony ustawą o kolegium rzeczników patentowych59.
Dekret w praktyce się nie sprawdził60, ponieważ żadna osoba, zajmującą się
rzecznictwem patentowym, nie została wpisana na listę rzeczników na podstawie tego aktu prawnego61. Należy przypuszczać, że reforma, mająca ułatwić
drogę do rzecznictwa patentowego, okazywała się nadal zbyt trudna dla potencjalnych kandydatów. Prawdopodobnie braki wiedzy i umiejętności u kandydatów uwidoczniały się już podczas egzaminów, bo trudno oczekiwać, by
osoba jedynie po średniej szkole technicznej posiadała wiedzę i umiejętności
pozwalające złożyć bardzo trudny egzamin. Natomiast w latach 1947–1948
UP natomiast, działając w trybie rozporządzenia z 1928 r., dokonał ostatnich
w tym trybie czterech wpisów na listę osób z ukończonymi studiami wyższymi62. W związku z tym na ostatniej liście rzeczników patentowych, ogłoszonej
w trybie rozporządzenia z 1928 r., pozostało na koniec 1949 r. zaledwie dwunastu rzeczników patentowych. Łącznie od 1919 r. do 1949 r., tj. przez trzydzieści
58

Dz.U. 1947, nr 60, poz. 330.
Dz.U. 1947, nr 63, poz. 495.
60 M. Słomski, op.cit., s. 57.
61 Twierdzenie swoje opieram na braku informacji o takim wpisie w „Wiadomościach
Urzędu Patentowego”, gdzie umieszczano wszelkie informacje o wpisie na listę rzeczników
patentowych.
62 Byli to: mgr praw Jerzy Schoeppingk, inż. chem. Jerzy Hanke, inż. chem. Witold
Hennel i inż. elektr. Józef Felkner, natomiast opuścili szeregi rzeczników: J. Wyganowski
(zmarł w 1947 r.), S. Głowacki (skreślony dyscyplinarnie w 1948 r.) i C. Raczyński (skreślony z listy na własną prośbę w 1949 r.). Patrz: M. Słomski, op.cit., s. 57.
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lat, na listę rzeczników patentowych było wpisanych ledwie pięćdziesiąt osób,
wśród nich dziewięć byłych pracowników UP. W porównaniu z innymi krajami
było to bardzo mało, ale jak na ówczesne warunki, wystarczająco do tego, by
załatwiać wnioski zgłaszających, zwłaszcza iż polskie zgłoszenia wynalazków,
wzorów i znaków towarowych stanowiły poniżej 30% wszystkich zgłoszeń, zaś
większość, tj. ponad 70%, należała do obcokrajowców63.
Władza jednak, niezniechęcona całkowitym niepowodzeniem dekretu
z 1947 r., dalej szukała pomysłu na reorganizacji systemu rzecznictwa patentowego. Tym razem prace miały doprowadzić do zmiany statusu rzeczników patentowych, ponieważ planowano całkowicie upaństwowić tę instytucję64; przyjęte
zmiany miały przyjąć formę ustawy „O zniesieniu instytucji rzeczników patentowych”65. W początkowej fazie prac nad instytucją rzeczników patentowych
ścierały się dwie koncepcje. W pierwszej rzecznicy patentowi mieli zostać objęci
ścisłą kontrolą i nadzorem ze strony Ministra Przemysłu i Handlu (dalej: MPiH).
Według tej koncepcji MPiH miało prowadzić listę rzeczników patentowych.
Ponadto miało posiadać kontrolę nad czynnościami rzeczników patentowych,
włącznie z wydawaniem im poleceń o charakterze ogólnym i szczególnym. Kontrola nad działalnością rzeczników w tym przypadku miała być wzmocniona kontrolą dyscyplinarną, w postaci sądownictwa dyscyplinarnego, o daleko idącym
zakresie orzekania, co dawałoby gwarancję realizacji poleceń wydawanych przez
ministerstwo66. W drugim rozwiązaniu, zaproponowanym przez Departament
Techniczny MPiH, rzecznicy patentowi mieli zostać urzędnikami państwowymi.
Mimo tego, że w pracach zespołu pracującego nad regulacją pozycji rzeczników
patentowych zwyciężyła pierwsza koncepcja, władze postanowiły realizować
projekt mający ściśle podporządkować rzeczników patentowych władzy, co było
zgodne z oczekiwaniem Hilarego Minca – ówczesnego ministra przemysłu67.
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Ze statystyk UP wynika, iż na łączną liczbę 28 307 udzielonych patentów na osoby
krajowe przypadło 5937, tj. 21%. Patrz: M. Słomski, op.cit., s. 57.
64 AAN, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, syg. 793. Prawo patentowe, Pismo z Departamentu technicznego do biura prawnego MPiH, brak numeracji kart zespołu.
65 AAN, Ministerstwo Przemysłu i Handlu syg. 793. Prawo patentowe, Opinia Ministerstwa Przemysłu i Handlu w sprawie projektu ustawy o zniesieniu instytucji rzeczników
patentowych, nadesłanego przez Biuro Prawne MPiH przy piśmie z dnia 9 października
1948 r., zn. PR/X/108–210/Pfn/48/ES, brak numeracji kart zespołu.
66 AAN, Ministerstwo Przemysłu i Handlu syg. 793. Prawo patentowe, Notatka z 1. IX.
1948 r., skierowana do Ministra H. Minca, brak numeracji kart zespołu.
67 AAN, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, syg. 793. Prawo patentowe, Protokół z prac
w sprawie projektu dekretu o uregulowaniu rzecznictwa patentowego z 28.VII.1948 r.
W pracach nad projektem brali udział: adwokat dr Maurycy Richter – przewodniczący,
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Prace nad ustawą były wprowadzone w taki sposób, aby spełnić oczekiwania władzy. Główne założenie projektu przewidywało likwidację kancelarii
rzeczników patentowych i włączenie samych rzeczników w poczet pracowników Urzędu Patentowego. Oczywiście władza nie miała zamiaru zlikwidować samej instytucji rzecznika patentowego, a jedynie upaństwowić instytucję
rzecznika, dla łatwiejszego prowadzenia polityki gospodarczej i społecznej,
zgodnej z interesem państwa. Potencjalni klienci rzeczników patentowych
nie zostali jednak całkowicie pozbawienie fachowej opieki, ponieważ projekt
ustawy przewidywał zastępstwo w sprawach patentowych, które – według projektu – miało przejść z rąk rzeczników patentowych na adwokatów. Przyjęcie
takiego rozwiązania było dziwnym konstruktem, ponieważ w momencie prac
nad ustawą tylko jeden rzecznik patentowy posiadał wykształcenie prawnicze i było oczywiste, że w chwili wejścia w życie ustawy jakość świadczonych
usług z zakresu zastępstwa patentowego gwałtownie spadnie68. Rzecznikami
patentowymi w powojennej Polsce były przede wszystkim osoby z wykształceniem technicznym, szczególnie istotnym w postępowaniu przed UP, gdzie
rzecznicy udzielali fachowej, technicznej pomocy swoim klientom w sprawach
patentowych. Adwokaci istotną rolę odgrywali jedynie przy zgłaszaniu znaków
towarowych, gdzie szczególnie ważną kwestią była znajomość prawa, a strona
techniczna ograniczała się w rzeczywistości do ustalenia prawidłowej terminologii technicznej. Oczywiście w postępowaniach skargowych, przed wydziałem
spraw spornych czy odwoławczym, obecność adwokata była nieoceniona, ze
względu na skomplikowane procedury obowiązujące w tym postępowaniu.
Z kolei przy zgłaszaniu patentu lub wzoru użytkowego praca pełnomocnika
często polegała na całkowitym opracowaniu technicznego opisu wynalazku
oraz zastrzeżeń, zwłaszcza wtedy, gdy wynalazca był w stanie przedstawić
swój wynalazek tylko ustnie. Do takiego opracowania byli powoływani jedynie technicy, posiadający doświadczenie z określonej dziedziny nauki i trudno
przedstawiciel biura prawnego MPiH, dr Holzer – wiceprzewodniczący, przedstawiciel
Departamentu Ogólnego; inż. Baławiński – przedstawiciel Departamentu Planu i Koordynacji Handlu; inż. Marian Lewandowski – przedstawiciel Departamentu Technicznego; adwokat Mayzel – przedstawiciel Departamentu Planowania i Polityki Handlowej. Za
pierwszym projektem opowiedzieli się wszyscy uczestnicy zespołu za wyjątkiem inżyniera
Baławaińskiego. Była to dziwna sytuacja, ponieważ nawet przedstawiciel Departamentu
Technicznego uważał, że pozostawienie pewnej samorządności rzecznikom jest lepszym
rozwiązaniem niż zrobienie z nich urzędników państwowych.
68 Wykształcenie prawnicze posiadał Jerzy Schoeppingk, który został wpisany na listę
rzeczników patentowych 25 maja 1946 r. pod numerem 41 i rozpoczął działalność w Bielsku – „Wiadomości Urzędu Patentowego” 1946, z. 4, s. 104.
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sobie wyobrazić, aby takim wymaganiom podołali adwokaci, co powodowałoby daleko idące straty dla zgłaszających wniosek. Jedynie zgłaszanie wzorów
zdobniczych nie powinno stwarzać problemów, ponieważ procedura w tym
przypadku była nieskomplikowana i prawnicy powinni się z nią uporać.
Wzmocnienie pozycji adwokatów kosztem rzeczników patentowych w postępowaniu przed UP było dziwnym posunięciem władzy, ponieważ tylko
w sprawach dotyczących znaków towarowych i wzorów zdobniczych można
było się obejść bez pełnomocników z wykształceniem technicznym, natomiast
w sprawach dotyczących wynalazków i wzorów użytkowych, na załatwieniu
których opierała się praca UP, reprezentowanie przez pełnomocników posiadających wykształcenie techniczne było warunkiem koniecznym69.
Zaproponowane przez nową władzę rozwiązanie, aby rzeczników patentowych zastąpić prawnikami, nie posiadało więc żadnych racjonalnych przesłanek. Mimo że przedwojenna warszawska palestra liczyła ok. 1500 członków,
to tylko nieliczni adwokaci występowali w postępowaniu przed UP. Wynikało
to z zawiłości ustawy patentowej oraz nieznajomości zagadnień technicznych,
co powodowało, że czas poświęcony na przygotowanie się do sprawy nie był
rekompensowany ewentualnym wynagrodzeniem. Z kolei rzecznicy patentowi,
posiadający wykształcenie techniczne, łatwiej radzili sobie z przyswojeniem
wiedzy prawniczej, niż prawnicy wiedzy technicznej, w wyniku czego rzecznicy patentowi często lepiej bronili – pod względem prawnym – interesów
swoich klientów, niż robili to adwokaci.
Planowana ustawa o zniesieniu rzecznictwa patentowego nie była jedyna
ustawą, która zajmowała się rzecznictwem patentowym, ponieważ władze
jednocześnie pracowały także nad dekretem o ewidencji rzeczników patentowych, dekretem o izbach rzeczników dyscyplinarnych oraz dekretem o zmianie niektórych przepisów rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 22 marca 1928
r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych70. Jeden z głównych
problemów, poruszanych we wspomnianych aktach, stanowiła kontrola nad
działalnością rzeczników patentowych, która miała na celu zapobieganie
ujemnym skutkom z wadliwej bądź nieopatrznej działalności rzeczników
patentowych, czy adwokatów. Władza uznała, że najwłaściwszym organem,
69

AAN, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, syg. 793. Prawo patentowe, Opinia w sprawie projektu ustawy o zniesieniu instytucji rzeczników patentowych, nadesłanego przez
Biuro Prawne MPiH przy piśmie z dnia 9.XI.1948 r., zn. PR/X/108–210/Pfn/48/ES, s. 4,
brak numeracji kart zespołu.
70 AAN, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, syg. 793. Prawo patentowe, Uzasadnienie
projektów uregulowania sprawy rzeczników patentowych, brak numeracji kart zespołu.
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kontrolującym działalność rzeczników i adwokatów, będzie Izba Rzeczników
Patentowych, ponieważ władze państwowe będą miały możliwość odpowiedniej kontroli i ingerencji w działalność Izb tak, aby „właściwie” prowadziły one
swe działania i wpływały na rzeczników w sposób pożądany przez władzę71.
Możliwość wpływania na działalność rzeczników jest widoczna zwłaszcza
w art. 19 i 20 projektu ustawy o Izbach, gdzie komisja Izby może rzecznikom
patentowym „udzielać fachowych wskazówek członkom Izby”, a Prezydium
Izby może również zarządzić, iż „w sprawach pewnego rodzaju szczególne
czynności powinny być uzgadniane z komisją, której to zadanie jest poruczone”72. Oczywiście wszelkie przejawy nieposłuszeństwa i posiadanie odmiennego zdania, niż miała komisja, kończyłoby się przed sądem dyscyplinarnym
Izby.
Regulacje związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną rzeczników patentowych wraz ze zmianami zaproponowanym w projekcie dekretu o nowelizacji
rozporządzenia z 1928 r., ujawniły pewne sprzeczności pomiędzy rozwiązaniami
zaproponowanymi przez te projekty a ustawą o adwokaturze. Wedle rozwiązań
przyjętych w projektach powstało kilka problemów: problem ze ślubowaniem,
które adwokat składał w chwili wpisu na listę adwokatów, sprawa zastępstwa
– w razie przeszkód uniemożliwiających udział w czynnościach przed UP –
w postępowaniu patentowym zastępcę wyznaczał Minister Przemysłu i Handlu,
co było niezgodne z prawem o adwokaturze oraz sprawy związane z postępowaniem dyscyplinarnym – według proponowanych rozwiązań adwokaci mieli
również ponosić odpowiedzialność przed sądem dyscyplinarnym rzeczników
patentowych. Pomimo próby przeredagowania art. 240–264 rozporządzenia
z 1928 r. w taki sposób, aby nie rodziły one konfliktu z ustawą o adwokaturze,
prace nie przyniosły pożądanych efektów. Mimo tego forsowano rozwiązania,
które miały wzmacniać pozycję adwokatów w postępowaniu przed UP73.
Tak skonstruowane regulacje rzecznictwa patentowego spotkały się z silnym sprzeciwem biura prawnego MPiH, ponieważ proponowane regulacje
wprowadzały zbyt daleko idące zmiany w obowiązującym ustawodawstwie
oraz mocno podważały prawo o ustroju adwokatury74.
71

Ibidem.
AAA, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, syg. 793. Prawo patentowe, Projekt dekretu
o izbach rzeczników patentowych, s. 3, brak numeracji kart zespołu.
73 AAN, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, syg. 793, Projekt dekretu o zmianie niektórych przepisów Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorców i znaków towarowych, s. 1–5, brak numeracji kart zespołu.
74 AAN, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, syg. 2738, Departament Techniczny. Wy72
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Ostatni etap prac nad rzecznictwem patentowym stanowiły prace nad
ustawą o Kolegium Rzeczników Patentowych, którą ostatecznie uchwalono
20 grudnia 1949 r.75 W ustawie tej wykorzystano regulacje powstałe na potrzeby wspomnianych powyżej projektów aktów prawnych, przy czym uchylała
ona i zmieniała przepisy o rzecznikach patentowych, znajdujące się w rozporządzeniu z 1928 r.
Niezwłocznie po wejściu ustawy w życie przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (PKPG) 13 lutego 1950 r. nadał statut, określający organizację i zakres działania Kolegium, jako instytucji państwowej.
Do zadań Kolegium należało m.in.: udzielanie porad i pomocy technicznej
i prawnej w sprawach wynalazków, wzorów użytkowych i zdobniczych oraz
znaków towarowych, współdziałanie z instytucjami państwowymi i społecznymi w dziedzinie popierania twórczości technicznej; zastępowanie zainteresowanych osób przed UP.
Pracownicy Kolegium dzielili się na: 1) członków Kolegium, 2) aplikantów na
stanowiska rzeczników patentowych i 3) pracowników służb specjalnych i służby
ogólnej. Członkami Kolegium mogli zostać rzecznicy patentowi wpisani na listę
do dnia 1 grudnia 1949 r., którym – na wniosek prezesa UP – przewodniczący
PKPG wręczył nominacje. Większość rzeczników do Kolegium nie wstąpiła,
skutkiem czego utracili oni prawo wykonywania zawodu rzecznika patentowego.
Kilku rzeczników, którzy do Kolegium wstąpili i otrzymali nominacje od przewodniczącego PKPG, stało się pracownikami państwowymi i podlegało przepisom ustawy o państwowej służbie cywilnej z 1922 r. Z aplikantami i pozostałymi
pracownikami państwowymi prezes UP zawierał umowy o pracę76.
Wymogi stawiane kandydatom na rzeczników patentowych, czyli aplikantom, w zasadzie nie różniły się od tych, które przewidywało rozporządzenie
z 1928 r. Ustawa o Kolegium zmieniła jedynie wymóg dotyczący praktyki: od
osób, które ukończyły wyższą szkołę techniczną lub równorzędne studia techniczne, wymagana była alternatywnie: dwuletnia aplikacja w Kolegium albo
dwuletnia służba w UP, w tym 3-miesięczna aplikacja w Kolegium albo czteroletnia praktyka w sprawach patentów, wzorów i znaków towarowych i 3-miesięczna aplikacja w Kolegium. Od osób, które ukończyły wydział prawa, wymagana
była czteroletnia służba w UP oraz 3-miesięczna aplikacja w Kolegium. Prezes
UP mógł jednak zwolnić aplikanta z odbycia praktyki całkowicie lub częściowo.
dział Badań i Norm Technicznych, Notatka służbowa z Departamentu Technicznego MPiH
do Ministra E. Szyra, k. 113.
75 Dz.U. 1949, nr 63, poz. 495,
76 M. Słomski, op.cit., s. 59.
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Ustawa i statut Kolegium nie przewidywały składania przez nowego rzecznika patentowego przysięgi, względnie przyrzeczenia, ani dokonania wpisu na listę, przez co UP nie prowadził listy rzeczników patentowych ani nie
ogłaszał nazwisk nowych rzeczników – członków Kolegium. Takiej pragmatyki nie przewidywała też ustawa o państwowej służbie cywilnej. W wyniku
wprowadzonych zmian przed UP zainteresowani mogli występować osobiście lub przez pełnomocników, a pełnomocnikami mogło być tylko Kolegium
Rzeczników Patentowych, działające przez swojego członka, wyznaczonego do
prowadzenia danej sprawy przez przewodniczącego Kolegium lub adwokaci,
choć adwokat nie mógł być pełnomocnikiem w sprawach zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych. Zmiany wprowadzone przez ustawę ograniczały
rolę i prawa adwokatów w postępowaniu przed UP, ponieważ wyłączono ich
z postępowania z wynalazkami i wzorami użytkowymi, ale pozostawiono im
możliwość udziału w postępowaniu w sprawach zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych. Ustawa o Kolegium Rzeczników Patentowych całkowicie
zmieniła więc dotychczasowy status prawny rzecznika patentowego: wolny
zawód przekształciła w zawód urzędniczy, cechujący się tym, że77:
1) rzecznik stal się pracownikiem państwowym, podlegającym przepisom
ustawy o państwowej służbie cywilnej;
2) stosunek służbowy mógł być nawiązany bądź przez mianowanie, bądź
przez zawarcie umowy o pracę;
3) nabycie uprawnień rzecznika patentowego nie było ogłaszane ani wpisywane do rejestru urzędowego.
Ustawa o Kolegium Rzeczników Patentowych kończy pierwszy, powojenny
etap prac nad rzecznictwem patentowym, który charakteryzował się dwoma
kierunkami prac. Pierwszy miał uczynić z rzeczników patentowych urzędników państwowych, wykonujących swoje czynności na podstawie mianowania
bądź umowy o pracę, bez możliwości zrzeszania się w samorządzie zawodowym. Postulat ten został przez władzę zrealizowany, a rzecznicy patentowi,
z osób wykonujących wolny zawód, zostali zdegradowani do roli urzędników
państwowych. Niespodziewany obrót nabrała jednak sprawa adwokatów, którzy w chwili uczynnienia z rzeczników państwowych urzędników państwowych, mieli w znacznej roli przejąć ich uprawnienia. Praktycznie wszystkie
projekty wzmacniały pozycję adwokatów w postępowaniu przed UP, co więcej,
były one często forsowane mimo niezgodności z ustawą o adwokaturze. Jednak
ostatecznie rola adwokatów w postępowaniu przed UP została ograniczona.
77

Ibidem.
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Wynikało to prawdopodobnie z tendencji występujących w ówczesnym państwie, które chciało posiadać monopol i jak najpełniejszą kontrolę nad wszystkimi sferami życia publicznego i gospodarczego. Sytuacja taka panowała aż
do 1958 r., kiedy zostały uchylone przepisy ustawy o kolegium i powróciła
samorządność rzeczników patentowych.
W późniejszym okresie sytuacja rzeczników patentowych zmieniała się
wraz z wejściem w życie kolejnych aktów prawnych regulujących pozycję
rzeczników patentowych. Jak zmieniała się sytuacja rzeczników patentowych
po zniesieniu ustawy o Kolegium Rzeczników Patentowych zostanie przedstawione w kolejnym artykule.
Summary

Say the protection patent it reaches one’s the beginnings of modern epoch, but she
unrolled really in XIX age. Rank about special meaning this field of right testifies,
what broadcast her in interwar period. It in the postwar Poland, despite change
of political system and legal, the controls were born was from before II world war
initially. The tests of facilitation of access to this did not lead the responsible profession the men of meringues of proper qualifications. The tests of centralization
finished with failure also and say patent remaining spokesmen one of foundations
of protection.
Keywords: patent, right to invention, patent spokesman, patent office, lawyer
Słowa kluczowe: prawo patentowe, prawo do innowacji, rzecznik patentowy

Wojciech Szczepan Staszewski1

Międzynarodowa współpraca bibliotek w świetle
traktatów o przyjaźni zawartych przez Polskę
po 1989 r.
Międzynarodowa współpraca bibliotek, a ściślej międzynarodowa współpraca
biblioteczna, która ułatwia wymianę wydawnictw, informacji i doświadczeń,
odgrywa ważną rolę, gdyż, jak zauważa J. Wołosz, toruje drogę przepływowi
nowoczesnych technik i wyrównywaniu poziomów bibliotekarstwa w poszczególnych państwach; umożliwia postęp w normalizacji zasad, metod i form prac
bibliotecznych, a to sprzyja tworzeniu warunków ułatwiających powszechny
dostęp do informacji; stwarza okazję do prezentacji i propagowania własnego dorobku nauki i kultury państwom uczestniczącym we współpracy oraz
tworzy warunki dla bibliotek danego państwa do podejmowania z bibliotekami i instytucjami zagranicznymi uczestniczącymi we współpracy wspólnych
przedsięwzięć, które ułatwiają realizację zadań tańszym kosztem2.
Należy zauważyć, że polskie biblioteki od wielu lat uczestniczą we współpracy z bibliotekami zagranicznymi. Początki nawiązywania kontaktów sięgają czasów pojawienia się na ziemiach polskich bibliotek, a o współpracy we
współczesnym rozumieniu tego określenia można mówić od odzyskania przez
Polskę niepodległości w 1918 r.3 Kontakty te zostały wówczas wzbogacone
o udział w kongresach i konferencjach międzynarodowych, a później o działania podejmowane w związku z członkowstwem w organizacjach międzynarodowych4. Warto przypomnieć wyrażone przez Edwarda Kuntze, jednego
1

Dr hab. prawa, Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego, Instytut Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
2 J. Wołosz, Międzynarodowa współpraca bibliotek polskich. Potrzeby i możliwości,
„Przegląd Biblioteczny” 1988, z. 3–4, s. 313–314.
3 Ibidem, s. 314. Na temat tożsamości państwa polskiego zob. L. Antonowicz, Tożsamość państwa polskiego w prawie międzynarodowym, „Państwo i Prawo” 1993, z. 10,
s. 3 i n. Zob. też: C. Berezowski, Powstanie Państwa Polskiego w świetle prawa narodów,
Warszawa 1934.
4 J. Wołosz, op.cit., s. 314. Zob. też: E. Kuntze, Współudział Polski w międzynarodowych pracach bibljotekarskich, „Przegląd Bibljoteczny” 1932, z. 3, s. 111 i n.
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z najwybitniejszych polskich bibliotekarzy5, na III Zjeździe Bibliotekarzy Polskich w Wilnie w 1932 r., cele, jakie przyświecały tym kontaktom. Stwierdził
on, że „przez nasz udział w organizacjach międzynarodowych i w ich pracach
korzystamy z tych wszystkich ułatwień, jakie one dają, i w ten sposób służymy
naszej nauce. Służymy jej jednak jeszcze w inny sposób. Oto w bibljografjach
zapoznajemy zagranicznych uczonych z wynikami osiągniętemi przez naszą
naukę, w stosunkach bibljotecznych ułatwiamy im korzystanie z tych wyników. W ten sposób prowadzimy akcję propagandową w dziedzinie tak wielkiej
i tak ważnej, jaką jest nauka, wzmacniamy łączność między polskiemi kołami
naukowemi zagranicznemi, wprowadzamy naukę polską na rynek wszechświatowy i cementujemy ją z powszechną nauką w jedną, nierozerwalną całość”6.
Jednym z istotnych elementów międzynarodowej współpracy bibliotecznej
jest wymiana publikacji. Początki tego typu współpracy dostrzec można już
w XVII w. Zapoczątkowana ona została przez europejskie towarzystwa naukowe i uniwersytety, a jej istotnym celem było zaoszczędzenie środków finansowych przeznaczonych na zakupy7. Należy przywołać w tym miejscu postać
francuskiego lekarza i bibliofila, Aleksandra Vattemare’a, który był głównym
rzecznikiem i inicjatorem międzynarodowej wymiany we współczesnym znaczeniu. Odwiedzając biblioteki w różnych państwach zauważył, że z jednej strony posiadają one liczne dublety, z drugiej zaś mają liczne braki w księgozbiorach. To spostrzeżenie legło u podstaw głoszonej przez niego idei stworzenia
międzynarodowej organizacji dla celów wymiany. Warto zauważyć, że wysiłki
5

Zob. M. Łodyński, Rola Edwarda Kuntzego w bibliotekarstwie polskim, „Przegląd
Biblioteczny” 1957, z. 7, s. 97 i n.
6 E. Kuntze, op.cit., s. 112–113. E. Kuntze zwracał uwagę na rolę nauki, ale także
i innych dziedzin współpracy międzynarodowej. Znamienne także i dziś są jego słowa dotyczące potrzeby współpracy międzynarodowej, w których stwierdził: „Od Ligi Narodów
zaczynając, a na międzynarodowych związkach sportowych kończąc – wszystkie dziedziny
działalności człowieka, wszystkie grupy społeczeństwa objęte są dążeniem do jednoczenia
się i do wspólnego działania. Obok tego obserwujemy w niektórych państwach niezwykłą
wybujałość prądów nacjonalistycznych lub klasowej ideologji, – jednostronnej wprawdzie
–, która jednak dąży także – jakkolwiek innemi drogami – do objęcia całej ludzkości. Odnosi się wrażenie, że im silniej trzeszczą podstawy współpracy międzynarodowej, podważanej przez prądy, nacjonalistyczny i komunistyczny, tem bardziej wzmagają się usiłowania
zjednoczenia ludzkości na drodze wzajemnego porozumienia się” (ibidem, s. 104).
7 Pierwszą umową wielostronną w tym zakresie była tzw. konwencja marburska
z 1817 r., która zakładała wymianę publikacji akademickich między uniwersytetami.
W. Słabczyński, Międzynarodowa wymiana publikacji. Stan obecny i potrzeby, „Przegląd
Biblioteczny” 1963, z. 5, s. 65.
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Vattemare’a spotkały się za jego życia tylko z połowicznym powodzeniem, gdyż
w pewnym stopniu postulat ten został zrealizowany przez założony w 1846 r.
w Stanach Zjednoczonych Smithsonian Institution. Natomiast pełniejszy
wyraz, jak podkreśla W. Słabczyński, znalazły w przyjętych w dniu 15 marca
1886 r. tzw. konwencjach brukselskich8, tj. Konwencji dotyczącej wymiany międzynarodowej dokumentów urzędowych oraz publikacyj naukowych i literackich oraz Konwencji w celu zabezpieczenia bezpośredniej wymiany dziennika
urzędowego oraz roczników i dokumentów parlamentarnych9. Polska przystąpiła do pierwszej z nich w dniu 19 listopada 1920 r.10, a do drugiej w dniu
21 kwietnia 1921 r.11 O znaczeniu tego rodzaju współpracy może świadczyć fakt
przyjęcia w późniejszych czasach kolejnych konwencji regulujących te zagadnienia. Zostały one przyjęte pod auspicjami UNESCO w Paryżu w dniu 5 grudnia 1958 r., tj. Konwencja dotycząca międzynarodowej wymiany wydawnictw
i Konwencja dotycząca międzypaństwowej wymiany wydawnictw urzędowych
i dokumentów rządowych12. Umowy te zostały przyjęte przez Polskę i weszły
w życie w stosunku do Polski w dniu 12 lutego 1971 r.13
Każde państwo, realizując założenia polityki zagranicznej, prowadzi odpowiednią politykę traktatową14. Szczególne miejsce w stosunkach traktatowych
8

Ibidem, s. 65–66.
Informacja o przystąpieniu i teksty konwencji brukselskich zostały opublikowane
początkowo w Dz.Urz. MSZ 1921, nr 2, poz. 15 (Warto nadmienić, co ciekawe, że publikując w Dzienniku Urzędowym użyto liczby pojedynczej i określono jako Konwencja
brukselska). Zob. też M.P. 1921, nr 151, dział nieurzędowy.
10 Publikując tekst w Dzienniku Ustaw podano tytuł: Konwencja dotycząca międzynarodowej wymiany urzędowych wydawnictw i innych publikacyj, Dz.U. 1924, nr 88, poz. 834.
11 Publikując tekst w Dzienniku Ustaw podano tytuł: Konwencja w celu zapewnienia
bezpośredniej wymiany dziennika ustaw, jak również roczników i dokumentów parlamentarnych, Dz.U. 1939, nr 43, poz. 280. Na temat konwencji zob.: L. Ehrlich, Prawo międzynarodowe, Warszawa 1958, s. 690–691; W. Słabczyński, op.cit., s. 66.
12 Dz.U. 1971, nr 8, poz. 88 i 89, zał.
13 Zob. Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 1971 r. w sprawie przyjęcia przez
Polskę Konwencji dotyczącej międzynarodowej wymiany wydawnictw, sporządzonej w Paryżu dnia 5 grudnia 1958 r., Dz.U. 1971, nr 8, poz. 90 oraz Oświadczenie rządowe z dnia
23 marca 1971 r. w sprawie przyjęcia przez Polskę Konwencji dotyczącej międzypaństwowej wymiany wydawnictw rządowych i dokumentów rządowych, sporządzonej w Paryżu
dnia 5 grudnia 1958 r., Dz.U. 1971, nr 8, poz. 91. Na temat Konwencji zob. L. Biliński,
Międzynarodowa wymiana wydawnictw a przepisy celne, „Przegląd Biblioteczny” 2002,
z. 1–2, s. 91 i n.
14 Zob. R. Podgórzańska, B. Szczepanik, Słowo wstępne, [w:] eadem (wybór i oprac.),
Uregulowania traktatowe Polski w latach 1945–1998. Teksty wybranych dwustronnych
9
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państw zajmują dwustronne umowy o współpracy i przyjaźni, które odzwierciedlają priorytety polityki zagranicznej państw – wskazują pod względem
terytorialnym obszary ich zainteresowania, określają kształt kontaktów z różnymi partnerami, uwypuklając przy tym cechy charakterystyczne ich wzajemnych relacji15. Pozwalają one także wskazać priorytetowe dziedziny współpracy
we wzajemnych stosunkach.
Przemiany w państwach Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 r. wpłynęły na zmianę polityki i praktyki traktatowej Polski16, która zawarła w „nowych
warunkach” traktaty o przyjaźni i współpracy17 z dwudziestoma państwami
(w tym ze wszystkimi państwami sąsiednimi), a mianowicie (w porządku chronologicznym) z: Francją (9 kwietnia 1991 r.)18, Niemcami (17 czerwca 1991 r.)19,
Czechami (6 października 1991 r.)20, Słowacją (6 października 1991 r.)21, Węumów politycznych zawartych przez Polskę z niektórymi krajami europejskimi, Koszalin
1999, s. 10.
15 A. Przyborowska-Klimczak, W.S. Staszewski, Wstęp, [w:] eademi (wstęp i oprac.),
Traktaty o przyjaźni i współpracy zawarte przez Polskę. Wybór dokumentów, Lublin
2005, s. 5. Zob. też: J. Kukułka, Traktaty sąsiedzkie Polski Odrodzonej, Wrocław 1998
, s. 5.
16 R. Szafarz, Stosunki traktatowe Rzeczypospolitej Polskiej. Nowa jakość w latach
1989–2000, „Studia Prawnicze” 2003, z. 2, s. 5.
17 Teksty wszystkich zawartych przez Polskę umów o przyjaźni i współpracy zostały
opublikowane w: A. Przyborowska-Klimczak, W. Sz. Staszewski (wstęp i oprac.), Traktaty
o przyjaźni i współpracy...
18 Traktat o przyjaźni i solidarności między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, sporządzony w Paryżu w dniu 9 kwietnia 1991 r., Dz.U. 1992, nr 81, poz. 415.
19 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisany w Bonn w dniu 17 czerwca 1991 r., Dz.U.
1992, nr 14, poz. 56.
20 Układ między Rzecząpospolitą Polską a Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną
o dobrym sąsiedztwie, solidarności i przyjacielskiej współpracy, sporządzony w Krakowie w dniu 6 października 1991 r., Dz.U. 1992, nr 59, poz. 296. Traktat ten został podpisany jeszcze przed podziałem Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, w wyniku
którego powstały Republika Czeska i Republika Słowacka. Został on przyjęty w drodze
sukcesji przez Republikę Czeską. Zob. Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o sukcesji umów dwustronnych i przeglądzie systemu
traktatowego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, podpisany w Warszawie w dniu 29 marca 1996 r. Tekst – A. Przyborowska-Klimczak, W. Staszewski (wstęp
i oprac.), Stosunki traktatowe Polski z państwami sąsiednimi. Wybór dokumentów, Lublin
1998, s. 85–87.
21 Układ między Rzecząpospolitą Polską a Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną
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grami (6 października 1991 r.)22, Włochami (11 października 1991 r.)23, Ukrainą
(18 maja 1992 r.)24, Rosją (22 maja 1992 r.)25, Białorusią (23 czerwca 1992 r.)26,
Estonią (2 lipca 1992 r.)27, Hiszpanią (26 października 1992 r.)28, Łotwą (1 lipca
1992 r.)29, Rumunią (25 stycznia 1993 r.)30, Bułgarią (25 lutego 1993 r.)31, Gruzją
o dobrym sąsiedztwie, solidarności i przyjacielskiej współpracy, sporządzony w Krakowie
w dniu 6 października 1991 r. Traktat został przyjęty w drodze sukcesji przez Republikę
Słowacką. Zob. Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki
Słowackiej dotyczący obowiązywania w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką dwustronnych umów międzynarodowych zawartych między Polską
(Rzecząpospolitą Polską, Polską Rzecząpospolitą Ludową) a Czechosłowacją (Republiką
Czechosłowacką, Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną, Czeską i Słowacką Republiką
Federacyjną) w latach 1918–1992, podpisany w Bratysławie w dniu 8 lipca 1993 r. Tekst –
ibidem, s. 117–119.
22 Układ między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską o przyjacielskiej i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzony w Krakowie w dniu 6 października 1991 r., Dz.U.
1992, nr 59, poz. 298.
23 Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Włoską, sporządzony w Warszawie w dniu 11 października 1991 r., Dz.U. 1996, nr 52, poz. 226.
24 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy, sporządzony w Warszawie w dniu 18 maja 1992 r., Dz.U.
1993, nr 125, poz. 573.
25 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzony w Moskwie w dniu 22 maja 1992 r., Dz.U. 1993, nr 61,
poz. 291.
26 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie
i przyjaznej współpracy, podpisany w Warszawie w dniu 23 czerwca 1992 r., Dz.U. 1993,
nr 118, poz. 527.
27 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o przyjaznej współpracy i bałtyckim dobrosąsiedztwie, sporządzony w Tallinie w dniu 2 lipca 1992 r., Dz.U.
1993, nr 121, poz. 536.
28 Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem
Hiszpanii, sporządzony w Madrycie w dniu 26 października 1992 r., Dz.U. 1995, nr 18,
poz. 84.
29 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską o przyjaźni i współpracy, sporządzony w Rydze w dniu 1 lipca 1992 r., Dz.U. 1993, nr 114, poz. 502.
30 Układ między Rzecząpospolitą Polską a Rumunią o przyjaznych stosunkach
i współpracy, sporządzony w Bukareszcie w dniu 25 stycznia 1993 r., Dz.U. 1994, nr 29,
poz. 106.
31 Układ między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o przyjaznych stosunkach i współpracy, podpisany w Warszawie w dniu 25 lutego 1993 r., Dz.U. 1993, nr 118,
poz. 529.
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(20 kwietnia 1993 r.)32, Turcją (3 listopada 1993 r.)33, Litwą (26 kwietnia 1994 r.)34,
Mołdawią (15 listopada 1994 r.)35, Uzbekistanem (11 stycznia 1995 r.)36 i Grecją
(12 czerwca 1996 r.)37.
Dokonując analizy postanowień zawartych przez Polskę w latach dziewięćdziesiątych traktatów o przyjaźni i współpracy można stwierdzić, że tylko
w traktatach z siedmioma państwami odnajdujemy postanowienia, w których
użyto słowo „biblioteka”. W umowach z Czechami, Niemcami, Słowacją i Węgrami stwierdzono, że kontrahenci „będą popierać intensywną wymianę informacji i dokumentacji naukowo-technicznej, a także ułatwiać dostęp do in32

Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Gruzji,
sporządzony w Tbilisi w dniu 20 kwietnia 1993 r., Dz.U. 2000, nr 2, poz. 7.
33 Układ o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, sporządzony w Warszawie w dniu 3 listopada 1993 r., Dz.U. 1995, nr 118, poz. 566.
Warto zwrócić uwagę, że w stosunkach wzajemnych obowiązuje także Traktat Przyjaźni
między Polską a Turcją, podpisany w Lozannie w dniu 23 lipca 1923 r. (Dz.U. 1924, nr 39,
poz. 407).
34 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzony w Wilnie w dniu 26 kwietnia 1994 r.,
Dz.U. 1995, nr 15, poz. 71.
35 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowa o przyjaźni i współpracy, sporządzony w Warszawie w dniu 15 listopada 1994 r., Dz.U. 1996, nr 76, poz. 363.
36 Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Uzbekistanu, sporządzony w Warszawie w dniu 11 stycznia 1995 r., Dz.U. 1996, nr 26, poz. 115.
37 Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecką, sporządzony w Atenach w dniu 12 czerwca 1996 r., Dz.U. 1998, nr 129, poz. 852. Warto nadmienić, że w stosunkach wzajemnych obowiązuje Traktat przyjaźni, koncyliacyjny
i arbitrażowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecką, podpisany w Warszawie
w dniu 4 stycznia 1932 r. (Traktat utracił moc w części dotyczącej koncyliacji i arbitrażu
w dniu 22 października 1995 r., tj. w dniu wejścia w życie w stosunku do Grecji Konwencji
o Koncyliacji i arbitrażu w ramach KBWE, podpisanej w Sztokholmie w dniu 15 grudnia
1992 r. [Dz.U. 1999, nr 98, poz. 1139]; w stosunku do Polski ta Konwencja weszła w życie
w dniu 5 grudnia 1994 r.), Dz.U. 1932, nr 66, poz. 614. Polska jest także związana traktami o przyjaźni i współpracy z Afganistanem (Traktat Przyjaźni pomiędzy Najjaśniejszą Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Afganistańskim, podpisany w Angorze w dniu
3 listopada 1927 r., Dz.U. 1928, nr 55, poz. 523), Angolą (Porozumienie między Polską
Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Angoli o przyjaźni i współpracy, podpisane
w Luandzie w dniu 4 grudnia 1978 r., Dz.U. 1984, nr 29, poz. 147) oraz Iranem (Traktat
Przyjaźni pomiędzy Najjaśniejszą Rzecząpospolitą Polską a Cesarstwem Perskim, podpisany w Teheranie w dniu 19 marca 1927 r., Dz.U. 1930, nr 73, poz. 580), a zatem w sumie
z dwudziestoma trzema państwami.
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stytutów naukowo-badawczych, archiwów, bibliotek i podobnych instytucji”38.
38

Zob. art. 14 ust. 3 Traktatu z Czechami i Słowacją, art. 15 ust. 4 Traktatu z Niemcami, art. 10 ust. 4 Traktatu z Węgrami. Warto także zauważyć, że Traktat z Niemcami
przewiduje, oprócz już wskazanych zobowiązań dotyczących ułatwiania dostępu, że strony
będą ułatwiać i rozwijać współpracę naukową oraz popierać inicjatywy naukowców i instytucji badawczych, zmierzające do dynamicznego, harmonijnego i wszechstronnego rodzaju
tej współpracy (art. 15 ust. 1 i 3). Ponadto podkreślono w umowie konieczność znacznego
rozszerzenia współpracy w dziedzinie nauki i szkolnictwa, a w tym celu kontrahenci zobowiązali się m.in. do wspierania i rozszerzania bezpośredniej współpracy i wymiany między
naukowymi instytucjami badawczymi (art. 26 ust. 1). Strony zobowiązały się współpracować w zakresie zachowania i opieki nad europejskim dziedzictwem kulturowym (art. 28
ust. 1). Kierując się postanowieniami Traktatu z 1991 r. Polska i Niemcy zawarły w 1997 r.
Umowę o współpracy kulturalnej (Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy kulturalnej, podpisana w Bonn
w dniu 14 lipca 1997 r., Dz.U. 1999, nr 39, poz. 379), w której kontrahenci zobowiązali się
realizować, w celu upowszechniania lepszej znajomości kultury drugiego państwa, odpowiednie przedsięwzięcia i udzielać sobie wzajemnie pomocy w ramach swoich możliwości
w szczególności m.in. przy popieraniu kontaktów bibliotek, jak również przy spotkaniach
specjalistów i wymianie materiałów (art. 2). Ponadto ustaliły, że będą ułatwiać – w ramach
obowiązujących przepisów – dostęp do archiwów, bibliotek, zbiorów muzealnych oraz
podobnych placówek i ich naukowe wykorzystanie (art. 10). Z kolei zawarty w 1991 r.
Traktat z Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną (który obowiązuje z Republiką Czeską
i Republiką Słowacką) zawiera także zobowiązanie stron do popierania i ułatwiania współpracy naukowej i technicznej oraz podejmowania wspólnych przedsięwzięć (art. 14 ust. 1,
zob. też art. 15 ust. 1 i 2 Traktatu), a także popierania inicjatyw instytucji badawczych
(art. 14 ust. 2). Polska i Czechy związane są także Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa
i nauki, podpisanej w Pradze w dniu 30 września 2003 r. (Dz.U. 2004, nr 244, poz. 2449),
w której strony stwierdziły, że będą popierały rozwój bezpośredniej współpracy bibliotek publicznych i naukowych (art. 7). Natomiast Polska i Słowacja związane są Umową
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy
kulturalnej, oświatowej i naukowej, podpisaną w Bratysławie w dniu 23 marca 2000 r. (M.P.
2002, nr 6, poz. 123), w której strony uzgodniły, że będą popierać rozwój bezpośredniej
współpracy bibliotek państwowych i innych oraz instytucji kulturalno-oświatowych (art.
10). Układ polsko-węgierski przewiduje także zobowiązanie stron do popierania i ułatwiania umacniania kontaktów naukowych i technicznych oraz inicjatyw uczonych i instytucji
badawczych (art. 10 ust. 1 i 3). W dodatku uzgodniono, że strony będą popierać wzajemny
przepływ informacji w różnych dziedzinach, w tym naukowych (art. 13). Rok później, bo
w 1992 r., oba państwa podpisały Umowę o współpracy kulturalnej i naukowej (Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Budapeszcie w dniu 13 października 1992 r.,
Dz.U. 1993, nr 70, poz. 335 oraz ponownie Dz.U. 1993, nr 123, poz. 552). W Umowie tej
państwa zobowiązały się do współpracy bibliotek oraz wymiany informacji (publikacji,
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Podobne postanowienie zawarto w traktatach z Bułgarią i Rumunią. Uzgodniono w nich, że „Strony będą ułatwiać wymianę informacji i dokumentacji
naukowej i naukowo-technicznej oraz dostęp do jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych, archiwów i bibliotek”39. Zbliżona treść zobowiązania znajduje się w traktacie z Grecją, w którym w art. 11 ust. 1 stwierdzono:
„Strony będą popierać wymianę informacji naukowo-technicznej, a także ułatwiać sobie nawzajem dostęp do archiwów, bibliotek i tym podobnych instytucji, w zakresie określonym przez ustawodawstwo obu krajów”. Warto jednak
zauważyć, że w tej umowie podkreślono znaczenie uregulowań wewnętrznych obu kontrahentów. Ponadto w tym traktacie szczególne znaczenie przy
omawianiu przedmiotowego zagadnienia ma treść ust. 4 art. 11, który brzmi:
„Strony będą wspierać współpracę między instytucjami wyspecjalizowanymi
książek, czasopism i pozostałych nośników informacji, w tym środków audiowizualnych),
a także do ułatwiania wzajemnie swym naukowcom dostępu do materiałów znajdujących
się w bibliotekach, archiwach, muzeach, instytucjach szkolnictwa wyższego i instytutach
naukowych, korporacjach i stowarzyszeniach oraz zapewnienia możliwości prowadzenia
badań naukowych w tych instytucjach, zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi (art. 8 oraz art. 5).
39 Zob. art. 10 zd. 3 Traktatu z Bułgarią, art. 11 ust. 3 Traktatu z Rumunią. W traktatach z Bułgarią i Rumunią uzgodniono także, że strony będą rozwijać i ułatwiać współpracę
naukową oraz popierać współpracę między uczelniami, ośrodkami i instytutami naukowo-badawczymi (art. 10 zd. 1 i 2 Traktatu z Bułgarią, art. 11 ust. 1 i 2 Traktatu z Rumunią).
Warto nadmienić, że Polska i Rumunia są stroną Umowy między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury, podpisanej
w Warszawie w dniu 23 czerwca 1994 r. (Dz.U. 1995, nr 109, poz. 532), w której stwierdzono m.in., że strony będą sprzyjać wzajemnemu zrozumieniu wartości kultury i sztuki obu
narodów poprzez współpracę bibliotek (art. 6 pkt c). W dodatku uzgodniono, że kontrahenci będą rozwijać współpracę w zakresie nauki, szkolnictwa, kultury i sportu oraz w innych
dziedzinach pokrewnych oraz będą umożliwiać wymianę materiałów i dokumentów, a także
ułatwiać kontakty między zainteresowanymi instytucjami i osobami prywatnymi (art. 1).
Polska i Bułgaria są zaś stroną Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem
Republiki Bułgarii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie w dniu
25 lutego 1993 r. (Dz.U. 1993, nr 124, poz. 565), w której nie zawarto żadnego bezpośredniego postanowienia dotyczącego współpracy bibliotek. Natomiast warto zwrócić uwagę na
postanowienia art. 4 i 1 Umowy. W art. 4 postanowiono, że strony będą popierać i rozszerzać
współpracę i wymianę w dziedzinie edukacji i nauki oraz stwarzać odpowiednie warunki do
bezpośrednich kontaktów między szkołami, instytucjami oświatowymi i naukowymi. Art. 1
Umowy brzmi: „Umawiające się Strony będą popierać inicjatywy i formy wszechstronnej
i bezpośredniej współpracy, podejmowane przez państwowe, społeczne i prywatne instytucje, organizacje, stowarzyszenia, związki naukowe i twórcze oraz osoby indywidualne, służące
osiągnięciu celów niniejszej umowy i wzajemnego zbliżeniu obu Państw”.
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w dziedzinach wymienionych w ustępach 1 i 2 oraz inicjowanie wspólnych
programów naukowych, skoordynowanych z odpowiednimi programami Unii
Europejskiej”. Można zatem stwierdzić, że w tej umowie wyróżniono współpracę biblioteczną jako dziedzinę wspólnego zainteresowania stron40.
Mimo tego, że w pozostałych traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych
przez Polskę w latach dziewięćdziesiątych nie ma bezpośredniego odniesienia
do bibliotek i współpracy bibliotecznej, to można pokusić się o stwierdzenie,
że można ją wywnioskować z postanowień, które w sposób pośredni odnoszą
się do niej.
Na przykład w Traktacie z Francją w art. 6 ust. 1 postanowiono, że oba
państwa w oparciu o dziedzictwo wspólnej kultury i wartości umacniają swoją
współpracę w dziedzinach nauki, techniki, kształcenia i kultury oraz w tym
celu uruchomią one, w razie potrzeby, odpowiednie mechanizmy instytucjonalne. Ponadto stwierdzono w umowie, że każda ze stron będzie się starać, aby
jej ludność lepiej mogła poznać osiągnięcia naukowe, techniczne i kulturalne
drugiego kontrahenta i w tym celu będzie ułatwiać rozpowszechnianie książek
i prasy państwa partnera41.
40 W traktacie tym stwierdzono także, że strony będą przywiązywać pierwszorzędną
wagę do rozszerzania i umacniania współpracy w dziedzinie nauki (art. 9 ust. 1). Polska
i Grecja są stroną zawartej jeszcze w 1976 r. Umowy o współpracy kulturalnej i naukowej
(Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Atenach w dniu 31 marca 1976 r.,
Dz.U. 1977, nr 34, poz. 146), w której kontrahenci zobowiązali się rozwijać współpracę
bibliotek oraz popierać wymianę książek i innych publikacji w dziedzinie kultury, nauki
i oświaty (art. 1 pkt 3 i 6). Należy dodać, że w dniu 8 lipca 2013 r. w Warszawie została
zawarta Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Greckiej
o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, sportu, młodzieży i środków masowego
przekazu (tekst udostępniony przez MSZ RP), która nie weszła jeszcze w życie, a z dniem
wejścia jej w życie utraci moc polsko-grecka Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej
z 1976 r. Umowa z 2013 r. przewiduje, że kontrahenci będą popierać współpracę bibliotek
publicznych i archiwów państwowych obu państw oraz wymianę informacji i materiałów,
zgodnie z przepisami wewnętrznymi (art. 8).
41 Polska i Francja zawarły także w 2004 r. Umowę o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji (Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki
Francuskiej o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisana w Paryżu w dniu
22 listopada 2004 r., M.P. 2008, nr 36, poz. 325), w której uzgodniono, że strony będą popierały współpracę archiwów, bibliotek, muzeów, szkół i uczelni artystycznych oraz innych
instytucji kulturalnych i artystycznych, poprzez ułatwianie dostępu do nich specjalistom
i badaczom państw-stron. Dodano także, że zasady tej współpracy mogą być przedmiotem
szczególnych uzgodnień między zainteresowanymi placówkami (art. 2 pkt 8).
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Traktat polsko-włoski zawiera zobowiązanie stron do podejmowania wszelkich starań dla intensyfikacji wzajemnej współpracy naukowej (art. 16) oraz
różnych form współpracy kulturalnej (art. 17)42.
Także w traktatach zawartych przez Polskę z trzema wschodnimi sąsiadami
(Ukrainą, Rosją i Białorusią) znajdują się postanowienia dotyczące sprzyjania
współpracy w dziedzinie kultury, nauki, oświaty i informacji.
Traktat z Ukrainą przewiduje, że strony będą sprzyjać współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, przestrzegając światowych i europejskich standardów, określonych w szczególności w konwencjach UNESCO, Europejskiej
konwencji kulturalnej43 i dokumentach KBWE (art. 13 ust. 1), a także będą
działać na rzecz rozwoju współpracy instytucji naukowych oraz sprzyjać
wspólnym pracom badawczym (art. 13 ust. 5)44.
W Traktacie polsko-rosyjskim strony stwierdziły, że będą sprzyjać rozwojowi wszechstronnej współpracy w dziedzinie kultury, nauki, oświaty i szkolnictwa wyższego na zasadach określonych w konwencjach UNESCO i dokumentach KBWE oraz na podstawie odpowiednich umów dwustronnych (art.
13 ust. 1). Ponadto będą podejmować działania na rzecz rozszerzania różnorodnych form wymiany kulturalnej, a także sprzyjać bezpośredniej współpracy
między instytucjami, stowarzyszeniami kulturalnymi oraz twórcami (art. 13
ust. 2). Przewidziano także w umowie, że kontrahenci będą sprzyjać tworzeniu
warunków dla szerokiej wymiany informacji oraz dostępu do niej oraz popierać współdziałanie w zakresie wymiany i rozpowszechniania książek oraz
przekazów audiowizualnych (art. 13 ust. 6)45.
42 Warto nadmienić, że państwa uzgodniły także Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisaną w Rzymie dnia 12 lipca 2005 r. (Dz.U. 2007, nr 232, poz. 1707), w której
stwierdzono, iż kontrahenci będą sprzyjać w szczególności m.in. współpracy w dziedzinie
bibliotekarstwa, książki i archiwistyki (art. 2 pkt 2).
43 Europejska Konwencja kulturalna, sporządzona w Paryżu dnia 19 grudnia 1954 r.,
Dz.U. 1990, nr 8, poz. 44. W tekście Traktatu polsko-ukraińskiego błędnie podano datę
przyjęcia Europejskiej Konwencji kulturalnej, a mianowicie 1953 r.
44 W dodatku w Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy
o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, podpisanej w Kijowie w dniu 20 maja
1997 r. (Dz.U. 2000, nr 3, poz. 29) uzgodniono, że strony będą sprzyjać upowszechnianiu
książki, rozwojowi czytelnictwa i współpracy bibliotek między obu państwami (art. 5).
45 W Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, podpisanej w Warszawie w dniu
25 sierpnia 1993 r. (Dz.U. 1994, nr 36, poz. 133) stwierdzono, że kontrahenci będą popierać
rozwój współpracy między instytucjami naukowymi obu państw (art. 21), a także będą
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Traktat polsko-białoruski, oprócz zobowiązania dotyczącego sprzyjania
współpracy w dziedzinie kultury, nauki, oświaty i informacji (art. 22 ust. 1),
przewiduje także, że strony będą sprzyjać współpracy między instytucjami
i organizacjami kulturalnymi (art. 22 ust. 4) oraz między szkołami, wyższymi
uczelniami i innymi instytucjami naukowymi (art. 22 ust. 7)46.
W umowach Polski z Estonią i Łotwą w identyczny sposób uzgodniono, że
strony będą popierać wszechstronny rozwój współpracy w dziedzinie kultury,
nauki i oświaty oraz będą stosować istniejące światowe i europejskie standardy47. Ponadto przewidziano, że będą one działać na rzecz rozwoju współpracy
pomiędzy instytucjami naukowymi48 oraz ułatwiać rozpowszechnianie prasy,
książek i przekazów audiowizualnych drugiego kontrahenta49. Analogiczne posprzyjać wymianie wystaw między muzeami, galeriami, bibliotekami i archiwami (udzielając wystawom gwarancji rządowych wraz z odpowiedzialnością finansową i ubezpieczeniową) oraz wspierać wymianę pracowników merytorycznych tych instytucji (art. 4).
46 Kierując się postanowieniami Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy Polska i Białoruś zawarły Umowę o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty
(Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, podpisana w Warszawie w dniu 27 listopada
1995 r., Dz.U. 1996, nr 76, poz. 365), w której uzgodniono, że strony będą wszechstronnie
popierać bezpośrednią współpracę między uczonymi, placówkami badawczymi, akademiami nauk oraz innymi organizacjami naukowymi obu państw. Będą także dążyły do zapewnienia niezbędnych warunków współpracy naukowej m.in. przez wymianę informacji,
publikacji i dokumentacji naukowej, udostępnianie materiałów archiwalnych, zbiorów bibliotecznych i innych materiałów źródłowych (art. 9). Ponadto uzgodniono, że oba państwa
będą sprzyjać rozwojowi wymiany wystaw pomiędzy państwowymi muzeami, galeriami,
bibliotekami, archiwami (art. 5).
47 Określone w szczególności w konwencjach UNESCO i dokumencie krakowskiego
sympozjum KBWE w sprawie europejskiego dziedzictwa kulturalnego (zob. art. 11 ust. 1
Traktatu z Estonią i art. 11 ust. 1 Traktatu z Łotwą).
48 Art. 12 ust. 1 Traktatu z Estonią i art. 12 ust. 1 Traktatu z Łotwą.
49 Art. 14 ust. 1 Traktatu z Estonią i art. 14 ust. 1 Traktatu z Łotwą. W stosunkach
polsko-estońskich obowiązuje także umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rzędem Republiki Estońskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Tallinie
w dniu 2 lipca 1992 r. (Dz.U. 1995, nr 15, poz. 75), w której przewidziano, że strony będą
popierać podejmowanie przez właściwe organy i instytucje rządowe oraz przez organizacje
i instytucje pozarządowe przedsięwzięć służących zbliżeniu obu kontrahentów, w szczególności przez m.in. wymianę informacji, tj. publikacji, książek, czasopism i pozostałych
nośników informacji (art. 5). Bezpośrednie postanowienia dotyczące współpracy bibliotek
zostały zawarte w Porozumieniu o współpracy kulturalnej między Ministerstwem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki
Estońskiej, podpisanym w Tallinie w dniu 20 marca 2006 r. (M.P. 2006, nr 79, poz. 789),
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stanowienia znajdują się w polsko-gruzińskim traktacie z 1993 r.50 W podobny
sposób (prawie analogicznie51) ujęto te kwestie w traktatach zawartych przez
Polskę z Mołdawią52 i Uzbekistanem53.
Zawarty w 1992 r. Traktat polsko-hiszpański o przyjaźni i współpracy
w art. 12 stanowi, że strony będą umacniać współpracę w dziedzinie kultury, nauki, oświaty i techniki, a także, iż będą współuczestniczyć i pomagać
w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów między placówkami rządowymi,
instytucjami kulturalnymi, związkami i stowarzyszeniami twórczymi, uniwersytetami, innymi placówkami szkolnictwa wyższego, ośrodkami badawczymi,
w którym uzgodniono, że strony będą popierać współpracę między Bibliotekami Narodowymi obu państw zgodnie z istniejącymi porozumieniami tych instytucji, a także, iż będą
popierać współpracę bibliotek publicznych (art. 6). Natomiast w stosunkach polsko-łotewskich obowiązuje Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki
Łotewskiej o współpracy kulturalno-edukacyjnej, podpisana w Rydze w dniu 29 marca
2006 r. (Dz.U. 2008, nr 161, poz. 1000), w której stwierdzono, że strony, w celu upowszechniania znajomości kultury drugiego kontrahenta, będą popierały m.in. współpracę między
muzeami państwowymi i samorządowymi oraz bibliotekami (art. 11).
50 Zob. art. 11 ust. 1; art. 12 ust. 1 i art. 14 ust. 1 Traktatu Gruzją. We wzajemnych
stosunkach obowiązuje też Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem
Republiki Gruzji o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Tbilisi w dniu 20 kwietnia 1993 r. (Dz.U. 1993, nr 117, poz. 525). Umowa ta przewiduje, że strony będą udzielać
wszechstronnego poparcia rozszerzaniu i pogłębianiu bezpośredniej współpracy między
uczonymi, placówkami badawczymi i organizacjami naukowymi obu państw, a także będą
dążyły do zapewnienia niezbędnych warunków współpracy naukowej m.in. przez udostępnianie archiwów, zbiorów bibliotecznych i innych materiałów źródłowych (art. 2).
51 Różnica polega na tym, że nie przywołano tylko krakowskiego dokumentu KBWE,
a dokumenty KBWE.
52 Zob. art. 11 ust. 1; art. 12 ust. 1 i art. 14 ust. 1 Traktatu z Mołdawią. We wzajemnych stosunkach obowiązuje też Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rządem Republiki Mołdowa o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Kiszyniowie w dniu 10 grudnia 1997 r. (Dz.U. 1999, nr 39, poz. 381), w której stwierdzono, że
strony będą sprzyjać nawiązywaniu kontaktów między muzeami, archiwami, bibliotekami
i teatrami (art. 3).
53 Zob. art. 11 ust. 1; art. 12 ust. 1 i art. 14 ust. 1 Traktatu z Uzbekistanem. We wzajemnych stosunkach obowiązuje też Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie w dniu 11 stycznia 1995 r. (Dz.U. 1996, nr 114, poz. 543). Przewidziano w niej,
że kontrahenci będą popierać wymianę i współpracę we wszystkich dziedzinach kultury
i sztuki oraz stwarzać odpowiednie możliwości współpracy między organizacjami, instytucjami i osobami działającymi w tych dziedzinach (art. 10), a także, iż popierają współpracę
w dziedzinach należących do kompetencji UNESCO (art. 17).
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fundacjami, organizacjami prywatnymi oraz przedstawicielami kultury, nauki
i oświaty. Ponadto podkreślono, że państwa będą zwracać szczególną uwagę
na wzajemne upowszechnianie wiedzy o narodowym dorobku w dziedzinie
kultury i sztuki54.
W traktacie polsko-tureckim z 1993 r. uzgodniono jedynie, że kontrahenci
sprzyjać będą rozwojowi współpracy kulturalnej (art. 7)55.
Ostatni z omawianych traktatów, Traktat polsko-litewski, przewiduje że
państwa-strony będą między sobą rozwijać i ułatwiać współpracę naukową
i techniczną w celach pokojowych na zasadach równouprawnienia i wzajemnych korzyści (art. 9 ust. 4) oraz będą działać na rzecz rozwoju współpracy
pomiędzy różnymi rodzajami szkół i szkół wyższych oraz między instytutami
naukowymi (art. 19 ust. 1)56.
54

W stosunkach wzajemnych obowiązuje też Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Hiszpanii o współpracy kulturalnej i naukowej,
podpisana w Warszawie w dniu 23 maja 1997 r. (Dz.U. 1978, nr 7, poz. 22). Umowa te
przewiduje, że państwa będą rozwijać i umacniać współpracę w dziedzinach oświaty, nauki,
kultury, sztuki i środków masowego przekazu (art. 1); będą popierać wymianę delegatów
lub przedstawicieli instytucji lub organizacji oświatowych, naukowych, kulturalnych i artystycznych (art. 2); a także będą ułatwiać obywatelom kontrahenta odbywanie studiów
i praktyk w instytucjach naukowych, ośrodkach kulturalnych, artystycznych i szkolnictwa
wyższego oraz korzystanie, zgodnie z prawem wewnętrznym, z bibliotek, archiwów, muzeów itp. (art. 5).
55 W stosunkach wzajemnych obowiązuje też Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty
i kultury, sporządzona w Ankarze w dniu 24 października 1990 r. (Dz.U. 1995, nr 106, poz.
521), w której stwierdzono, że kontrahenci będą rozwijać współpracę w dziedzinie kultury
i sztuki, tj. literatury, muzyki, teatru, muzealnictwa i konserwacji zabytków, plastyki, wydawnictwa, bibliotekarstwa, a także w dziedzinie radia i telewizji oraz wideo, jak również
w dziedzinach architektury i archiwistyki przez inicjowanie i wspieranie m.in. wymiany
książek, publikacji, artykułów, informacji między muzeami, wydawnictwami, bibliotekami,
stowarzyszeniami i innymi instytucjami kulturalnymi (art. 3). Ponadto uzgodniono w Umowie, że strony będą ułatwiać osobom przybywającym w ramach zawartego porozumienia
dostęp do archiwów, bibliotek i muzeów państwa przyjmującego (art. 4).
56 We wzajemnych stosunkach obowiązuje też Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w dziedzinie kultury, oświaty
i nauki, podpisana w Wilnie w dniu 17 grudnia 1998 r. (M.P. 2002, nr 31, poz. 491). Umowa ta przewiduje, że kontrahenci będą wszechstronnie popierać zacieśnianie współpracy
między naukowcami, instytucjami naukowymi, placówkami badawczymi, akademiami
nauk oraz innymi instytucjami naukowymi obu państw, a także, iż będą popierać wymianę
pracowników naukowych, realizację wspólnych programów badań naukowych, wymianę
informacji naukowej i naukowo-technicznej, a także literatury naukowej, jak również orga-
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Podsumowując należy stwierdzić, że mimo tego, iż międzynarodowa współpraca bibliotek odgrywa ważną rolę, o czym wspomniano na początku i o czym
może także świadczyć wyodrębnianie się prawa bibliotecznego57, to nie zyskała
odpowiedniej rangi w zawartych przez Polskę traktatach o przyjaźni i współpracy po 1989 r. Zaledwie tylko w kilku traktatach ich postanowienia odnoszą się
bezpośrednio do bibliotek, a współpraca biblioteczna została wyszczególniona
tylko w traktacie z Grecją. To prawda, że w przypadku innych traktatów o przyjaźni i współpracy podpisanych przez Polskę współpracę biblioteczną można
wywnioskować z postanowień dotyczących współpracy naukowej i kulturalnej,
niemniej jednak powinna ona uzyskać odpowiednie miejsce wśród dziedzin
współpracy państw i powinna być odrębnie wyszczególniona. Należy przypuszczać, że w zawieranych przez Polskę w przyszłości traktatach o przyjaźni
i współpracy zadba się o wskazanie współpracy bibliotecznej jako priorytetowej
dziedziny wspólnego zainteresowania państw, a tym samym zadba się o nadanie jej odpowiedniej (doniosłej) roli, jaką odgrywa w kształtowaniu przyjaznych
stosunków między państwami i rozwoju postępu cywilizacyjnego na świecie.
Summary

The present article is devoted to the international cooperation of libraries in the
light of treaties on friendship and cooperation concluded by Poland following the
nizowanie wspólnych imprez naukowych oraz umożliwią korzystanie z archiwów, zbiorów
bibliotecznych oraz innych materiałów źródłowych (art. 3). Uzgodniono w niej, że będą też
stwarzane warunki dla bezpośredniej współpracy szkół wyższych, placówek naukowych
i badawczych obu państw (art. 4), a także iż będą popierane inicjatywy właściwych organów
i instytucji rządowych oraz organizacji pozarządowych sprzyjające lepszemu poznaniu
kultury drugiego kontrahenta i w tym celu strony będą popierać współpracę we wszystkich
dziedzinach kultury i sztuki oraz stwarzać odpowiednie warunki do kontaktów bezpośrednich między organizacjami, instytucjami i osobami fizycznymi działającymi w tych
dziedzinach (art. 10).
57 Przez prawo biblioteczne rozumiemy, jak stwierdza T. Zarzębski, ogół norm postępowania, dotyczących organizacji i funkcjonowania bibliotek, ustanowionych przez organy
władzy i administracji państwowej, obejmuje zatem wszelkie akty normatywne (także tzw.
interpretacyjne), które w całości lub części aktu normatywnego odnoszą się wyłącznie do
spraw bibliotecznych i z tego punktu widzenia zostały wydane. T. Zarzębski, Polskie prawo
biblioteczne 1773–1990, Warszawa 1991, s. 10 i n. Zob. także rozważania T. Zarzębskiego
na temat systemu polskiego prawa bibliotecznego, s. 12 i n.). O ewolucji polskiego prawa
bibliotecznego piszą T. Zarzębski, op.cit., s. 18 i n.; S. Kowalska, Prawo w działalności
współczesnych polskich bibliotek, Poznań–Kalisz 2009, s. 17 i n.
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1989 transformations in Central and Eastern Europe. When examining the provisions of the treaties, it could be noted that cooperation of libraries has not been accorded an appropriate position among the fields of common interest of states. Only
in a few treaties on friendship and cooperation we can find provisions that directly
relate to libraries, and only in one – the Polish-Greek Treaty of 1996, cooperation of
libraries is specified. Naturally, this kind of cooperation, on the basis of the analysis
made, can be deduced from the provisions of the treaties on scientific and cultural
cooperation, nevertheless in the future, it should be given an appropriate position
in the treaties on friendship and cooperation concluded by Poland and thus it has
to be distinguished among priority areas of common interest of the states.
Keywords: international cooperation of libraries, treaties on friendship and cooperation; Polish treaty practice, international scientific cooperation, international
cultural cooperation
Słowa kluczowe: międzynarodowa współpraca bibliotek, traktaty o przyjaźni
i współpracy, praktyka traktatowa Polski, międzynarodowa współpraca naukowa,
międzynarodowa współpraca kulturalna
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Majątkowe prawa autorskie jako prawa majątkowe
inne niż własność
Obwiązująca w Polsce obecnie Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.2 (u.pr.aut.) oparta jest na dualistycznej koncepcji praw autorskich3. Model niniejszy, którego podwaliny nakreśla niemiecki
teoretyk prawa – Joseph Kohler4, odwołuje się w swej istocie do poglądów
nakreślonych wcześniej m.in. przez Johanna Gottlieba Fichtego (1762–1814)5,
Georga W.F. Hegla (1770–1831)6 oraz Arthura Schopenhauera (1788–1860)7.
Fundamentem tak rozumianej konstrukcji praw autorskich jest wyodrębnienie
dwóch niezależnych od siebie praw – autorskiego prawa osobistego i autorskiego prawa majątkowego8, przy czym prawa majątkowe chronią ekonomicz1

Prawnik, doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego
SWPS w Warszawie, absolwent Wydziału Radia i Telewizji (kierunek Organizacja Produkcji Telewizyjnej i Filmowej) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Prawa
Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie.
2 Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych / Internetowy
system aktów prawnych, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083 [dostęp: 24.03. 2017], Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83.
3 J. Sobczak, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa–Poznań 2000, s. 229.
4 J. Kohler, Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht, Stuttgart 1907, s. 1–21,
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/KIJHJJPHD55EM3IQU7B2PSER6UC5YWV5 [dostęp: 4.04.2017].
5 J.G. Fichte, Beweis der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks. Ein Rasonnement
und eine Parabel, Berlinische Monatschrifft, Berlin 1793, s. 443–482, za: J.G. Fichte, Gesamaufgabe, t. I: Werke 1791–1794, Stuttgart–Bad Cannstatt 1964, s. 405–427. J.G Fichte, podobnie jak Emmanuel Kant (1724–1804), rozróżniał postać fizyczną książki od jej
zawartości duchowej oraz jej formę od treści, w konsekwencji czego, treść utworu, po jej
publikacji (upublicznieniu), przestawała należeć już wyłącznie do samego twórcy.
6 G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Berlin 1833, s. 72–147,
http://hegel.net/hegelwerke/Hegel_Werke_Bd08-Grundlinien_der_Philosophie_des_
Rechts_1833.pdf / [dostęp: 4.04.2017].
7 J. Frauenstaedt, Aus Arthur Schopenhauers handschriftlichen NAchlass. Abhandlungen, Anmerkungen, Aphorismen und Fragmente, Norderstedt 2016, s. 381
8 M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa, Prawo autorskie i prawa pokrewne: zarys wykładu, Bydgoszcz 2007.
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ną sferę eksploatacji dzieła i na nich właśnie koncentruje się niniejszy artykuł.
Prawa te cechuje odrębny byt prawny i osobne środki przewidziane do ich
ochrony9. Zgodnie z przyjętym głównym nurtem doktryny prawa polskiego,
majątkowe prawo autorskie jest cywilnym prawem podmiotowym o charakterze bezwzględnym i ma charakter syntetyczny10. Uznaje się że, biorąc pod
uwagę specyfikę przedmiotu ochrony (dobro niematerialne), majątkowe praw
autorskie jest innym prawem niż własność, a monopol przysługujący uprawnionemu ma swe umocowanie wyłącznie w ustawie11, choć problematyka ta
posiada dalece złożoną naturę.
Wraz z intensywnym rozwojem technologicznym metod korzystania
z utworów, szczególnie na polach pozwalających na ich (utworów) uwolnienie
od „corpus mechanicum” zauważalnym pozostaje trend dążący do wzmocnienia ochrony uprawnionych (przede wszystkim twórców i ich reprezentantów
w szczególności organizacji zbiorowego zarządzania prawami) przeciwko innym uczestnikom obrotu (szczególnie w odniesieniu do podmiotów korzystającym z takich utworów). Sytuacja taka i przytoczone dążenia wynikają
w dużej mierze z utrudnionej kontroli nad dystrybucją utworów w kanałach
elektronicznych. Z tych powodów jedną z metod wykorzystywanych w celu
wzmocnienia posiadanych uprawnień jest próba kreowania tzw. własnościowego modelu majątkowego prawa autorskiego12.
Analizując strukturę współczesnego prawa cywilnego, w zakresie prawa własności, oraz prawa autorskiego, w tym również dokonując porównania ich podstawowych cech, należy przede wszystkim prawidłowo zinterpretować pojęcie
własności. Wąskie rozumienie tego terminu w nauce prawa cechuje się władztwem nad rzeczą (dominium), który to stan określa wyłączność i rzeczowość
charakteru takiego władztwa (oraz zdecydowane oddzielanie go od aktu posia9

S. Sołtysiński, Dysponowanie autorskimi uprawnieniami osobistymi, [w:] Prace z prawa
cywilnego wydane dla uczczenia pracy naukowej profesora J.S. Piątowskiego, red. B. Kordasiewicz, E. Łętowska, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1985.
10 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016, s 151.
11 Ibidem.
12 B. Giesen, Własnościowy model prawa autorskiego – analiza koncepcji przyjętej
w prawie polskim, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, r. LXXVII, z. 2,
s. 63, https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja
&uact=8&ved=0ahUKEwiSho3x4avTAhVOKFAKHUWrDMEQFghCMAU&url=http%
3A%2F%2Fpressto.amu.edu.pl%2Findex.php%2Frpeis%2Farticle%2Fdownload%
2F1186%2F1110&usg=AFQjCNF4Y_I9F1tsIslPQos4oPCs0Pxv1g&bvm=bv.152479541,d.b
Gs [dostęp: 4.04.2017].
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dania). Pojęcie własności podlega jednak ciągłej ewolucji i nie ma jednolitej, na
zawsze ustalonej konstrukcji. W szerokim ujęciu własność jest identyfikowana
jako należne każdemu człowiekowi prawo do owoców swojej pracy, a tak pojmowana własność objąć musi również prawa majątkowe, których cywilnoprawny
charakter jest bardzo różnorodny i właśnie w tak szeroko rozumianym ujęciu
własności leży geneza własności intelektualnej, jako wszelkich wytworów ludzkiego intelektu13. Koniecznym jest zatem adekwatne odniesienie oraz porównanie najważniejszych cech własności i majątkowych praw autorskich.
Rzeczowość i bezwzględność to dwa elementy fundamentalne wyznaczające charakter prawa własności14. Prawo autorskie, podobnie jak własność,
ma charakter bezwzględny i jest skuteczne erga omnes, w konsekwencji czego
każda osoba (poza uprawnionym) zobowiązana jest do powstrzymania się od
ingerencji w zakres monopolu przysługującego podmiotowi uprawnionemu.
Zakres prawa własności wyznacza triada uprawnień właścicielskich: korzystanie, rozporządzanie i czerpanie pożytków15. W podobnym sposób art. 17.
u.pr.aut. przyznaje twórcy wyłączne prawo do korzystania i rozporządzania
utworem oraz do wynagrodzenia z tego tytułu. O ile wynagrodzenie pozostaje prawem o charakterze względnym16, to jego źródłem jest jednak prawo
bezwzględne, co odróżnia je od innych wierzytelności powstających na skutek
nawiązania stosunku obligacyjnego i w tym sensie można doszukać się podobieństwa konstrukcji majątkowego prawa autorskiego z prawem własności17.
Drugą fundamentalna cechą prawa własności jest jego rzeczowy charakter,
którego konsekwencją jest bezpośrednie, a przede wszystkim absolutne władztwo uprawnionego nad rzeczą18. Przymiot rzeczowości prawa własności decyduje o sposobie rozporządzalności nim oraz wyznacza granice tejże własności,
a materialność przedmiotu prawa stanowi istotny atrybut określający możliwości korzystania z niego, w tym również czerpania wszelkich pożytków. Na
tej właśnie płaszczyźnie dostrzegalne są podstawowe różnice między prawem
własności a majątkowymi prawami autorskimi określanymi czasem prawami
13

Ibidem.
J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2006, s. 66.
15 B. Giesen, Własnościowy model prawa autorskiego..., s. 67.
16 M. Czajkowska-Dąbrowska, Własność czy własności (intelektualne), [w:] Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Marii
Poźniak-Niedzielskiej, red. A. Kidyba, R. Skubisz, Kraków 200, s. 45.
17 B. Giesen, Własnościowy model prawa autorskiego..., s. 67.
18 M. Auer, Der privatrechtliche Disckurs der Moderne, Tubingen 2014. s. 102
14

Majątkowe prawa autorskie...

quasi-rzeczowymi19. Nadto w przypadku praw autorskich mamy do czynienia
jeszcze z prawami osobistymi, które w tym przypadku mają charakter pierwotny
w odniesieniu do praw majątkowych, mimo ich pojęciowego odseparowania20.
Rozpatrując charakter utworu w odniesieniu do własnościowej koncepcji władającego nim prawa nie można pominąć rodzaju jego natury, czyli dobra niematerialnego, w przeciwieństwie do materialnej, fizycznej postaci każdej rzeczy.
Taka natura przedmiotu ochrony prawa autorskiego determinuje sposób korzystania z niego i jego istotną specyfikę, którą cechuje wszechobecność i nieskończoność21. Dzięki tym cechom z utworu można korzystać w nieograniczonym
zakresie, a ilość korzystających również nie podlega ograniczeniu. Utwór jest
zatem w swej istocie niewyczerpalny i wszechobecny. Przywłaszczenie utworu
(w przeciwieństwie jego nośnika) nie pozbawia uprawnionego jego posiadania.
W konsekwencji istota wykonywania majątkowych praw autorskich polega nie
tyle na samodzielnym i wyłącznym wykonywaniu ich, co na uprawnieniu do
niezezwalania na to innym. Należy zwrócić uwagę, iż taka postać wykonywania
prawa czyni (na ogół) niemożliwym korzystanie z podstawowego środka ochrony własności, jakim jest powództwo windykacyjne z art. 222 k.c.22 Przytoczony
przykład ilustruje wyraźny rozdźwięk między własnością a majątkowym prawem
autorskim. Własność nacechowana jest szczególną siłą władztwa nad rzeczą,
które to władztwo nie przysługuje żadnemu innemu podmiotowi. Takiej siły
władztwa nie posiada natomiast majątkowe prawo autorskie, które, odnosząc się
do dóbr niematerialnych, stwarza warunki, aby taki sam rodzaj władztwa przysługiwał wielu podmiotom23. Istota władztwa jakim jest własność nakierowana
jest również na ekskluzywne (wyłączne) korzystanie z rzeczy w przeciwieństwie
do prawa autorskiego, którego monopol polega na ograniczeniu możliwości
(ograniczeniu) korzystania z jego przedmiotu ochrony24.
Bardzo interesującym w tym kontekście pozostaje pochodzące jeszcze
z 1774 r. orzeczenie w sprawie Donaldson przeciwko Becket, w którym uznano,
19

F. Zoll, Polska ustawa o prawie autorskim i Konwencja berneńska, Warszawa–Krawów–Lwów–Poznań 1926, s. 52.
20 B. Giesen, Własnościowy model prawa autorskiego..., s. 69.
21 A. Kopff, Konstrukcje cywilistyczne w prawie wynalazczości, Warszawa 1978, s. 278.
22 J. Barta, R. Markiewicz: Prawo autorskie, Warszawa 2016, s. 152.
23 J. Kohler, Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht, Stutgart 1907, s. 32.
24 S. Bangalesh, The obligatory structure of copyright law: Unbuilding the wrong of
copying, „Harvard Law Review”, Cambrigde, 2012, s. 65,źródło: https://harvardlawreview.
org/2012/05/the-obligatory-structure-of-copyright-law-unbundling-the-wrong-of-copying/ [dostęp: 4.04.2017].
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iż pojęcie własności, w jego pełnej, bezwzględnej i wyłącznej postaci, może odnosić się (w rozumieniu common law) wyłącznie do dzieł nieopublikowanych,
natomiast do dzieł już opublikowanych odnoszą się zasady ochrony twórców
przyjęte w Staucie Anny (z 1709 r.), stąd też źródło pojęcia copyright25.
W konsekwencji takiej różnicy między własnością a majątkowym prawem
autorskim, prawo autorskie pozostaje odrębna od praw rzeczowych kategorią praw podmiotowych, będącą kategorią praw na dobrach niematerialnych,
która jest w swej istocie i konstrukcji bardzo zbliżona do własności, lecz nie
jest z nią tożsama26.
W obliczu fundamentalnych różnic między prawem własności a majątkowymi prawami autorskimi, jako główny argument w obronie koncepcji własnościowej majątkowego prawa autorskiego podnoszone są w doktrynie podobieństwa techniki legislacyjnej, które istotnie są adekwatne do odnoszących
się do prawa własności, w szczególności przez utożsamienie podmiotu prawa
autorskiego z właścicielem rzeczy, syntetycznego charakteru prawa autorskiego na gruncie polskiego prawa, konstrukcję podmiotowych praw bezwzględnych, jak również wyłączenia spod ochrony dokładnie regulowane ustawą27.
Jednak mimo prób znalezienia cech podobnych między własnością a majątkowym prawem autorskim, najistotniejszy charakter praw autorskich pozostaje
w całkowitej opozycji do kluczowych cech własności. Najważniejszą specyfiką
przedmiotów ochrony praw autorskich jest mianowicie ich wszechobecność
i nieskończoność. Niniejsze atrybuty sprawiają, iż z utworu można równocześnie korzystać w całkowicie dowolnym zakresie oraz przez nieograniczoną
liczbę użytkowników, a korzystanie takie nie ma wpływu ani na dostępną ilość
utworu ani też na nie prowadzi do jego dewaluacji (przynajmniej w znaczeniu
formalnym). Takie skutki korzystania są właściwe dla dóbr niematerialnych
i raczej całkowicie wykluczone dla rzeczy w ich klasycznej postaci. Próba przywłaszczenia utworu nie wpływa na stan posiadania (nie pozbawia) tego utworu
przez jego właściciela (podmiot uprawniony), w przeciwieństwie do rzeczy
fizycznej.
Bezsprzecznym pozostaje, iż forsowanie własnościowej koncepcji majątkowych praw autorskich sprzyja takim interpretacjom, które nadmiernie i nieproporcjonalnie podnoszą poziom ochrony prawnoautorskiej28. W tym świetle
25
26
27
28

J. Kohler, Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht, Stutgart 1907, s. 36.
Ibidem, s. 128.
E. Traple, [w:] System prawa prywatnego, t. XIII, red. J. Barta, Warszawa 2017, s. 122.
J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016, s. 153.
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należy zwrócić uwagę na skutki, jakie pociąga za sobą próba takiej interpretacji
istoty praw.
Wykonywanie majątkowych praw autorskich, poza bezpośrednio uprawnionymi, spoczywa w zakresie kompetencji podmiotów do takich celów powołanych. Biorąc pod uwagę kierunek rozwoju metod korzystania z dzieł i,
w szczególności, skuteczność zarządzania takimi prawami, rośnie znaczenie
organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, którym wyznacza
się funkcję pomocniczą w wykonywaniu tych praw, w zakresie ograniczonym
przez uprawnionych lub ustawodawcę29.
Proces wykonywania przez organizacje zbiorowego zarządu swoich uprawnień, w oparciu o własnościową koncepcję majątkowych praw autorskich
pozawala im uzasadniać swe daleko idące działania, odznacza się naganną
i wątpliwie zasadną praktyką poszerzania zakresu przyznanych kompetencji,
szczególnie w sferze domniemania reprezentacji, przez nadużywanie instytucji
negotiorum gestio w celu działania bez umownego umocowania, domniemania
czynnej legitymacji procesowej i w ten sposób także powiększenia reprezentowanego katalogu utworów. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadkach
pobierania wynagrodzenia za udzielanie przez organizacje zbiorowego zarządu zezwoleń na korzystanie z utworów, pomimo nieposiadania odpowiednich
umów o wzajemnej reprezentacji z zagranicznymi organizacjami zbiorowego
zarządu. Na skutek takich praktyk dochodzi do inkasowania przez OZZ opłaty
licencyjnej na rzecz domniemanych uprawnionych (także z zagranicy), w tym
także bez gwarancji, że opłata taka zostanie im (uprawnionym) w rzeczywistości przekazana30.
Poszerzenie uprawnień w zakresie wyłącznego władztwa w zakresie posiadanych upoważnień prowadzi również do wykraczania przez organizacje
zbiorowego zarządu poza przyznane im uprawnienia także przez powszechne
nadużywanie pozycji dominującej. Problem ten dotyczy wszystkich podmiotów korzystających z pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządu – zarówno
podmiotów powierzających swe prawa w ochronę, jak i korzystających z ich
29

M. Czajkowska-Dąbrowska, Rozszerzony zarząd zbiorowy prawami autorskimi
i pokrewnymi w świetle orzecznictwa sądów polskich na tle prawa europejskiego, Warszawa 2014, s. 14, http://www.iws.org.pl/pliki/files/IWS_Czajkowska-D%C4%85browska%20
M%20Rozszerzony%20zarz%C4%85d%20zbiorowy%20prawami%20autorskimi.pdf / [dostęp: 6.04.2017].
30 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2013 r, sygn. akt ICSK 617/12, w sprawie ZAiKS przeciwko Wydawnictwu Bauer, https://mojepanstwo.pl/dane/sn_orzeczenia
/24090,csk-617–12 [dostęp: 4.04.2017].

197

Tomasz Olszówka

198

pośrednictwa. Podkreślić należy, iż organizacje zbiorowego zarządu prawami
autorskimi potrafią umiejętnie wykorzystać skutki wynikające z przyjęcia własnościowej koncepcji majątkowych praw autorskich także przeciw powierzającym. W kontekście przesłanki istnienia organizacji wykonujących zbiorowy
zarząd prawami jako ważnego interesu społecznego31, polegającego na sprzężeniu potrzeb kulturalnych i rozrywkowych konsumentów kultury – z jednej
strony, a interesu uprawnionych – z drgiej, trudno jest oprzeć się wrażeniu
silnej presji i pierwszeństwa sfery gospodarczej (zysku), jako głównego motoru
napędzającego forsowanie teorii odwołujących się do majątkowej koncepcji
praw autorskich.
Warto zwrócić uwagę także na jeszcze dalej idące, pośrednie skutki wynikające lub też powstające ze splotu koncepcji majątkowych praw autorskich
z dodatkowymi uprawnieniami (organizacji zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi) pochodzenia administracyjnego, a są to przepisy nadające im kompetencje do zawierania umów w imieniu uprawnionych, mimo że nie powierzyli oni tym organizacjom swoich praw w zarząd, czyli rozszerzony zbiorowy
zarząd. W ustawodawstwie polskim przewidziano kilka form takiego rozszerzonego zbiorowego zarządu, w tym: obligatoryjny – w zakresie zezwolenia na
korzystanie z utworu; fakultatywny – przewidziana prawem możliwość rezygnacji podmiotu uprawnionego z pośrednictwa OZZ; kompetencja pobierania
wynagrodzenia w odniesieniu do kategorii utworów i pól eksploatacji; oraz
obowiązkowe pobieranie wynagrodzenia na rzecz uprawnionych przez OZZ,
bez możliwości wykonywania osobiście tego uprawnienia (pobieranie opłat od
aparatury i czystych nośników)32. Będąc uzbrojonym w tak silne umocowanie
wzmocnione dodatkowo jeszcze przez konsekwencje wynikające z władztwa
tożsamego z własnością mamy do czynienia z sytuacją, w której naturalną konsekwencją rozszerzenia zbiorowego zarządu jest jednostronne wzmocnienie
uprawnień organizacji zbiorowego zarządzania kosztem podmiotów pierwotnie uprawnionych (powierzających swe prawa w zarząd). To organizacja zbiorowego zarządu, wykonując majątkowe uprawnienia autorskie, samodzielnie
i autonomicznie decyduje o ewentualnym zezwoleniu na korzystanie, mimo że
bez ważnych powodów (choć nie są one precyzyjnie ustawowo zdefiniowane)
organizacja taka nie może odmówić udzielenia zgody na korzystanie praw au31

J. Sobczak, Uzasadniony interes społeczny, jako przesłanka orzekania w sprawie
zatwierdzenia tabel opłat organizacji zbiorowego zarządzania, Wystąpienie podczas konferencji: Zarząd Prawami Autorskimi – Wyzwania a rzeczywistość, 14 kwietnia 2011 r.,
Uniwersytet SWPS w Warszawie.
32 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016, s. 290.

Majątkowe prawa autorskie...

torskich, z zastrzeżeniem granic wykonywanego zarządu. Bez równie ważnych
powodów organizacja nie może także odmówić podjęcia się zbiorowego zarządu
prawami33. Rozszerzony zbiorowy zarząd budzi szereg wątpliwości na gruncie
zarówno konwencji międzynarodowych, jak i regulacji prawa wspólnotowego
Unii Europejskiej. Postanowienia zawarte w Dyrektywie 2014/26/UE określają
wymóg wyraźnego określenia podstawy prawnej wykonywanego zbiorowego zarządu, którą może być wyłącznie upoważnienie wynikające z ustawy albo z czynności prawnej (umowy) dokonanej przez uprawniony podmiot powierzający,
a jego wyraźna zgoda powinna odnosić się do każdej kategorii prawa i rodzajów
utworów objętych ochroną. Każda taka zgoda wymaga formy pisemnej34. Celem takich regulacji jest ograniczenie możliwości zbyt szerokiego korzystania
z uprawnień przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami, choć należy
zaznaczyć, że w różnych krajach wspólnoty funkcjonują systemy prawa autorskiego oparte na różnych konstrukcjach i relacji praw osobistych i majątkowych.
Do problematyki własnościowego charakteru majątkowych praw autorskich
można odnieść również postanowienia zasadniczych aktów prawnych oraz
orzecznictwa. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2015 r.
o sygn., akt SK 32/1435 powstrzymuje się od jednoznacznego rozstrzygnięcia
– czy majątkowe prawo autorskie należy zaliczać do własności, czy też innych
praw majątkowych, zwracając jedynie uwagę na złożony przedmiot ochrony
majątkowych praw autorskich i zróżnicowaną treść normatywną. W orzeczeniu podkreślono znaczenie stopnia intensywności ochrony praw autorskich.
Majątkowe prawa autorskie objęte są gwarancjami konstytucyjnymi wynikającymi z art. 64 § 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej polskiej36, które to zapisy
pozostają najważniejszym odniesieniem w ustawie zasadniczej, a intensywność
tej ochrony, adekwatnie do tematu problemu podlegającego analizie, jest identyczna lub zbliżona do prawa własności albo do modelu ochrony innych praw
majątkowych, w zależności od indywidualnego stanu faktycznego.
Mimo braku jednoznacznego stanowiska orzeczenie niniejsze wskazuje przede wszystkim na źródło ewentualnego pochodzenia konstytucyjnego
33

J. Sobczak, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa–Poznań 2000, s. 230.
M. Czajkowska-Dąbrowska, Rozszerzony zarząd zbiorowy prawami..., s. 14.
35 http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/8389-prawoautorskie-ochrona-majatkowych-praw-autorskich-odszkodowanie/ [dostęp: 6.04.2017].
36 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez
Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483. Internetowy system aktów prawnych, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970780483
[dostęp: 6.04.2017].
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umocowania do traktowania majątkowych praw autorskich jako własności lub
innych praw majątkowych.
Odnosząc istotę poruszanego problemu do europejskiego środowiska
prawnego kluczowe znaczenie przypisuje się art. 17 § 1 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej37 oraz art. 1 protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie
praw człowieka i podstawowych wolności38, w których to aktach prawa autorskie traktuje się jako własność podlegającą ochronie jako prawo podstawowe.
Takie otoczenie prawne nie przesądza jednak w żadnym wypadku o statusie
majątkowych praw autorskich w polskim porządku prawnym, co jest skutkiem
przede wszystkim dualnej konstrukcji praw autorskich, a w konsekwencji odmiennego charakteru i środków ochrony przewidzianych dla praw osobistych
i majątkowych39.
Własnościowa koncepcja majątkowych praw autorskich posiada swe oparcie głównie w podobieństwie kształtowania podstawowych środków ochrony
prawnej, natomiast w konfrontacji z podstawowymi instytucjami oraz w porównaniu kluczowych cech, natura majątkowych praw autorskich wykazuje fundamentalnie odmienny od własności charakter. Majątkowym prawom
autorskim, jako prawom na dobrach niematerialnych, które ze swej istoty nie
posiadając cech właściwych prawom do rzeczy materialnych, nie da się jednoznacznie i bezsprzecznie przypisać cech i atrybutów przynależnych własności.
Ważniejszymi jednak niż sam spór na tej płaszczyźnie – są konsekwencje wynikające z przyjęcia majątkowej koncepcji praw autorskich. Skutki zwiększonej
ochrony utworów i nadmierne uprawnienia podmiotów majątkowych praw autorskich, przez nadużywanie monopolu autorskiego, niekorzystnie kształtują
sytuację podmiotów korzystających z takich utworów. Natomiast w kontekście
cywilizacyjnym i technologicznym, biorąc pod uwagę nakładający się na tę
problematykę kierunek rozwoju metod korzystania z własności intelektualnej
– widoczna jest silna potrzeba regulacji, ponieważ majątkowe prawa autorskie
odnoszą się do sfery gospodarczej, czyli dotyczącej wszystkich.

37

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE C 326 z dnia 26 października 2012 r., s. 391, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3AC2012%2F326%2F02 [dostęp: 6.04.2017].
38 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona
w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2, Dz.U. 1995, nr 36, poz. 175/1. Internetowy system aktów prawnych,
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930610284 [dostęp: 6.04.2017].
39 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016, s. 154.

Majątkowe prawa autorskie...

201

Summary

This article explains the idea of property in copyright under polish law in a comparison to ownership. The unique differences between both of rights are focused
on a few fundamental subjects, as exclusivity of ownership and not limited access
to a work. The similarity in the field of the legal techniques and tools of legal protections are rather not enough sufficient to treating the property in copyright law
as the ownership under polish law.
The most important effects following from the ownership’s construction of property in copyright are described in the context of their influence on the situation in
Polish copyright legal system and market. An inconsiderate adoption of ownership’s
idea into the field of copyright leads to a conclusion that it may brings far-reaching
undesirable consequences.
Keywords: copyright, property, ownership, organisations for collective management of copyrights, licence, permission, royalties
Słowa kluczowe: prawo autorskie, copyright, zbiorowe zarządzanie, licencja

Monika Antonowicz1

Kosmiczne programy badawczo-rozwojowe UE
Jedną z możliwości rozpoczęcia lub rozwijania działalności gospodarczej, co
wcześniej zostało zasygnalizowane, jest uzyskanie finansowania ze źródeł publicznych w ramach programów badawczo-rozwojowych. W ramach pespektywy finansowej UE 2014–2020 została przewidziana realizacja szeregu inicjatyw
dotyczących działalności kosmicznej. Najważniejszym źródłem finansowania
tych inicjatyw jest Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 20202, w ramach którego zaplanowano finasowanie projektów kosmicznych na poziomie
około 12 mld euro, z czego ok. 6,3 mld euro będzie przeznaczone na program
GALILEO – EGNOS, ok. 3,8 mld euro na program COPERNICUS The European Earth Observation Programme oraz 1,4 mld euro na pozostałe inicjatywy
w ramach 7 priorytetów programu Horyzont 2020.
GALILEO to Globalny System Nawigacji Satelitarnej (GNSS) w Europie,
zapewniający ulepszone informacje o pozycjonowaniu, z możliwością nawigacji i synchronizacji czasowej (wykorzystywany np. w nawigacji samochodowej), natomiast EGNOS jest to europejska usługa geostacjonarna stanowiąca
SBAS, czyli regionalny system satelitarny do poprawy wydajności globalnych
systemów nawigacji satelitarnej (GNSS), takich jak GPS i Galileo (wdrożony
w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi użytkownikom lotnictwa, morskich i lądowych w większości krajów europejskich)3. Program GALILEO –
EGNOS ma dofinansowywać opracowanie i rozwijanie rozwiązań (aplikacji)
dla osiągnięcia pełnej wydolności operacyjnej obydwu ww. systemów nawigacji wraz z 30 satelitami. Tych zagadnień będą dotyczyć konkursy ogłaszane
w ramach ww. programu4.
1 Mgr prawa, doktorantka na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, mgr filologii romańskiej, absolwentka Studium Stosunków Międzykulturowych Wydziału Orientalistycznego UW.
2 Informacje o programie udziela KPK (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN),
strona www: www.kpk.gov.pl .
3 Pobrane z: www.gsa.europa.eu [dostęp: 13.04.2017].
4 P. Świerczyński, Możliwości finansowania projektów kosmicznych z programu Horyzont 2020, prezentacja w czasie Dnia Informacyjnego, 21.09.2016 r., Gdańsk.
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COPERNICUS jest to sieć satelitów, które dzięki obserwacjom satelitarnym
i in situ dostarczają danych w czasie rzeczywistym na poziomie globalnym.
Dane te mogą być wykorzystywane na potrzeby lokalne i regionalne, z zakresu
monitoringu atmosfery, mórz, ziemi, zmian klimatu, bezpieczeństwa i nagłych
sytuacji. Sam program ma na celu dofinansowanie opracowania europejskich
usług informacyjnych opartych na satelitarnych obserwacjach Ziemi oraz na
danych in situ5. W jego ramach przewidziane jest także finansowanie projektów dotyczących wystrzelenia i utrzymania w przestrzeni satelitów Sentinelle.
Zaproszenia do składania wniosków dotyczą w ramach COPERNICUS rozwoju aplikacji typu downstream6 dotyczących obserwacji Ziemi, rozwoju usług
sieci i wykorzystania big data wynikających z obserwacji Ziemi7. Program
COPERNICUS jest realizowany we współpracy z państwami członkowskimi,
Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), Europejską Organizacją Eksploatacji
Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), Europejskim Centrum Prognoz
Średniowiecznych (ECMWF), agencjami UE i Mercator Océan.
Inicjatywy dotyczące technologii stosowanych w przestrzeni kosmicznej
są przewidziane ponadto do realizacji w ramach trzech z siedmiu priorytetów
programu Horyzont 2020, tzn. Doskonała baza naukowa, Wiodąca pozycja
w przemyśle oraz Wyzwania społeczne. W ramach priorytetu 1. Doskonała baza
naukowa zaplanowano głównie działania dla jednostek naukowych, jak: (1) Europejska Rada ds. Badań Naukowych (która ma dawać granty badawcze na twórcze i nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy, w tym
dotyczących przestrzeni kosmicznej, szczególnie na projekty interdyscyplinarne,
o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników badania muszą mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy (ang. frontier research)); (2) przyszłe i powstające
technologie (FET) do sfinansowania interdyscyplinarnych projektów, które połączą potencjał z różnych dziedzin nauki oraz różnych dyscyplin zaawansowanej
inżynierii, tak by badane rozwiązania można było wdrożyć i stworzyć zupełnie
nowe technologie; (3) Działania „Maria Skłodowska-Curie” w zakresie umiejętności, szkoleń i rozwoju kariery badaczy oraz (4) Europejska infrastruktura
badawcza, w ramach którego to działania jest finansowany dostęp badaczy do
najlepszych europejskich infrastruktur (laboratoriów, obserwatoriów, banków
5

Pobrane z: www.copernicus.eu [dostęp: 13.04.2017]; P. Świerczyński, op.cit.
Związane z wykorzystaniem w innych (ziemskich) sektorach technik i technologii
kosmicznych. Odwrotnością jest podejście upstream – wykorzystanie różnych technik
i technologii w sektorze kosmicznym.
7 Pobrane z: www.copernicus.eu [dostęp: 13.04.2017]; P. Świerczyński, op.cit.
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danych, specjalistycznych archiwów, bibliotek lub zbiorów, statków i samolotów
badawczych i infrastruktury informatycznej).
W ramach 2. Priorytetu – Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych, przewidziano finansowanie projektów (głównie
przedsiębiorców) z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych
(ICT), kluczowych technologii wspomagających (KET): nanotechnologie,
zaawansowane materiały, mikro-nano-elektronika, fotonika, biotechnologia,
zaawansowane technologie wytwarzania oraz dotyczące stricte przestrzeni kosmicznej. Przewidziano w tym priorytecie także ułatwienie dostępu dla firm
do finansowania kapitałem wysokiego ryzyka oraz dofinansowanie projektów
sektora MŚP.
W obszarze dotyczącym 3. Priorytetu Horyzontu 2020 – Wyzwania społeczne, szanse na uzyskanie finansowania mają projekty z zakresu bezpieczeństwa żywności, zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa, badania mórz i wód
śródlądowych i biogospodarki, zapewniające bezpieczeństwo społeczeństwu,
tj. ochronę wolności i bezpieczeństwa Europy oraz jej obywateli, uzyskujące
bezpieczną, czystą i efektywną energię, tworzące inteligentny, zielony i zintegrowany transport, działania w dziedzinie klimatu, środowiska, efektywnej
gospodarki zasobami i surowcami8. Projekty finansowane w ramach tego priorytetu mogą być realizowane w kontekście przestrzeni kosmicznej.
Projekty zgłaszane do programu Horyzont 2020 powinny wspierać konkurencyjność europejskiego sektora kosmicznego w zakresie technologii i nauki
(w tym także mogą dotyczyć pogody kosmicznej), a konkretnie powinny dotyczyć krytycznych technologii kosmicznych, technologii obserwacji Ziemi i SatCom, nauki i badań, pogody kosmicznej, portalu kosmicznego lub transferu
technologii. Dodatkowo projekty mogą dotyczyć wsparcia technicznego ESA
oraz mogą być finansowane w ramach tzw. Nagrody Horyzontu za pomysły
w zakresie opracowania niskich kosztowo sposobów dostępu do przestrzeni
kosmicznej. Projekty mogą także mieścić się w tematyce rozwoju struktury
monitorowania i śledzenia przestrzeni kosmicznej (ang. Space Surveillance
and Tracking, SST), w szczególności poprawy wyników osiąganych dzięki tej
strukturze9.
Jak można wnioskować z powyższych informacji, przedsiębiorcy (jak i jednostki naukowe) mają wiele możliwości finansowania projektów badawczo-rozwojowych w ramach Programu badawczego UE – Horyzont 2020. Z za8
9

Ibidem.
Ibidem.
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kresu przedstawionego powyżej wachlarza dziedzin można wywnioskować, że
projekty mogą dotyczyć bardzo szerokiego zakresu specjalizacji, co zwiększa
szanse zainteresowanych podmiotów gospodarczych do znalezienia finansowania dla siebie i swoich pomysłów.
Po dwóch konkursach z zakresu przestrzeni kosmicznej10, Polska plasuje się
na 11. miejscu pod względem liczby aplikujących podmiotów. W sumie Polacy
złożyli 108 wniosków, z czego 16 uzyskało finansowanie z Horyzontu 2020, co
daje ok. 15% czynnik sukcesu. Podmioty gospodarcze, które uzyskały finansowanie projektów w tych dwóch konkursach są to: ASTRI POLSKA Sp. z o.o. (dwa
wnioski), BLACK PEARLS Sp. z o.o., ELPROMA ELEKTRONIKA Sp. z o.o.,
KOSMONAUTA.net Sp. z o.o., NORTH THIN PLY TECHNOLOGY Sp. z o.o.,
JAKUSZ Sp. z o.o, OptiNav Sp. z o.o. oraz SKA Polska Sp. z o.o.11

Programy ESA
Kolejnym źródłem finansowania w Europie projektów kosmicznych są programy ESA. Jak wskazano na stronie ESA, jej zadaniem jest przygotowanie
i wdrażanie europejskiego programu kosmicznego. ESA dąży do tego, aby
w ramach realizowanych programów dowiedzieć się jak najwięcej o Ziemi, jej
bezpośrednim otoczeniu, przestrzeni naszego Układu Słonecznego i wszechświata. Programy służą także do rozwoju technologii i usług satelitarnych oraz
wspierania europejskiego przemysłu. ESA ściśle współpracuje z organizacjami
kosmicznymi poza Europą, jak wcześniej wskazano m.in. z Polską Agencją
Kosmiczną12.
ESA ma do dyspozycji rocznie ok. 5 mld euro13. Część z tych środków przeznacza na finansowanie projektów wspólnie z Unią Europejską, o czym była
mowa w poprzedniej części niniejszej pracy. Poniżej na rysunku przedstawiony
został budżet ESA zaplanowany na 2017 r. w podziale na obszary tematyczne
(dziedziny). Największa część budżetu jest alokowana na obserwację Ziemi,
wyrzutnie i nawigację (w sumie ok. 3,65 mld euro, co stanowi ok. 63% całego
budżetu ESA na 2017 r.).
10

Stan na 30.09.2016 r. według danych KPK.
P. Świerczyński, Polskie uczestnictwo w konkursach Space w 7. Programie Ramowym
Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji oraz
Horyzont 2020, prezentacja w czasie Dnia Informacyjnego, 25.10.2016 r., Warszawa.
12 Pobrane z: www.esa.int [dostęp: 10.04.2017].
13 W 2016 r. kwota ta wyniosła 5,25 mld euro. European Space Technology Master
Plan 2016, op.cit., s. 38.
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ESA w ramach swego budżetu realizuje dwa rodzaje programów. Pierwszy, są to programy obowiązkowe, w których wszystkie państwa członkowskie są zobowiązane do uczestnictwa. Są one finansowane ze składek państw
członkowskich. Programy te obejmują m.in. badania przestrzeni kosmicznej
oraz budowę i wykorzystanie sprzętu służącego takim badaniom, programy
naukowe – fizyka systemu słonecznego, astronomia i fizyka podstawowa, podstawowe badania technologiczne, programy edukacyjne, pośrednictwo w przepływie informacji o programach kosmicznych państw14. Takimi programami
są: Program Studiów Ogólnych (ang. General Studies Programme, GSP), Program Podstawowych Badań Technologicznych (ang. Basic Technology Research
Programme, TRP), Program Naukowy (ang. Scientific Programme), Centrum
Kosmiczne w Gujanie (ang. Guiana Space Centre, GSC) oraz Inicjatywa Europejski Komponent (ang. European Component Initiative, ECI)15.
Drugim rodzajem programów są programy opcjonalne – finansowane tylko
przez państwa w nich uczestniczące. Udział poszczególnych krajów jest ustalany w drodze negocjacji odrębnie dla każdego programu. Ich zakres nie jest
określony w sposób wyczerpujący. Zakres tych programów obejmuje między
innymi budowę europejskiej rakiety nośnej, loty załogowe, robotykę i programy służące użytkowym zastosowaniom technik kosmicznych (telekomunikacja, obserwacja Ziemi czy nawigacja satelitarna), a także do wykrywania
zagrożeń Świadomość Sytuacji w Przestrzeni (ang. Space Situation Awarness,
SSA)16. Polska bierze udział w następujących programach opcjonalnych ESA:
(1); Obserwacja Ziemi – EO Envelope Programme 4, GMES Space Component, MetOp Second Generation; (2) Nawigacja – European GNSS Evolution
Programme (EGEP); (3) Telekomunikacja i zintegrowane aplikacje – ARTES 1,
Integrated Applications Promotion (IAP); (4) Loty załogowe i eksploracja –
Mars Robotic Exploration Programme 2 (MREP-2); (5) SSA; (6) Program ogólnego wsparcia technologii (GSTP) oraz (7) Program budowy instrumentów
naukowych ESA (PRODEX)17.
Ponadto w ramach ESA dla nowych członków są organizowane, dedykowane tylko im programy, które mają pomóc podmiotom z tych państw członkowskich niejako nauczyć się aplikowania i realizowania projektów, usług i dostaw
14

Pobrane z: www.esa.int [dostęp: 10.04.2017].
A. Nałęcz-Kobierzycka, Polska w ESA, prezentacja w czasie Dnia Informacyjnego
sektora kosmicznego, 19.02.2015 r., Warszawa.
16 Pobrane z: www.esa.int [dostęp: 10.04.2017].
17 Ibidem.
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w ramach ESA. Takim programem dedykowany polskim podmiotom jest
Polski Programu Wsparcia Polskiego Przemysłu (ang. Polish Industry Incentive Scheme, PLIIS), który miał zakończyć się 31 grudnia 2017 r.18 12 stycznia
2017 r. zostało jednak podpisane porozumienie między rządem polskim a ESA
wydłużające19 do 31 grudnia 2019 r. stosowanie środków przejściowych w odniesieniu do Polski jako członka ESA, czyli realizacji tego programu. Oznacza
to w praktyce, że w tym okresie 45% środków z polskiej składki obowiązkowej
w ramach członkostwa Polski w ESA jest przeznaczane na konkursy skierowane wyłącznie do polskiego sektora kosmicznego (o charakterze otwartym, tj.
firmy same zgłaszają pomysły na projekty lub na przetargi tematyczne) bądź na
współfinansowanie polskiego udziału w wybranych projektach i misjach ESA.
Konkursy w ramach tego programu odbywają się co kwartał20.
Dotychczas21 przedsiębiorstwa, uczelnie, jednostki naukowo-badawcze
działające w sektorze kosmicznym złożyły do ESA 236 wniosków o wsparcie ich pomysłów o wartości ponad 53 mln euro w otwartych konkursach
PLIIS. W wyniku oceny ESA przyznała finansowanie 99 projektom o wartości
prawie 20 mln euro (ok. 40% kwoty wartości wszystkich projektów ogółem).
Polskie pomioty chciały w ich ramach prowadzić prace badawczo-rozwojowe
(142 wnioski, z czego dofinansowano 62 projekty), rozwijać aplikacje kosmiczne, produkty i usługi (43 wnioski, a dofinansowanie uzyskało 17), realizować
działania przygotowawcze (35 wniosków, a wspartych zostało 12) oraz opracowywać sprzęt i urządzenia wykorzystywane w kosmosie (16 wniosków, zostało
dofinansowanych 8). Aplikującymi w ponad 75% byli przedsiębiorcy, ale po
rozstrzygnięciu konkursów, stanowili oni 80% wspartych finansowo podmiotów. Program PLIIS umożliwia ponadto polskim przedsiębiorstwom nawiązanie kontaktów i rozpoczęcie współpracy z tzw. głównymi wykonawcami ESA
(LSI – Large System Integrators), takimi jak Airbus Defence & Space czy Thales Alenia Space. Główni wykonawcy ESA umożliwiają polskim przedsiębior18

Polish Industry Incentive Scheme jest to program organizowany przez Zespół Zadaniowy PL-ESA (Task Force PL-ESA), który pierwotnie miał trwać do końca 2017 r. W jego
ramach odbywające się konkursy ESA są dedykowane wyłącznie na polski rynek. Co do zasady, przez pierwsze pięć lat członkostwa danego państwa w ESA podmioty z tego państwa
są objęte specjalnym programem wsparcia, którego celem jest dostosowanie ich możliwości
do udziału w programach i projektach ESA. Pobrane z: www.esa.int [dostęp: 11.04.2017].
19 Europejska Agencja Kosmiczna po raz pierwszy w historii zgodziła się na przedłużenie okresu przejściowego dla państwa członkowskiego.
20 Pobrane z: www.mr.gov.pl [dostęp: 10.06.2017].
21 Stan na koniec lipca 2016 r. ibidem.
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stwom włączenie się w łańcuchy usług i dostaw jako podwykonawcy dużych
integratorów systemowych w ramach ESA i poza ESA22.
Jak wynika z powyższych informacji, przedsiębiorcy mają duże perspektywy, aby rozpocząć i rozwijać działalność związaną z przestrzenią kosmiczną
z ESA. Programy ESA stwarzają szanse dla polskich mikro-, małych i średnich
przedsiębiorców w ramach programów obowiązkowych ESA, jak i tych opcjonalnych, na wybór których mają możliwość wpływu. Ażeby polskie przedsiębiorstwa mogły być efektywne w aplikowaniu do tych programów, nauczyły się
aplikowania i realizacji projektów zgodnie z zasadami ESA, został dodatkowo
uruchomiony i wydłużony do końca 2019 r. tylko im dedykowany Polish Industry Incentive Scheme.

System zamówień ESA w ramach jej programów
Z uwagi na szczególne zasady dla przedsiębiorców realizacji programów
w ramach ESA zostanie poniżej zaprezentowana procedura zamówień ESA,
a w kolejnych częściach niniejszego Rozdziału – wybrane klauzule w umowach
z wykonawcami i podwykonawcami usług i dostaw dla ESA. Jest to istotne
dla przedstawienia specyficznych regulacji wpływających na prowadzenie
działalności kosmicznej w ramach programów ESA, gdyż ESA wypracowała
i skodyfikowała procedury – własny system zamówień. Procedura realizacji
zamówienia w ESA obejmuje w sumie osiem etapów. Trzy pierwsze etapy są
przeprowadzane wewnątrz Agencji, ale nie dotyczą bezpośrednio oferentów.
Pięć pozostałych etapów wymaga zaangażowania przedstawicieli oferentów,
jak i ESA23.
Aby w ogóle przedsiębiorca mógł wziąć udział w procedurze przetargowej ESA, musi zarejestrować się w systemie EMITS na stronie internetowej
Agencji24 . Wówczas uzyskuje on prawo do przeglądania zapytań ofertowych
oraz udziału w procedurach przetargowych ESA. Rejestracja jest obowiązkowa
i dotyczy wszystkich podmiotów gospodarczych, które chcą pełnić rolę głównego wykonawcy lub podwykonawcy. ESA zawiera umowy jedynie z podmiotami gospodarczymi i innymi organizacjami spełniającymi wymogi ESA, które
przekazują wymagane informacje i są odpowiednio zarejestrowane25. Rejestra22

Ibidem.
Pobrane z: www.parp.gov.pl/przestrzenkosmiczna [dostęp: 13.04.2017].
24 Adres strony: emits.esa.int .
25 General Conditions of Tender For ESA Contracts, ESA/REG/001, rev3 ANNEX IV,
s. 9. Pobrane z: ww.parp.gov.pl/przestrzenkosmiczna [dostęp: 13.04.2017]. Z uwagi na brak
23
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cja polega na wypełnieniu kwestionariusza, który jest następnie weryfikowany
i akceptowany przez pracowników ESA.
Pierwszy etap procedury przetargowej w ramach ESA obejmuje nominowanie osoby odpowiedzialnej za zarządzanie budżetem danego projektu
w ramach wybranego programu oraz kooperację z wyłonionymi w przetargu
oferentami. Następnie przygotowywana jest oferta publiczna, która podlega
akceptacji w ramach procedur ESA. W sumie cała procedura obejmuje następujące fazy: (1) planowanie i przygotowanie do przetargu; (2) inicjowanie
projektu; (3) przygotowanie zapotrzebowania na oferty lub prośby o wycenę;
(4) ogłoszenie i dystrybucja ITT/RFQ26; (5) przygotowanie i składanie ofert
w przetargu; (6) przyjmowanie i ocena ofert, (7) zawarcie kontraktu z ESA;
(8) informacja o zakończeniu procedury dla pozostałych (odrzuconych) oferentów27.
Na początku przygotowywane jest Zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu (ang. Invitation To Tender, ITT) w przypadku wszczęcia procedury
konkurencyjnej albo Zapytanie Ofertowe (ang. Request For Quotation, RFQ)
w przypadku wszczęcia procedury niekonkurencyjnej. ESA zastrzega sobie,
że zainicjowanie składania ofert nie wiąże jej w taki sam sposób jak umowa.
Dokumentacja przetargowa składa się z sześciu części: (1) List przewodni (ang.
A Cover Letter); (2) Ogólne warunki przetargu (ang. General Conditions of
Tender), zawierające informacje dotyczące prezentacji przetargu i warunków
aplikowania oraz strukturę i zawartość przetargu; (3) Specyficzne warunki
przetargu (ang. Special Conditions of Tender); (4) Kryteria oceny i wagi poszczególnych kryteriów (ang. The Evaluation Criteria and Weighting Factors);
(5) wzór Umowy zawierający Zakres zlecenia prac wraz z innymi wymaganiami technicznymi i zarządczymi (ang. The Draft Contract including the Statement of Work and any other technical and management requirements); (6) inne
specyficzne dokumenty28.
W dokumencie pt. Ogólne warunki przetargów na kontrakty z ESA (ang.
General Conditions of Tender for ESA contract, GCT) zawarte są informacje dotyczące zakresu prawnego i instytucjonalnego, w jakich mogą działać
tłumaczenia na język polski dokumentów ESA oraz strony www ESA, w niniejszej pracy
zastosowane zostały tłumaczenia własne autorki pracy wraz z podaniem nazw najważniejszych pojęć w języku angielskim.
26 Invitation to Tender / Request for Quotation – dokument wewnętrzny ESA, w którym opisane jest zapotrzebowanie na oferty od wykonawców.
27 Pobrane z: www.parp.gov.pl/przestrzenkosmiczna [dostęp: 13.04.2017].
28 General Conditions of Tender For ESA Contracts, op.cit.
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kontraktorzy oraz wymagania, jakie są im stawiane przez ESA. Uzupełnieniem tych ogólnych warunków jest szczegółowa oferta ESA zawarta zazwyczaj w „Specjalnych warunkach przetargu” (ang. Special Conditions of Tender),
które stanowią uzupełnienie dla informacji zawartych w GCT.
Poprzez Specyficzne warunki przetargu, ESA wskazuje zakres modyfikacji ogólnych warunków przetargowych, warunki uzupełniające je lub dodaje
inne szczegółowe warunki przetargu. Takim modyfikacjom mogą być poddane
różne części Ogólnych warunków przetargu, np. standardy prezentacji oferty,
które mają być stosowane, wymogi dotyczące składania elektronicznych kopii oferty lub części oferty, warunki podwykonawstwa, lista państw uczestniczących w celu określenia dopuszczalnych oferentów czy przedmiot i rodzaj
zamówień itp.29
Przedsiębiorcy mają co najmniej sześć tygodni na przygotowanie ofert.
Czasami okres ten jest wydłużany do ośmiu tygodni, co umożliwia z reguły
udział większej liczbie podmiotów30. Oceny ofert dokonują wybrani przez ESA
specjaliści od technologii, której dotyczy dany przetarg wraz z pracownikami
Departamentu Kontraktowania (ang. Contract Department). Co do zasady,
komisja oceniająca oferty rekomenduje zalecenie udzielenia zamówienia oferentowi, który oferuje najbardziej ekonomiczne i efektywne warunki dla Agencji. W przypadku zamówień ogólnych ważne kryterium stanowi oferta cenowa, gdy już wszystkie inne kryteria zostaną pozytywnie ocenione (tzn. oferta
otrzyma nie mniej niż 40 punktów dla każdego kryterium). W przetargach
o wartości 20 000 000 EUR i więcej do zawarcie umowy rozważa się jedynie
oferty, które w ramach kryteriów ważonych uzyskały 60 lub więcej punktów31.
Jeśli chodzi o kontrakty ESA, zazwyczaj obejmują one szczegółowe warunki
umowy, w tym postanowienia dotyczące cen, dostawy i płatności, oświadczenie o zakresie zlecenia prac, specyfikacje i wymogi techniczne oraz dokument
zawierający wymagania odnośnie do zarządzania projektem. Oświadczenie
o zakresie zlecenia prac wraz z innymi specyfikacjami i wymogami technicznymi, dokument zawierający wymagania dotyczące zarządzania projektem są
szczegółowo doprecyzowane w ITT/RFQ32.
Podmioty, które składają oferty w ramach przetargów ESA, muszą spełniać
szereg podmiotowych wymogów formalnych. Przede wszystkim muszą one
29
30
31
32

Ibidem.
Pobrane z: www.parp.gov.pl/przestrzenkosmiczna [dostęp: 13.04.2017].
General Conditions of Tender For ESA Contracts, op.cit.
Ibidem.
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spełniać wymagania określone w art. II.3 załącznika V Konwencji ESA, co do
ich przynależności do państwa członkowskiego, państwa stowarzyszonego lub
współpracującego państwa członkowskiego. Powinny one posiadać niezbędne kwalifikacje i kompetencje zawodowe i techniczne, wystarczające zasoby
finansowe, wyposażenie i odpowiednie obiekty, umiejętności zarządcze, wykazywać się niezawodnością, doświadczeniem i reputacją oraz mieć do dyspozycji personel, który będzie w stanie podołać zamówieniu. Oczywiście podmioty
te powinny posiadać zdolność prawną do zawierania umów o udzielenie zamówienia, nie być podmiotami w likwidacji, pod nadzorem sądowym, po zawarciu układu z wierzycielami, nie mieć działalności gospodarczej w zawieszeniu, nie być podmiotem objętym postępowaniem w takich ww. sprawach ani
nie znajdować się w analogicznej sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w ustawodawstwie krajowym. Oczywiście przedstawiciele tych
podmiotów nie mogą być skazani za przestępstwo związane z działalnością
profesjonalną wyrokiem, który ma moc res iudicata. Przedstawiciele oferenta
nie mogą też być winni poważnego udowodnionego wykroczenia zawodowego. Oferenci powinni też nie mieć zaległości publicznoprawnych związanych
z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne lub podatków, zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym mają siedzibę, lub kraju, w którym ma być wykonana umowa. Ich przedstawiciele nie mogą też być skazani za nadużycia,
korupcję, udział w organizacji przestępczej lub jakąkolwiek inną nielegalną
działalność szkodzącą interesom Agencji oraz nie powinny być przez Agencję
uznane za winne wprowadzenia w błąd w zakresie dostarczonych informacji
wymaganych powyżej (co skutkuje zawieszeniem możliwości brania udziału
w przetargach ESA)33.
Ponadto na stronie ESA, opublikowany jest dokument pt. Regulamin przetargów ESA i związane z nimi instrukcje wykonawcze (ang. ESA Procurement
Regulations and related Implementing Instructions), który zawiera szczegółowe informacje dla zainteresowanych podmiotów. Poprzez złożenie oferty
w przetargu przedsiębiorstwo akceptuje warunki stawiane przez ESA. Należy
jednak dodać, że oferenci mają prawo do komentowania odnośnie do szkicu
kontraktu w ramach określonych przez GCT i SCT. Pozwala to na minimalizację czasu i środków potrzebnych na negocjacje z wybranymi ostatecznie oferentami. Przetargi mogą być ograniczone (zwane niekonkurencyjnymi) oraz
nieograniczone (konkurencyjne)34.
33
34

Ibidem.
Pobrane z: www.parp.gov.pl/przestrzenkosmiczna [dostęp: 13.04.2017].
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Oferty są oceniane przez Komisję ds. Oceny Ofert (ang. Tender Evaluation
Board, TEB). W sytuacji, gdy w konkurencyjnym przetargu zostanie złożona
tylko jedna oferta lub tylko jedna spełnia podstawowe wymagania, TEB wraz
z Departament Kontraktowania ESA podejmuje decyzję co do jej oceny lub
unieważnienia przetargu, co skutkuje koniecznością ponownego uruchomienia procedury przetargowej. W sytuacji, gdy poprawnych ofert jest więcej,
podlegają one ocenie (ewaluacji). Proces oceny trwa od kilku dni do kilku miesięcy, w zależności od złożoności projektu oraz typu procedury przetargowej.
W ramach pierwszej rundy ewaluacji oferty podlegają analizie paneli ekspertów. Oferenci są też proszeni o doprecyzowanie elementów ofert, które zostały
uznane za niejasne35.
W przetargach ESA oceniane są „doświadczenie firmy i jej pracowników,
a w odniesieniu do zakresu merytorycznego danego przetargu, m.in. zrozumienie wymogów technologicznych oferty (adekwatność oferty do zapytania),
jakość techniczna przedstawionej propozycji, zgodność procesów zarządczych
stosowanych przez oferenta z wymogami projektu, dopasowanie się do wymogów oferty przetargowej w zakresie kosztów i planowania oraz akceptacja
warunków przedstawionych w szkicu kontraktu”36.
Istnieje możliwość prowadzenia negocjacji przez TEB z kilkoma przedsiębiorstwami jednocześnie. Odbywa się to jednak w dwóch szczególnych sytuacjach: (1) jeśli w wyniku procedury ewaluacji uznano, że żadna z ofert nie
spełnia wszystkich warunków określonych w przetargu, ale jedna lub więcej
spośród uczestniczących w przetargu firm mogłaby zrealizować zamówienie
po wprowadzeniu niewielkich poprawek do swojej oferty albo (2) dwie lub
więcej ofert okaże się równie dobrymi i spełniającymi wszystkie wymagania
ESA, a TEB nie jest w stanie wybrać jedną i przedstawić rekomendację rozpoczęcia wyłącznych negocjacji z jednym z tych podmiotów37.
W ramach drugiej fazy ewaluacji ofert, uzgadniane są raporty stworzone
przez panele ekspertów, wskutek dyskusji wprowadza się poprawki, jeśli zachodzi taka konieczność. Formułowana jest też rekomendacja dla ESA, która
oferta jest najkorzystniejsza i, z którym przedsiębiorcą ESA powinna rozpocząć ostateczne negocjacje. W rekomendacji zawiera się wyjaśnienia odnośnie
do tego, w jaki sposób oferta rekomendowanego przedsiębiorcy jest dopaso-

35
36
37

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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wania do wymogów ESA w kwestiach zarządczych, technologicznych, kontraktowych i cenowych38.
Ocena w przetargu nie jest ostateczna. Wskazania komisji oceniającej oferty zawsze są brane pod uwagę. Jednak najwyższe organy ESA mogą wyłonić
ofertę, która niekoniecznie została rekomendowana przez oceniających. Wówczas decyzja taka musi zostać silnie umotywowana (zdarza się to niezwykle
rzadko). Waga poszczególnych kryteriów oceny przy podejmowaniu ostatecznej decyzji jest wyznaczana najpóźniej 48 godzin przed ogłoszeniem przetargu, aby zagwarantować uczciwą konkurencję39.
Pokrótce tak jak powyżej wygląda proces przetargowy w ESA. Wyłoniony
w przetargu wykonawca może realizować zamówienie/dostawę. Zanim jednak
dojdzie do realizacji zamówienia/dostawy wyłoniony w przetargu wykonawca
musi zawrzeć umowę z ESA, godząc się na wiele specyficznych warunków,
z których wybrane zostaną zaprezentowane w kolejnych częściach niniejszej
pracy.

Wybrane aspekty realizacji zamówień w ramach
programów ESA – regulacje dotyczące praw własności
intelektualnej
Prawa własności intelektualnej (ang. intellectual property rights, IPR) zapewniają twórcy wyłączne prawo do korzystania z owocu jego twórczości. Oznacza to, że bez jego uprzedniej zgody inne osoby nie mogą korzystać z jego
własności. Jednak należy podkreślić, że IPR są ograniczone terytorialnie –
w zakresie, długości i zasięgu geograficznym. Ochrona tych praw występuje
tylko w państwie lub regionie, które udzieliło ochrony. To też powoduje, że
ochrony można dochodzić przed organami sądowymi państwa lub regionu
(też obejmującego więcej niż jedno państwo, np. prawo wspólnotowe), który
ich udzielił40. Takie podejście ma zapobiegać praktykom monopolistycznym,
38

Ibidem.
Ibidem.
40 Ochrona własności intelektualnej jest kwestią bardziej skomplikowaną. Jako ciekawostkę warto przytoczyć wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 6 lutego 2014 r.
C-98/13, w którym stwierdzono, prawa ochrony należy interpretować w ten sposób, że
posiadacz prawa własności intelektualnej do towaru sprzedawanego osobie zamieszkałej
na terytorium jednego z państw członkowskich za pośrednictwem strony internetowej
sprzedaży wysyłkowej położonej w państwie trzecim korzysta w chwili, w której towar ten
wkracza na terytorium tego państwa członkowskiego, z ochrony zagwarantowanej temu
39
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które mogą utrudniać rozwój innowacji. Finalnie wszystkie innowacje przechodzą po pewnym czasie do domeny publicznej. Jeśli chodzi o utwory, co
do których funkcjonują prawa autorskie, część praw własności intelektualnej
powstaje automatycznie i pozostaje przy autorze. Mogą to być przykładowo
plakaty, modele, szkice, projekt znaku towarowego itp. Inne rodzaje innowacji
wymagają odpowiedniej rejestracji w celu zapewnienia do nich praw41. Przykładowo takie wymogi stawia się wynalazkom, wzorom użytkowym, znakom
towarowym, wzorom przemysłowym, oznaczeniom geograficznym, topografiom układów scalonych42.
W Konwencji ESA zawarto w art. III postanowienia dotyczące informacji
i danych. Zgodnie z ust. 1 art. III Konwencji państwa członkowskie i Agencja ułatwiają wymianę informacji naukowych i technicznych z zakresu badań
i technologii kosmicznych oraz ich zastosowania w przestrzeni, z zastrzeżeniem że państwo członkowskie nie będzie zobowiązane do przekazywania informacji uzyskanych poza Agencją, a także jeśli uważa, że taki przekaz będzie
niezgodny z jego własnymi interesami, bezpieczeństwem lub jego porozumieniami ze stronami trzecimi lub warunkami, na jakich informacje te zostały
pozyskane. Konwencja wskazuje też, że prowadząc działalność na podstawie
art. V (który dotyczy działań i programów), ESA zapewnia, że wszelkie wyniki
badań naukowych zostaną opublikowane lub w inny sposób szeroko udostępnione po ich wcześniejszym wykorzystaniu przez naukowców odpowiedzialnych za eksperymenty. Skrócone dane stanowią własność ESA (art. III ust. 2).
Agencja zabezpiecza prawa wynikające z wynalazków i danych technicznych
w kontraktach. Chodzi o prawa, które są właściwe dla ochrony interesów Agencji państw członkowskich biorących udział w danym programie oraz osób fizycznych i prawnych będących pod ich jurysdykcją. Prawa te w szczególności
obejmują prawo do dostępu, ujawnienia i użycia. Informacje o wynalazkach
i danych technicznych uzyskanych w ramach działalności ESA będą przekazywane państwom uczestniczącym (art. III ust. 3). Wynalazki i dane techniczne
będące w posiadaniu ESA zostaną ujawniane państwom członkowskim i będą
mogły zostać bezpłatnie przez nie wykorzystane dla ich celów, a także przez
osoby fizyczne i prawne będące pod ich jurysdykcją (art. III ust. 4).
Szczegółowo kwestie zabezpieczenia IPR przez ESA regulują procedury
ESA, jak Regulacje dotyczące personelu z dnia 27.02.2014 r. (ESA/REG/007;
posiadaczowi przez rzeczone rozporządzenie na samej tylko podstawie nabycia tego towaru (pobrane z bazy LEX).
41 General Conditions of Tender For ESA Contracts, op.cit.
42 Pobrane z: www.uprp.pl [dostęp: 26.04.2017].
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ang. Staff Regulations), Reguły dotyczące informacji, danych i własności intelektualnej z dnia 23.04.2014 r. (ESA/REG/008; ang. Rules on information,
data and intellectual property), a także Ogólne klauzule i warunki dotyczące
kontraktów ESA z dnia 30.07.2010 r. (ESA/REG/002; ang. General Clauses
and Conditions for ESA Contracts) wraz z Ogólnymi warunkami przetargowymi dla kontraktów ESA (ang. General Conditions of Tender for ESA Contract). Warto też wspomnieć, że w ESA funkcjonuje The ESA patent manual,
który jest oficjalnym dokumentem zawierającym instrukcje dla pracowników
w zakresie procedur zgłaszania patentów, jak i zgłaszania wynalazków zamówionych przez Agencję u wykonawców, do których ESA posiada prawa.
Podręcznik ten zawiera objaśnienia co do procedury deklarowania przez pracowników ESA patentów oraz wytyczne, jak powinien być przygotowany opis
wynalazku. W podręczniku został także ujęty standardowy formularz zgłaszania wynalazków Dyrektorowi Generalnemu oraz wykaz pytań sprawdzających dla wstępnej samooceny spełniania wymogów do rozpoczęcia procedury
patentowej. Uzupełniony wykaz powinien zostać zatwierdzony przez przełożonego wynalazcy. Taka sama procedura obowiązuje wynalazców, którzy są
z ESA związani różnymi kontraktami, które dają prawa własności Agencji.
ESA powołała dodatkowo ESA Patent Group, której zadaniem jest m.in. rozpatrywanie wniosków od pracowników lub w pewnych przypadkach od wykonawców, o złożenie patentu i oszacowanie zdolności patentowej wynalazku.
Grupa ta w imieniu Dyrektora Generalnego ESA ocenia także zainteresowanie
ESA w sprawie zgłoszenia patentu, zakres terytorialny ochrony oraz decyduje
o utrzymaniu ochrony bądź rezygnacji z patentu43.
W związku z faktem, że ESA uznaje i wspiera innowacyjność IPR, w grudniu 2001 r. została przyjęta przez Radę ESA rezolucja w sprawie „zasad dotyczących informacji, danych i własności intelektualnej”. Od tego czasu ustalenia dotyczące IPR są ujęte w Ogólnych postanowieniach i warunkach umów
ESA zawieranych z przemysłem, które są powiązane z Ogólnymi warunkami
i klauzulami umów zawieranych z ESA – zawierającymi szerzej sprecyzowane
zasady zarządzania IPR w ramach umów z ESA44. Przedsiębiorca przystępując
do przetargów ESA i realizując prace w ramach programów ESA godzi się na
takie warunki.
ESA uznaje, że warunki te są bardzo korzystne dla wykonawców we wszystkich klasach umów ESA na rzecz badań i rozwoju przestrzeni kosmicznej.
43 ESA posiada ok. 450 patentów dotyczących aplikacji i wynalazków stworzonych
przez jej pracowników. Pobrane z: ww.esa.int [dostęp: 13.04.2017].
44 General Conditions of Tender For ESA Contracts, op.cit.
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ESA stara się, aby prawa własności intelektualnej pozostawały przy wykonawcy
zamówienia, gdyż to on najlepiej będzie umiał wykorzystać owoce swej pracy.
Jedynie to, co tworzy personel zatrudniony w ESA, jest objęte w całości prawem własności należącym do Agencji45.
Poprzez kreowanie polityki IPR o takim kształcie, ESA chce zachęcać
wykonawców do rejestrowania IPR z umów ESA, co ma zapewnić ochronę
wykonawcy zamówienia i Agencji. ESA zachęca do wykorzystywania innowacji uzyskanych w ramach realizacji umów dla ESA, aby zwiększać udział
przedsiębiorcy w rynku. Jednak wymaga uzgadniania interesów handlowych
wykonawcy zamówienia z postanowieniami z umów ESA, państwami uczestniczącymi, organizacjami badawczymi i stronami trzecimi, które chcą i mogą
uzyskać dostęp do własności intelektualnej46.
Jak wcześniej zostało wskazane, kwestie IPR zostały dodatkowo i szeroko ujęte w części II Ogólnych warunków przetargów na kontrakty z ESA.
Dokument General Clauses and Conditions for ESA Contracts wprowadza ogólne zasady (ang. general regime) dla zarządzania, realizacji i przekazywania praw własności intelektualnej w przypadku studiów, badań
i rozwoju; w części II dokumentu jest to tzw. Opcja A (klauzule 36–49).
Opcja B (klauzule 50–63) natomiast dotyczy praw własności intelektualnej,
które powstają w przypadku umów jedynie częściowo finansowanych przez
ESA. Należy podkreślić, że klauzule z części A lub B przeważają przy interpretacji postanowień umownych, jeśli zaistnieje sprzeczność między nimi a jakimiś innymi klauzulami z części ogólnej I Ogólnych warunków.
Klauzule IPR dotyczą przede wszystkim oferentów, którzy chcą wykorzystywać w realizacji zamówienia, do którego się zgłaszają, dane podlegające prawom własności intelektualnej im przynależnym lub osobom
trzecim. Wówczas są oni zobowiązani do ujęcia informacji o tych prawach
w ofercie, jak i wskazać ten fakt w trakcie negocjacji umowy. Jeśli oferent
nie powiadomi w ten sposób ESA, stosowane są postanowienia klauzuli
43.1 Ogólnych klauzul i warunków dotyczących kontraktów ESA47. Zgodnie z postanowieniami w klauzuli 43.1, jeśli wykonawca kontraktu z ESA nie
zidentyfikował praw własności intelektualnej przed zakończeniem umowy
z ESA, wszystkie prawa własności intelektualnej użyte podczas realizacji kontraktu traktowane są jako wynikające z pracy wykonywanej na podstawie kon45
46
47

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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traktu, o ile wykonawca nie dostarczy Agencji dokumentów odnoszących się
do zakresu praw własności intelektualnej48. Oferent jest ponadto zobowiązany
do określenia czy te prawa są istotne dla opracowania rezultatu zamówienia,
czy też będą wymagane jedynie po dostawie zamówienia. W tej ostatniej sytuacji Oferent będzie zobowiązany do uwzględnienia tego faktu w umowie
z ESA wraz ze wskazaniami klauzuli 2 części C Ogólnych warunków przetargowych dla kontraktów ESA dotyczących zobowiązań wobec osób trzecich,
które potwierdzają warunki dostępu (wszelkie ograniczenia, licencjonowanie
i koszty pokrewne) oraz potwierdzić, że Agencja może ich używać do osiągnięcia zamierzonego celu wyszczególnionego w Zaproszeniu do wzięcia udziału
w przetargu oraz w Oświadczeniu o zakresie zlecenia prac49. W Ogólnych warunkach przetargowych wskazano także Zastrzeżenia i ograniczenia w klauzuli 3 cz. C. Wskazano tam następujące warunki. Jeżeli w wyniku zobowiązania
wobec osoby trzeciej dotyczącego praw własności intelektualnej lub istniejące prawo własności intelektualnej oferenta, lub oświadczenie oferenta, że
prawa własności intelektualnej zostaną wygenerowane na podstawie umowy,
która nie zostanie zapłacona przez Agencję, lub z innych powodów, Oferent
zamierza ograniczyć prawo do dystrybucji i używania, jak przewidziano i zdefiniowano w części II Ogólnych klauzul i warunków dotyczących kontraktów
ESA, wszelkich danych, w tym dokumentów, związanych z pracami na podstawie kontraktu z ESA, proponowane ograniczenia powinny być klarownie
określone i uzasadnione w przetargu. Będzie to brane pod uwagę przy ocenie
oferty, a jeśli przez to okaże się, że oferta jest sprzeczna z ustalonymi celami
Zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu, może to spowodować, że oferta
48

Ibidem.
Cz. C klauzula 2. Ogólnych warunków przetargowych dla kontraktów ESA pt. Zobowiązania osób trzecich. Oferent wskazuje czy zawarł umowy lub umowy licencyjne dotyczące
praw własności intelektualnej dotyczących przedmiotu ITT, zarówno w ramach ogólnego
porozumienia, jak i ze szczególnym odniesieniem do ITT. Kopię dokumentu odnotowującego zobowiązanie lub jego odpowiednią część należy złożyć w ofercie lub, o ile nie określono
inaczej w ITT, podczas przygotowywania umowy. Jeśli takie porozumienie lub porozumienie
może spowodować koszty ponoszone przez Agencję, muszą być oddzielnie zidentyfikowane
zgodnie z częścią 3 F 10 „Opłaty licencyjne i opłaty licencyjne” poniżej. O ile nie określono inaczej w specjalnych warunkach określonych w ITT, koszty odpowiadające wdrożeniu
klauzuli 43.7 ogólnych warunków i postanowień umów ESA zostaną uwzględnione w łącznej
wysokości ceny ogółem wskazanej w ofercie. W przypadku wskazania ustalonej ceny w rozważanym kontrakcie, jej wysokość należy rozumieć jako obejmującą wszystkie takie koszty,
nawet te wymienione wszelkie informacje podstawowe, które nie zostały zaplanowane do
wykorzystania w czasie negocjacji i zawarcia kontraktu. Ibidem.
49
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zostanie odrzucona. Natomiast Agencja nie przyjmie zastrzeżeń dokonanych
po zamknięciu Zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu50.
W cz. II w klauzuli 36.3 Ogólne klauzule i warunki dotyczące kontraktów ESA wskazane zostało, że to wykonawca kontraktu zobowiązany jest do
zapewnienia, że wszystkie prace, które będą wykonane w ramach kontraktu, będą wykonane przez osoby, które z wykonawcą łączą umowy pisemne,
a w przypadku, gdy umowa zawierać będzie zapisy niezgodne z prawem,
wykonawca zapewni, że wszystkie prawa własności intelektualnej w rezultatach prac, informacjach, danych lub dokumentacji wynikającej z prac wykonywanych w toku zaangażowania takich osób, będą własnością Wykonawcy;
a wszystkie wyniki, dane i dokumentacja uzyskane dla celów realizacji umowy
będą rozpowszechniane jedynie na podstawie zasad określonych w umowie51.
Przyjęte zatem zostało w ESA, że wykonawca kontraktu powinien być
właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej powstałych w ramach
realizacji prac w ramach kontraktu. Będzie on mógł ubiegać się o własność
w tym zakresie, czyli złożyć wniosek o rejestrację praw własności intelektualnej wynikających z wykonanych prac na podstawie kontraktu. Na żądanie
i koszt wykonawcy Agencja będzie mogła zrealizować wszelkie rozsądne zadania, w tym przygotować odpowiednie dokumenty wymagane do uzyskania
tytułu własności tych praw dla wykonawcy (klauzula 39.1)52.
Zgodnie z klauzulą 39.2 Ogólnych klauzul, Agencja otrzyma określone prawa, w tym dostęp do praw własności intelektualnej, o których mowa
w klauzuli 39–4453 Ogólnych klauzul, i zastrzega sobie prawo do wymagania od wykonawcy przyznania jej praw własności intelektualnej wynikających
z pracy wykonanej na podstawie umowy w przypadku niezastosowania przez
wykonawcę prawa do rejestracji lub zrzeczenia się przez wykonawcę zarejestrowanych praw własności intelektualnej wynikających z wykonywanych
prac na podstawie umowy (zgodnie z punktem 40.4 i 40.5), niewykorzystania
przez Wykonawcę tych praw (zgodnie z punktem 44.2), przy oprogramowaniu
operacyjnym (zgodnie z punktem 42.7) oraz w przypadku kodu źródłowego
ogólnie dostępnego bezpłatnie (zgodnie z punktem 42.9)54.
50

Ibidem.
General Clauses and Conditions for ESA Contracts, ESA/REG/002, s. 39, ww.esa.
int [dostęp: 13.04.2017].
52 Ibidem.
53 Są to następujące prawa: dotyczące własności tych praw, ich odpowiedniej rejestracji,
posługiwanie się, prawa dotyczące oprogramowania, kontekst IPR oraz wykorzystanie. Ibidem.
54 Ibidem.
51
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W sytuacji, kiedy wykonawca uzyska prawa własności intelektualnej wynikające z realizacji prac w ramach kontraktu, jest on zobowiązany do powiadomienia ESA o tym fakcie w ciągu czterech tygodni od dnia ich uzyskania (klauzuli 39.3). W oparciu o klauzulę 39.4, wykonawca zobowiązany jest dopilnować,
aby cesjonariusz praw własności intelektualnej związanych z pracą wykonaną
na podstawie kontraktu, przestrzegał tych samych obowiązków (w tym obowiązek wykorzystania praw własności intelektualnej) i przyznał Agencji, państwom
uczestniczącym, ich osobom i organom takie same prawa, jakie wykonawca zgodził się przekazać na podstawie kontraktu z ESA55.
W odniesieniu do rejestracji praw własności intelektualnej wykonawca
kontraktu jest zobowiązany do szybkiego poinformowania ESA o osiągnięciu rezultatów wynikających z realizacji prac na podstawie kontraktu, które
w jego opinii powinny być chronione i zarejestrowane jako prawa własności intelektualnej. Powinien on także określić czy zamierza ubiegać się o taką
ochronę. W celu umożliwienia składania wniosków patentowych, na żądanie
wykonawcy, ESA nie może ujawnić żadnych informacji, danych ani wyników
dostarczonych przez wykonawcę w okresie dwunastu miesięcy od daty ich
sprawozdania do Agencji56.
W klauzuli 40.2 Ogólnych klauzul wskazano, iż wykonawca jest zobowiązany do informowania ESA o każdym wnioskowaniu o rejestrację wyników,
informacji lub danych wynikających z prac wykonywanych na podstawie
kontraktu z ESA. W ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia takiego wniosku, powinien on podać szczegółowe informacje na temat instytucji, w której
złożył wniosek, numeru wniosku, datę zgłoszenia, nazwę wynalazcy i nazwę
wnioskodawcy, numer referencyjny odpowiedniej umowy i, w miarę możliwości, dostarczyć kopię wniosku (w tym opis, wszelkie roszczenia i rysunki). Po
złożeniu wniosku wykonawca informuje ponadto Agencję o tym czy wniosek
ten został wykorzystany jako podstawa do wnioskowania o ochronę w innych
krajach. Po nadaniu takich wniosków wykonawca jest zobowiązany do poinformowania ESA o wszelkich postępowaniach, w których twierdzi się, że
przyznane prawa są nieważne lub wymagają korekty57.
Zgodnie z postanowieniami klauzuli 40.3 Ogólnych klauzul ESA ma pełne
prawo do wykorzystania informacji zawartych we wszelkich zgłoszeniach o zarejestrowane prawa własności intelektualnej, wynikającego z pracy wykonanej
55
56
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Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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na podstawie kontraktu według swoich wymogów, na warunkach określonych
w klauzuli 41, o ile nie uzgodniono z wykonawcą, że ESA nie ujawni takich
informacji do czasu publikacji wniosku o rejestrację58.
Jeśli wykonawca nie jest zainteresowany rejestracją praw własności intelektualnej, wynikających z wykonanych prac, zgodnie z wcześniej wspomnianą
klauzulą 40.4 powinien poinformować Agencję. Po takim zgłoszeniu Agencja
przeprowadza konsultacje z wykonawcą i bada przyczyny niezastosowania lub
rezygnacji z takich praw. Następnie, Agencja może zapytać czy strony trzecie
będą zainteresowane uzyskaniem ochrony lub wykorzystaniem takich praw,
jakie posiada wykonawca. Jeżeli znajdzie się taki podmiot, ESA może zażądać,
aby wykonawca przepisał na niego prawa konieczne do ubiegania się o takie zarejestrowane prawa własności intelektualnej lub zażądał od wykonawcy
udzielenia jemu licencji na te niezarejestrowane prawa własności intelektualnej na korzystnych warunkach, które zostaną uzgodnione między wykonawcą, ESA i podmiotem trzecim. W celu uniknięcia wątpliwości wykonawca nie
może bezzasadnie sprzeciwiać się warunkom takiego przepisania lub licencji59.
Jeśli Agencja nie znajdzie podmiotu trzeciego, który byłby zainteresowany rejestracją praw własności intelektualnej wynikających z pracy wykonywanej na
podstawie kontraktu (lub nie znajdzie podmiotu zainteresowanego wykorzystaniem takich zarejestrowanych praw własności intelektualnej, z jakich zamierza zrezygnować wykonawca), ESA może wymagać od wykonawcy, aby
nieodpłatnie przekazał jej te prawa (klauzula 40.5)60. Natomiast, jeśli to wykonawca przydzieli prawa podmiotowi trzeciemu na podstawie klauzuli 40.4
stosuje się postanowienia ujęte w klauzuli 39.4, co wnika z postanowień klauzuli 40.6. Natomiast jeśli wykonawca przekaże prawa własności intelektualnej Agencji, zgodnie z postanowieniami klauzuli 40.5, wykonawca, państwa
uczestniczące, ich osoby oraz organy są uprawnione do uzyskania bezpłatnej,
niewyłącznej i nieodwołalnej licencji na korzystanie z tych praw, jednak bez
prawa do udzielania sublicencji61.
Dodatkowo, w sytuacji opisanej w klauzuli 40.4, tzn. jeśli wykonawca nie
chce ubiegać się o zarejestrowane prawa własności intelektualnej lub chce
zrezygnować z zarejestrowanych praw własności intelektualnej, nie może on
podjąć żadnych działań, które mogłyby zagrozić lub wpłynąć na zdolność ESA
58
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lub podmiotu trzeciego do ubiegania się o zarejestrowane tego prawa lub do
wykorzystania tych praw, z których wykonawca chce zrezygnować (klauzula 40.7)62.
W klauzuli 41 Ogólnych klauzul opisane zostały zasady wykorzystania i licencji praw własności intelektualnej wynikające z prac wykonywanych w ramach kontraktów. Mają one być dostępne dla ESA, państw członkowskich, ich
osób i organów w zakresie korzystania z bezpłatnej, ogólnoświatowej licencji,
wraz z prawem do udzielania sublicencji na potrzeby Agencji (takie licencje
powinny być zapewnione przez wykonawcę lub przez ESA, na podstawie postanowienia w standardowej licencji, dla licencjobiorcy, jeśli będzie on miał
potrzebę). Ww. podmioty mają ponadto zapewnioną licencję na korzystnych
warunkach dla własnych wymagań publicznych (udzieloną przez wykonawcę,
określoną w standardowej licencji, którą licencjobiorca wliczy w razie potrzeby). Jeżeli chodzi o jednostki naukowe i badawcze, maja one prawo do korzystania z bezpłatnej licencji, ale bez możliwości udzielenia sublicencji i tylko
dla realizacji własnych celów badawczych, ale nie handlowych, zapewniając
wykonawcy, że takie wykorzystanie nie będzie sprzeczne z jego interesem.
Wykonawcy mogą też udzielać licencji stronom trzecim na warunkach rynkowych, aby mogły one wykorzystywać je dla celów innych niż ma Agencja
lub państwa członkowskie uczestniczące w danym programie. Strony trzecie
są wówczas zobowiązane do zapewnienia użytku zgodnego z uzasadnionym
interesem wykonawcy63. Jeśli wykonawca opiera działalność na „jego uzasadnionym interesie”, o ile nie jest to wyspecyfikowane w kontrakcie inaczej, to
jego prawa obowiązują w okresach 3-letnich64.
W odniesieniu do oprogramowania klauzula 42 opisuje prawa własności
z nim związane. W klauzuli ujęto postanowienie, że prawa własności intelektualnej pozostają przy wykonawcy, jeśli wykonuje on prace na podstawie
umowy. Co do zasady, prawa te są regulowane także klauzulami 39 i 41, za
wyjątkiem tych dotyczących kodu źródłowego. Prawa dotyczące kodu zostały
doprecyzowane właśnie w klauzuli 42 pkt 3–665.
Wykonawca, po realizacji zamówienia, jest zobowiązany dostarczyć Agencji i innym podmiotom oprogramowanie, które zostało stworzone na podstawie umowy w formie kodu, wraz z danymi, opracowaną dokumentacją do
62
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obsługi oprogramowania zgodną z zakresem licencji określającej użytkowanie
oprogramowania. Wykonawca jest zobowiązany przekazać opracowane oprogramowanie wraz z prawami własności intelektualnej, które wymaga ESA. Jeśli
jest to wymagane, wykonawca jest zobowiązany do instalacji oprogramowania
na sprzęcie komputerowym ESA oraz przeszkolenia personelu wskazanego
przez Agencję66.
Kod źródłowy, zgodnie z zapisami umowy, zostanie zdeponowany u specjalnego agenta ds. kodu źródłowego, dzięki czemu kod ten będzie dostępny
dla Agencji, jeśli np. wykonawca stanie się niewypłacalny, zaprzestanie prowadzenia działalności, otrzyma likwidatora, administratora, powiernika lub innego podobnego funkcjonariusza powołanego do całości lub części jego majątku
albo zostanie podjęta uchwała o jego likwidacji (z wyjątkiem jego rozproszenia
jako część działań bona fidae w ramach w ramach jego rekonstrukcji lub fuzji).
Zabezpieczenie takie tworzy się także na wypadek, gdy wykonawca naruszy
postanowienia umowy, a będzie to naruszenie materialne i niemożliwe do naprawienia albo możliwe do naprawy, ale naprawa ta nie zostanie uskuteczniona
w ciągu 60 dni od zawiadomienia przez Agencję lub wykonawca przepisał
prawa własności intelektualnej do oprogramowania na siebie67.
Kod źródłowy oprogramowania musi być zgodny z wymogami ESA, aby
można było go eksploatować, integrować lub wdrażać w ramach innych systemów działających w Agencji68. Posiadanie kodu źródłowego przez ESA także ma zapewniać możliwość utrzymania lub modyfikacji oprogramowania,
a także obsługę, integrację, wdrożenie modyfikacji, aktualizacji i poprawy tego
oprogramowania. Sam wykonawca będzie też posiadał prawa do kodu źródłowego (jak to się dzieje w przypadku każdego innego produktu – rezultatu prac
na rzecz ESA)69. Kontrakt ESA zobowiązuje ponadto wykonawcę i Agencję,
aby przez pięć lat od daty przyjęcia oprogramowania przez ESA, strony informowały się nawzajem o wszelkich modyfikacjach i korektach oprogramowania70. Dodatkowo, w kontraktach znajduje się postanowienie, że wszelkie
aktualizacje, modyfikacje lub korekty podjęte przez Wykonawcę po opracowaniu oprogramowania zostaną udostępnione Agencji na podstawie umowy
jako licencja na cały świat, z prawem do udzielania sublicencji przez Agencję
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według jej wymogów na korzystnych warunkach z dostępem do kodu źródłowego stronom trzecim wymienianym w kontrakcie71.
Jeśli chodzi o oprogramowanie operacyjne stworzone na potrzeby ESA, to
Agencja ma prawo żądać od wykonawcy przeniesienia wszystkich praw własności intelektualnej na nią, jak to jest przewidziane w umowie72. Jednocześnie
w takiej sytuacji, ESA przyznaje wykonawcy niewyłączną, nieodwołalną, bezpłatną, ogólnoświatową licencję na używanie opracowanego oprogramowania
operacyjnego, jednak bez prawa do udzielania sublicencji w celach, które zostały
określone w umowie73. Agencja po uzyskaniu praw do kodu źródłowego może
rozpowszechniać oprogramowanie na świecie jako tzw. open source74. Agencja
w takim przypadku przyzna wykonawcy niewyłączną, bezpłatną licencję na
całym świecie do wykorzystania tego kodu źródłowego w celach określonych
w umowie. Udzielanie sublicencji wymaga specjalnego upoważnienia Agencji75.
W klauzuli 43 natomiast wskazano zasady postępowania w sytuacji, gdy
prawa własności intelektualnej w trakcie wykonywania umowy mogą być
w jakiś sposób wcześniej ograniczone (wynikają np. z patentów wykonawcy).
Jeśli wykonawca umowy, w czasie negocjowania kontraktu lub w trakcie jego
realizacji, wskaże ograniczenia (patenty) dla praw własności intelektualnej,
powinien on przedstawić na ten temat szczegółowe informacje w ofercie. Jeśli
jednak wykonawca nie wskazał do czasu zawarcia umowy z ESA ograniczeń
dla praw własności Agencji, zakłada się, że wszelkie prawa własności użyte
podczas realizacji umowy będą należały do Agencji, jako wynikające z realizacji umowy76. Prawa własności intelektualnej, które posiadają zleceniobiorcy, Agencja lub strony trzecie pozostają w ich posiadaniu, a żadne zapisy czy
działania nie będą tego zmieniać w sposób inny niż wskazano w klauzuli 43
w umowie ESA77. Prawa własności intelektualnej potrzebne wykonawcy, wynikające z jego pracy wykonywanej na podstawie innej umowy z Agencją stanowią własność, są udostępniane i licencjonowane zgodnie z umową78. W sytu71
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html [dostęp: 3.06.2017].
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76 Ibidem.
77 Ibidem.
78 Ibidem.
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acji, gdy ESA będzie potrzebowała wykorzystania utajnionych praw własności
intelektualnej, wynikających z innej umowy, wykonawca innej umowy przyzna
Agencji nieodwołalną, bezpłatną, ogólnoświatową licencję na używanie i modyfikację produktu, aplikacji lub innego rezultatu tej wcześniejszej umowy.
Jeżeli jakaś strona będzie wymagała przekazania jej praw własności intelektualnej, aby używać lub dokonać modyfikacji produktu, aplikacji lub innego
rezultatu umowy na rzecz innego projektu ESA, wykonawca udzieli licencji
tej stronie, na warunkach rynkowych, o ile nie będzie to sprzeczne z prawnym
interesem wykonawcy79.
Jeśli ESA będzie potrzebować kodu źródłowego chronionego prawami własności przez wykonawcę, wykonawca udzieli jej tych praw oraz przekaże kod
źródłowy według jej wymogów80. Jeśli to podwykonawca będzie potrzebował
takich praw będących w posiadaniu wykonawcy, wykonawca jest zobowiązany
udzielić licencji na korzystnych warunkach wyłącznie w celu umożliwienia
podwykonawcy wypełnienia zobowiązań bezpośrednio wynikających z umowy81. Jeśli Agencja, wykonawca lub podwykonawca potrzebuje praw własności
intelektualnej, będących w posiadaniu osoby trzeciej, wykonawca jest zobowiązany do podjęcia rozsądnych działań w celu uzyskania licencji dla ESA,
wykonawcy lub podwykonawcy, aby ukończyć realizację umowy. Ponadto
wykonawca powinien podjąć starania, aby strona trzecia będąca właścicielem
takich praw własności intelektualnej przekazała Agencji licencję pozwalającą
na używanie i modyfikowanie produktu, aplikacji bądź innego rezultatu umowy, w zgodzie z postanowieniami klauzul umowy dotyczącej projektu na rzecz
ESA. Agencja jest gotowa zapłacić uzasadnioną opłatę licencyjną82. Agencja
wypełnia wszystkie wymagania dotyczące korzystania i obiegu informacji oraz
dokumentacji, które są powiązane z ograniczeniem praw własności intelektualnej. Jeśli do ESA wpływa dokumentacja oznaczona jako „zastrzeżona”/„poufna”, jest ona traktowana zgodnie z procedurami i nie jest udostępniana poza
Agencję bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela83. Wykonawca poprzez
umowę z ESA gwarantuje, że w ramach jej realizacji nie ucierpią żadne prawa
intelektualne osób trzecich84.
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Klauzula 44 dotyczy eksploatacji praw własności. Zobowiązuje ona zleceniobiorcę, aby dołożył starań i wykorzystał wszystkie prawa własności intelektualnej wynikające z pracy w ramach umowy w celu promowania badań
i technologii kosmicznych oraz aplikacji kosmicznych, a jeśli będzie to możliwe, także w innych sektorach przemysłu85.
Po zaakceptowaniu przez Agencję produktu, aplikacji lub innego wyniku
prac wykonanych na podstawie umowy, wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia pisemnych raportów (które powinien aktualizować w razie potrzeby) opisujących stan i wykorzystanie praw własności intelektualnej, wynikających z prac przeprowadzonych na podstawie umowy z ESA (i w przypadku
jakiś zdarzeń w ciągu trzech i dziesięciu lat od daty ww. akceptacji)86.
Ogólne klauzule i warunki kontraktów z ESA zobowiązują wykonawcę do
wsparcia Agencji, także po zakończeniu prac, w ocenie i ewaluacji wyników
prac w celu ich wykorzystania lub ponownego wykorzystania (ang. re-use)
w nowych programach zarówno publicznych, jak i komercyjnych oraz promowania badań kosmicznych i technologii oraz ich zastosowania, jeśli jest to
możliwe w innych sektorach przemysłu (klauzula 45)87.
Jeśli zostało to przewidziane w umowie z ESA, w okresie dziesięciu lat
od przyjęcia pracy, za sprzedaż jakiegokolwiek produktu, aplikacji lub innego
wyniku prac lub licencji, lub za cesję praw własności intelektualnej wynikających z umowy (w tym praw do oprogramowania), wykonawca zapłaci opłatę
Agencji. Klauzula 46 określa też zasady dotyczące takich opłat, które nie mogą
w sumie przekroczyć kwoty zapłaconej przez ESA za udostępnienie wcześniej
wykonanych prac lub praw. W szczególnych okolicznościach opłata może być
zniesiona lub niewymagana88.
ESA ma prawo do ponownego otrzymania produktu, aplikacji i innych rezultatów od wykonawcy lub podmiotu trzeciego. Może ona zaproponować
pierwotnemu wykonawcy, o ile ma on odpowiedni potencjał, jest zainteresowany i ma możliwości oraz dochowa odpowiedniej jakości, dokonanie tej
dostawy zgodnie z wymogami ESA (klauzula 47). Może to odbyć się na podstawie zapisów pierwotnej umowy, jeżeli takie zostały zawarte albo na podstawie
nowej umowy, jeśli ESA jest przekonana o jakości dostawy, a proponowane
przez wykonawcę warunki, w tym cena są co najmniej równe lub lepsze od
85
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pozostałych oferentów. Oczywiście ESA może wybrać też innego dostawcę,
wówczas pierwotny kontraktor jest zobowiązany do współpracy, tj. wesprzeć,
przekazać wiedzę techniczną lub dokumentację za odpowiednim wynagrodzeniem, a także potwierdzić przekazanie licencji podmiotowi trzeciemu89.
Agencja w umowie zapewni, że inny dostawca nie ujawni uzyskanych zastrzeżonych informacji, a po zakończeniu dostawy zwróci on wszystko, co uzyskał
(dokumenty, dane itp.)90.
W przypadku sytuacji dotyczących potencjalnych naruszeń praw własności
intelektualnej zastosowanie ma klauzula 48. W takich sytuacjach Agencja i wykonawca są zobowiązani powiadomić się nawzajem, jeśli zachodzi to w wyniku
wykonania umowy, jest niezbędne do ukończenia umowy lub związane z użytkowaniem jakiegokolwiek produktu, aplikacji lub innego rezultatu umowy.
Strony mają się wspierać w miarę możliwości przy uzyskaniu rozstrzygnięcia
sporu w tym zakresie. Zakładane jest także, że wykonawca podejmie odpowiednie kroki, aby rozpocząć i zrealizować postępowanie sądowe konieczne
do zabiegnięcia naruszeniom praw własności, a Agencja zrefunduje „wszelkie
rozsądne wydatki” w tym zakresie. Natomiast jeśli to ESA rozpoczyna procedurę zabezpieczenia praw, które uzyskała w ramach umowy z wykonawcą,
wykonawca powinien wesprzeć Agencję, przy założeniu refundacji wydatków
poniesionych na to wsparcie91.
W sytuacji przekazania praw własności intelektualnej do produktu, procesu, aplikacji lub innego rezultatu prac uzyskanego w ramach umowy z ESA do
podmiotu mającego siedzibę poza państwami członkami albo do organizacji
międzynarodowej powinno to się odbyć w zgodzie z obowiązującym prawem,
w tym wszystkimi prawami, regulacjami, zasadami i procedurami kontroli
eksportu, a także właściwymi umowami międzynarodowymi dotyczącymi
wywozu towarów i usług (klauzula 49)92. W celu zapewnienia transferu praw
poza terytoria państw członków, Rada ESA ustanowiła Radę ds. Transferu
Technologii (ang. Technology Transfer Board, TTB), która rozpatruje wnioski tego dotyczące. Rada przyjęła Istotne Specyfikacje (ang. Terms of Reference) i Regulamin TTB większością dwóch trzecich głosów wszystkich państw
członkowskich93.
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Jak wynika z powyższego ESA bardzo skrupulatnie uregulowała kwestię
praw własności intelektualnej przy realizacji zamówień w ramach programów
ESA. Szczególnie istotny zdaniem autorki jest fakt, że ESA zachęca wykonawców zamówień i dostaw do rejestrowania przez nich IPR wynikających
z wykonanych prac. ESA chce, aby prawa własności intelektualnej wynikające
z pracy w ramach umowy były wykorzystywane w celu promowania badań
i technologii kosmicznych oraz aplikacji kosmicznych, a jeśli będzie to możliwe, zastosowane także w innych sektorach przemysłu.
Summary

The article presents a legal framework for entrepreneurs in the context of the programs of the European Space Agency (ESA). ESA has its own procurement and
delivery system in which contractors can be entrepreneurs, including micro, small
and medium sized ones (SMEs). Within the ESA system, entrepreneurs may be
contractors themselves or be partners in consortia or be subcontractors of entrepreneurs (or consortia) that have concluded an order or supply contract for ESA.
This article briefly presents ESA’s procurement procedure along with three selected
clauses in ESA’s contracts: the provision of intellectual property rights, the “Best
Practices” clauses for subcontractors and the special clauses ensuring participation
of SMEs in ESA’s programs.
Key words: European Space Agency, ESA, space activities of enterprises, ESA mandatory and optional programs, ESA contract clauses, IPR clauses, “Best Practices”
clauses, C1-C4 clauses
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Mniejszości muzułmańskie
w Chińskiej Republice Ludowej
Wstęp
Istnieje przekonanie, że Chińczycy nie mają żadnych przekonań religijnych.
Kraj słusznie utożsamiany jest z doktryną Konfucjusza – filozofa, który ponad 2500 lat temu zaszczepił wśród mieszkańców Państwa Środka racjonalne
podejście do świata polityki, etyki i standardów moralnych. Znaczna część
mieszkańców Chin to rzeczywiście osoby, którym religia w rozumieniu obywateli Europy czy Afryki jest zbędna czy też obca. Nie oznacza to jednak, że
w Chinach religia jest nieobecna. Tak naprawdę, na terenie kraju współistnieje
pięć głównych religii – buddyzm (w odmianach chińskiej, tybetańskiej i pali),
taoizm, katolicyzm, protestantyzm oraz islam, a ponadto funkcjonuje wiele
wierzeń o charakterze ludowym2.
Obecnie, co do zasady, o mniejszościach muzułmańskich zamieszkujących
teren Chińskiej Republiki Ludowej ciągle mówi się niewiele. Niewątpliwie
w pewnym stopniu ma to związek z traktowaniem muzułmanów jako tzw.
„grupy zwiększonego ryzyka” w związku z nasilającymi się atakami terrorystycznymi głównie w Europie i Stanach Zjednoczonych, których popełnianie
przypisuje się osobom wyznającym islam. Jednocześnie nie należy zapominać
o podłożu historycznym. Komunistyczne władze kraju przez wiele lat próbowały doprowadzić do obrazu Chin jednolitych, szczególnie patrząc przez
pryzmat społeczeństwa – zwartego i homogenicznego pod większością względów, również religii. Po latach prześladowań i restrykcji związanych między
innymi z kwestiami wyznaniowymi, wraz ze stopniową liberalizacją chińskiej
ekonomii nastąpiła również względna poprawa sytuacji religijnej. Ostrożne
otwieranie granic w latach osiemdziesiątych XX w., będące efektem pojawienia się w Chinach gospodarki rynkowej doprowadziło do obnażenia różnic
1

Doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS
w Warszawie, uczestnik wymiany doktoranckiej Erasmus+ w Zheijiang Chinese Medical
University (Hangzhou, Chińska Republika Ludowa) w okresie wrzesień 2016–styczeń 2017.
2 Z. Qian, China’s Ethnic Groups and Religions, Pekin 2010, s. 144–170.
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o charakterze etnicznym, kulturowym i oczywiście religijnym. Miało to również wpływ na aktywizację islamu i skok liczby jego wyznawców na terenie
Chin. Według różnych szacunków Państwo Środka zamieszkuje około 20–23
milionów muzułmanów, z których większość to sunnici3 z hanafickiej4 szkoły prawnej5. Pierwsze z grup muzułmańskich pojawiły się na południowo-wschodnim krańcu Chin. Byli to głównie potomkowie perskich i arabskich
kupców oraz urzędników przybyłych między siódmym i dziesiątym wiekiem.
Za czasów mongolskiej dynastii Yuan (wiek trzynasty i czternasty) miała miejsce migracja muzułmanów z Centralnej Azji, a wzrotstu populacji muzułmanów dopełniało zawieranie małżeństw mieszanych. Koniec XVII w. przyniósł
zwiększenie znaczenia sufizmu6. W mobilizacji większych grup muzułmanów
(Hui7) podczas ekonomicznych i politycznych kryzysów między XVII i XIX
stuleciem pomogła hierarchiczna struktura grup etnicznych i bractw. Częściowa autonomia północnych i i północno-zachodnich terenów zamieszkałych
przez muzułmanów pojawiła się dopiero na początku XX w. Spowodowało
to również eskalację konfliktów wewnątrz grup islamskich. W XX w. znaczna
część muzułmanów popierała hasła głoszone przez komunistów. Obietnice
równości, autonomii i wolności religijnej sprawiały, że grupy muzułmańskie
chętnie angażowały się w tworzenie Chińskiej Republiki Ludowej. Niestety naSunnizm (arab.  – )ةنسلا لهأpoza szizmem i charydżyzmem jeden z trzech głównych
ortodoksyjnych odłamów islamu, wierny ortodoksyjnej tradycji Sunny, uznający wszystkich kalifów do 1258 r. za prawowitych następców Mahometa. Sunnici stanowią 75–90%
wszystkich muzułmanów. Sami siebie określają jako „ludzi tradycji i wspólnoty” (arab. لهأ
 ةعامجلاو ةنسلاAhl ul-Sunna wa’l-Dżama’ah).
4 Hanafici (arab.  – )يفنحzwolennicy jednej z czterech głównych sunnickich szkół
prawa muzułmańskiego, wprowadzonej przez teologa Abu Hanifę.
5 A. Wąs, Islam w Chinach, Wiara.pl, http://religie.wiara.pl/doc/497075.Islam-w-Chinach, Pieniężno 2008.
6 Sufizm – (arab. taşawwuf  – )فوصتjedno określenie dla kilku nurtów mistycznych
w islamie. Pochodzi od słowa suf ( فوصwełna). Nie znajduje potwierdzenia w ubiorze
wyznawców, ponieważ czerpiąc wzór z chrześcijańskich mnichów sufi ubierali się we włosiennice.
7 Hui (chiń.: 回族; pinyin: Huízú, xiao’erjing:  وُذِوُخ/ يراوح, dungański: Хуэйзў/Huejzw) – jedna z 55 uznanych oficjalnie mniejszości w Chińskiej Republice Ludowej. Nazwa
Hui oznacza zasadniczo „muzułmanin mieszkający w Chinach”. Zamieszkują całą Chińską
Republikę Ludową (w szczególności Gansu, Henan, Ujgurski Region Autonomiczny Xinjiang, Qinghai, Yunnan, Shandong), a największe skupisko znajduje się w południowym
obszarze Regionu Autonomicznego Ningxia. Grupa ta ze względu na język oraz cechy
kulturowe jest podobna do Chińczyków Han, wyróżnik stanowi jedynie religia – zdecydowana większość wyznaje islam, co pociąga za sobą inne różnice.
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silające się restrykcje powodowały, że muzułmanie sami padali ofiarą reżimu,
co najmocniej pokazały wydarzenia po 1957 r. i w trakcie rewolucji kulturowej (lata 1966–1976). Obecnie muzułmanie mieszkający w Chinach są bardzo
zróżnicowani pod względem przynależności etnicznej, języka, tradycji kulturowych, praktyk religijnych oraz miejsca zamieszkania. Patrząc na sprawę pod
względem geograficznym należy stwierdzić, że największa grupa muzułmanów
(ponad dwie trzecie) zamieszkuje północno-zachodnią część Chin. Wszyscy
chińscy muzułmanie wywodzą się z dziesięciu etnicznych grup mniejszościowych. Najliczniejszą grupę stanowią Huici (około 10 milionów), którzy znani
są jako pierwsi muzułmanie na terenie kraju. Dlatego też do dzisiaj często
islam w Chinach określa się mianem „nauki Hui” lub „religią Hui” (hui jiao).
Drugą, ośmiomilionową grupę stanowią Ujgurzy. Najmniej liczna grupa to Tatarzy (około 6 tysięcy osób). Różnią ich również pochodzenie kulturowe, obyczaje i tradycje. Kazachowie i Kirgizowie praktykują nomadyczny tryb życia,
a w ich zachowaniach można dopatrzyć się elementów kultury przedislamskiej
i szamańskiej. Mimo różnic muzułmanie w Chinach czują przynależność do
jednej wspólnoty, tzw. ummy. Objawia się to wspólnym recytowaniem modlitw
oraz solidarności i wzajemnej pomocy przy konserwacji meczetów. Istnieją
ponadto nowoczesne formy komunikacji, jak strony internetowe, fora i prasa zawierająca treści muzułmańskie. W Chinach znajduje się obecnie około
40 tys. meczetów. Co ciekawe, wznoszone obecnie budynki często posiadają
również cechy architektury chińskiej, istnieje bowiem wiele meczetów zbudowanych w kształcie pagody. Zwiększa się liczba widocznych islamskich centrów regionalnych. Chińskie władze w swojej polityce nie deprecjonują znaczenia politycznego islamu. Częściowe zmniejszenie obostrzeń w stosunku
do wspólnot muzułmańskich w Chinach zaowocowało podpisaniem szeregu
intratnych umów o charakterze handlowym i militarnym z krajami islamskimi.
W 1991 r. nawiązano również stosunki dyplomatyczne z Arabią Saudyjską, co
spowodowało poprawę relacji rządu chińskiego z mniejszością muzułmańską. Mimo wszystko współczesnych muzułmanów cechuje zachowawczość
w stosunku do chińskich władz8, a zbierający na całym świecie krwawe żniwo
terroryzm powoduje niekiedy również w Chinach narastanie nastrojów antyislamskich.

8

A. Wąs, op.cit.
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I. Historia islamu w Chinach
Utworzony przez Mohammeda (570–632) islam wraz z chrześcijaństwem
i buddyzmem w VII w. stał się jedną z trzech głównych religii na świecie.
W arabskim przekładzie islam oznacza „pokój”, „dobre samopoczucie” i „posłuszeństwo”. W miarę rozwoju religii znaczenie słowa islam w największej
mierze przypisywano słowu „posłuszeństwo” z uwagi na konieczność rygorystycznego przestrzegania nakazów Allaha jako jedynego najwyższego bytu we
wszechświecie, który komunikował się z wiernymi poprzez słowa Mohammeda
– posłańca i ostatniego boskiego proroka. Twierdzenia, które w ciągu swojego
życia sformułował Mohammed określane są jako „instrukcje świętego” i wkazują moralne wytyczne dla muzułmanów, z czego najważniejszym nakazem jest
„być posłusznym Allahowi oraz szanować Mohammeda”. Księga Koran stanowi
rdzeń praw i ideologii Islamu. Jest uznawana za klasyczną księgę „oświecenia Allaha”. Uczy że wszechświat jest stworzony i z góry zaplanowany przez
Allaha. Główne cechy religii to odmawianie modlitw, odprawianie rytuałów,
przestrzeganie postu, wykłady i głoszenie słów Koranu oraz pielgrzymowanie.
Islam narzuca restrykcyjny system nakazów i zakazów w zakresie żywienia9.
Krótko po wzroście znaczenia islamu uległ on względnemu rozpowszechnieniu również w Chinach, za sprawą arabskich i perskich kupców (znanych
jako Fanke – zagranicznych gości) przybyłych do kraju w celach handlowych.
Warto zauważyć, że panująca wówczas dynastia Tang charakteryzowała się
otwartością, co pozwalało między innymi na eskalację kontaktów handlowych.
Rozbudowany transport zewnętrzny pozwalał na jednoczesny handel z ponad
70. państwami10. W 651 r. trzeci Khalif Osman przysłał do ówczesnej stolicy
Chin Chang’an wysłannika w celu zaprezentowania siebie i wyznawanej religii przed cesarzem chińskim Gaozongiem z dynastii Tang. Zarówno chińscy,
jak i zagraniczni historycy określają ten okres jako czas rozpowszechnienia
i wzrostu na znaczeniu islamu. Od tego momentu należy wyodrębnić trzy zasadnicze punkty zwrotne dla religii muzułmanów w Chinach. Pierwsza z nich
miała miejsce w trakcie panowania dynastii Tang i Song. W tym czasie lud
zwany Uygur, pochodzący z zachodnich Chin przeszedł na islam po kontakcie
z kupcami wędrującymi po Jedwabnym Szlaku. Drugi okres datuje się na lata
1271–1368 (panowanie dynastii Yuan), kiedy liczna grupa składająca się z Per9
10

B. Guizhen, Ethnic Cultures of China. Minority Religions of China, Pekin 2007, s. 110.
Z. Qian, op.cit., s. 160.
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sów, Arabów i zróżnicowanych etnicznie osób pochodzących z centralnej Azji
(wszystkich określono potem mianem Huis11) osiedliła się w Chinach w związku z trwającym postępem sił mongolskich na zachodzie. Było to bezpośrednim
powodem rozpowszechniania się islamu i nagłego wzrostu ilości wyznawców
tej religii. Trzeci okres zmian miał miejsce w czasie panowania dynastii Ming
(1368–1644), kiedy to islam rozwinął się dalej, w rejony obszaru Xinjiang12.
Wtedy też islam stał się podstawową religią grupy etnicznej Uygur13. Islam rozwinął się w dziesięciu chińskich etnicznych mniejszościach, konkretnie: Hui,
Uygur, Kazakh, Kirgiz, Tatar, Uzbek, Tajik, Dongxiang, Sala i Bao’an. Z biegiem
czasu wyznawane wartości nabrały cech „chińskiego islamu” z elementami
charakterystycznymi dla poszczególnych grup etnicznych. Statystyki z 2000 r.
mówią o 23 milionach chińskich muzułmanów znajdujących się w różnych
grupach etnicznych. Dzisiaj islam dzieli się na dwie podstawowe sekty, Sunni
i Shia, z czego przeważającą pod względem liczebności jest sekta Sunni – to
do niej należy większość Chińczyków praktykujących islam, w tym należący
do grup etnicznych Hui, Dongxiang, Sala i Bao’an14.

II. Muzułmańskie grupy etniczne w Chinach
1. Grupa etniczna Hui

Grupa etniczna Hui cieszy się największą liczebnością spośród mniejszości
islamskich w Chinach. Ich ilość szacuje się na ponad 9,81 miliona osób zamieszkujących teren całego kraju. Począwszy od VII w. niewielka grupa Persów i Arabów osiedliła się na terenie Chin jako tzw. „mieszkańcy zagraniczni”.
W XIII w. w związku z działaniami wojskowymi Mongolii, muzułmanie żyjący
w Azji Centralnej, Persji i Arabii wyemigrowali do Chin, gdzie zostali nazwani
„ludźmi Huihui”. W długim okresie mieszania się z wieloma innymi etnicznymi
grupami Państwa Środka, Hui wchłonęła część cech ludów Han, Mongołów
11

Ibidem.
Sinciang (chiń. Xinjiang, wym. [cíntcjáŋ]; pełna nazwa: Region Autonomiczny Sinciang-Ujgur[1], ujg. ىنويار مونوتپائ رۇغيۇئ ڭاجنىش, Shinjang Uyghur Aptonom Rayoni)
– region autonomiczny w Chinach. Duży, rzadko zaludniony obszar, będący ok. 1/6 częścią
terytorium kraju. Region Sinciang obejmuje większą część Aksai Chin – obszaru, który
Indie uznają za część stanu Dżammu i Kaszmir.
13 B. Guizhen, op.cit., s. 110.
14 Ibidem.
12
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i Uygur z czasem formuując własną społeczność, w której tworzeniu decydującą rolę odegrał islam. Z tego też powodu islam nierzadko określano w tamtym czasie mianem „religii Hui”. W doktrynie religijnej islam Hui podległy
jest szkole hanafickiej15. Jej prawodawstwo oparte jest na Koranie, co sprawia
że główny nacisk kładziony jest na instrukcje Mohammeda. We wczesnych
latach panowania dynastii Qing sufizm działał w Chinach na szeroką skalę. Po
zakończeniu panowania dynastii Qing, na początku Republiki Chińskiej tzw.
ruch Ikhwan16, działający w oparciu o zasadę „poszanowania religii i reformy
świeckości”, doprowadził do podziału wiary islamskiej Hui na sekty: Qadim,
Ikhwan, Zachodnie Hofiya, Getilinya i Kopurlinya. Muzułmanie z grupy etnicznej Hui są głównie wyznawcami sekty Qadim, która pod względem liczebności jest największą w chińskim islamie. Słowo Qadim oznacza „dawną
religię” lub „sektę szanującą dawną religię”. Oznacza to, że jej wyznawcy uzależniają swoje wierzenia od pierwotnej wiary oraz obrządków muzułmańskich,
a po poradę kierują się do osoby opata – duchowego przewodnika. Sprawy
należące do właściwości meczetów rozwiązywane są przez „starszego wioski”,
„głowę społeczności” lub wieloosobowy zarząd. Ruch Ikhwan został stworzony
w ścisłej korelacji z ruchem Wahabi17, działającym w Arabii w XVIII w. Ruch
zakłada, że wszystkie nauki o charakterze religijnym, modlitwy, obrządki itd.
muszą zgadzać się z doktryną Koranu, a co za tym idzie z zasadą, iż Allah to
jedyny prawdziwy Bóg18. Zachodnie Khanqu zostało założone przez Ma Qixi
(1857–1914), intelektualistę z grupy etnicznej Hui. Sekta ta doprowadziła do
zbudowania Gongbei (tzw. wieży opata). Wierni są zachęcani do uprawiania
hodowli oraz handlu, a ich społeczność dobrze rozwija ekonomię i edukację.
Zehalinya19 należy do sekty Sufi. W swoich założeniach nalega na czytanie
i recytowanie modlitw w sposób bardzo głośny tak, aby szanowanie Allaha
i chwalenie Mohammeda było absolutnie słyszalne. Sekta została założona
Hanafici (ar.  – )يفنحzwolennicy jednej z czterech głównych sunnickich szkół
prawa muzułmańskiego, wywodzącej się od teologa Abu Hanify (zm. 767).
16 Ikhwan – tłum.: brat.
17 Wahhabizm (lub wahabizm[1]) (arab. ةيباهول , al-Wahhābija) – ruch reformatorski
i religijno-polityczny wywodzący się z islamu sunnickiego, powstały w XVIII w. na terenie
Arabii. Jest określany terminami: „ultrakonserwatywny”, „surowy”, „fundamentalistyczny”,
„purytański”. Jego głównymi inspiracjami są Ahmad Ibn Hanbal i Ibn Tajmijja, a także sam
twórca ruchu, Muhammad Ibn Abd al-Wahhab.
18 B. Guizhen, op.cit., s. 111–112.
19 Zehalinya – tłum.: głośno i wyraźnie.
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przez Ma Mingxin po jego powrocie do Chin z Arabii, gdzie pobierał nauki.
Powstanie sekty datuje się na okres rządów cesarza Qianlong. Getilinya20 również należy do sekty Sufi. Sekta pochodzi z Persji, a w Chinach wprowadzona
została w trakcie trwania rządów cesarza Qing Kangxi przez Ngabo Tonglasi
i objęła muzułmanów w prowincjach Gansu, Ningxia i Qinghai. Kopurlinya21
pochodzi z Centralnej Azji i również należy do sekty Sufi. Charakteryzuje się
wycofaniem i kontemplacją wyznawców, którzy zamieszkując jaskinie często czczą Allaha samotnie. Najwięcej wiernych zajmuje terytoria Dongxiang,
Kangle i Gaolan z prowincji Gansu. Hofiya22 również należy do Sufi i również
pochodzi z Azji Centralnej. Jej wyznawcy poddają się cichej recytacji, a ich codzienność charakteryzuje spokój wewnętrzny, separacja od świata zewnętrznego i styl życia zbliżony do mnichów. Codzienność islamu to wyrzeczenia
w zakresie diety. Według Koranu muzułmanie muszą przestrzegać czystości,
tj. nie jeść wieprzowiny i nie spożywać krwi pod żadną postacią. Jednocześnie
obowiązuje ich zakaz picia wina. W przypadku Hui i innych muzułmańskich
grup entnicznych w Chinach jest podobnie, w szczególności obowiązuje zakaz jedzenia wieprzowiny23. Osią życia muzułmanina jest meczet, nie tylko ze
względu na modlitwę i obrządki religijne, pełni również obowiązki centrum
politycznego, ekonomicznego i kulturalnego. W Chinach meczet w Qadim
znany jest jako miejsce realizujące trzy zadania – działa jako miejsce kultu, łaźni i modlitwy. Hala modlitewna działa jako szkoła religijna na poziomie szkoły
podstawowej i college’u. Region zamieszkały przez przez grupę Hui posiada
ponad 10 tys. meczetów znanych na całym świecie. Mianem Czterech Starożytnych Meczetów mieszczącymi się na południowo-wschodnim wybrzeżu
określa się meczet Huaisheng w Guangzhou, meczet Shengyou w Quanzhou,
meczet Zhenjiao w Hangzhou i meczet Xianhe w Yangzhou. Mianem Czterech
Oficjalnych Meczetów określa się meczet Kultu w Pekinie przy ulicy Niujie,
meczet Dongsi, meczet Faming oraz meczet Pushou24. Należy stwierdzić, że
islam rozwinął się szeroko w społeczności Hui wprowadzając zakazy żywieniowe, zasady dotyczące pochówku oraz zaślubin i małżeństw, celebrowania
festiwali i świąt oraz wiele innych. Pierwotnie powyższe nakazy i zakazy do-

20
21
22
23
24

Getilinya – tłum.: osoba o wielkich możliwościach.
Kopurlinya – tłum.: najlepszy, największy, najwspanialszy.
Hofyia – tłum.: spokój, cichy, spokojny głos.
B. Guizhen, op.cit., s. 112–113.
Ibidem, s. 113.
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tyczyły sfery czysto religijnej, natomiast w miarę wzrastania znaczenia islamu
przerodziły się w zwyczaje i nawyki o charakterze generalnym25.
2. Grupa etniczna Uygur

Grupa etniczna Uygur (sama określająca się mianem solidarności i przynależności), licząca 8,39 milionów wyznawców żyje głównie w czterech regionach
w Xinjiang, konkretnie Hetian, Kashgar (Kashi), Aksu i Korla. Jest to głównie
muzułmańska grupa, jednakże ujmując rzecz historycznie składała się z osób
o różnych poglądach religijnych. Poza szamanizmem i manicheizmem, wyznawali również magianizm, nestorianizm i buddyzm. W X w. w Xinjiang pojawił
się islam i do połowy XV w. doprowadził do konwersji wszystkich należących
do grupy Uygur26. Większość wierzeń grupy Uygur pochodzi od Sunni, aczkolwiek znajduje również wpływy ze strony Sufizmu, przewodnika którego określa się mianem „Ishan”, aczkolwiek co do zasady cała sekta również bywa nazywana tym mianem. Istnieje również niewielka grupa wyznawców pochodzenia
Shiite w Kashgar, Shache i Tashkurghan. Obecnie sekta Wahabi jest również
mocno rozpowszechniona. Ishan27 zakłada, że wszystko związane z człowiekiem jest darowane przez „Khudai”28 – przez nikogo i nic innego. Determinuje
to sposób życia wyznawców, wkazując że podejmowane przez nich czynności
mają ograniczać się do recytowania modlitw, kultywowania obrzędów i poszukiwania boga po to, by po śmierci trafić do raju. Wywiązywanie się z powyższych obowiązków nie może być pod żadnym pozorem wstrzymane. Istotnym
zakazem jest absolutny brak przyzwolenia na zabijanie. Meczety grupy Uygur można podzielić na trzy typy: meczety rezydentów (z podstawową nauką
religii), meczety Jum’a (nieco większe od meczetów rezydentów, w których
dochodzi do zgromadzeń kilku mniejszych meczetów i gdzie co piątek można
wysłuchać kazania) oraz meczety założone na przydrożach służące podróżnym. Poza meczetami grupa Uygur posiada kult Mazara29, który zasadniczo
stanowi mauzoleum islamskiego dostojnika lub arabskiego misjonarza, przyciągającego pielgrzymów30. Doktryna religijna Uygur posiada własne unikalne
25
26
27
28
29
30

Ibidem.
Ibidem, s. 113–114.
Ishan – tłum.: skierowany we właściwą stronę.
Uygurskie oznaczenie Allaha.
Mazar – tłum.: święte mejsce.
B. Guizhen, op.cit., s. 114–115.
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cechy, jak na przykład „trzy reguły wiary Ishan”, „osiem dyscyplin Ishan” oraz
„dziesięć zasad samopoznania Ishan”. „Trzy reguły wiary Ishan” to trzy zasady
zaproponowane przez Sufizm – po pierwsze nie zapominaj o modleniu się do
Allaha gdziekolwiek i kiedykolwiek. Po drugie wierny musi rozmwiać z Ishan
w cztery oczy przynajmniej raz na siedem dni. Po trzecie to, co zaplanował
Allah musi być zrealizowane. Lista „Ośmiu dyscyplin Ishan” jest następująca:
nie rywalizuj o własność i przyjemności, prowadź oszczędny tryb życia i nie
bądź ekstrawagancki, wierz tylko w Allaha, wypowiadaj jego imię często i ciągle o nim myśl, nie składaj fałszywego świadectwa, nie czyń zła, nie zabijaj,
nie popełniaj przestępstw, szanuj kobiety, nigdy nie dopuść by coś rozproszyło twoją uwagę w trakcie modlitwy do Allaha, nie zapominaj o modlitwie za
pokój i dobre perspektywy dla swoich dzieci. „Dziesięć zasad samopoznania
Ishan” to reguły, które należy szanować w trakcie samopoznania, tj. pokutę,
eksplorację teologii, okazywanie trwogi Allahowi, osiągnięcie (wszechmoc),
powstrzymanie się od zachowań świeckich, zapomnienie o samym sobie (wyzbycie się szaleństwa), odzyskiwanie świadomości (powrót do tego co proste
i prawdziwe), zestawienie człowiek – bóg (życie w boskim świecie) oraz determinacja. Wiele z meczetów znajduje się w rejonie Xinjiang, jak na przykład
słynny meczet Attica w Kashgar zbudowany w XV w. Jego konstrukcja zdradza
typową arabską architekturę z wieloma zdobieniami i stanowi największy i najbardziej znany meczet w Xinjiang. Kultura islamska jest jednym z podstawowych składników kultury Uygur. Jej akademickie źródła mają ogromny wpływ
na filozofię, literaturę, muzykę, astronomię, geografię, architekturę itd.31
3. Pozostałe grupy etniczne wyznające islam
A. Kazakhska grupa etniczna

Kazakhowie głównie rozmieszczeni są w Autonomicznej Prefekturze Yili
i Autonomicznym Hrabstwie Mulei na północy od Xinjiang. Ich populacja
sięga 1,25 miliona osób. Generalnie ich wierzenia są tożsame z wierzeniami
pozostałych chińskich grup etnicznych wyznających islam, niepozbawione są
natomiast pewnych różnic. Przykładowo nie istnieje podział na religijne sekty. Ludzie zajmują się głównie hodowlą i prowadzą nomadyczny tryb życia.
Istnieje kilka służących modlitwom meczetów na terenach rolniczych, aczkolwiek brakuje ich na wspólnych terenach, w obrębie których przemieszczają się
31
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Kazakhowie. W związku z powyższym inaczej niż większość muzułmanów,
pięć razy dziennie wraz z całą rodziną spełniającą rolę jednostki religijnej oddają się oni religijnym praktykom w domach. Zanim lud Kazakh zaczął praktykować islam, wyznawali oni szamanizm, manichaeizm, buddyzm i chrześcijaństwo. W islam zaczęli wierzyć w okolicach X–XI w. W tym miejscu należy
wspomnieć, że pomiędzy nomadycznymi wyznawcami szamanizmu i islamu
przez wiele lat istniał konflikt. Dopiero w XVIII i XIX w. religia muzułmanów
rozprzestrzeniła się na tyle mocno wśród grupy Kazakh, że wyznawcy szamanizmu stopniowo przechodzili na islam, co finalnie w sposób naturalny zdusiło
konflikt. Niewielu Kazakhów jest w stanie czytać Koran, natomist wszyscy
traktują księgę jako przedmiot święty. Zasadą jest umieszczanie jej w szczególnym miejscu w każdym domostwie w celu okazania szacunku. Rolę opatów pełnią mawlowie, którzy jednak mają znikomą wiedzę w zakresie Koranu,
część z nich nie zna języka arabskiego i nie rozumie przykazań Mohammeda.
Z tego powodu większość wiedzy na temat islamu Kazakhowie otrzymują na
corocznych obchodach świąt oraz przy okazji pogrzebów. Islam wdzierając
się w życie grupy spowodował zmiany niektórych przyzwyczajeń i nawyków.
Przykładowo młodzi ludzie nie powinni spożywać alkoholu w obecności starszyzny, nie wolno również pocierać przedmiotów wierzchnią częścią dłoni.
Obecnie islam rozwija się prężnie wśród społeczności Kazakhów, budowane są nowe meczety, regularnie publikuje się literaturę związaną z Koranem
i modlitwami, a niektórzy wykształceni mawlowie dokonali nawet tłumaczenia
Koranu na język Kazakh32.
B. Kirgijska grupa etniczna

Stanowiąca około 160 tys. osób kirgijska grupa etniczna zamieszkuje głównie
tereny Autonomicznej Kirgijskiej Prefektury w południowym Xinjiang. Podobnie jak poprzednicy koncentrują się na hodowli, natomiast razem z grupą
Tajik wykształcili własną muzułmańską szkołę w północno-zachodnich Chinach. Nie należą jak poprzednicy do wyznawców Sunni, ale do wyznawców
ishmaelite [według Księgi Rodzaju, Ismaelicy (arabski: Bani Isma’il, hebrajski:
Bnai Yishma’el) są potomkami Ismaela, starszego syna Abrahama i potomków
dwunastu synów/książąt Ismaela] z Shia, która wykształciła wielowymiarową filozofię religijną. Wierzą że znaczenie Koranu jest jednocześnie głębokie
i powierzchowne, co należy zgłębiać za pomocą obserwacji i metafor. Grupę
32
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kirgijską charakteryzuje również przywiązanie do nomadycznego trybu życia,
posiadają jedynie kilka meczetów, co wiąże się z częstym prowadzeniem modlitw przez pasterzy na otwartych przestrzeniach33.
C. Tadżykijska grupa etniczna

Grupa tadżykijska należy również do sekty ishmaelite. Zamieszkują hrabstwo
Tashqorghan w północno-zachodnich Chinach, a ich populacja liczy około 40 tys. osób. Wierzą że istnieje łącznie 49 imamów34, począwszy od Mohammeda aż do Agi Khana Czwartego. W trakcie każdej sesji kultu imiona
wszystkich 49 przywódców muszą zostać odczytane, jeden po drugim, zgodnie z chronologią życia i działalności. W innym przypadku kult odbywa się
w sposób nieprawidłowy. Nie odprawiają zbyt wielu obrzędów religijnych,
mają jedynie kilka meczetów, a modlitwy recytują co do zasady tylko w święta.
Lokal, w którym odprawiają obrzędy nosi miano „Kama Eti Hana”, w którym
instalowana jest specjalna platforma, na której modlitwy odprawia imam. Do
miejsca modlitw wstęp mają tylko ci, którzy są członkami sekty ishmael. Religijny przywódca Tadżyków ishan jest uważany za potomka osoby świętej,
a jego pozycja i rola w grupie jest dziedziczna35.
D. Tatarska grupa etniczna

Tatarzy zamieszkują Yining, Tacheng i rejon Altai w Xinjiang, są muzułmanami Sunni. Poza podstawowymi formami kultu Tatarzy przed obrzędami
„czystoislamskimi” zajmują się tzw. „wudu” lub „ghusl”. Polega to na tym, że
gdy mężczyźni opuszczają kobiety by dokonywać obrzędów religijnych, kobiety rozkładają w domu na podłodze czyste dywany, po czym modlą się do
„Ka’Ba”, wielbiąc „dzień Jum’a”, czyli piątek. Na następny dzień nie piorą ubrań
i nie sprzątają domów, które zostały posprzątane dzień wcześniej. Z islamskich świąt Tatarzy świętują Wniebowstąpienie Proroka – w nocy modlą się,
wypowiadają pomyślne, serdeczne słowa. Obowiązuje ich również absolutny
zakaz przeklinania. Warto zauważyć, że Tatarzy przez długi czas żyli wśród
grupy etnicznej Uygur, przez co zostali w dużym stopniu naznaczeni szacun33

Ibidem, s. 117.
Imam (arab.  – )مامإw dosłownym tłumaczeniu: „przywódca”. Mianem imama można
określić władcę kraju, natomiast termin najczęściej odwołuje się do przywódcy religijnego.
35 B. Guizhen, op.cit., s. 117.
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kiem wobec Koranu, meczetów i mazarów. W szczególności respektem darzą
tych, którzy udali się na pielgrzymkę do Mekki. Minaret36 meczetów tatarskich
u szczytu posiadają symbole gwiazd i księżyca, co odróżnia je od innych meczetów37.
E. Uzbecka grupa etniczna

Grupa uzbecka to około 10 tys. osób. Zajmują głównie tereny Yining, Tacheng,
Kashgar, Shache i Yecheng. Są muzułmanami Sunni, a ich zwyczaje i obrzędy w zasadzie nie różnią się od tych praktykowanych przez pozostałe grupy
etniczne. Ujmując rzecz historycznie, islam i rozwój społeczny Uzbeków spowodował zróżnicowanie klasowe, z silną hierarchizacją oraz zakazem mezaliansów. Uzbekowie wierzą w świętość Koranu, meczetów, mazarów; uważają
że wyroki religijnych sądów są ostateczne. Zaślubiny i pogrzeby obchodzą
zgodnie z doktryną islamu38.
F. Grupa etniczna Dongxiang

W przedmiotowej grupie wszyscy członkowie to muzułmanie. Zamieszkują
głównie rejony Linxia w prowincji Gansu, a ich liczebność to około 510 tys.
osób. Są Sunnitami, którzy przestrzegają doktryny Hanafi39. Ich sposób rozumienia i wyznawania islamu wiąże się z mistycyzmem i systemem feudalnym
w Chinach. Wszystkie islamskie sekty w Chinach mają swoich wyznawców
wśród grupy Dongxiang, natomiast dominującą jest stara religia zwana Hofoya. Wszyscy wyznawcy wierzą w Koran, natomiast mają różne spostrzeżenia
i sposoby działania w kwestii „dyscyplin modlitewnych”. W związku z powyższym mają różne ceremonie religijne, inne sposoby ubierania się, a nawet różne sposoby na utrzymywanie brody40.

Minaret (arab.  ةرانمmanara – miejsce, skąd widać światło, latarnia morska) – wysoka wieża stawiana przy meczecie z nadwieszonym balkonem, z którego muezin może
nawoływać wiernych na modlitwę.
37 B. Guizhen, op.cit., s. 118.
38 Ibidem.
39 Szkoła Hanafi (Arabic: يفنح Hanaf ī) – jedna z czterech szkół religijnych Sunni,
islamskich szkół jurysprudencji.
40 B. Guizhen, op.cit., s. 118–119.
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G. Grupa etniczna Sala

Grupa ta zamieszkuje głównie Xunhua i Hualong w prowincji Qinghai i Jishi
Mountain w prowincji Gansu. Ich liczebność szacowana jest na 100 tys. ludzi. Przodkowie przedstawicieli grupy Sala byli muzułmanami jeszcze przed
swoją migracją na wschód. Po XVII w. wiele z islamskich sekt osiedliło się na
terenach zamieszkałych obecnie przez grupę Sala. Od XX w. można zaobserwować powstanie zupełnie nowej sekty, która przyciąga wyznawców i skupia
się na spotkaniach mających miejsce w nocy. Wpływ grupy dotarł nawet do regionu Hehuang w prowincji Qinghai i niektórych terenów w Gansu i Xinjiang.
W doktrynie religijnej Sala podążają za innymi grupami. Wyróżnia ich silna
świadomość religijna. Historycznie z grupą wiąże się slogan „zamień życie na
religię”41.
H. Grupa Bao’an

Grupa Bao’an liczy około 10 tys. osób, umiejscowionych w obrębie góry Jishi
w Gansu. Została stworzona jako zlepek muzułmanów z Mongolii, muzułmanów Hui, Han, tybetańskich oraz grupy Tu w trakcie trwania dynastii Ming
i Qing. Podążają drogą wyznaczoną przez Sunni i doktryną Hanafi. Posiadają
dwie sekty – starą i nową, z czego większość z nich opowiada się po stronie starej sekty. Ich obrzędy charakteryzują się spotkaniami pod osłoną nocy,
w trakcie których palą kadzidła, głośno śpiewają i tańczą42.

III. Dzisiejsze mniejszości muzułmańskie w Chinach
W dniu dzisiejszym Chiny mają zasłużoną reputację kraju raczej nietolerancyjnego pod względem religii. Przypomnieć należy buddystów w Tybecie,
chrześcijan w prowincji Zhejiang czy właśnie muzułmanów w zachodnim
rejonie Xinjiang, którzy niejednokrotnie bywali prześladowani i aresztowani, a miejsca ich kultu dotykał wandalizm. W Xinjiang organy rządowe zdają
się równać islam z terroryzmem. Kobietom zakazano noszenia tradycyjnych
muzułmańskich nakryć twarzy, wyznawcy islamu byli ponadto zmuszani do
łamania Ramadanu. Z tego ponurego obrazu represji wyłania się jednak jasny
punkt – grupa Hui. Jak zostało wspomniane wcześniej w Chinach do dzisiaj
41
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istnieją dwie duże grupy muzułmańskie – Uygur i Hui, która zasadniczo przeżywa właśnie swój rozkwit. Liczba pięciu meczetów w Ningxia (które stanowi
kolebkę Hui), wzrosła ponaddwukrotnie od 1958 r., z 1900 r. do 4 tys. W całym
rejonie ciągle budowane są nowe świątynie. Hui stanowi ewenement nie tylko na skalę Chin, ale praktycznie całego świata. Bardzo rzadko bowiem pada
ofiarą islamofobii, co w dzisiejszych czasach należy poczytywać za osiągnięcie.
Praktyki religijne Hui dobrze odzwierciedlają rozwój islamu, który miał miejsce w Chinach. Według Ma Tong, uczonego przedstawiciela grupy Hui, ponad
połowa z jego pobratymców w dalszym ciągu podąża za szkołą islamu sunnickiego Hanafi. Wejście do meczetu Najiahu na południe od Yinchuan zdobią
banery informujace o „starożytnej i autentycznej religii”. Co piąty wyznawca
Hui podąża za bardziej restrykcyjnym kodeksem wahhabizmu, przywiezionym
do Chin w XIX w. Prawdziwy sekret sukcesu Hui to jednak sposób, w jaki
różnią się od analogicznej grupy Uygur. Grupa ta, pochodzenia tureckiego,
różni się od siebie etnicznie. Mówią własnym językiem – pochodną tureckiego i uzbeckiego. Określają Xinjiang jako swoją ojczyznę, w której większość
z nich mieszka. Jeśli już są zatrudniani w przedsiębiorstwach państwowych
to na niskich, służebnych stanowiskach. Uygur jest dyskryminowany, jednak powodem takiego stanu rzeczy jest niechęć do asymilacji. Hui natomiast
ma większą siłę przebicia jako mniejszość etniczna głównie dlatego, że ich
przodkowie przyjeżdżali jako misjonarze i kupcy z Persji, Mongolii lub Azji
Południowo-Wschodniej. Przykładowo, będąc w związku małżeńskim z Hanem (rodowitym Chińczykiem) od pokoleń, wyglądają jak tubylcy i mówią
po chińsku. Nie skupiają się w jednym rejonie kraju, ale są rozproszeni po
całych Chinach, a tylko jedna piąta mieszka w Ningxia. W przeciwieństwie
do Uygur czy choćby Tybetańczyków grupa etniczna Hui wybrała asymilację.
Charakterystyczne dla Hui jest ścisłe związanie z chińskim społeczeństwem.
Faktem jest, że niektóre ze znanych postaci ze świata historii czy współczesnej
polityki w Chinach to wyznawcy Hui, choć nawet niewielu Chińczyków zdaje
sobie z tego sprawę. Przykłady to Zheng He, odkrywca, który organizował
rejsy odkrywcze około 1400 r., lub szef partii w prowincji Jiangsu czy szef organu rządowego Komisji ds. Etnicznych. Stosunki Hui z Han nie zawsze jednak
układały się pomyślnie. W latach 60. i 70. XIX w. tak zwana rebelia Dungan
doprowadziła do śmierci ponad 10 tys. wyznawców Hui. Dopiero w 1976 roku
udało się wypracować porozumienie, co według znawców tematu grupa Hui
zawdzięcza swoim umiejętnościom negocjacji. Również dzięki temu grupa
osiągnęła sukces na polu ekonomicznym. Dominuje w produkcji mięsa halal,
jej przedstawiciele często pośredniczą w transakcjach handlowych pomiędzy
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przedsiębiorstwami państwowymi w Chinach a firmami w Azji Centralnej.
Ponadto największa szkoła arabska w Chinach to finansowana przez Hui prywatna uczelnia założona na obrzeżach Yinchuan. Większość studentów kształci się tam na tłumaczy korporacyjnych. Kolejnym dowodem na to, że rząd
toleruje i szanuje mniejszość Hui jest przyzwolenie na praktykowanie prawa
islamskiego (szariatu) w ograniczonym zakresie. Szariat wprawdzie nie jest
rozpoznawany przez chiński system prawny, jednakże meczet Najiahu i miejscowy sąd okręgowy dzielą biuro tego samego urzędu mediacyjnego. Efektem
tej symbiozy jest możliwość rozstrzygania spraw rodzinnych w postępowaniu
mediacyjnym na zasadach szariatu, a dopiero w przypadku nieskuteczności
mediacji sprawę przejmuje sąd. Przy tylu potwierdzeniach autentycznej asymilacji Hui nie straciła swojej tożsamości religijnej43. Warto wspomnieć, że Hui
jest drugim co do wielkości z 55 oficjalnie uznanych mniejszości narodowych
w Chinach44.
Podczas gdy Hui praktykuje swoją wiarę w Chinach praktycznie bez ograniczeń, Uygur doświadczają poważnych ograniczeń wolności religijnej. Większość z nich mieszka w odległej prowincji Xinjiang. W przeciwieństwie do
sytuacji Hui, w przypadku Uygur istnieje rządowy ruch uregulowania ich zależności. Podczas ramadanu w 2016 r. trwającego miesiąc grupa zmuszona
była do nieprzestrzegania postu, niektórzy nie mogli ponadto wziąć udziału
w modlitwach lub podróżować. W listopadzie 2016 r. nakazano wszystkim
obywatelom Xinjiang oddanie paszportów w ręce rządu chińskiego. Ograniczenia te nie są bezpodstawne i wynikają z przekonania rządu, że najbezpieczniejszym sposobem na ograniczenie przemocy jest prewencja. We wrześniu
2016 r. grupa napastników, podejrzewanych o przynależność do separatystów
Uygur, wdarła się do kopalni węgla, gdzie zraniła nożem dziesiątki ludzi. 14 lutego 2017 r. w tym samym regionie nastąpił kolejny atak z użyciem broni palnej, w wyniku którego zginęło osiem osób, a dziesięć zostało rannych. Rząd za
ataki obwinił Uygur. Ponadto podróżni z Xinjiang zmuszeni są zatrzymywać
się na wszechobecnych punktach kontrolnych autostrad. Ciężko uzbrojeni żołnierze mają za zadanie przeszukiwać bagażniki i sprawdzać dowody tożsamości. Niekiedy Uygurzy są proszeni, by przekazali swoje telefony komórkowe,
aby policja mogła przeszukać ich zawartość pod kątem treści lub oprogramo43

„The Economist”, China’s other Muslims, The Economist Group Limited, http://
www.economist.com/news/china/21708274-choosing-assimilation-chinas-hui-have-become-one-worlds-most-successful-muslim, 2016.
44 S. Xu, Prosperity and Persecution: A Look at China’s Muslim Minorities, „The Politic”, http://time.com/3099950/china-muslim-hui-xinjiang-uighur-islam, 2017.
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wania niebezpiecznego dla bezpieczeństwa publicznego. Rząd zaczął wprawdzie oferować dotacje pieniężne i mieszkaniowe, aby zachęcić do zawierania
małżeństw pomiędzy Uygurami i Hanem, by dokonać asymilacji mniejszości
islamskiej. Jednakże już w 2014 r. podjął decyzję o ograniczeniu urodzeń dzieci
mniejszości muzułmańskich w Xinjiang, ponieważ uznano, że konieczne jest
obniżenie płodności i skupienie się na walce z terroryzmem zamiast wdrażania
polityki w zakresie planowania rodziny. W 2015 r. Chiny rozpoczęły kampanię antyterrorystyczną w Xinjiang po szeregu śmiercionośnych ataków. Pekin
obwiniał ekstremistycznych Uygurów dążących do utworzenia niezależnego
państwa. Według raportu Praw Człowieka w 2015 r. 700 osób zmarło z powodu działań politycznych. Liczba aresztowanych osób wzrosła o 95% w w stosunku do 2014 r., osiągając 27 tys. aresztowanych. Liczba osób skazanych na
karę pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności wzrosła
o 50% w 2016 r. Przestępstwem karanym karą grzywny w wysokości 353 $ stało
się noszenie chust w miejscach publicznych, w tym podczas ślubu czy ceremonii religijnej. Problem grupy Uygur postrzegany jest przede wszystkim jako
wewnętrzna sprawa bezpieczeństwa w Chinach, natomiast część ekspertów
twierdzi, że należy go również rozpatrywać w kontekście nabierającego siły
i rozmachu globalnego dżihadu i islamskiego fundamentalizmu.
Prawdopodobnie losy grup Hui i Uygur będą w dalszym ciągu diametralnie
się różnić. Hui będzie nadal prosperować, o ile poprzestaną na nieco ograniczonych prawach politycznych. Grupa etniczna Uygur wydaje się mieć jednak
niewielką nadzieję na poprawę w najbliższej przyszłości45.

Zakończenie
Przekonanie, że Chiny to kraj bez religii jest słuszne jedynie częściowo. Znaczna część Chińczyków prawdopodobnie rzeczywiście jest bezwyznaniowa, natomiast na terenie państwa istnieje jednocześnie pięć diametralnie różniących
się od siebie religii. Jedną z nich jest islam, który dodatkowo jest bardzo zróżnicowany wewnętrznie, posiada interesującą i pełną punktów zwrotnych historię rozwoju w Państwie Środka. Należy zwrócić uwagę na ilość grup etnicznych, z których każda kultywuje pewien odłam tej religii. Dwie główne grupy
stanowią Hui oraz Uygur. Hui zintegrowała się z chińskim społeczeństwem
i osiąga dzięki temu sukcesy natury politycznej, które sygnalizują całemu światu, że społeczność typowo islamska może nie stanowić zagrożenia, a wręcz być
45
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ważnym i cennym elementem państwa, które przecież co do zasady nie sprzyja
żadnemu wyznaniu. Uygur nie zasymilowała się i ponosi tego konsekwencje.
W dobie narastającego ryzyka ataków terrorystycznych, które cały świat wiąże
w większym lub mniejszym stopniu z islamem jest to niebezpieczna ścieżka.

Summary
The article analyzes in the three paragraphs the issue of Muslim minorities in China,
focusing on the history of Muslims in China, certain groups who live and cultivate
their religion on the Chinese territory and the current situation of main two ethnic
groups – Hui and Uygur. In the first paragraph article focuses on the history of
the phenomenon of Islam’s development in China. Second paragraph focuses on
the actual ethnic groups, concerning Hui, Uygur and other, smaller ethnic Muslim
groups in China. The third paragraph shows the political situation of Hui and Uygur
groups today.
Keywords: islam, muslim, China, Hui, Uygur, ethnic group, Kazakh, Kirgiz, Tajik,
Tatar, Uzbek, Dongxiang, Sala, Bao’an
Słowa kluczowe: islam, muzułmanie, Chiny, Hui, Ujgurowie, etniczna grupa, Kozacy, Kirgizi, Tatarzy, Uzbecy

Zuzanna Miazga1

Znaczenie opinii biegłego z zakresu informatyki
w postępowaniu cywilnym
W polskim prawie, w treści kodeksu postępowania cywilnego nie odnajdziemy legalnej definicji pojęcia biegłego. Pojęcie biegłego nie posiada definicji
legalnej. Zgodnie z art. 278 § k.p.c. w wypadkach wymagających wiadomości
specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich
wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii.
W doktrynie podkreśla się, że biegły jest osobą posiadająca wiedzę fachową
i doświadczenie co do faktów wymagających wiadomości specjalnych, które
są dowodzone. Biegły sądowy powinien posiadać również znaczne praktyczne
doświadczenie w zakresie wiadomości specjalnych, do których będzie odnosił
się w swojej opinii2.
Tyle ile występuje zagadnień, które wymagają wiadomości specjalnych, tyle
może być powołanych biegłych z różnych dziedzin, posiadających różnoraką
widzę (z wyjątkiem opinii dotyczących prawa polskiego). Wraz z rozwojem
technologicznym powstała potrzeba powoływania biegłych z zakresu informatyki. Ilość postępowań sądowych, w których powołuje się biegłych z zakresu
informatyki regularnie wzrasta, a przedmioty ich opinii są najróżniejsze. Wraz
z rozwojem technologicznym oraz popularyzacją technik informatycznych rośnie ilość oraz rola biegłych z zakresu tej specjalizacji. Sytuacja ta nie dotyczy
jedynie postępowania cywilnego, ale również innych postępowań, których nie
regulują przepisy k.p.c.3
Z punktu widzenia podmiotowego biegłym z zakresu informatyki powinna
być osoba dysponująca odpowiednimi wiadomościami (wiedzą). § 12 i 14 rozporządzenia z dnia 24 stycznia 2005 r. Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133) wskazuje na teoretyczne i praktyczne
1 Mgr prawa, doktorantka na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie.
2 J. Dzierżanowska, J. Studzińska, Biegli w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym
praktyczne omówienie regulacji z orzecznictwem, Warszawa 2016, s. 16–17.
3 M. Szmit, Wybrane zagadnienia opiniowania sądowo-informatycznego, Warszawa
2014, s. 197.
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wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także
innych umiejętności. Wiadomości specjalne to niewątpliwie związane z wyodrębnioną dziedziną wiedzy wiadomości szczególne, wyjątkowe, gruntowne,
szczególnie dobrze komuś znane ze względu na prowadzone prace badawcze
(studia) lub działalność zawodową, wykonywaną ze szczególną umiejętnością
i biegłością. Osoba posiadająca takie wiadomości określana jest często mianem
profesjonalisty, fachowca, specjalisty lub zawodowca. Na aprobatę zasługuje
wypowiedź SN zawarta w uzasadnieniu wyroku z 17.10.1985 r. (I CR 271/85,
OSNCP 1986, nr 10, poz. 156), że wiadomości specjalne, o jakich mowa
w art. 278 § 1 KPC, mogą wynikać zarówno z przygotowania teoretycznego,
jak i z wykonywanej w danej dziedzinie pracy i nabytych stąd umiejętności
oceny występujących tam zagadnień. Należy odnotować również wyrok SN
z 18.07.1975 r. (I CR 331/75, Legalis), w którym stwierdzono, że wiadomości
specjalne to „wiadomości wykraczające poza zakres wiadomości ogółu osób
inteligentnych i ogólnie wykształconych”4.
Z punktu widzenia przedmiotowego warunkiem koniecznym dopuszczenia
dowodu z opinii biegłego z zakresu informatyki jest nieodzowność potrzeby
skorzystania z wiadomości specjalnych dla rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy oraz istnienie realnej możliwości, że jest możliwe uzyskanie dzięki opinii
biegłego wiadomości istotnych z punktu widzenia przedmiotu postępowania.
Przepis art. 278 k.p.c. jest podstawą jurysdykcyjnego uprawnienia, a nie obowiązku sądu, a zatem ocena potrzeby skorzystania z tego uprawnienia stanowi
suwerenną decyzję sądu5.
Znaczenia opinii biegłych z zakresu informatyki powinno doszukiwać się
w ich praktycznym wykorzystaniu w postępowaniach sądowych, opartych na
przepisach postępowania cywilnego. Przy prowadzeniu rozważań na temat
opinii biegłego w postępowaniu cywilnym należy przeanalizować uzasadnienia
wyroków spraw w jakich biegli informatycy zostali powołani. Trzeba zadać
sobie pytanie, jakich specjalnych wiadomości wymaga się od biegłego z zakresu informatyki, w jakim celu strony wnosiły o powołanie biegłego, jak opinia
biegłego informatyka wpływała na treść wydanego przez sąd orzeczenia? Pod
kątem prowadzonych rozważań warto również przytoczyć kilka przykładów,
w których sąd uznał opinię biegłego informatyka za zbędną. Dlaczego w niektórych przypadkach powoływano biegłego z zakresu informatyki, a dlaczego
w innych sądy uznawały je za bezcelowe?
4 K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego, t. I: Komentarz. Art. 1–366, Warszawa 2016, teza I.A do art. 278.
5 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2002 r., sygn. akt I CKN 1466/00.
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Analiza uzasadnienia wyroku z dnia 5 sierpnia 2015 r. Sądu Apelacyjnego w Łodzi III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt. III AUa
1509/14 w zw. z wyrokiem z dnia 4 listopada 2014 r. Sądu Okręgowego w Sieradzu, sygn. akt IV U 230/14, prowadzi do wniosku, że strona postępowania
chciała powołać biegłego z zakresu informatyki w celu określenia adekwatności wysokości wynagrodzenia innego informatyka, będącego stroną postępowania, do rozmiarów prowadzonej działalności przez jego pracodawcę oraz
zadań jakie były mu powierzane. Sąd Apelacyjny nie zauważył takiej potrzeby.
Stwierdził że skoro wynagrodzenie otrzymywane przez odwołującego się było
odpowiednie, a praca była przez niego faktycznie świadczona, to nie dostrzegał
podstaw do przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, która miałaby służyć
ustaleniu czy pracownik ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonywania tej pracy. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, jeśli w toku procesu bezsprzecznie wykazano, że pracownik pracę faktycznie wykonywał, to posiadał odpowiednią ku temu wiedzę i umiejętności. Określenie przydatności pracownika
należy do pracodawcy, który go zatrudnia.
Sąd uznał, iż wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego informatyka w istocie zmierzał właśnie do zakwestionowania wysokości wynagrodzenia pracownika, dlatego był nieprzydatny dla rozstrzygnięcia przedmiotowej
sprawy6.
Kolejny wyrok, który łączy się z zagadnieniem znaczenia opinii biegłego
z zakresu informatyki w postępowaniu cywilnym pochodzi z 24 listopada
2016 r. Wyrok wydał Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
w Legnicy, sygn. akt V Pa 86/16. Zapadł on w zw. z apelacją wniesioną od
wyroku z dnia 17 sierpnia 2016 r. Sądu Rejonowego w Głogowie IV Wydziału
Pracy, sygn. akt IV P 46/15.
Sąd pierwszej instancji oddalił wniosek pozwanego o przeprowadzenie
dowodu z opinii biegłego sądowego z dziedziny informatyki i oględzin komputera na okoliczność ustalenia kto, kiedy i w jaki sposób dokonał usunięcia
danych z komputera powódki, co zostało podniesione w apelacji.
Zdaniem sądu drugiej instancji w rozpoznawanej sprawie nie było podstaw
do uznania zasadności zarzutu usunięcia przez powódkę danych z komputera i skrzynki służbowej, w tym korespondencji zewnętrznej. W ocenie Sądu
Okręgowego, skoro przy użyciu loginu i hasła powódki mogła pracować inna
osoba, to ustalenie przez informatyka, że użytkownik komputera zalogowa6

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 5 sierpnia 2015 r., sygn. akt. III AUa
1509/14 w zw. z wyrokiem Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 4 listopada 2014 r., sygn.
akt IV U 230/14.
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ny na loginie powódki usunął pewne dane z komputera i poczty służbowej,
byłoby niewystarczające, by powódce przypisać odpowiedzialność za skasowanie takich danych. Wobec zaś faktu, że komputer, na którym pracowała
powódka, nie zapisuje dat usunięcia plików, niemożliwe byłoby stwierdzenie
kiedy dokładnie pliki te zostały usunięte, a tym bardziej, że zrobiła to właśnie
powódka. Sąd uznał, iż dla rozstrzygnięcia sprawy wystarczające były zeznania świadków. Ze względu na okoliczności oraz dowody zebrane w sprawie
przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego informatyka nie było przydatne
dla rozstrzygnięcia.
Podsumowując, w opisanym przypadku przez wzgląd na stan faktyczny
sprawy ani sąd piewrszej instancji, ani drugiej nie stwierdził potrzeby powoływania biegłego z zakresu informatyki7.
Wyrok z dnia 15 lipca 2016 r. Sądu Okręgowego w Łodzi, sygn. akt XIII Ga
145/16 w zw. z wyrokiem z dnia 28 lipca 2015 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, sygn. akt XIII GC 1276/13, również może być przykładem sprawy, dla rozstrzygnięcia której opinia biegłego informatyka została
uznana za nieprzydatną. Ponadto strona nie złożyła wniosku o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego we właściwym terminie.
Sąd I instancji uznał, że strona pozwana nie wykazała, aby system informatyczny wdrożony przez powoda posiadał wady. Udowodnienie tego faktu wymagało wiadomości specjalnych i powołania biegłego z zakresu informatyki.
Pozwana nie zgłosiła wniosku o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego,
którego nie mogły zastąpić zeznania świadków.
Podsumowując, strona pozwana nie złożyła w odpowiednim czasie wniosku o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność istnienia
wad w systemie informatycznym. Nawet jeśli strona złożyłaby taki wniosek,
ewentualne wady dzieła, które mógł ocenić biegły z zakresu informatyki, nie
miały znaczenia dla rozstrzygnięcia w przedmiocie żądania sformułowanego
w pozwie8.
W sprawie, w której wyrok wydał Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I
Cywilny w dniu 11 czerwca 2014 r., sygn. akt I C 1530/12 pozwany zgłosił
wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu informatyki
7

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia
24 listopada 2016 r., sygn. akt V Pa 86/16 w zw. wyrokiem Sądu Rejonowego w Głogowie
– IV Wydziału Pracy z dnia 17 sierpnia 2016 r., sygn. akt IV P 46/15.
8 Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 15 lipca 2016 r., sygn. akt XIII Ga 145/16
w zw. z wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 28 lipca 2015 r.,
sygn. akt XIII GC 1276/13.
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w celu oszacowania wartości oprogramowania sporządzonego przez pozwanego. Sąd oddalił wniosek dowodowy jako nieprzydatny dla rozstrzygnięcia
istoty sprawy.
Sąd stwierdził, że biegły z dziedziny informatyki nie dysponuje odpowiednimi kompetencjami odnośnie oszacowania wartości pracy pozwanego na
przestrzeni lat. Pozwany świadczył pracę na stanowisku osoby zarządzającej
firmą i wykonującej w niej wiele innych zadań związanych m.in. z tworzeniem
oprogramowania, ale także marketingiem, sprzedażą itp., a tego w istocie dotyczyła istota sporu w rozpoznawanej sprawie. Bezzasadny był zatem wniosek
o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu informatyki9.
Strony postępowania wnioskują o powołanie biegłych z zakresu informatyki również w sprawach dotyczących mobbingu. Sytuacja taka zaistniała w sprawie, w której wydano wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie VI Wydział Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2014 r. sygn. akt VI Pa 118/13
w zw. z wyrokiem z dnia 13 sierpnia 2013 r. Sądu Rejonowego w Stargardzie
Szczecińskim, sygn. akt IV P 143/11.
Strona wnioskowała o powołanie biegłego z zakresu informatyki w celu
zbadania legalności oprogramowania. Sąd pierwszej instancji uznał, że dopuszczenie dowodu z opinii biegłego informatyka na okoliczność czy złożony
przez powoda do akt sprawy dysk dowodzi istnienia u pozwanego nielegalnego
oprogramowania, było zbędne. Samo wykazanie nielegalności oprogramowania, jak słusznie stwierdził sąd, przy jednoczesnym braku innych dowodów
nie mogłoby stanowić wystarczającej podstawy do wyprowadzenia wniosku,
iż powód był do jego instalowania zmuszany, a skoro tak, to w konsekwencji
również i do stwierdzenia zaistnienia mobbingu10.
W wyroku z dnia 9 grudnia 2013 r. Sądu Okręgowego w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy, sygn. akt. IX Ca 624/13 w zw. z wyrokiem z dnia
24 maja 2013 r. Sądu Rejonowego w Olsztynie, sygn. akt I C 248/13 wniosek
strony pozwanej o powołanie biegłego nie został przez sąd pierwszej instancji
uwzględniony. Pozwana w apelacji zarzucała wyrokowi Sądu Rejonowego naruszenie przepisów postępowania poprzez niedopuszczenie prawidłowo zgłoszonego wniosku dowodowego o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego
sądowego z zakresu informatyki w celu ustalenia czy i kiedy program został
9

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2014 r., sygn. akt I C
1530/12.
10 Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 14 lutego 2014 r. sygn. akt VI Pa
118/13 w zw. z wyrokiem Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim z dnia 13 sierpnia
2013 r., sygn. akt IV P 143/11.
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usunięty z komputera. Jednocześnie ponowiła wniosek dowodowy przed sądem drudiej instancji.
Sąd Okręgowy oddalił wniosek dowodowy pozwanej zgłoszony w apelacji o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego informatyka. Sąd stwierdził, że
dowód ten został powołany jedynie dla zwłoki, a jego przeprowadzenie nie
miałoby wpływu na treść rozstrzygnięcia. Tym samym podzielił argumentację
Sądu Rejonowego co do braku podstaw do uwzględnienia wniosku dowodowego o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu informatyki11.
Kwestią sporną w sprawie, w której zapadł wyrok z dnia 26 maja 2015 r.
Sądu Okręgowego w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
sygn. akt. IV Pa 54/13 w zw. z wyrokiem z dnia 29 maja 2013 r. Sądu Rejonowego w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt IV
P 668/12 było ustalenie czy przyczyna rozwiązania umowy o pracę z powódką
w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. była rzeczywista i prawdziwa. Sąd Rejonowy
ustalił, iż powódka naruszyła podstawowe obowiązki pracownicze poprzez
usunięcie danych służbowych z komputera służbowego stanowiącego własność pracodawcy, bez pozwolenia, wiedzy i zgody pracodawcy. Usunięte dane
służbowe to pliki, katalogi, które miały istotne znaczenie dla pracodawcy.
Sąd drugiej instancji dopuścił z urzędu dowód z opinii biegłego sądowego
z zakresu informatyki, który w opinii pisemnej przedstawił w tabeli harmonogram użytkowania komputera, na którym pracowała powódka. Z opinii
biegłego wynikało, iż w konkretnym dniu powódka jako użytkownik zalogowała się na swój komputer służbowy i pracowała na nim. Powódka zalogowana
jako konkretny użytkownik jako ostatnia modyfikowała niektóre pliki, katalogi,
które uległy skasowaniu. Sąd nie miał wątpliwości co do tego, iż pliki zostały skasowane przez powódkę, która logowała się w systemie jako konkretny
użytkownik.
Ostatni dostęp do plików wyszczególnionych był w czasie, gdy powódka
była zalogowana, co wskazywało na duże prawdopodobieństwo, że skasowania
tych plików dokonała powódka. Sąd stwierdził, iż opinia biegłego z zakresu
informatyki nie dała całkowitej pewności, co do tego kto skasował pliki, gdyż
do skasowania doszło przy użyciu specyficznej kombinacji klawiszowej. Jednakże wątpliwości te rozwiały zeznania świadków, z których wynika, że nikt
poza powódką nie pracował na jej komputerze służbowym i nikt poza nią nie
znał jej hasła.
11

Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2013 r., sygn. akt. IX Ca
624/13 w zw. z wyrokiem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 24 maja 2013 r., sygn. akt
I C 248/13.
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W opinii wskazano również, że w przypadku niemożności zalogowania się
na konto, dostęp do plików nieprywatnych, utworzonych przez to konto, jest
możliwy z każdego innego konta, ale bez możliwości ich skasowania. W tym
przypadku zeznania świadków dopełniły opinię biegłego z zakresu informatyki wydaną w celu ustalenia osoby odpowiedzialnej za skasowanie plików
z komputera12.
W sporze, w którym zapadł prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi
I Wydział Cywilny z dnia 8 października 2014 r., sygn. akt I ACa 489/14 w zw.
z wyrokiem z dnia 18 grudnia 2013 r. Sądu Okręgowego w Łodzi, sygn. akt X GC
483/11 opinia biegłego z zakresu informatyki okazała się kluczowa dla sprawy.
Powołany w sprawie biegły informatyk w swojej opinii stwierdził, że elementy składowe oprogramowania, które było głównym przedmiotem sprawy,
utworzono bez standardowej dokumentacji wykonawczej oraz projektowej,
a dalszy rozwój wersji nie był rozpisywany w plikach z zaznaczeniem czego
i jakich poprawek dotyczyły rozbudowy. Bez takich dokumentów biegły nie
mógł jednoznacznie stwierdzić kto i w jakiej części był autorem programu.
Dzięki niepowtarzalnemu i indywidualnemu zapisowi jakim jest forma tekstowa oprogramowania, czyli tzw. kod źródłowy, programista może rozbudować,
wprowadzać poprawki, nanosić wszelkie zmiany w szacie graficznej, programistycznej, funkcyjnej itd. Kod źródłowy programu jest traktowany jako cały
projekt programowania, który po przekompilowaniu jest gotowy dla klienta
końcowego. To kod źródłowy jest najwyższym medium wartości oprogramowania i to jego ochrona jest kluczowa dla własności intelektualnej. Oceniając
opinię biegłego sądowego z zakresu informatyki, sąd pierwszej instancji podzielił w całości wnioski w niej zawarte.
W zaistniałym sporze powód dochodził ochrony programu komputerowego wyrażonego poprzez kod źródłowy. Z opinii biegłego sądowego wynikało,
że wszelkie idee, pomysły, projekty grafiki, np. przedstawione na rysunkach,
i tak muszą zostać sfinalizowane za pomocą kodu źródłowego i ten kto przygotowuje elementy w wersji elektronicznej jest autorem tych elementów. Opinia biegłego z zakresu informatyki była sporządzona w celu określenia komu
przysługują prawa autorskie do stworzonego programu komputerowego13.
12

Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 26 maja 2015 r., sygn. akt. IV Pa 54/13
w zw. z wyrokiem Sądu Rejonowego w Siedlcach – IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 maja 2013 r., sygn. akt IV P 668/12.
13 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 8 października 2014 r., sygn. akt I ACa
489/14 w zw. z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt
X GC 483/11.
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W uzasadnieniu wyroku z dnia 15 marca 2016 r. Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny sygn. akt I ACa 934/15 w zw. z wyrokiem z dnia
18 maja 2015 r. Sądu Okręgowego w Białymstoku, sygn. akt VII GC 273/13
stwierdzono, iż opinia biegłego sądowego stanowiła uzupełnienie i potwierdzała prawdziwość zeznań świadków. Biegły został powołany w celu oceny
poprawności działania oprogramowania.
Biegły z zakresu informatyki powołany w omawianej sprawie ustalił, że
dostarczone przez pozwanego oprogramowanie nie było przystosowane do
wdrożenia produkcyjnego. Powinno ono być w pełni działającym systemem,
zapisującym poprawne dane i być spójnym ze względu na to, że poprawne
funkcjonowanie programu ma znaczny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Biegły, uzupełniając swoją opinię ustnie na rozprawie, podtrzymał
swoje twierdzenia, że program pozwanego nie jest przygotowany do pracy
pomimo, że zakres umowy w większości został spełniony i spełnia założenia
pracy u powoda. W stworzonej opinii wyraźnie zaznaczył, że w momencie
badania nie było możliwości pracy na tym programie.
W opinii uzupełniającej biegły sądowy po raz kolejny podkreślił, że system
nie był ostatecznie przygotowany do działania produkcyjnego. Ostatecznie
stwierdził, że oprogramowanie dostarczone przez pozwanego mogło działać,
jednak wymagało to dodatkowej pracy14.
W sprawie, w której zapadł wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 9 kwietnia 2015 r. sygn. akt I ACa 936/14 w zw. z wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z 3 października 2014 r., sygn. akt. I C
1308/12, biegły został powołany w celu ustalenia autora fotografii, która stała
się przedmiotem sporu.
Powód, na którym spoczywał ciężar dowodu, nie wykazał faktu, iż to on jest
autorem zdjęcia. Nie przedstawił on materiału źródłowego, na podstawie którego możliwe byłoby ustalenia przez biegłego z zakresu informatyki autorstwa
utworu. Biegły w opinii stwierdził, że niezbędne jest dokonanie szczegółowych
oględzin plików oryginalnych i przetworzonych na dysku komputera powoda
w celu ustalenia autora zdjęcia. Biegły stwierdził, że materiał dołączony do akt
sprawy jest niewystarczający. Przedstawione przez powoda zdjęcia na płycie
CD, ze względu na stopień przetworzenia, nie pozwalają na wykorzystanie
ich do udzielenia odpowiedzi na pytanie kto jest autorem zdjęcia i jaki jest
14

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt I ACa
934/15 w zw. z wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 18 maja 2015 r., sygn.
akt VII GC 273/13.
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stopień jego przetworzenia. Ponadto biegły umotywował swoje stanowisko,
z jakich przyczyn uzyskanie dostępu do dysku komputera jest niezbędne, jakie
informacje można wówczas uzyskać i dlaczego są one potrzebne do ustalenia
autorstwa zdjęcia.
W celu uzyskania niewątpliwych informacji odnośnie autorstwa zdjęcia,
należało udostępnić komputer powoda biegłemu, czego w sprawie jednak nie
uczyniono. Powód nie zaproponował również zbadania plików w odpowiednim formacie.
Powód starał się zanegować stanowisko biegłego, iż dostęp do plików na
komputerze jest niezbędny. Ostatecznie sąd uznał, że biegły jako osoba posiadająca wiadomości specjalne w danej dziedzinie decyduje o tym, jakie są właściwe metody badawcze, których zastosowanie jest niezbędne do udzielenia
odpowiedzi na pytania postawione przez sąd. Sąd stwierdził brak podstaw do
podważenia twierdzeń biegłego w tym zakresie, jeśli przedstawiona przez niego argumentacja nie zawiera błędów logicznych bądź innych nieprawidłowości
wiadomych dla osoby niebędącej specjalistą w danej dziedzinie.
Sąd Apelacyjny nie stwierdził również żadnych okoliczności, które nakazywałyby nie uwzględnić wniosków opinii biegłego z zakresu informatyki wydanej w sprawie15.
W sprawie, w której zapadł prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 6 października 2014 r., sygn. akt I ACa 231/14
w zw. z wyrokiem z 12 listopada 2013 r. Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn.
akt II C 379/09, opinia biegłego z zakresu informatyki stała się konieczna.
W sprawie tej sporne było czy program wykonany przez powódkę posiadał
wady, a jeżeli tak, to czy były to wady istotne, uprawniające do odstąpienia
od umowy przez pozwanego. Na postawione wyżej pytania odpowiedzi mógł
udzielić tylko biegły posiadający właściwe wiadomości specjalne.
Z opinii biegłego wynikało, iż powódka wykonała umowę zgodnie z tym,
co stanowiło jej przedmiot, z wyjątkiem importu istniejących baz do nowego
systemu. Usterki jakie stwierdzono były zjawiskiem normalnym i nie stanowiły istotnych wad dzieła. Zamawiający odmówił wprowadzenia do systemu
danych konfiguracyjnych, które po wprowadzeniu stanowiłyby część samego oprogramowania i nie były tzw. „nakładką”. Biegły wykazał, że gdyby dane
konfiguracyjne zostały wprowadzone, to oprogramowanie dostarczone przez
powódkę działałoby równie poprawnie.
15

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 9 kwietnia 2015 r., sygn. akt I ACa
936/14 w zw. z wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 3 października 2014 r.,
sygn. akt. I C 1308/12.
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Z opinii biegłego wynikało, iż stwierdzone usterki nie stanowiły wad istotnych i w głównej mierze wynikały z pasywnej postawy pozwanego, który odmawiał wprowadzenia do systemu danych konfiguracyjnych. Sąd na podstawie
opinii biegłego powołanego w sprawie uznał, że skoro dzieło nie było dotknięte
istotnymi wadami, rozwiązanie umowy było nieskuteczne16.
Sprawa, w której wydano wyrok w dniu 9 czerwca 2016 r. przez Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny, sygn. akt. I ACA 1467/15 w zw. z wyrokiem
z dnia 20 sierpnia 2015 r. Sądu Okręgowego w Kaliszu, sygn. akt I C 1326/14,
dotyczyła naruszenia dóbr osobistych. Również w tego rodzaju sprawach może
okazać się, że niezbędne jest powołanie biegłego z zakresu informatyki i skorzystanie z jego opinii.
W ocenie sądu pierwszej instancji, przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, że pozwany zamieścił na portalach internetowych negatywne
komentarze dotyczące powoda jako przedsiębiorcy. Przeprowadzona przez
biegłego informatyka szczegółowa analiza wydruków komentarzy na portalach
internetowych, w oparciu o informacje administratorów stron internetowych
pozwoliła stwierdzić, że pozwany umieścił te wpisy posługując się konkretną
nazwą użytkownika o konkretnym numerze ID i siecią komputerową o danym
numerze IP zlokalizowaną w określonym mieście. Dane identyfikujące użytkownika, lokalizacja sieci internetowej, której użyto do zamieszczenia nieprzychylnych komentarzy i sama ich treść jednoznacznie wskazały, że autorem
wpisów był pozwany.
Sąd na podstawie opinii biegłego z zakresu informatyki przyjął, że to pozwany dokonał naruszenia dóbr osobistych powoda17.
W wyroku z dnia 13 listopada 2013 r. Sądu Okręgowego w Białymstoku
II Wydział Cywilny Odwoławczy, sygn. akt II Ca 867/13 w zw. z wyrokiem z dnia
13 czerwca 2013 r. Sądu Rejonowego w Białymstoku, sygn. akt XI C 1593/12,
w oparciu o opinię biegłego z zakresu informatyki sąd ustalił, że powódka korzystała z komputera pozwanego w spornym miesiącu (maju) na potrzeby związane również z księgowością pozwanego. Biorąc pod uwagę opinię biegłego sąd
pierwszej instancji przyjął, że pozwana spółka zleciła powódce prowadzenie
16

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 października 2014 r., sygn. akt
I ACa 231/14 w zw. z wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia z 12 listopada
2013 r., sygn. akt II C 379/09.
17 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 czerwca 2016 r., sygn. akt. I ACA
1467/15 w zw. z wyrokiem Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 20 sierpnia 2015 r., sygn.
akt I C 1326/14.
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księgowości również w maju i uczyniła to w podobny sposób, jak w poprzednich
miesiącach.
Przy pomocy opinii biegłego z zakresu informatyki sąd ustalił, iż powódka
w maju nadal wykonywała czynności księgowe, nie tylko w ramach prowadzenia księgowości jednoosobowej działalności gospodarczej, ale również na
rzecz pozwanej spółki. Biegły uznał, że o powyższej okoliczności świadczą
ślady dwukrotnego użycia przez powódkę podpisu elektronicznego. Z opinii
jednoznacznie wynikało, że powódka przesyłała w maju komplety dokumentów rozliczeniowych spółki za kwiecień. Pomimo tego, że strona zaprzeczała
o posiadaniu w maju dostępu do dokumentacji księgowej spółki przez powódkę, opinia biegłego z zakresu informatyki całkowicie temu przeczyła. Uzasadnienie opinii wykazywało, że pozwana w maju przesyłała stosowne informacje,
co według sądu świadczyło o tym, że musiała posiadać wgląd do dokumentacji
księgowej spółki. Skoro w spornym miesiącu powódka nadal prowadziła księgowość pozwanego, miała prawo żądać stosownego wynagrodzenia18.
W sporze, w którym został wydany wyrok z dnia 14 lutego 2013 r. Sądu
Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny, sygn. akt I ACa 792/12 w zw.
z wyrokiem z dnia 21 września 2012 r. Sądu Okręgowego w Białymstoku, sygn.
akt VII GC 64/10, opinie biegłego oraz dokonana na ich podstawie analiza
pozostałych dowodów potwierdziły zaistnienie po stronie powódki szkody,
związanej z bezprawnym stosowaniem przez pracowników pozwanej funkcji
rabatowania.
Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu informatyki
w celu ustalenia czy wydruk z systemu parkingowego powoda był tożsamy
z danymi zawartymi w systemie parkingowym zainstalowanym i obsługującym
parkingi. Ponadto opinia miała wykazać czy w opiniowanym systemie istnieje
funkcja rabatowania, kiedy została wprowadzona, a dodatkowo na okoliczności: jej dostępności z pozycji zwykłego użytkownika, czynności, które należy
wykonać by z niej skorzystać, możliwości jej usunięcia z poziomu administratora, a także, czy awarie systemu parkingowego miały wpływ na korzystanie
z funkcji rabatowania przez obsługujących ten system oraz czy awarie takie
mogły generować powstanie błędnych danych w systemie, których wynikiem
były informacje na temat stosowania funkcji rabatowania zawarte w wydruku
załączonym do pozwu.
18

Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 13 listopada 2013 r., sygn. akt II
Ca 867/13 w zw. z wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 13 czerwca 2013 r.,
sygn. akt XI C 1593/12.
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Głównymi dowodami przesądzającymi o zasadności roszczeń pozwu były
kolejne opinie biegłego informatyka. W pierwszej z opinii, jak również w opiniach uzupełniających biegły uznał, iż wydruki raportów załączone do pozwu
i stanowiące podstawę naliczenia wysokości szkody, poniesionej przez powódkę są zgodne z danymi zapisanymi w bazie systemu parkingowego. Ponadto
stwierdził, iż istnieje w nim możliwość udzielania rabatów i funkcja ta dostępna jest dla każdego użytkownika. Treść paragonów potwierdza okoliczności
wykonywania usług i naliczania opłat parkingowych, przy czym liczba usług
niezaparagonowanych wynosi zaledwie około promila wszystkich parkowań.
Ekspertyzy wskazały na podstawową cechę analizowanego systemu informatycznego, a mianowicie jego dostępność tylko dla osób logujących się w nim
przy użyciu określonego, zindywidualizowanego loginu. Każda z czynności
związanych z paragonowaniem oraz udzielaniem rabatów przypisana była
więc określonemu loginowi należącemu do konkretnego pracownika pozwanej strony.
Biegły w swojej kolejnej opinii wyjaśnił, iż funkcje rabatowe były wykorzystywane o różnych porach dnia i nocy, kiedy administrator i jego serwisanci
bezspornie nie byli obecni na placu parkingowym. W następnych opiniach
biegły przesądził też, że funkcja rabatowania mogła być uruchamiana w czasie
rzeczywistym przez osobę przebywającą w punkcie kontrolnym na parkingu,
a trudno jest założyć by system ulegał awariom dzień po dniu, dzięki czemu
osoby serwisujące codziennie mogłyby uruchamiać funkcje rabatowe. Ponadto
awarie systemu nie mogły zdaniem biegłego zafałszować zapisów o pobranych
opłatach i udzielonych rabatach. Biegły potwierdził fakt, iż wszystkie okoliczności zgłaszane przez pozwaną, a wpływające na funkcje rabatowania, nie miały żadnego wpływu na działanie tej funkcji19.
W uzasadnieniu wyroku z dnia 27 marca 2014 r. Sądu Apelacyjnego w Łodzi Wydział I Cywilny, sygn. akt. I ACa 1210/13 w zw. z wyrokiem z dnia
21 czerwca 2013 r. Sądu Okręgowego w Łodzi sygn. akt I C 321/11, odnosi
się do opinii biegłego sądowego z zakresu informatyki, który został powołany
w toku procesu. Biegły z zakresu informatyki został powołany w celu określenia czy jeden program powstał na bazie drugiego programu komputerowego.
Istotna była odpowiedź na pytanie czy pozwana spółka, składając zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz informując o powyższym
19

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 lutego 2013 r., sygn. akt I ACa
792/12 w zw. z wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 21 września 2012 r.,
sygn. akt VII GC 64/10.
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kontrahentów powoda naruszała jego dobra osobiste, czy też działała w obronie swojego uzasadnionego interesu.
Biegły ustalił, że do tworzenia obu programów, z którymi wiązał się konflikt, zostały wykorzystywane te same pliki o tym samym nazewnictwie, a także
te same biblioteki i aplikacja. Biegły stwierdził, że ze względu na powyższe
istnieje prawdopodobieństwo, że elementy programu powstały w wyniku dalszego rozwoju aplikacji i zostały zaaplikowane do trzonu programu, jednakże
zbieżność wynosi tylko kilka procent. Natomiast obie aplikacje różnią się od
siebie w aspekcie projektu oraz jego struktury, a wspólne elementy były aplikowane do nowo tworzonego środowiska kodu z obróbką.
Analogie wystąpiły na kilku płaszczyznach, mogących wynikać z indywidualnych przyzwyczajeń i nawyków programistów. Oba programy były pisane równocześnie przez ten sam zespół programistów lub przy wykorzystaniu
elementów kodów wcześniej wytworzonej aplikacji. Biegły z zakresu informatyki uznał, iż w końcowym etapie rozwijania aplikacji wspólne elementy były
jednocześnie wykorzystywane do aplikacji w obydwu projektach. Ostatecznie
stopień podobieństwa obu programów nie pozwalał stwierdzić, że jedna aplikacja powstała na bazie rozwoju kodu źródłowego innej aplikacji.
W opisanej sprawie powództwo zostało wytoczone w związku z naruszeniem dóbr osobistych. Opinia biegłego nie stwierdzała ostatecznie, iż program
z pewnością powstał na bazie pierwotnego programu, a więc działanie pozwanego nie zostało uznane przez sąd za bezprawne20.
W postępowaniu, w którym 27 lutego 2014 r. zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Zamościu I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 1293/12, sąd dopuścił dowód
z opinii biegłego z zakresu informatyki celem ustalenia w systemie informatycznym banku czy na rachunek powódki wpłynęła sporna kwota. Dyrektor Oddziału pozwanego banku nie pozwoliła biegłemu informatykowi na przejrzenie
materiałów niezbędnych do wykonania opinii, w tym zapisu monitoringu, a więc
uniemożliwiła jej wykonanie. Pozwany bank zaniechał udowodnienia istotnej
okoliczności, mimo że ciężar dowodu zgodnie z art. 6 k.c. spoczywał na nim21.
Wyrok, który został wydany w dniu 27 września 2013 r. przez Sąd Okręgowego w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt VI
Pa 60/13 w zw. z wyrokiem z dnia 28 lutego 2013 r. Sądu Rejonowego w Szcze20

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 marca 2014 r., sygn. akt. I ACa 1210/13
w zw. z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 21 czerwca 2013 r., sygn. akt I C
321/11.
21 Wyrok Sądu Okręgowego w Zamościu – z dnia 27 lutego 2014 r., sygn. akt I C
1293/12.
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cinie, sygn. akt VI Pz 14/13, dotyczył odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.
Sąd pierwszej instancji ustalił, że w wypowiedzeniu nie wskazano konkretnych zachowań powódki wskazujących na to, że nie wykonywała ona poleceń
przełożonych lub nienależycie je wykonywała. Jedna ze stron zwolnienie z pracy wiązała z tym, że nie wprowadziła do programu komputerowego modułu
zmiany, za co była ukarana karą nagany i potrąceniem premii.
Ustalając czy polecenie pracodawcy mogło być wykonane przez powódkę
bez szkody dla funkcjonowania systemu komputerowego sąd pierwszej instancji dopuścił dowód z opinii biegłego informatyka. Biegły ustalił, że u pozwanej
w systemie informatycznym funkcjonują dwie niezależne bazy danych, między
którymi nie istnieje automatyczny proces wymiany danych. Biegły wskazał, że
istnienie dwóch niezależnych baz jest niebezpieczne, gdyż przy wprowadzaniu
danych może dojść do różnego rodzaju przekłamań. Wprowadzenie zmiany
tylko w jednym module spowoduje nieprawidłowe dane w drugiej bazie.
Na podstawie zebranego materiału dowodowego, w tym opinii biegłego
z zakresu informatyki, sąd stwierdził, że powódka zasadnie odmówiła wprowadzenia zmiany danych w jednym module. Przede wszystkim powódka nie
była w ogóle uprawniona do wprowadzania tego rodzaju zmian. W świetle
opinii biegłego wprowadzenie zmiany tylko do jednego modułu mogło nastąpić, jednakże bez jednoczesnego wprowadzenia tej zmiany w drugim module
powstałaby sytuacja rozbieżności danych.
W konsekwencji poprzez wyjaśnienie zasad funkcjonowania systemu informatycznego opinia biegłego informatyka przyczyniła się do ustalenia czy
doszło do nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę między stronami22.
W związku z procesem, którego dotyczy wyrok z dnia 9 marca 2016 r. Sądu
Okręgowego w Toruniu VIII Wydział Cywilny Odwoławczy, sygn. akt VIII Ca
917/15 w zw. z wyrokiem Sądu Rejonowego w Grudziądzu z dnia 20 sierpnia
2015 r. sygn. akt I C 2404/14, uznano za konieczne powołanie biegłego z zakresu
informatyki celem określenia stopnia ukończenia dzieła, którym był program
komputerowy. Z opinii wynikało, że program został opracowany wyłącznie
w kilkudziesięciu procentach i nie nadawał się do użytku przed jego całkowitym
ukończeniem. Do całkowitego skończenia programu konieczne byłoby wykonanie kilku ważnych elementów. Pomimo wykonanych prac program nie kwalifikował się do użytku przed jego całkowitym dopracowaniem i przetestowaniem.
22

Wyrok Sąd Okręgowego w Szczecinie – VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dnia 27 września 2013 r., sygn. akt VI Pa 60/13 w zw. z wyrokiem Sądu Rejonowego
w Szczecinie z dnia 28 lutego 2013 r., sygn. akt VI Pz 14/13.

Znaczenie opinii biegłego z zakresu informatyki...

Opinia biegłego w swoich wnioskach jednoznacznie stwierdzała, iż dzieło w postaci programu komputerowego, które zostało zamówione nie zostało
ukończone i nie mogło zostać wykorzystane zgodnie ze swoim przeznaczeniem23.
W wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu I Wydział Cywilny z dnia 30 października 2012 r., sygn. akt I ACa 558/12 wydany został na skutek apelacji wniesionej od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12 marca 2012, sygn. akt
IX GC 273/11, biegły w uzasadnieniu opinii stwierdził, iż na podstawie materiału przedstawionego przez pozwanego nie mógł udzielić odpowiedzi na pytanie
dotyczące przyczyny awarii systemu. Braki w materiale dowodowym uniemożliwiły biegłemu wywiedzenie jednoznacznych wniosków i twierdzeń.
Biegły informatyk został powołany w celu jednoznacznego i niebudzącego
wątpliwości określenia przyczyn awarii systemu. W konsekwencji wniosków zawartych w opinii sąd stwierdził, iż pozwany nie wykazał w dostateczny sposób
powstania szkody, co spowodowało bezskuteczność dokonanego potrącenia24.
W sprawie, w której zapadł wyrok 24 stycznia 2013 r. Sądu Apelacyjnego
w Lublinie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I ACa 689/12 w zw. z wyrokiem z dnia
11 czerwca 2012 r. Sądu Okręgowego w Lublinie, sygn. akt IX GC 118/10,
głównym celem opinii biegłego miała być ocena realizacji jednej z faz wdrożenia programu w stosunku do zakresu umowy; jedna ze stron kwestionowała
funkcjonalność programu.
Biegły z zakresu informatyki w oparciu o analizę programu stwierdził, że
zgłoszone wady w postaci braku funkcjonalności programu nie znajdują uzasadnienia. Prace zlecone w ramach jednej z faz wdrożenia zostały wykonane
przez powódkę w całości, a istniejące nieprawidłowości nie miały znaczącego
wpływu na funkcjonalność systemu.
Opinia biegłego nie potwierdziła zgłaszanych przez pozwaną wadliwości
realizacji jednej z faz wdrożenia będących podstawą do odmowy odbioru tego
zakresu przedmiotu umowy i zapłaty za nie wynagrodzenia25.
Przy omawianiu znaczenia opinii biegłego w postępowaniu cywilnym wartym zaznaczenia pozostaje fakt, iż w odniesieniu do formy czynności proceso23

Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 9 marca 2016 r., sygn. akt VIII Ca 917/15 w zw.
z wyrokiem Sądu Rejonowego w Grudziądzu z dnia 20 sierpnia 2015 r. sygn. akt I C 2404/14.
24 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 października 2012 r., sygn. akt
I ACa 558/12 w zw. z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12 marca 2012, sygn.
akt IX GC 273/11.
25 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 24 stycznia 2013 r., sygn. akt I ACa
689/12 w zw. z wyrokiem Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 11 czerwca 2012 r., sygn.
akt IX GC 118/10.
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wych można dostrzec coraz większe zacieranie się granic oraz nakładanie się
na siebie jeszcze do niedawna wyraźnie rozróżnianej formy pisemnej i formy
elektronicznej podpisu. Ze względu na nieustanny rozwój technologiczny aktualnie możliwe jest złożenie własnoręcznego podpisu na elektronicznym ekranie
dotykowym przy pomocy rysika i tabletu. Tak złożony podpis będzie podlegał
różnym sposobom badania jego autentyczności. Przy badaniu tak złożonego
podpisu biegły z zakresu badania pisma ręcznego może nie posiadać wystarczającej wiedzy oraz kompetencji w tym zakresie. Badanie podpisu, który został
złożony własnoręcznie na elektronicznym nośniku powinno być przeprowadzane przez biegłego z zakresu informatyki, który posiada również wiadomości
specjalne na temat badania pisma ręcznego. Jak twierdzi A. Zalesińska potrzeba przeprowadzania tego typu badań może prowadzić do powołania biegłego
z nowej specjalności, w której informatyka odegra znaczącą rolę26.
Podsumowując, ze względu na ciągły rozwój i zmiany zachodzące na płaszczyźnie technologicznej, jak i bezustanne wprowadzanie zmian w samych
przepisach prawnych, kwestia roli oraz znaczenia opinii biegłego informatyka
w postępowaniu cywilnym pozostanie jeszcze przez długi czas zagadnieniem niewyczerpanym oraz ważnym z punktu widzenia społecznego i ekonomicznego27.
Na podstawie analizy powyżej przytoczonych wyroków można zauważyć,
iż biegli z zakresu informatyki są powoływani od stosunkowo krótkiego okresu czasu w porównaniu np. z biegłymi lekarzami, biegłymi z zakresu badania
pisma ręcznego czy też z zakresu budownictwa, którzy to biegli z tych przykładowych specjalności powoływani są od kilkudziesięciu lat.
Biegli z zakresu informatyki badają oraz dokonują analizy nośników danych
(dyski twarde, cyfrowe aparaty fotograficzne, pamięci USB, płyty CD/DVD/BD
itd.), komputerów (logi systemowe, pliki historii, analiza powłamaniowa), ruchu
sieciowego, innych urządzeń elektronicznych (urządzenia nawigacyjne, telefony
komórkowe). Warto zwrócić uwagę na fakt, iż przedmiot badania przez biegłego informatyka ulega ciągłym zmianom oraz poszerza swój zakres. Regularne
zwiększanie obszaru opiniowania dokonywanego przez biegłego z zakresu informatyki nie jest spowodowane tylko przez pojawienie się coraz to nowych
urządzeń, ale również tworzenie nowych metod przetwarzania danych28.
26 A. Zalesińska, Wpływ informatyzacji na założenia konstrukcyjne procesu cywilnego,
Legalis, 2016, Rozdział I § 6 pkt VI.
27 M. Szmit, op.cit., s. 199.
28 J. Gołaczyński, D. Szostek (red.) Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2016, s. 206.

Znaczenie opinii biegłego z zakresu informatyki...

Jak twierdzą J. Dzierżanowska i J Studzińska nie ma jednak zinstytucjonalizowanej informatyki sądowej i powszechnie akceptowanych szkoleń dla
biegłych, standardów pracy („dobre praktyki”), instytucji naukowych zajmujących się wyłącznie informatyką sądową. Problem jaki powstaje w związku
z powołaniem biegłego z zakresu informatyki to trudność w formułowaniu
właściwych pytań prawnych kierowanych do biegłego. Jak autorki stwierdzają:
„W konsekwencji ogromne trudności sprawia sądowi zrozumienie biegłego czy
to na etapie subsumcji stanu faktycznego, czy później – w postępowaniu procesowym. Często w literaturze przedmiotu funkcjonuje kilka konkurencyjnych
wykładni, a w wyrokach sądowych nie ma jednolitej praktyki orzeczniczej;
niektóre definicje – nawet ustawowe – są co najmniej dziwaczne (np. zapisana
cyframi kartka papieru zdaje się być w sensie ustawowym »informatycznym
nośnikiem danych«)”29.
Ze względu na coraz częstsze wykorzystywanie opinii biegłego z zakresu
informatyki można stwierdzić, iż w postępowaniach cywilnych stale wzrasta
znaczenie i zakres wykorzystywania opinii biegłego. Sądy dopuszczały dowody
z opinii tych biegłych w różnorakich sprawach, toczących się w wydziałach
cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych.
W dobie tak rozwiniętej informatyzacji, praktycznie każde działanie pozostawia po sobie ślad, który we właściwy sposób może odnaleźć, zinterpretować
jedynie biegły z zakresu informatyki. Ślady te, jak wskazują postępowania sądowe, mogą służyć przy orzekaniu w wielu sprawach wytaczanych w oparciu
o bardzo szeroki wachlarz podstaw faktycznych i prawnych. Można przypuszczać, iż z biegiem czasu biegli z zakresu informatyki będą jednymi ze specjalistów najczęściej sporządzającymi opinie w sprawach sądowych.
Jednocześnie nie obserwuje się, by okoliczności związane z dopuszczeniem
dowodu z opinii biegłego z zakresu informatyki odbiegały od charakteru okoliczności, które powodują konieczność dopuszczenia dowodu z opinii biegłego
z zakresu innych specjalności. Zawsze jest to istnienie konieczności skorzystania z wiadomości specjalistycznych.
W niektórych analizowanych wyrokach sądowych można zauważyć, iż sąd
jako organ orzekający zbyt wiele oczekiwał po opinii biegłego z zakresu informatyki. Powołanie biegłego ma na celu wydanie opinii w odniesieniu do
konkretnego stanu faktycznego, którego rozstrzygnięcie jest niezbędne dla
wydania wyroku. Opinia biegłego powinna pozostawać więc jedynie narzę29

J. Dzierżanowska, J. Studzińska, Komentarz do niektórych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, [w:] Biegli w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym. Praktyczne
omówienie regulacji z orzecznictwem, opublikowano: WK 2016, teza 4 do art. 288.
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dziem pomocniczym w rękach sędziego, który decyduje o ostatecznym rozstrzygnięciu sporu. Przedmiot opinii biegłego nie może obejmować swoim
zakresem rozpoznania całej sprawy, a jedynie określenie konkretnych kwestii
wpływających na ustalenie elementów stanu faktycznego, które wymagają wiadomości specjalnych.
Summary

In civil proceedings, experts are appointed representing different scientific areas
offering wide-ranging expertise on issues requiring expert opinion. This article aims
to describe the role and importance of experts in the informatics area who are
appointed in civil proceedings. The contribution of expert opinions in informatics
has been defined on the basis of their practical use in judicial proceedings under
the rules of civil procedure. The importance of an informatics expert opinion can
be seen only through the analysis of case-studies. It is possible to see on the basis
of the analysis of selected rulings in which cases the courts considered it necessary
to appoint an expert in informatics, and in which situations the court considered
it as unjustified. The considerations elaborated upon in this article relate mainly
to the type of specific information required from court experts in informatics including the purpose for which the parties requested the appointment of an expert
together with the influence of the expert opinion on the content of a court ruling.
Despite a limited number of years so far in appointing court experts in informatics,
in line with the continued developments in technology, their contribution in civil
proceedings has been growing steadily. Judges can use opinions made in this area
in many cases which are drawn from a very broad range of legal and factual bases.
There are more and more cases which require the involvement of court experts
in informatics. The subject matter investigated by a court expert in informatics
is constantly evolving and broadening in scope. It may be assumed that over time
court experts in informatics will be among the most frequently appointed experts
to prepare opinions in court proceedings.
Keywords: opinion, court expert,computer science, informatics, civil proceedings
Słowa kluczowe: opinia, biegły, informatyka, informatyk, postępowanie cywilne

Recenzje
Łukasz Goździaszek, Cywilnoprawne granice swobody
wypowiedzi w Internecie,
Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2015,
wydanie pierwsze, ss. 111.
Nakładem wydawnictwa C.H. BECK
w 2015 r. wydana została monografia Cywilnoprawne granice swobody wypowiedzi w Internecie dr. Łukasza Goździaszka.
Doktor Łukasz Goździaszek jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, jest prawnikiem i ekonomistą (doktor
nauk prawnych, magister ekonomii ze
specjalizacją ekonomia menedżerska).
W pracy naukowej i zawodowej specjalizuje się w prawie Internetu i technologii.
Prowadzi również działalność naukową
jako adiunkt w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Uniwersytecie
Wrocławskim. Wykłada tam przedmioty związane z prawem Internetu (Elektroniczne postępowanie upominawcze,
prawo blogosfery, techniki informacji
i komunikacji, obsługa prawniczych
baz danych, technologia informacyjna)
oraz prawem prywatnym międzynarodowym. Jest również autorem książek
z tego zakresu. Jego działalność naukowa
i projektowa była wielokrotnie wyróżniana poprzez przyznanie prestiżowych
stypendiów (stypendium Prezesa Rady
Ministrów, stypendium Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendium Samorządu Miasta Wrocławia).
Powyższa monografia poświęcona jest granicom swobody wypowiedzi
w Internecie.

Książka ma 111 stron, podzielona jest
na pięć rozdziałów. W pierwszym rozdziale zatytułowanym „Ustrojowe podstawy
wypowiedzi w świetle prawa cywilnego”
autor wskazuje jak duże znaczenie przypisuje się swobodzie wypowiedzi oraz jej
miejscu w Konstytucji RP. Doktor Goździaszek podkreśla, iż swoboda wypowiedzi nie ma charakteru bezwzględnego.
Wskazuje swoisty paradoks, iż zbyt restrykcyjne ograniczenie swobody wypowiedzi przynosi w zasadzie skutki o wiele
bardziej niepożądane niż przekroczenie
granic swobody wypowiedzi. Autor zauważa, że ochrona obywatela udzielona
mocą art. 47 Konstytucji RP konkuruje
z swobodą wypowiedzi. Wskazuje nadto,
iż Trybunał Konstytucyjny oraz Sąd Najwyższy uznał, że swoboda wypowiedzi
może być ograniczona poprzez art. 31
ust. 3 Konstytucji RP jeżeli ograniczenia
te są przewidziane w ustawie, są konieczne dla ochrony wymienionych w tym
przepisie wartości. Przypomina także, iż
w orzecznictwie strasburskim sformułowano test oceny zgodności ograniczenia
swobody wypowiedzi z art. 10 Konwencji w oparciu o trzy kryteria: legalności,
celowości i niezbędności (konieczności).
Wskazuje słusznie na paradoks związany z ochroną dóbr osobistych. Z jednej
strony w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych nie chodzi o subiek-
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tywne odczucia poszkodowanego, ale
o obiektywny wzorzec, z drugiej strony
podkreśla się indywidualny charakter takich spraw i niemożność określenia jednoznacznych kryteriów oceny przekroczenia
granic swobody wypowiedzi. Zauważa
również, iż obiektywny wzorzec nie jest
wzorcem standardowym i uniwersalnym,
a zatem że nie można go zastosować w każdej sprawie.
W rozdziale drugim monografii –
„Swoboda wypowiedzi na własnych serwisach internetowych” – autor wskazuje,
iż wypowiedzi kierowane w Internecie
należy postrzegać w kontekście ich zasięgu jakim dotykają swoich czytelników lub
chociażby potencjału możliwości dotarcia do nieograniczonego zasięgu czytelników. Peroruje, że jeżeli takie wypowiedzi
mają charakter ogólnie dostępny należy
je traktować jako wypowiedzi publiczne.
Należy się z owym poglądem zgodzić.
Zwrot „publiczny” w tym kontekście
można postrzegać dwojako – przez pryzmat interesu publicznego bądź jedynie
szerokiego grona odbiorców. Deliberuje,
iż takie rozróżnienie ma o tyle znaczenie, iż jeżeli daną wypowiedź rozpatrujemy przez pryzmat działania w ramach
wspomnianego interesu publicznego to
takie wypowiedzi obarczone są mniejszą
odpowiedzialnością, dopiero dotarcie do
szerokiego kręgu osób może tą odpowiedzialność w jego ocenie zaostrzyć. Jeżeli
mają one natomiast taki charakter należy
rozważyć czy wypowiedź taką postrzegamy jako publiczną ze względu na zasięg,
czy raczej określenie „publiczny” łączy
się z pojęciem interesu publicznego. Autor wskazuje również, iż problematyka
potencjalnie szerokiego rozpowszechniania treści internetowych należałoby

również rozpatrywać pod kątem dowodowym, a mianowicie czy informacje te
można potraktować jako fakty powszechnie znane w rozumieniu art. 228 Kodeksu
postępowania cywilnego. Przytacza tezę
wyroku Sądu Apelacyjnego, że samo zamieszczenie informacji w Internecie nie
czyni informacji faktem notoryjnym.
Również w mojej ocenie stanowisko to
wydaje się być właściwe. Autor zauważa
także, że informacji w Internecie jest na
tyle dużo, iż trudno mówić o klarownym
systemie informacyjnym. Nie oznacza
to jednak, że autor wyklucza taką możliwość, iż taki system mógłby powstać.
Następnie dr Goździaszek wskazuje, że
choć interes społeczny stanowi ważny
element oceny granicy swobody wypowiedzi to z racji braku jej miarodajnej
definicji trudno ocenić czy w danej sytuacji był on realizowany. Uważa również,
że publiczne prezentowanie wypowiedzi
nie jest tożsame z realizacją interesu społecznego i w tej materii zauważa analogię do prasy, gdzie publikacja artykułu
prasowego nie musi oznaczać zarazem
realizację interesu społecznego. Opracowanie to wskazuje, iż naruszenie dóbr
osobistych za pośrednictwem Internetu
jest o tyle dotkliwe, że wypowiedz internetowa jest nieusuwana ani nie jest ukrywana. Co więcej, dostęp do takiej wypowiedzi jest możliwy w każdym miejscu
i czasie. Odróżnia to istotnie wypowiedź
internetową od tej tradycyjnej, która co
prawda też jest archiwizowana, ale sięgnięcie do niej jest znacznie utrudnione.
Autor przypomina także, iż Internet daje
wszakże możliwość dotarcia do dużego
kręgu osób, jednakże wyrządzenie większej szkody poprzez wypowiedź internetową niż poprzez medium tradycyjne
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(np. prasę drukowaną) winno być wykazane i właściwie udowodnione. Trudno
nie zgodzić się z powyższym, gdyż oczywistym jest, że dopiero udowodnienie,
wskazanie właściwych źródeł i faktów
może stać się podstawą do pociągnięcia
do odpowiedzialności osoby przekraczające granice swobody wypowiedzi w Internecie. Przy tej okazji autor porusza
ciekawe zagadnienie, a mianowicie linkowanie wypowiedzi. Rozważa czy fakt
linkowania traktowane być winno jako
dalsze rozprzestrzenianie wypowiedzi
i czy w związku z tym taki sposób zwiększania kręgów odbiorców zwiększa stopień naruszenia, a zatem czy taką osobę
linkującą można pociągnąć do odpowiedzialności. Opisując w tym miejscu
orzeczenia wyroków sądów wskazuje na
rozbieżność w interpretacji i postrzegania faktu linkowania. Konstatuje w końcu, iż kwestia linkowania wypowiedzi jest
w judykaturze sprawą sporną.
Rozdział trzeci poświęcony jest swobodzie wypowiedzi w prasie internetowej.
Autor przypomina, iż prasa internetowa
musi mieć w zasadzie te same cechy co
prasa drukowana, a prawo prasowe w żaden sposób nie rozróżnia prasy i e-prasy.
Zwraca uwagę, iż obecna definicja prasy jest nieadekwatna do współczesnego
obrotu informacyjnego, a wzrost roli informacji w gospodarce, a także w życiu
społecznym winno skutkować zmianą
pojęcia prasy. Na marginesie dodaje, że
prasie także przysługuje ochrona dóbr
osobistych. Monografia zwraca również
uwagę na fakt, iż trudno jednoznacznie
określić pojęciem prasy wiele portali internetowych, blogów, podcastów, które
pewne cechy prasy posiadają, ale w komunikatach tamże publikowanych nie za-
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wsze można znaleźć jednoznaczne przekazy pełniące funkcje prasy. Zauważa, że
pojawienie się medium jakim jest Internet
zmieniło technicznie przekazywanie informacji. Ponadto wskazuje, że nie można
utożsamiać prasy jedynie z wielkimi koncernami medialnymi. Jak zaznacza, takie
mają charakter głównie biznesowy.
W czwartym rozdziale autor analizuje
formę działalności internautów w oparciu o cudzą infrastrukturę internetową.
Pokrótce stara się scharakteryzować
ową aktywność wskazując fora internetowe, następnie opisuje media społecznościowe oraz komentarze publikowane
w sieci. Wskazuje że fora internetowe
jako najstarsze formy internetowej komunikacji są nadal popularne i są miejscem nawiązywania relacji społecznych
między zupełnie obcymi sobie osobami,
w efekcie czego dochodzi do tworzenia
się społeczności. Można taki sposób komunikacji porównać do rozmów w kręgu
bliskich sobie osób. Słusznie podkreśla,
że ważną cechą tych forów jest trwałość
formułowanych tam wypowiedzi. Ponadto wypowiedzi formułowanych często
w emocjach, bez ich rozważenia, z presją
na szybką reakcję. Nie zmienia to faktu, iż
taki dialog i tak podlega utrwaleniu. Przypomina że nie tylko osoby nieuczestniczące w danej dyskusji mogą przeczytać
jej treść i to nawet w odległym czasie od
prowadzonej rozmowy, gdyż większość
forów internetowych wyposażone są
w wyszukiwarki archiwalnych tematów.
Co ważne i znamienne w przedmiotowej
kwestii rozpatrując granice swobody wypowiedzi w przestrzeni internetowej autor wskazuje na fragment uzasadnienia
orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który wskazał, że wypowiedzi na
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internetowych forach dyskusyjnych nie
stanowią opracowań naukowych czy materiałów prasowych czy dziennikarskich,
a stanowią jedynie opinie piszących. Sąd
wskazał, że opinie takie nie muszą cechować się rzetelnością dziennikarską,
co więcej nie muszą nawet odpowiadać
prawdzie, ale są jedynie subiektywnym
wrażeniem forumowicza. Autor ocenia,
iż takie stanowisko stanowi uznanie forów internetowych jako sferę całkowitej
wolności wypowiedzi oraz wyraża dezaprobatę wobec takiego postrzegania
forum. Dla równowagi przytacza wyrok
Sądu Najwyższego wskazując, iż zgadza
się w zupełności z jego tezą, iż ochrona
dóbr osobistych osób uczestniczących
w rozmowach na forum nie może być
wyłączona, jeżeli kierowane wobec forumowiczów wypowiedzi nie mieszczą się
w dopuszczalnej formule wypowiedzi.
Należy całkowicie zgodzić się z takim
uzasadnieniem. Uważam, że swoboda
wypowiedzi winna mieć swoje granice
tam gdzie zaczyna ingerować w dobra
osobiste jednostki. Opracowanie nie
pomija roli mediów społecznościowych
jako miejsca interakcji i wymiany poglądów między członkami danej społeczności. Wskazuje że mimo swojej nazwy
nie są oczywiście mediami w znaczeniu
języka prawnego, choć ich coraz większa
ekspansja może z czasem do tego doprowadzić. Zauważa że nierzadko te same
materiały serwisów informacyjnych publikowane w sposób tradycyjny trafiają
w tej samej formie do mediów społecznościowych. Następnie opisuje specyfikę komentarzy i wskazuje, iż w jego
ocenie istnieje podobieństwo do wpisów
na forach internetowych, lecz uważa,
że komentarze jako takie mają jednak

inny charakter, gdyż zazwyczaj umieszczane są pod publikacjami i nastawione
są na polemikę z publikacją, rzadko na
polemikę między sobą. Następnie opisuje specyfikę komentarzy i wskazuje
na podobieństwo do wpisów na forach
internetowych, lecz uważa, że komentarze jako takie mają jednak inny charakter, gdyż zazwyczaj umieszczane są pod
publikacjami internetowymi lub na blogach i nastawione są na polemikę (z publikacją, artykułem wpisem blogowym),
rzadko na polemikę między sobą. Wskazuje że rola komentarzy jest bardzo duża
i wiele portali istnieje dlatego właśnie,
aby korzystający z niego mogli komentował zamieszczoną tam treść. Zauważa że
im większa aktywność w postaci komentarzy to portal czy serwis internetowy
jest bardziej popularny, a przekłada się
to nierzadko na sukces rynkowy i finansowy. W dalszej części rozdziału doktor
Goździaszek opisuje możliwą odpowiedzialność za cudze wypowiedzi w sieci
umieszczane w serwisach internetowych
pod postacią komentarzy pod treściami
w nich umieszczonych. Uważa że przyjęta podstawa odpowiedzialności opiera
się na zbyt dalece idącej i uproszczonej
interpretacji art. 14 i 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zwraca
uwagę, iż taka interpretacja prowadziłaby do absurdalnych wniosków w świetle
stanu faktycznego, gdyż większa ochrona przysługiwałaby tym, którzy odnieśli
sukces (np. mają środki na moderację),
ale świadomie nie kontrolują komentarzy
niż amatorów, którzy prowadzą na przykład blogi umożliwiające komentowanie
treści i sami dbają o treść komentarzy.
Wskazuje następnie, iż problematyka odpowiedzialności za cudze treści, głównie
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te zamieszczane w komentarzach internatów nie jest jasna ani w literaturze, ani
orzecznictwie. W dalszej części rozdziału wyjaśnia, iż podstawą do zwolnienia
z odpowiedzialności za prowadzenie
serwisu internetowego, który umożliwia internautom zamieszczania swoich
treści kluczowy jest wspomniany wyżej
art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, w myśl którego nie ponosi
odpowiedzialności za przechowywane
dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie
wie o bezprawnym charakterze danych,
a w razie uzyskania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej
informacji o bezprawnym charakterze
tych danych niezwłocznie uniemożliwi
dostęp do tych danych. Zwraca uwagę,
iż anonimowość w sieci daje podstawę
do daleko idących dosadnych osądów,
co oczywiście nie oznacza, iż zwalnia
to kogokolwiek z odpowiedzialności
za wpisy mające charakter bezprawny.
Podkreśla że anonimowość nie jest jednoznaczna z brakiem możliwości identyfikacji i ustalenia tożsamości osoby.
Konstatuje że ujawnienie tożsamości
osoby stanowiłoby rzeczywiście dotkliwą faktyczną sankcją, lecz usprawiedliwioną, gdyż naprawienie skutków naruszenia prawa winno być traktowane jak
kwestia priorytetowa. Autor wspomina,
iż poprzez upowszechnienia na szeroką
skalę mediów społecznościowych, forów
internetowych oraz komentarzy – jako
platform wymiany myśli, a także coraz
większej aktywności w Internecie możemy już mówić o tworzeniu się tożsamości
internetowej, która przekłada się na tożsamość realną. Skłania go to do uznania,
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iż wszystkie wypowiedzi internetowe
powinny być traktowane tak, jakby zostały kierowane osobiście do konkretnej
osoby, ale też do szerokiej publiczności.
W piątym, ostatnim rozdziale, dr
Goździaszek analizuje swobodę wypowiedzi w środkach indywidualnego
porozumiewania się. W pierwszej kolejności analizuje środki komunikacji
wskazując na pocztę elektroniczną oraz
komunikatory elektroniczne. Wskazuje
że poczta elektroniczna w obecnych czasach w znacznym stopniu przejęła funkcję tradycyjnej korespondencji. Zauważa że wskutek rosnącej ilości informacji
w Internecie, a także ilości wiadomości
elektronicznych taki sposób komunikacji staje się coraz mnie efektywny. Nie
można bowiem wykluczyć, że wysyłane
wiadomości e-mail nie zostaną przez adresata odczytane. Zwraca uwagę, iż problematyczna może być kwestia sposobu
usunięcia skutków naruszenia. Przeprosiny kierowane przez naruszającego dobra osobiste adresata wiadomości mailowej nie spełniałoby, w opinii autora,
swojej roli, gdyż pozostawałoby jedynie
w kręgu wiedzy adresata i nadawcy. Można by zgodzić się z stanowiskiem autora
pod warunkiem, że każdorazowo należałoby poddać analizie skalę naruszenia
takiego dobra osobistego. W pewnych
sytuacjach takie przeprosiny wydawać
by się mogły wystarczające wobec niewielkiej skali naruszenia. Ponadto wskazuje, iż publiczne przeprosiny mogłyby
być nieproporcjonalne. Przytaczając
wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
w którym to Sąd stwierdził, że w przypadku niewielkiego kręgu wtajemniczonych w dokonanie naruszenia żądanie
opublikowania przeprosin na dostępnej
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nieograniczonej liczbie osób witrynie
internetowej byłoby nieadekwatne. Autor uważa, iż gdyby zgodzić się w całej
rozciągłości z tym orzeczeniem to oznaczałoby to w praktyce bezcelowość sądowego dochodzenia roszczeń naruszenia
dóbr osobistych. Konstatuje że w jego
ocenie nie można kategorycznie wykluczyć publikacji oświadczenia przepraszającego skierowanego do szerokiego, nieograniczonego kręgu osób za naruszenie
dóbr osobistych w ramach korespondencji dwustronnej. Wskazuje ponadto, iż
ze względu na rozwój komunikatorów
elektronicznych można uznać, iż poczta elektroniczna staje się powoli narzędziem archaicznym. Wskazuje na różnice dotyczącą trwałości zachowywania
informacji w obu środkach komunikacji.
Wskazuje że w przypadku komunikatorów elektronicznych z zasady wiadomości te nie są utrwalane, a nadawca nadaje
wiadomość w założeniu, że wiadomość
dotrze w danej chwili do odbiorcy. Autor uważa, iż w przypadku komunikatorów elektronicznych – szczególnie tych
z przekazem video – należy stosować
oceny prawne jak w przypadku realnych
dyskusji. Jednakże uważa, iż granice swobody wypowiedzi, tak jak w przypadku
dyskusji na forach internetowych, winny
być tu jeszcze bardziej przesunięte. Nie
zgadzam się z powyższym twierdzeniem,
gdyż przyjmując tezę, iż przykładowa videokonferencja stanowi niejako namiastkę realnej rozmowy, a nie jak na forum
internetowym anonimowy komunikat,
to granice odpowiedzialności swobody
wypowiedzi winny być takie, jak w przypadku realnej rozmowy. Na koniec autor
porusza kwestię tajemnicy korespondencji, wskazując że ujawnienie korespon-

dencji stanowi naruszenie dobra osobistego samego w sobie, czyli naruszenie
dobra osobiste adresata lub nadawcy
i korespondencja może zawierać treści,
które mogą naruszać dobra osób trzecich. Zwraca uwagę, iż w takiej sytuacji
odpowiedzialność ponosi osoba, która
upubliczniła treść, ale nie można wykluczyć odpowiedzialności osoby, która była
jego twórcą.
Dokonując podsumowania niniejszej
monografii należy uznać, ie książka ta
w sposób kompleksowy odpowiada na
pytanie dotyczące granic swobody wypowiedzi w Internecie. Autor szczegółowo
i dogłębnie analizuje przedmiotową kwestię zwracając uwagę na wszelkiej możliwe aspekty związane z przedmiotową
materią. Pomimo niewielkiej objętości
udaje mu się w pełni omówić problematykę przedmiotu. Przedstawia możliwe
punkty widzenia, a także stany faktyczne,
które to determinują odpowiedzialność
bądź jej brak za wypowiedzi kierowane
na łamach Internetu. Monografia obfituje też w orzecznictwo, które w konkretnych sprawach rozstrzyga o granicach
owej swobody. Książka może być przeznaczona dla teoretyków prawa, ale także
praktyków, takich jak adwokaci, radcowie prawni, którzy na co dzień w sprawach zawodowych podejmują sprawy
o podobnym charakterze.
Jeremi Mazany1

1

Mgr prawa, doktorant na Wydziale
Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie, radca prawny.
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Andżelika Kuźnar, Międzynarodowy handel produktami wiedzy,
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, ss. 367.
Niezwykle ciekawa książka Andżeliki
Kuźnar z pewnością zainteresuje nie tylko ekonomistów, do których jest wyraźnie
adresowana, ale także licznych specjalistów z zakresu prawa międzynarodowego publicznego oraz ochrony własności
intelektualnej. Z pełnym przekonaniem
wypada stwierdzić, że nie ma jak dotąd
w polskiej literaturze naukowej pracy, która podjęłaby temat będący przedmiotem
recenzowanej książki. Musi budzić to niejakie zdziwienie, zważywszy że problem
transferu wiedzy i handel jej produktami
to zagadnienie niezmiernie istotne i mające swój wymiar zarówno ekonomiczny,
jak i prawny. Truizmem jest stwierdzenie, że współczesny rozwój ekonomiczny
państw zmierza w kierunki gospodarki
opartej na wiedzy, w której mniejsze znaczenie ma produkcja bądź obrót przedmiotami materialnymi, a zwiększa się rola
wymiany usług i dóbr niematerialnych. Ta
tendencja powoduje, że zmienia się układ
sił na światowej arenie gospodarczej, czemu towarzyszy alokacja zakładów przemysłowych i wydobywczych. Oczywiście
jest to związane z poszukiwaniem coraz
tańszej siły roboczej. Niezaprzeczalny jest
wpływ wiedzy na korzyści uzyskiwane
przez wytwórców dóbr i usług. Wszystko
to sprawia, że książkę A. Kuźnar należy
powitać z zadowoleniem, które tylko będzie wzrastało w miarę lektury.
Celem rozważań Autorki jest analiza głównych tendencji w międzynarodowym handlu produktami wiedzy,

a w szczególności porównanie dynamiki oraz ewolucji handlowych kanałów
transferów wiedzy. Autorka podejmuje
próbę weryfikacji hipotezy, że od początków XXI w. w gospodarce światowej
następuje wyraźnie przyspieszenie handlu produktami wiedzy w aspekcie międzynarodowym. Należy żałować, że we
wstępie tak lakonicznie, wręcz ascetycznie, określono cel pracy i jej hipotezę.
W gruncie rzeczy jest to teza pracy, której towarzyszy szereg istotnych hipotez,
może niedostatecznie zaakcentowanych
w warsztatowym wstępie otwierającym
zasadnicze wywody. A. Kuźnar zastanawia się bowiem m.in. nad związkami
między handlem międzynarodowym
a ochroną własności intelektualnej, formułując niestety nie wprost hipotezę, że
ta ochrona, zapewniana np. przez reżimy
patentowe, ale dodajmy przecież także
przez prawo autorskie, sprzyja tworzeniu i rozwojowi wiedzy, co jest korzystne
dla twórcy, ale co także ogranicza zyski
płynące z dostępy do otwartego zasobu
wiedzy. Pojawia się tu frapujące pytanie
– czy istotnie zasoby wiedzy powinny
być otwarte? Oczywiście chcący korzystać z nich odpowiedzą, że tak, nie zważając na to, iż łączy się to bezpośrednio
lub pośrednio z ograniczeniem praw
majątkowych twórcy, co wyraźne jest
zwłaszcza w zakresie prawa autorskiego.
Kolejna niewysłowiona wyraźnie hipoteza Autorki sprowadza się do pytania czy
wzrost ochrony własności intelektualnej
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jest czynnikiem intensyfikującym, czy
ograniczającym handel. Kwestie te zostały podniesione, aczkolwiek nieokreślone jako hipoteza badawcza, podobnie
jak problem czy istnieje zależność między zagrożeniem, imitacją (podróbkami)
własności intelektualnej w państwach
importujących, a eksportem do nich
dóbr wysokiej techniki. Wyraźniej należało także wskazać, iż kolejną hipotezą
jest pytanie o wpływ ochrony własności
intelektualnej na handel dobrami wysokiej techniki. Dodatkową kwestią ujętą
w monografii, ale niezaakcentowaną jako
jej hipoteza, jest kwestia zdefiniowania
materialnych i niematerialnych produktów wiedzy jawnej. Takie ujęcie jest niezwykle ciekawe i w praktyce niespotykane w rozważaniach prawniczych.
Szacunek budzi nie tylko podjęcie
tematu i określenie zadań, które winna
spełniać praca, ale także kompleksowość i rozmaitość metod badawczych,
przy czym Autorka zwraca uwagę, że
używanie narzędzi stosowanych do badań handlu dobrami materialnymi może
budzić wątpliwości wtedy, gdy stosuje
się je w odniesieniu do handlu usługami.
Jak sama stwierdza „wyzwaniem zatem
jest zarówno porównanie metod badawczych, jak i wyników badań”.
Zawarte w książce wywody zostały zgrupowane w czterech rozdziałach
rozbitych na mniejsze części, które poprzedza warsztatowy wstęp. W jego treści wskazano cel pracy, nakreślono jej
hipotezę (chyba raczej tezę) i problemy
(raczej hipotezy), które A. Kuźnar starała
się rozwiązać. Odniesiono się do metod
badawczych, a w dalszej części ukazano
koncepcję rozprawy, jej zakres rzeczowy
oraz konstrukcję wywodów. Merytorycz-

ne rozważania otwierają, zawarte w rozdziale pierwszym, wywody poświęcone
analizie znaczenia wiedzy w działalności
gospodarczej, przy czym nie ograniczano
się jedynie do wyjaśnienia terminu wiedzy,
ale poddano analizie jej specyficzne cechy
jako dobra będącego przedmiotem badań
ekonomicznych. W tym miejscu omówiono także istotne z punktu widzenia
celu rozprawy konsekwencje podziału na
wiedzę jawną i ukrytą. Zwrócono tu także
uwagę na dwoisty charakter wiedzy, która jako dobro ekonomiczne może posiadać cechy dobra publicznego, aczkolwiek
niekoniecznie. Poddano tu także analizie
znaczenie wiedzy jako czynnika produkcji wpływającego na przyczyny i strukturę
handlu międzynarodowego. Kończąc wywody niezmiernie ciekawą i oryginalną
autorską klasyfikacją produktów wiedzy
w handlu międzynarodowym.
Rozdział drugi poświęcono badaniom
handlu materialnymi produktami wiedzy
jawnej, klasyfikując na wstępie dobra wysokiej techniki, a w dalszej części rozważając strukturę światowego handlu i jego
związki i zależności z ochroną własności
intelektualnej.
W rozdziale trzecim przedstawiono
wyniki analizy międzynarodowego handlu niematerialnymi produktami wiedzy
ukrytej, uznając za takowe usługi oparte na wiedzy. Ukazano strukturę tego
handlu, pozahandlowe kanały międzynarodowego transferu usług, wreszcie
zależność handlu usługami opartymi na
wiedzy od stopnia ochrony własności intelektualnej.
W ostatnim rozdziale (czwartym) zajęto się międzynarodowym handlem niematerialnymi produktami wiedzy ukrytej,
analizując sposoby i cele ochrony własno-
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ści intelektualnej odnosząc się do ochrony
tej własności w gospodarkach wybranych
państw i regionów. Analiza tych kwestii
była niewątpliwie ważna z punktu widzenia tematyki rozprawy, gdyż właśnie te
normy są warunkiem określającym handel przedmiotami praw objętych ochroną. Podjęto tu też próbę określenia skali
ochrony, w pierwszym rzędzie patentowej,
potem znaków towarowych i usługowych,
wreszcie wzorów użytkowych i przemysłowych. Trochę zabrakło tu rozważań
dotyczących prawa autorskiego, a przecież w prawie autorskim także zawarta
jest wiedza i to niemała. W tym miejscu
Autorka zanalizowała koncentrację rynku patentów w najważniejszych urzędach patentowych za pomocą indeksu
Herfindahla–Hirschmana. Dalszą część
tego rozdziału poświęcono problemowi
sposobów przenoszenia praw własności
intelektualnej, rozmiaru i kierunków międzynarodowego handlu prawami własności intelektualnej. W konkluzji Andżelika Kuźniar wskazuje, że zdecydowana
większość, prawie 90% wypływów z opłat
licencyjnych trafia do USA, państw Unii
Europejskiej i Japonii. Wykazuje także, co
może budzić pewne zdziwienie, że największym światowym importerem praw
własności intelektualnej jest Irlandia, co
doprowadza w jej gospodarce do znaczącego deficytu, a jest wynikiem kombinacji
czynników politycznych, ekonomicznych
i prawnych. Sprzyjają one lokowaniu w Irlandii inwestycji korporacji transnarodowych, zainteresowanych obniżeniem
ich globalnych należności podatkowych.
W efekcie cała Unia Europejska wykazuje nadwyżkę globalnych płatności nad
wpływami z tytułu obrotu własnością
intelektualną. Odwrotna sytuacja jest
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w USA i w Japonii, które są eksporterami
netto tych praw. Wśród importerów, jak
dowodzi Autorka, znaczącą pozycję zajmują gospodarki i rynki wschodzące Azji
Południowo-Wschodniej i Wschodniej,
które z jednej strony potrzebują nowej
technologii do rozwoju, z drugiej posiadają wystarczające zdolności do ich absorpcji. Natomiast słabiej rozwinięte państwa
praktycznie nie liczą się w międzynarodowym handlu prawami autorskimi. Zauważono tu także, że zarówno w eksporcie, jak
i w imporcie technologii niematerialnych
dominują wysoce innowacyjne gospodarki oparte na wiedzy, z których większość
osiąga dodatnie saldo tego handlu. Wśród
dużych importerów netto technologii niematerialnej, obok niektórych państw wysoko rozwiniętych, pojawiają się państwa
o niższym poziomie rozwoju, ale cechujące się stosunkowo szybkim tempem wzrostu gospodarczego. Andżelika Kuźniar
wskazuje, że do tej grupy państw należą
Polska i Węgry, zauważając że są one dość
mocno uzależnione od importu technologii zza granicy, mając przy tym wciąż
niskie rozmiary działalności badawczo-rozwojowej. W tej sytuacji implementacja zagranicznych rozwiązań daje tym
państwom szansę podniesienia poziomu
technicznego ich gospodarek, a w efekcie
także innowacyjności i konkurencyjności
międzynarodowej.
Zamykają rozprawę syntetyczne wnioski i uwagi końcowe, wyraźnie powiązane
z podsumowaniami kończącymi każdy
z rozdziałów, a dopełnia ją obszerna bibliografia, w której zestawiono wykorzystane akty normatywne (chyba niesłusznie nazwane „aktami prawnymi”),
literaturę oraz materiały, niezbyt słusznie
oznaczone jako „źródła internetowe”.
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Tekst pracy został zilustrowany licznymi
tabelami i rysunkami, co ułatwia szczególnie prawnikom, niekoniecznie wyposażonym w wiedzę ekonomiczną, zrozumienie
niuansów, wywodów Autorki. Dodatkowo
istotne kwestie znalazły się także w aneksach.
Dzięki wysiłkowi badawczemu Andżeliki Kuźniar powstała ciekawa monografia naukowa, wyraźnie wzbogacająca
dorobek nauki, interesująca zarówno
dla ekonomistów, specjalistów z zakresu handlu międzynarodowego, jak i dla
prawników. Autorka jej zarówno w toku
wywodów, jak i w końcowej analizie dowiodła, że jest kompetentną uczoną,
poruszającą się w toku swoich dociekań
z dużym znawstwem i swobodą, prezen-

tując doskonałą znajomość analizowanej
problematyki. Treść pracy jest solidnie
udokumentowana, przy czym, co ważne, A. Kuźniar zajmuje krytyczne stanowisk, zarówno w odniesieniu do źródeł,
jak również wobec opinii innych badaczy.
Żałować należy, że tak interesująca monografia jest praktycznie niedostępna w sieci
księgarskiej, co dowodzi że została wydana w stanowczo małym nakładzie.
Witold Sobczak1
1 Dr hab. prawa prof. nadzw. w Instytucie Prawa na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS
w Poznaniu, adwokat.

