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Artykuły
Witold Wołodkiewicz1

Studenckie poradnictwo prawne – sięganie 
do antycznych wzorów nauczania prawa2

Udzielanie pomocy prawnej w Rzymie republikańskim było traktowane jako 
najbardziej godny obowiązek obywatelski. Stanowiło również niezbędny etap 
wstępny do późniejszej kariery politycznej. 

W okresie procesu legislacyjnego możliwość ustanawiania zastępcy proce-
sowego była ograniczona do kilku, ściśle określonych przypadków3. Dopiero 
w okresie procesu formułkowego wykształciła się możność ustanowienia dwóch 
rodzajów zastępstwa procesowego w postaci kognitora (cognitor) lub prokura-
tora (procurator). Pierwszy z nich był ustanawiany przez stronę, w obecności 
przeciwnika procesowego, przy zastosowaniu ściśle określonych słów. Ustano-
wienie kognitora musiało być dokonane przed zawiązaniem procesu w urzędzie 
pretora. Powodowało to, że skutki przyszłego wyr. miały dotyczyć kognitora 
strony, która go ustanowiła4. Inny rodzaj zastępcy procesowego to procurator. 
Nie był on ustanawiany w sposób formalny. Łączył go z jego mocodawcą stosu-
nek prawny wynikający z kontraktu zlecenia (mandatum)5. 

1  Prof. zw. dr hab. prawa, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego oraz Teorii i Historii Prawa 
na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie.

2  Rozszerzona wersja wystąpienia podczas ogólnopolskiej Sesji Studenckich Poradni 
Prawnych zorganizowanej w Uniwersytecie SWPS w dniach 8–9 kwietnia 2017 r.

3  Por. Gai 4. 82: Nunc admonendi sumus agere nos aut nostro nomine aut alieno, ueluti 
cognitorio, procuratorio, tutorio, curatorio, cum olim, quo tempore legis actiones in usu 
fuissent, alieno nomine agere non liceret, praeterquam ex certis causis. 

4  Gai 4, 83: Cognitor autem certis uerbis in litem coram aduersario substituitur. nam 
actor ita cognitorem dat: QVOD EGO A TE uerbi gratia FVNDVM PETO, IN EAM REM 
LVCIVM TITIVM TIBI COGNITOREM DO; aduersarius ita: QVIA TV A ME FVNDVM 
PETIS, IN EAM REM TIBI PVBLIVM MEVIVM COGNITOREM DO. Potest, ut actor ita 
dicat: QVOD EGO TECVM AGERE VOLO, IN EAM REM COGNITOREM DO; aduersar-
ius ita: QVIA TV MECVM AGERE VIS, IN EAM REM COGNITOREM DO; nec interest, 
praesens an absens cognitor detur. Sed si absens datus fuerit, cognitor ita erit, si cognouerit 
et susceperit officium cognitoris. 

5  Gai 4,84: Procurator vero nullis certis verbis in litem substituitur, sed ex solo mandato 
et absente et ignorante aduersario constituitur; quin etiam sunt, qui putant eum quoque 
procuratorem videri, cui non sit mandatum, si modo bona fide accedat ad negotium et 
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W okresie późnego cesarstwa wykształciła się adwokatura6, zorganizowana 
jako korporacja osób służących pomocą prawną, występujących zawodowo 
przed sądami. Adwokaci byli określani również jako Scholastici, causidici, cau-
sarum patroni. 

W Rzymie republikańskim kształcenie młodego prawnika było rodzajem 
terminowania pod opieką i kierunkiem biegłego w prawie mistrza – znanego 
prawnika i mówcy7. Kształcenie polegało na przysłuchiwaniu się udzielanym 
przez Mistrza poradom prawnym oraz wystąpieniom znamienitych prawni-
ków w procesach. W ramach tak rozumianej edukacji prawniczej Mistrz dora-
dzał również gdzie i u kogo należało studiować filozofię oraz retorykę. 

Przykładem takiej edukacji prawniczej i politycznej może być historia 
młodego Marka Tulliusza Cycerona (urodzonego w Arpinum w r. 106 p.n.e.). 
Ojciec, pragnący dla swych synów wielkiej kariery, przeniósł się w latach 90. 
z Arpinum do Rzymu. Nawiązał kontakt z przedstawicielami najwyższej ary-
stokracji rzymskiej. Uzyskał dla swych synów Marka i Kwintusa protekcję i po-
moc jednego z najwybitniejszym mówców i prawników końca republiki, Lu-
cjusza Liciniusza Krassusa. Krassus wprowadził młodych Cyceronów w świat 
prawa i polityki, wyznaczył im znamienitych nauczycieli wymowy, umożliwił 
nawiązanie kontaktów z wybitnymi prawnikami, filozofami i mówcami. Karie-
ra prawnicza i polityczna wiązała się bowiem nie tylko ze znajomością prawa, 
jego interpretacji i udzielaniu bezpłatnej pomocy prawnej, lecz również z pięk-
ną i wyraźną dykcją oraz dialektyczną umiejętnością przekonywania uczestni-
ków postępowania procesowego czy organu politycznego.

Młody Marek Cyceron prócz studiów wymowy, poznawał również filozofię. 
Uczęszczał też codziennie do domu najwybitniejszego ówczesnego prawnika 
Mucjusza Scaevoli Augura, a po jego śmierci, Mucjusza Scaevoli Pontifeksa, 
gdzie przysłuchiwał się udzielanym przez nich poradom prawnym. Pierwszy 
samodzielny występ na Forum miał Cycero w wieku 25 lat (w 81 r. p.n.e.) 
w procesie cywilnym. W latach 70–76 studiował filozofię i retorykę w Atenach, 
w Syrii oraz na wyspie Rodos, gdzie poznał filozofa Posejdoniosa oraz słyn-
nego mistrza wymowy Molona. Cycero tak opisuje swoją edukację na Rodos: 
„Przybyłem na wyspę Rodos i przyłączyłem się do Molona, tego, którego już 

caueat ratam rem dominum habiturum; quamquam et ille, cui mandatum est, plerumque 
satisdare debet, quia saepe mandatum initio litis in obscuro est et postea apud iudicem 
ostenditur. 

6  Por. Novissimo digesto italiano (NNDI), t. 2, s. 1662 i n.
7  Por. W. Rozwadowski, Nauczanie prawa w państwie rzymskim, Czasopismo Prawno-

-Historyczne” 2003, t. 55, z. 1, s. 9–28.
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słuchałem w Rzymie, znamienitego adwokata w poważnych procesach oraz 
autora mów, a przy tym najbardziej doświadczonego nauczyciela, jeśli chodzi 
o wychwytywanie i wskazywanie błędów, a także kształcenie i nauczanie. On 
starał się, ile tylko mógł, by ograniczyć, wynikające z młodzieńczego poczucia 
swobody, nadmierną rozwlekłość i obfitość mojego stylu i jakby powstrzymać 
je, kiedy wylewają się poza brzegi właściwego nurtu. I oto po dwóch latach po-
wróciłem nie tylko bardziej biegły w sztuce wymowy, lecz niemal odmieniony. 
Przestałem nadmiernie natężać głos, styl wypowiedzi poniekąd złagodniał, 
płuca stały się silniejsze, ciało nabrało nieco tężyzny”8. 

Cyceron nawiązuje tu do podniosłego stylu „wymowy azjańskiej” w prze-
ciwieństwie do prostej i skromnej „wymowy attyckiej”. Jednak to „ukrócenie” 
było tylko częściowe: w mowach Cycerona było bowiem zawsze wiele patosu. 

Wystąpienia Marka Cycerona, w charakterze obrońcy lub oskarżyciela, 
w głośnych sprawach z zakresu prawa prywatnego i publicznego spowodowa-
ły początek jego wielkiej kariery politycznej. Kwestura w Lilybaeum na Sycylii 
zaskarbiła mu zarówno uznanie ludu rzymskiego (dzięki organizowaniu trans-
portów zboża do Italii), jak i zaufanie Sycylijczyków (dzięki sprawiedliwemu 
postępowaniu przy pobieraniu podatków). Jego wystąpienia sądowe pro Se-
xto Roscio Amerino oraz proces przeciwko Werresowi, namiestnikowi Sycylii9 
były wstępem do wielkiej kariery politycznej. Cicero uważał, że celem prawa 
jest „zapewnienie zagwarantowanego przez ustawy i obyczaj sprawiedliwego 
postępowania wobec obywateli w procesach”10.

W okresie pryncypatu, gdy najciekawszy rozwój prawa odbywał się poprzez 
interpretację dokonywaną przez jurystów pojawiły się zorganizowane szko-
ły prawnicze Prokulianów (założyciel Marcus Antistius Labeo – propagator 
nowości w prawie) i Sabinianów (założyciel Gaius Ateius Capito – zwolennik 
władzy cesarskiej). W nauce prawa rzymskiego istnieje spór czy były to insty-
tucje dydaktyczne, czy też grupy skupiające się wokół wybitnych prawników, 
których łączyły zbliżone poglądy filozoficzne i prawne. Szkoły te stały się za-
czątkiem nauczania prawa w sposób zorganizowany. 

Z biegiem czasu w okresie pryncypatu (a zwłaszcza w okresie dominatu) 
nauczanie prawa zostało zinstytucjonalizowane. Powstawały też szkoły prawa 
poza Italią (np. szkoła w Berycie – Bejrucie), które nauczały prawa według 
ściśle określonego programu. Zinstytucjonalizowany sposób nauczania prawa 

8 Cicero, Brutus 316 tłum. polskie: Cyceron. Brutus, czyli o sławnych mówcach, tłum., 
wstępem i przypisami opatrzyła M. Nowak, Warszawa 2008, s. 185.

9  Por. K. Kumaniecki, Literatura rzymska. Okres cyceroński, Warszawa 1977, s. 203 i n.
10  Cicero, De oratore, I, 189. 
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wiązał się z pojawieniem elementarnych podręczników prawa, które przybli-
żały studiującym materię prawniczą przedstawioną w uporządkowany sposób. 
Było to spełnienie marzenia Cycerona, który wyrażał pragnienie przedstawie-
nia prawa w sposób uporządkowany i przejrzysty, a nie trudny i zawikłany, jak 
czyniły to dotychczasowe monograficzne opracowania i komentarze. W De 
oratore wyrażając swój ideał – wywodzący się z filozofii greckiej – pisał jak 
powinno wyglądać przedstawienie prawa: [I, 189] „(...) trzeba oznaczyć rodzaje 
(genus) i ograniczyć je do ustalonej, możliwie najmniejszej liczby. Rodzajem 
zaś jest to, co obejmuje przynajmniej dwa pokrewne gatunki (species). Gatunki 
zaś są kategoriami podrzędnymi wobec tych rodzajów, z których się wywodzą. 
Ponadto należy opisać przy pomocy definicji, jakie znaczenie mają wszystkie 
terminy odnoszące się bądź to do rodzajów, bądź też do gatunków, Definicja 
jest zaś pewnym, krótkim i konkretnym objaśnieniem cech właściwych dla tej 
rzeczy, którą chcemy zdefiniować. [I, 190]. (...) Jeśli bowiem będzie mi wolno 
zrobić to, co zamierzam już od dłuższego czasu, albo jeśli ktoś inny zajmie się 
tym, gdybym napotkał trudności, lub ukończy w razie mej śmierci, mianowi-
cie, żeby najpierw podzielić całe prawo cywilne na rodzaje, których jest bardzo 
mało, następnie wydzielić pewne jakby człony tych rodzajów, wreszcie w de-
finicji przedstawić właściwe znaczenie każdego z nich, wówczas otrzymacie 
kompletną, naukową systematykę prawa cywilnego (...)”11.

Przykładem podręcznika, który oparł się na – wyrażonej przez Cycerona 
– idei podziałów na genera i species są Instytucje Gaiusa. Jurysta ten przej-
mując ideę Cicerona zastosował ją w sposób wręcz modelowy: dzieląc całe 
prawo (ius) na genera dotyczące: osób, rzeczy i skarg (personae – res – actio-

11  Tłumaczenie według: M.T. Cyceron, O mówcy, tłum., B. Awianowicz, Kęty 2010, 
s. 169–170. W oryginale: Cicero, De oratore 1, 189–190: [189] Tum sunt notanda genera 
et ad certum numerum paucitatemque revocanda. Genus autem id est, quod sui similis 
communione quadam, specie autem differentis, duas aut pluris complectitur partis; partes 
autem sunt, quae generibus eis, ex quibus manant, subiciuntur; omniaque, quae sunt vel 
generum vel partium nomina, definitionibus, quam vim habeant, est exprimendum; est 
enim definitio rerum earum, quae sunt eius rei propriae, quam definire volumus, brevis et 
circumscripta quaedam explicatio. [190] Hisce ego rebus exempla adiungerem, nisi apud 
quos haec haberetur oratio cernerem; nunc complectar, quod proposui, brevi: si enim aut 
mihi facere licuerit, quod iam diu cogito, aut alius quispiam aut me impedito occuparit 
aut mortuo effecerit, ut primum omne ius civile in genera digerat, quae perpauca sunt, 
deinde eorum generum quasi quaedam membra dispertiat, tum propriam cuiusque vim 
definitione declaret, perfectam artem iuris civilis habebitis, magis magnam atque uberem 
quam difficilem et obscuram.
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nes) (Gai 1.8)12, a następnie podzielił na poszczególne species, które stanowiły 
podstawę do dalszych podziałów. Ten skromny jurysta z II w. n.e., pomimo że 
pozostawił liczne prace13, nie bywał często powoływany przez współczesnych 
mu prawników. W okresie poklasycznym zaczął być jednak traktowany jako 
jeden z czołowych jurystów, a jego główne dzieło, Institutionum commentarii 
quattuor, stało się modelem elementarnego podręcznika do nauczania prawa. 
Ustawa Teodozjusza II o cytowaniu wymienia Gaiusa jako jednego z pięciu 
prawników – wraz z Papinianem, Paulusem, Ulpianem i Modestynem – cie-
szących się najwyższym autorytetem14. Docenienie Gaiusa, w okresie pokla-
sycznym, wynikało z zamiłowania tego jurysty do systematyzacji, co było nie-
zbędne przy nauczania prawa i przy tworzeniu jego zbiorów.

Znaczenie Gaiusa jako dydaktyka prawa podkreśla niejednokrotnie Justynian. 
W Constitutio Omnem przedstawiającej dawne nauczanie prawa i wprowadzoną 
reformę cesarz wspomina, że w dotychczasowych szkołach prawa studenci na 
początku czytali Instytucje „naszego nauczyciela Gaiusa” (Gaii nostri Institutio-
nes)15. Na wyższych latach uczyli się poszczególnych kwestii prawnych przedsta-
wionych w dziełach monograficznych i komentarzach jurystów.

Justynian prezentując program studiów prawniczych chwali się, że zdecy-
dował się „zaprezentować owe skarby tym, którzy mają chęć je posiąść i z wa-
szą uczoną pomocą osiągnąć doskonałość w nauce prawa”16. W konstytucji 
Omnem nakazał studiować swoje Instytucje (oparte na schemacie Gaiusa), a na 
wyższych latach wskazane księgi Digestów i Kodeksu17. Ten sposób instytucjo-
nalnego nauczania prawa został przyjęty następnie w Europie kontynentalnej.

Wśród licznych reform i prób zreformowania studiów prawniczych w Pol-
sce przewijała się prawie zawsze myśl czy studia mają nauczyć znajomości 

12  Gai. 1.8: Omne autem ius, quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res vel ad 
actiones.

13  Poza opracowaniami podręcznikowymi (Institutiones, Res cottidianae) Gaius na-
pisał komentarze (do ustawy XII tablic, do edyktu pretora miejskiego i prowincjonalnego, 
ad Legem Iuliam et Pappiam Poppeam, ad senatum consultum Tertulianum i Orfitianum) 
oraz prace monograficzne. 

14  C.Th. 1,4,3 (Impp. Theod. et Valentin. ad senatum urbis Romae): ...Papiniani, Pau-
li, Gai, Ulpiani atque Modestini scripta universa firmamus ita, ut Gaium quae Paulum, 
Ulpianum et ceteros comitetur auctoritas lectionesque ex omni eius corpore recitentur. 

15  Constitutio Omnem: 1. (...) in his autem sex libris Gaii nostri institutiones et libri 
singulares quattuor, (...).

16  Constitutio Omnem: 2. 
17  Ibidem. 
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przepisów, czy znajomości prawa, traktowanej jako umiejętność rozumo-
wania prawniczego, interpretowania prawa oraz stosowania właściwych roz-
wiązań występujących w sytuacjach rodzących skutki prawne. W tych dysku-
sjach ogromną rolę odgrywa przydatność prawa rzymskiego jako przedmiotu 
pokazującego ewolucję prawa i jego nauczania oraz znaczenie interpretacji 
przy jego stosowaniu. Nauka prawa rzymskiego pokazuje również jakie zna-
czenie dla formowania młodego prawnika może mieć sposób jego kształce-
nia: czy będzie to jedynie pamięciowa nauka tekstu przepisów, którą możemy 
obserwować w szkołach prawa późnego cesarstwa, czy też będzie to osobisty 
kontakt z Mistrzem i obserwowanie rozwiązywania przez niego konkretnych 
problemów prawnych oraz wystąpień sądowych i sporów na Forum. Ten drugi 
sposób nauczania prawa wiąże się z tzw. „klasycznym” okresem prawa rzym-
skiego, późnej republiki i początków pryncypatu: okresem, w którym rozkwitła 
wiedza prawnicza i znaczenie jurystów jako kapłanów tej wiedzy. 

Na początku Digestów Justyniana znajduje się fragment Ulpiana, w któ-
rym ten jurysta pisze o znaczeniu studiów prawniczych jako uczących wiedzy 
o prawie i formujących prawników, strażników sprawiedliwości (D.1,1,1, pr.-1): 
„Pr. »Ten kto« zamierza studiować prawo, powinien w pierwszej kolejności 
poznać pochodzenie terminu »prawo« (ius). Pochodzi ono od słowa iustitia 
»sprawiedliwość, prawość, uczciwość«. Jak to bowiem trafnie ujął Celsus, pra-
wo jest sztuką »praktyczną umiejętnością« stosowania tego co dobre i słusz-
ne”18. 

Idea studenckiego poradnictwa prawnego stanowi nawiązanie do rzymskiej 
klasycznej idei nauczania nie tylko przepisów prawa, lecz uczenia się jak roz-
wiązać konkretne sytuacje prawne. Klasyczny jurysta rzymski, rozstrzygając 
przedstawiony mu przypadek prawny (casus), wyrażał często na jego margi-
nesie ogólną – niekiedy wręcz rewolucyjną – zasadę. Niekiedy kazus bywał 
specjalnie wymyślany przez prawnika, by móc wyrazić jego pogląd. 

Poznawanie prawa w działaniu (anglosaskie „Law in action”) może stanowić 
również i dziś istotny element edukacji prawniczej, traktowanej jako umiejęt-
ność rozumienia przepisów prawa i ich interpretowania. Uchodzący za najbar-
dziej wykwintnego jurystę rzymskiego Celsus określał prawoznawstwo zwro-
tem Ius est ars boni et aequi („Prawo jest sztuką »praktyczną umiejętnością« 
stosowania tego co dobre i słuszne”). A określając zadania, które stoją przed 

18  Tłum. polskie według: Digesta justyniańskie. Tekst i przekład, red. T. Palmirski, 
t. 1, Kraków 2013, s. 159 D.1,1,1, pr: Ulpianus libro primo Institutionum: pr. Iuri operam 
daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. est autem a iustitia appellatum: 
nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi.
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prawnikami Ulpian pisał: 1. „Z tego też powodu ktoś mógłby określić nas »ju-
rystów« mianem kapłanów. Strzeżemy bowiem sprawiedliwości i publicznie 
głosimy wiedzę na temat tego co dobre i słuszne oddzielając »to co« sprawie-
dliwe od »rzeczy« niesprawiedliwych, »rzeczy« dozwolone od »tych, które są« 
zabronione, a »wszystko to dla« uczynienia ludzi dobrymi, nie tylko »przez 
wywołanie w nich« bojaźni w obliczu grożących kar, lecz »przede wszystkim« 
pokazując możliwość osiągnięcia stąd pewnych korzyści. »I czyniąc to>« zdą-
żamy do prawdziwej, jak mniemam, filozofii, a nie do jej pozorów”19. 

Umieszczenie w programach studiów prawniczych udziału studentów 
w Studenckich Poradniach Prawnych, których działalność jest „ściśle związa-
na z programem studiów prawniczych (...) i realizuje cele dydaktyczne”20 daje 
możność „praktycznego przygotowania do samodzielnego rozwiązywania pro-
blemów z różnych dziedzin prawa”21. Uczy „przestrzegania zasad rzetelności 
oraz terminowości w wykonywaniu wszelkich prac”, a „przy udzielaniu porad 
należy zachować zasady rzetelności, rzeczowości i obiektywizmu”. Niezmier-
nie ważny jest wymóg (art. 24, pkt 3 Regulaminu) omawiania na seminariach, 
prowadzonych przez opiekuna sekcji SPP, „poszczególnych spraw i sposobu 
ich rozwiązywania przygotowanego przez studentów”. Kierownikiem Zespołu 
Dydaktycznego Studenckiej Poradni Prawnej Wydziału Prawa Uniwersytetu 
SWPS jest samodzielny pracownik naukowo-dydaktyczny, powołany zarządze-
niem Rektora Uczelni. Opiekunami sekcji SPP są pracownicy naukowo-dydak-
tyczni, posiadający stopień doktora lub praktycy, specjalizujący się w zakresie 
spraw jakie występują w działalności sekcji SPP: adwokaci, radcowie prawni, 
notariusze, prokuratorzy, komornicy lub sędziowie w stanie spoczynku.

Można zatem powiedzieć, że studenckie poradnictwo prawne powinno re-
alizować te ideały, które w Rzymie okresu republiki i wczesnego mryncypatu 
wypełniało nauczanie prawa przez osobisty kontakt z doświadczonym praw-
nikiem – nauczycielem i mistrzem.

W nauczaniu prawa i w praktyce prawnej w Rzymie ogromną rolę odgry-
wało kształcenie mówcy. W okresie republiki i początków pryncypatu odróż-

19 Tłumaczenie polskie jak wyżej, s.159. D.1,1,1,1: Cuius merito quis nos sacerdotes 
appellet: iustitiam namque colimus et boni et aequi notitiam profitemur, aequum ab iniquo 
separantes, licitum ab illicito discernentes, bonos non solum metu poenarum, verum etiam 
praemiorum quoque exhortatione efficere cupientes, veram nisi fallor philosophiam, non 
simulatam affectantes.

20  Art. 2, pkt 1 Regulaminu Studenckiej Poradni Prawnej Wydziału Prawa Uniwer-
sytetu SWPS.

21  Art. 1 pkt 1 wyżej wymienionego regulaminu.
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niano biegłego w prawie (iuris consultus), który wyrażał swą opinię w odnie-
sieniu do kwestii prawnych, od mówcy (orator) występującego w procesach na 
Forum. Mamy tu pewną analogię z angielskim podziałem na solicitors (oma-
wiających z klientem kwestie stanu faktycznego) oraz baristers (przedstawia-
jących przed sądem kwestie prawne). 

Udzielenie pomocy prawnej – tak w Rzymie, jak i dzisiaj – wiąże się z ko-
niecznością przedstawienia w sposób logiczny i jasny oraz poprawny reto-
rycznie argumentów obrony lub oskarżenia. Również współczesny prawnik 
powinien potrafić wyrazić swą wiedzę prawniczą i argumenty w sprawie 
w sposób jasny i elegancki. Azjański patetyczny styl retoryczny razi dziś w po-
stępowaniach przed sądem. Dziś bardziej akceptowany jest prosty i logiczny 
styl attycki. 

Radzę państwu wykorzystać tę okazję, którą daje studenckie poradnictwo 
prawne do doskonalenia swej wiedzy prawniczej i umiejętności jej praktycz-
nego zastosowania do rozwiązywania sytuacji prawnych, z którymi prawnik 
zetknie się w swej pracy zawodowej. 

Zakończę zdaniem Cycerona z jego pracy De oratore: „Gdyby zaś ktoś za-
pytał, kogo w istocie można nazwać znawcą prawa (iuris consultus), powie-
działbym, że kogoś takiego, kto byłby na tyle biegły w prawach i związanych 
z nimi zwyczajach, których powinny przestrzegać osoby prywatne, żeby móc 
udzielać porad, prowadzić sprawy sądowe i dbać o dobro klienta”22.

Summary

In the Roman Republic, providing legal advice was treated as the most worthy civil 
duty. Furthermore, giving legal advice was an indispensable preliminary stage for a 
later political career. In the period of the Late Roman Empire, the legal profession 
developed in the form of a corporation of people serving legal advice and pleading 
before courts. 

The legal education differed in the period of the Roman Republic and of the 
Roman Empire. In the former one, education of a young lawyer primarily consisted 
of practicing under the care and supervision of a master, who was a jurist. As an ex-
ample of such method of education may serve the career of Marcus Tullius Cicero. 
Moreover, in the period of Principate, the most significant development of law took 
place by means of interpretation conducted by jurists. What is more, in the same 
period, the first law schools were established. At the same time, the need arose to 

22  Cicero, De oratore, I, 212 [cyt. wydanie, s. 187].



13Studenckie poradnictwo prawne

create a textbook introducing students to the legal principles. An example is the 
Gaius’ Institutiones manual, which presents the Roman law system according to 
the genera and species divisions.

The article concerns various concepts and reforms of legal education in Poland. 
Furthermore, the article discusses the role that can be played by the student legal 
clinics, which refers to the ancient models of legal education. 

Keywords: Legal education in Rome and in the modern times, Student legal clinics 

Słowa kluczowe: Legal education in Rome and in the modern times, Student legal 
clinics



Elżbieta Zębek1

Legal protection of waters in the context 
of human rights

Water is the most widely distributed substance on the Earth, it is available 
everywhere and plays a vital role in both the environment and human life. The 
water resorces include only 3 percentages of freshwaters which may be used 
for drinking aims. The freshwaters are in undeground waters (31%), glaciers 
(68%) and the remaning 1% consist of lakes (87%), peat-bogs (11%) and rivers 
(2%). Most countries in the world have a water deficit and only a few of them 
have surpluses of these resources, such as Norway, which due to relatively 
low population and moderate cold climate has enough water. The worst situ-
ation prevails in Africa and some Asian countries. Poland is a country with 
low water resources because it is one of the states in Europe with the scarcest 
environmental supply. There is only 1.700 m³ of water for one inhabitant in 
this country at the European average of 5.100 m³.2 For drinking purposes, not 
only the amount of water resources is important, but also their quality (purity) 
which is often deteriorated by pollutions. Therefore, the water deficit for con-
solidation is a problem of human not only on the international level but also 
on the European and national law levels. The aim of this article is to decribe 
and analyze the basic legal regulations of water protection regarding human 
rights in their quality environmental resources context. 

The human rights for water resources are regulated in the Resolution 
64/292 The human right to water and sanitation adopted by the General As-
sembly on 28 July 2010. This document recalling further all previous reso-
lutions of the Human Rights Council on human rights and access to safe 
drinking water and sanitation, including the following documents: Council 

1  Dr hab. nauk biologicznych, prof. nadzw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, na Wydziale Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

2  P. Jokiel, Zasoby wodne środkowej Polski na progu XXI wieku, Łódź 2004, p. 115; see 
more E. Zębek, Rola zasobów wód czystych w rozwoju gospodarczym. Ochrona Środowiska 
2002, no. 1, pp. 38–45.
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resolutions 7/22 of 28 March 20083 and 12/8 of 1 October 20094 on the human 
right to safe and clean drinking water and sanitation; General Comment of 
the Committee on Economic, Social and Cultural Rights no. 15 of 2002 in the 
range of the right to water (International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights, Articles 11 and 12 )5; the Report of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights on the scope and content of the relevant 
human rights obligated to equitable access to safe drinking water and sanita-
tion under international human rights instruments6, as well as the report of 
the independent expert on the issue of human rights obligations as regard to 
access to safe drinking water and sanitation7. For the first time, this Resolution 
formally distinguishes the right to water and sanitation and acknowledges that 
clean drinking water and sanitation are essential to the assurance of all human 
rights. This document draws attention due to the high priority of the problem 
to people’s access to drinking water. Because approximately 884 million people 
lack access to safe drinking water and approximately 1.5 million children under 
5 years of age die each year as a result of water diseases. The Resolution invites 
to provide financial resources, help capacity-building and technology transfer 
to help developing countries to provide safe, clean, accessible and affordable 
drinking water and sanitation for all8. These sanitation facilities must not only 
be sufficiently available in terms of quantity, but also of a sufficient and cul-
turally acceptable quality, i.e. hygienically and technically safe to use9. In this 
respect it is crucial for ensuring sustainability and continued access that sani-
tation facilities are cleaned and maintained regularly10. Regarding the aspect 
of accessibility, it requires physical access to sanitation facilities in a location 
where physical security can be guaranteed11.

3  Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supplement No. 53 
(A/63/53), Chapter II.

4  A/HRC/12/50 and Corr.1, part one, Chapter I.
5  Official Records of the Economic and Social Council, 2003, Supplement No. 2 

(E/2003/22), Annex IV.
6  A/HRC/6/3.
7  A/HRC/12/24.
8  www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292 (available 24.06.2018).
9  E/CN.4/Sub.2/2004/20.
10  A/HRC/12/24.
11  A.J. Kirschner, The Human Right to Water and Sanitation, „Max Planck Yearbook 

of United Nations Law” 2011, Vol. 15, pp. 473–475.
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Waters for people are often polluted by many resorurces due to anthropo-
genic activity. Pollution means the discharge by man, directly or indirectly, of 
substances or energy into the aquatic environment, the results of which are 
such as to cause hazards to human health, harm to living resources and to 
aquatic ecosystems, damage to amenities or interference with other legitimate 
uses of water12. The basic resources of water pollution are toxic substances 
of sewage such as industrial (heavy metals, toxins), agricultural (pesticides, 
nitrogen) and municipal (phosphorus, minerals)13. The inflows of sewage into 
water bodies cause the eutrophication process. This phenomenon consist of 
enriching the waters by biogenic elements – nitrogen (N) or phosphorus (P), 
which is causing the rapid algae growth (blooms of cyanobacteria) and detero-
riating the quality of these waters14. The excessive growth of cyanobacteria 
has become a global health hazard and a large economic problem affecting 
resources of recreational and potable waters. These algae can cause persistent 
harmful blooms with high possibility to release of cyanotoxins into the water 
column posing a special threat to people, pets and wild animals bathing in or 
drinking such waters15. An example of the cyanobacteria is the species Micro-
cystis aeruginosa commonly occuring in Polish lakes which can create water 
blooms in these lakes with neurotoxins dangerous for people and animals16.

The international water protection is primarily regulated in some conven-
tions and directives of European Union. An example of this is the Conven-
tion on the protection of the marine environment of the Baltic Area of 1992 
(Helsinki Convention). This act remember the provisions and principles of the 
1972 Declaration of the Stockholm Conference on the Human Environment 
and the 1975 Final Act of the Conference on Security and Co-operation in 
Europe (CSCE). The general aim of this convention is determine the changes 

12  Water Framework Directive (Directive 2000/60/EC) establishing a framework for 
Community action in the field of water policy (OJ L 143, 30.4.2004, pp. 56–75), Article 2e.

13  S.F. Zakrzewski, Podstawy toksykologii środowiska, Warszawa 1995, p. 128.
14  Water Law of 18 July 2001 (Law Journal of 2017, item 1121), Article 9, point 4.
15  D.M.Anderson, P.M. Glibert, J.M. Burkholder, Harmful algal blooms and eutro-

phication: nutrient sources, composition, and consequences, „Estuaries” 2002, No. 25 (4b), 
pp. 704–726.

16  H. Bucka, Ecology of selected planktonic algae causing water blooms, „Acta Hydro-
biology” 1989, No. 31( 3/4:), pp. 207–258; about cyanobacteria see also: E. Zębek, Qual-
itative and quantitative changes of blue-green algae in response to physicochemical water 
parameters in the urban lake Jeziorak Mały, „Oceanological and Hydrobiological Studies” 
2005, Vol. XXXIV, No. 1, pp. 39–56.
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in international environmental policy and law for strengthen and modernize 
the legal system of the protection of the Marine Environment of the Baltic 
Sea Area. In this Convention are defined as previously mentioned pollution, 
but supplemented with specific sea environment. Due to this pollution means 
directly or indirectly introduction of substances or energy into the sea and 
estuaries, which are liable to create hazards to human health, to harm living 
resources and marine ecosystems, to cause hindrance to legitimate uses of the 
sea including fishing, to impair the quality for use of sea water, and to lead to 
a reduction of amenities. In additional, this act in Article 2 includes the water 
sea pollutions such as oils, harmful and hazardous substances. Oils means 
petroleum in any forms such as crude oil, fuel oil, sludge, oil refuse and re-
fined products. However, harmful substances are any substances introducing 
into the sea, are liable to cause pollution, while hazardous substances consists 
harmful substances which due to their intrinsic properties is persistent, toxic 
or liable to bio-accumulate. The greatest threat to the quality of marine wa-
ters are pollution incidents incomes as an occurrence or series of occurrences 
having the same origin, which results or may result in a discharge of oil or 
other harmful substances and which poses or may pose a threat to the marine 
environment of the Baltic Sea or to the coastline or related interests of one 
or more Contracting Parties, and which requires emergency actions or other 
immediate response. Due to this fact the Convention established the following 
fundamental principles and obligations: 

1) individually or jointly take all appropriate legislative, administrative or 
other relevant measures to prevent and eliminate pollution in regard to 
promote the ecological restoration of the Baltic Sea Area and the pres-
ervation of its ecological balance;

2) to take preventive measures when there is reason to assume that sub-
stances or energy directly or indirectly introduced into the marine en-
vironment, which may create hazards to human health, harm living 
resources and marine ecosystems, damage amenities or interfere with 
other legitimate uses of the sea even when there is no conclusive evi-
dence of a causal relationship between inputs and their alleged effects;

3) to promote the use of Best Environmental Practice and Best Available 
Technology described in Annex II to prevent and eliminate pollution of 
the Baltic Sea Area; 

4) to apply the polluter-pays principle;
5) to ensure that measurements and calculations of emissions from point 

sources to water and air and of inputs from diffuse sources to water and 
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air are carried out in a scientifically appropriate manner in order to as-
sess the state of the marine environment of the Baltic Sea Area;

6) to use their best endeavours to ensure that the implementation of this 
Convention does not cause transboundary pollution in areas outside 
the Baltic Sea Area and not cause the derceased air quality and the at-
mosphere or waters, soil and ground water, and increased unacceptably 
harmful by waste disposal or risks to human health.

Therefore the Convention in these principles includes the general legal en-
vironmental protection rules in the form of eliminating pollution „at resource”, 
obligation of preventive mesaures for protection of resources and marine eco-
systems in relation to the protection of human health, eliminating damage 
of sea environment, promoting the usage of BAT requiring the protection of 
environmental resources as a whole, polluter-pays principle and limiting the 
transboundary pollution17.

The next international legal acts regulating the water protection are the 
UNIEECE Convention on the Protection and Use of Transboundary Water-
courses and International Lakes, done at Helsinki, on 17 March 1992 (UN/ECE 
92 Convention), and the UN Convention on the Law of the Non-Navigational 
Uses of International Watercourses, adopted by the UN General Assembly 
on 21 May 1997 (UN 97 Convention). The basic emphasise of the UN/ECE 
92 Convention is water quality issues, while the UN 97 Convention would be 
more concerned with issues of distribution of waters. The scope ratione ma-
teriae of these Conventions, it is supported by the physical relationships be-
tween quantity and quality water issues. It is indisputable that a utilisation that 
turns to a significant reduction in the water flows in parts of an international 
watercourse decreases the current of the watercourse to take pollutants. The 
special attention will be devoted to the definitions of transboundary waters 
in Article 1 of the UN/ECE 92 Convention and international watercourse in 
Article 2 of the UN 97 Convention. Namely, transboundary waters are any sur-
face or ground waters which mark, cross or are located on boundaries between 
two or more States; wherever transboundary waters discharge directly into the 
sea, these transboundary waters end at a straight line across their respective 
mouths between points on the low-water line of their banks. However, the 
concept of an international watercourse determining in the UN 97 Conven-
tion uses to watercourse systems crossing international boundaries, including 
major and minor watercourses, their inflows, and connected with lakes and 

17  See more: Z. Bukowski, Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej, Warszawa 
2007, pp. 123–125.
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groundwaters. This estimation will be create to recognizing the geographical 
areas on which activities are carried out that may cause transboundary effects, 
as well as those areas that may be adversely influenced by activities carried out 
outside them18. The provisions of the UN/ECE 92 Convention regarding to 
transboundary waters included in 5 points. Namely, the Parties shall take all 
appropriate measures to prevent, control and reduce any transboundary im-
pact. Next, the Parties are obliged to take the following appropriate measures: 
(a) prevention, control and reduction of water pollution causing or likely to 
cause transboundary effect; (b) assurance that transboundary waters are uti-
lized with the purpose of ecologically form and reasonable water management, 
preservation of water resources and environmental protection; (c) ensurance 
that transboundary waters are utilized in a rational and reasonable means, tak-
ing into individual account their transboundary capacity, in the case of activi-
ties which cause or are likely to cause transboundary effect, and (d) ensurance 
of protection and, where necessary, restoration of ecosystems. In additional, 
measures for the prevention, control and reduction of water pollution shall 
be taken at source. These instruments shall not directly or indirectly result in 
a transposition of pollution to other parts of the environment. In taking these 
measures shall be used the following rules: (a) the preventive principle, by 
efficiency of which operation to elude the potential transboundary influence 
of the discharge of hazardous substances shall not be delay on the ground 
that scientific investigation has not fully established a causative link between 
those substances and the potential transboundary effect; (b) the polluter-pays 
principle, by virtue of which costs of pollution prevention, control and reduc-
tion measures shall be borne by the polluter; and (c) water resources shall be 
managed so that the needs of the present generation are met without compro-
mising the capacity of future generations to meet their own needs. However, 
the Convention UN 97 adopts to watercourse systems that cross international 
boundaries, including major watercourses, their inflows, and connected lakes 
and aquifers, even when these elements are almost entirely situated a single 
State. Generally, elements of freshwater ecsystems when connected to one 
another as part of an international watercourse, contain rivers, lakes, aquifers, 
glaciers, reservoirs and canals. The range of the Convention also follows to 
land-based operations taking place within the river basin to the measure that 

18  A. Tanzi (ed.), Report of the UNECE Task Force on Legal and Administrative Aspects 
Drawn. The Relationship between the 1992 UNECE Convention on the Protection and Use 
of Transboundary Watercourses and International Lakes and the 1997 UN Convention on 
the Law of the Non Navigational Uses of International Watercourses, Geneva 2000, pp. 5–6.
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such actions might be essential for the utilize, protection, and management of 
an international watercourse. 

In the European Union the most important legal act regulating the water 
protection is the Water Framework Directive (Directive 2000/60/EC) estab-
lishing a framework for Community action in the field of water policy19. The 
main message of this act is „Water is not a commercial product like any other 
but, rather, a heritage which must be protected, defended and treated as such”. 
The purpose is to establish a framework for the protection of inland surface 
waters, transitional waters, coastal waters and groundwater. There are real-
ized by the following measures: (a) prevention of further deterioration and 
protection and enhancement of the status of aquatic ecosystems, (b) promo-
tion of sustainable water use based on a long-term protection of available wa-
ter resources; (c) enhancement of protection and improvement of the aquatic 
ecosystems, (d) ensurance of the progressive reduction of groundwater pollu-
tion. For the holistic water protection, also important is achieving the purop-
ses of relevant international agreements, including those which objective to 
prevent and eliminate pollution of the marine environment to leave or phase 
out discharges, emissions and losses of priority hazardous substances, with 
the definitive purpose of achieving concentrations in the marine environment 
near background values for naturally occurring contents and close to zero for 
man-made synthetic substances. Specifically, this allows protecting all forms 
of water such as surface, ground, inland and transitional waters; restoring the 
ecosystems in and around these water bodies; reducing pollution in water 
bodies and ensuring sustainable water usage by individuals and businesses. 
Namely, surface waters included all inland water excepting groundwater, tran-
sitional or coastal waters. Groundwaters are all water below ground surface. 
Inland waters consist all standing or flowing water on the surface of land. 
However, transitional waters are waters nearly river mouths, which are partly 
saline but contain condiderable flows of freshwater. Directive sets out rules 
to halt deterioration water bodies and achieve ‘good status’ rivers, lakes and 
groundwater by 2015 in the European Union20. 

For water protection also important is the environmental liability regard-
ing the protection of this environmnetal resource. This aspect is regulated 

19  OJ L 327, 22.12.2000, pp. 1–73.
20 See more: N. Voulvoulis, K.D. Arpon, T. Giakoumis, The EU Water Framework Di-

rective: From great expectations to problems with implementation, „Science of The Total 
Environment” 2017, vol. 575, pp. 358–366; J. Ciechanowicz-McLean, Ramowa Dyrektywa 
Wodna a ochrona środowiska morskiego, „Prawo Morskie” 2013, Vol. 29, pp. 107–115.
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by the Directive 2004/35/CE of the European Parliament and the Council of 
21 April 2004 on the environmental liability with regard to the prevention 
and remedying of environmental damage21. In the preamble of this directive, 
the essential fact is that there are currently many contaminated sites in the 
Community, affecting meaning health risks, and the loss of biodiversity has 
dramatically accelerated over the last decades. According to the act could re-
sult in increased site pollution and greater decline of biodiversity in the future. 
Therefore, should be taken preventive and remedive measures decreasing en-
vironmental damage with regard to the ‘polluter pays’ principle related to the 
the principle of sustainable development. The essential of this Directive should 
therefore be that an operator whose activity has caused the environmental 
damage or the toward threat of such damage is to be held financially liable, in 
order to cause operators to take measures and improve practices to minimise 
the risks of environmental damage so that their disclosure to financial liabili-
ties is reduced. Thus the prevention and remedying of environmental damage 
should be mplemented through the furtherance of the ‘polluter pays’ principle. 
In this Directive damage of environment also contains damage caused by air-
borne elements as far as they cause damage to water, land or protected species 
or natural habitats. However, the water damage is any damage which signifi-
cantly adversely affects the ecological, chemical and/or quantitative status and/
or ecological potential. This Directive in Article 2 defines the preventive and 
remedial measures. Namely, preventive measures are any measures taken in 
response to an event, act or omission that has created an imminent threat of 
environmental damage, with a view to preventing or minimising that damage. 
However, remedial measures are any action, or combination of actions, includ-
ing mitigating or temporary measures to restore, rehabilitate or displace dam-
aged natural resources and/or reduced services, or to ensure an equivalence 
and alternative to those resources or services as expected in Annex II. This 
Annex sets out a common framework to be proceed in order to choose the 
most suitable measures to guarantee the remedying of environmental damage. 
Remedying of environmental damage in relation to water is reached through 
the restoration of the environment to its baseline state by way of primary, 
complementary and compensatory remediation. For this the following actions 
were taken into account such as primary, complementary and compensatory 
remediations. The primary remediation depends on any remedial measure 
which returns the damaged natural resources and/or reduced services to, or 

21  OJ L 143, 30.4.2004, pp. 56–75.
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towards, baseline. The complementary remediation is any remedial measure 
taken in relation to natural resources and/or services to compensate for the 
fact that primary remediation does not result in completely restoring the dam-
aged natural resources and/or services. However, the compensatory remedia-
tion means any action taken to compensate for temporary decline of natural 
resources and/or services that take place from the date of damage occurring 
until primary remediation has achieved its full influence (Article 2). Moreover, 
the reasonable remedial actions should be realised using the best available 
technologies based on the following criteria: (a) the impact of each variant 
on public health and safety; (b) the range to which each option will prevent 
future damage, and escape additional damage as result of realization the op-
tion, (c) the rank to which each option benefits the each element of the natural 
resource; (d) the lenght of time it will take for the restoration of the damage 
of environment to be efficient, and (e) the range to which each option reaches 
the restoration of site of the environmental damage22. 

The legal water protection on the state level can be illustrated in the ex-
ample of Polish legislation. In this case, the general act is the Water Law of 
07/201723. This act regulates housekeeping waters according to the principle 
sustainable development, in particular by shaping and protecting the sources 
of water and water management (Article 1). According to Article 2 the water 
resource management serves the satisfying population and economy needs, 
the protection of waters and environment connected with these supplies, in 
particulary in the following range:

1) the guarantee of suitable quantity and quality of water for population; 
2) the protection of water supplies before pollution and inappropriate or 

excessive exploitation;
3) the provision or improvement of water ecosystem state; 
4) the protection before flood and drought; 
(5) the guarantee of water for agriculture and industry needs; 
6) the satisfaction of tourism, sport and recreation needs; 
7) creating conditions for energetics, forwarding and fishing utilization of 

waters (Article 2).
The environmental aim for superficial waters is the protection, improve-

ment of their state to reach good state of these waters improvement of their 
potential to reach good ecological potential and good state chemical of these 

22  L. Bergkamp, B. Goldsmith (eds.), The EU Environmental Liability Directive: 
A Commentary, Oxford 2013, p. 357.

23  Law Journal of 2017, item 1566, 2180 with changes.
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waters. These purposes are realised by the gradual reduction of pollutions 
caused by priority substances and particularly harmful substances for water 
environment, the gradual elimination of emission of priority and particularly 
harmful substances for water environment to superficial waters. The best im-
portant tasks of public administration in the range of water protection includ-
ed the supply of population in water to consumption on the level commune 
and the assurance of suitable quantity and quality of water. The quality of 
drinking waters determined the Regulation of the Minister of Health of 7 De-
cember 2017 concerning the quality of water intended for human consump-
tion24. These waters should be without toxic substances (e.g. benzopyrene, 
mercury, pesticides, polycyclic aromatic hydrocarbons), heavy metals (e.g. ar-
senic, bromine, chromium, cadmium, copper, lead) and pathogenic bacterium 
e.g. Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa. These substances are very 
hazardous and contibute to threats to health and life of people. The next group 
of the tasks of public administration in the management of water resources is 
their protection. The legal instruments are zones and areas of water protec-
tion. The former is created arround water drinking resources (usually unde-
graund waters) and the latter around superficial water bodies such as lakes 
and river basin. In the area of direct protection of the drinking water intake, 
very strict prohibitions are in force and only activities related to the discharge 
of such intake are allowed. Moreover, in the areas protected are the following 
prohibitions: run off sewages, agricultural used of sewages, radioactive waste 
deposition, building of highways, location of municipial and dangerous waste 
sites. These are the activities which can cause deterioration of quality of these 
waters25.

In conclusion, the human rights to clean water are very important not only 
for their life but also for business activities. In the aim to limit situations with 
lack of clean water for people action must be taken to prevent water pollution 
in both legal and organisational aspects. The complex legal water protection 
should depend on the connection international, EU and national legal instru-
ments because this is related also to transboundary character of waters. The 
international regulations determine the general principles of water protec-
tion with regard to essential rules of legal environmental protection such as 
suitable development, prevention, precautionary and polluter pays. The very 

24  Law Journal of 2017, item. 2294.
25  See more: B. Rakoczy, Prawo wodne. Komentarz, Warszawa 2013; E. Zębek, Ocena 

oddziaływania na środowisko a ochrona wód przed zanieczyszczeniem, „Studia Prawno-
ustrojowe” 2012, No. 18, pp. 173–185.
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important for water protection is also limiting of inflows of sewage into water 
bodies or limiting pollution at source, and effective remediating and restorat-
ing of the water damagem thereby eliminating and limitating of effluence of 
nutrients and toxic substances into inland and also undegraund waters which 
often are resource of drinking aims. Restoration of water damage will also al-
low to some extent to remove pollutants and in this way increase the purity 
of these waters. All contribute to improvement ofd the quality of waters and 
ensuring their proper quality which is the basic human right to life.

Abstract

This article shows the general prinicples of water protection in the international, 
European Union and Polish levels in the contex of human rights. Because deficit 
of drinking waters is very important issue not only in Africa and Asia countries 
but also in some state in UE e.g. in Poland with scarce water resources. The legal 
aspect of water protection against pollutants stemming from anthropogenic activ-
ity is complex and hence, is regulated in many conventions, directives and national 
laws. The very important for water protection is to limit iflows of sewage into water 
bodies or limit pollution at source, and effective remediation and restoration of 
the water damage. All contribute to improved quality of waters and ensuring their 
proper quality which is the basic human right to life.

Keywords: water resources, international and national legal regulations, human 
rights

Słowa kluczowe: zasoby wodne, międzynarodowe i krajowe przepisy prawne, par-
wa człowieka



Marek Porzeżyński1

Twórczość i autorstwo w dobie sztucznej 
inteligencji. Wyzwania stojące przed prawem 

własności intelektualnej

1. Wstęp

Choć wydaje się, że powstanie komputera zdolnego do samodzielnej nauki 
i rozwoju na kształt człowieka lub bunt maszyn to temat na tyle futurystyczny 
i nierealny, że trudno sobie wyobrazić jego zaistnienie za naszego życia, to 
w rzeczywistości oprócz takich skrajnych przypadków już w chwili obecnej 
istnieje wiele kwestii prawnych związanych z rozwojem technologii, które mu-
szą zostać rozwikłane. Co więcej, wydaje się że przy obecnym rozwoju i wy-
kładniczym tempie postępu technologicznego2 wspartym przez coraz większe 
fundusze pochodzące od korporacji – przedstawicieli rynku nowych techno-
logii przyszłość może być bliżej niż się wydaje. Za potwierdzenie powyższego 
w szczególności mogą świadczyć ostrzeżenia o ewentualnych zgubnych skut-
kach dalszego nieskrępowanego rozwoju zwłaszcza w zakresie uczenia maszy-
nowego i powstanie ruchu proklamującego odpowiedzialny rozwój technologii 
w tym zakresie3.

Podczas gdy w odniesieniu do technologii rozwój jest coraz szybszy, sys-
tem prawny również przechodzi istotne przeobrażenia. Jest on jednak zdecy-
dowanie wolniejszy, a w wyniku porównania obu dynamik wydaje się wręcz 
znikomy. Klasyczny podział prawa zanika. Prawo nowych technologii, prawo 
Internetu czy prawo dotyczące robotów nie dają się zakwalifikować jako jedna 
z tych gałęzi w zdecydowanie większym stopniu niż to miało miejsce chociaż-
by w przypadku prawa mediów. Nowe technologie częściej niż dotychczas 

1  Doktor nauk prawnych, dyrektor Instytutu Badań nad Prawnymi Aspektami Nowych 
Technologii – Future Insitute, prawnik w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.

2  Tzw. prawo Moore’a, zob. R. Kurzweil, Nadchodzi osobliwość. Kiedy człowiek prze-
kroczy granice biologii, Warszawa 2016, s. 66 i n.

3  Ruch zapoczątkowany przez naukowców z Uniwersytetu Harvarda i MIT oraz re-
prezentantów branży technologicznej na rzecz odpowiedzialnego rozwoju sztucznej inte-
ligencji. http://www.bostonherald.com/business/technology/2017/01/harvard_mit_rese-
archers_to_keep_ai_in_line [dostęp: 1.02.2017].
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wymagają dla całościowego oglądu odwołania się do rozwiązań o charakterze 
cywilnoprawnym, jak również administracyjnoprawnym, a nawet częstokroć 
weryfikacji norm prawnokarnych. Częściej niż do tej pory będziemy się za-
tem odwoływać do określonych specjalizacji wyodrębnionych ze względu na 
ich przedmiot, a nie na gałąź prawa, w obrębie której można je umiejscowić. 
Jednym z takich zagadnień, które wymykają się klasycznym podziałom jest 
robotyka i jej prawne uwarunkowania.

Wykorzystanie robotyki, sztucznej inteligencji i wszystkich związanych 
z nimi elementów w przemyśle staje się faktem. Na porządku dziennym do-
starczane są nam informacje w zakresie nowych osiągnięć w wymienionych 
dziedzinach i wieszczone są bardzo szybkie przemiany, w szczególności 
w strukturze zatrudnieniowej. Znana światowa firma doradcza wypuszczając 
swoją analizę w połowie 2015 r. wskazała, że do 2025 r. zajdą głębokie prze-
miany zatrudnieniowe w związku z tzw. „Przemysłem 4.0”4. Nazwa ta wynika 
z przyrównania obecnie zachodzących zmian do tych, które zaobserwowano 
w wyniku wykorzystania silnika parowego, elektryczności czy automatyzacji 
z końca minionego stulecia. Warto przy tym zwrócić uwagę, że w przywołanej 
analizie podkreślono, że w każdym z przyjętych scenariuszy wykorzystanie 
technologii będzie prowadziło do zdecydowanego wzrostu produktywności 
przy równoczesnej redukcji ilości pracowników niezbędnych do uzyskania od-
powiednich wyników5. Przywołany temat jest jednym z częściej omawianych 
w zakresie dysput nt. robotyki czy sztucznej inteligencji.

Podstawowym problemem związanym z wykorzystaniem sztucznej inteli-
gencji jest również jej wpływ na tradycyjne koncepcje leżące u podstaw praw 
własności intelektualnej. Twórczość6 komputerowa wymyka się bowiem zakre-
som definicyjnym autorstwa czy zakresu podmiotowego podstawowych aktów 
prawnych w tym zakresie. Choć poddział odnoszący się do praw własności 

4 Man and Machine in Industry 4.0 How Will Technology Transform the Industrial 
Workforce Through 2025? Analiza dostępna na: https://www.bcgperspectives.com/con-
tent/articles/technology-business-transformation-engineered-products-infrastructure- 
man-machine-industry-4/ [dostęp: 5.01.2017].

5  Ibidem.
6  Autor w niniejszej publikacji odwołuje się do twórczości, jako pojęcia zawierającego 

w sobie zarówno autorstwo (od strony prawnoautorskiej), jak również wynalazczość (od 
strony prawnopatentowej). Połączenie obu tematyk uzasadnione jest faktem położenia 
środka ciężkości problematyki niniejszej pracy na możliwość uznania nie-człowieka za 
twórcę.
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intelektualnej znalazł się w rezolucji Parlamentu Europejskiego7 odnoszącej 
się do modernizacji obecnych przepisów w odniesieniu do robotyki to opisana 
w niniejszej pracy problematyka, wydaje się pozostać w nim niezauważona. 

Wobec powyższego rozważenie prawnych konsekwencji wynikających 
z szerokiego użycia maszyn wykorzystujących dorobek sztucznej inteligencji 
i wytworzonych przez nie dóbr wydaje się być pilną i ważną do rozważenia 
problematyką.

2. Rozwój sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja jest jednym z działów robotyki. Jej obecne znaczenie 
i wykorzystanie nie tylko w robotyce powoduje, że częstokroć podkreśla się 
jej samodzielny byt lub czasem błędnie oba pojęcia utożsamia się ze sobą. 
Sztuczna inteligencja w szczególności może oznaczać oprogramowanie po-
trafiące pobierać parametry zewnętrzne i wewnętrzne oraz na ich podstawie 
podejmować najodpowiedniejszą w danych warunkach decyzję. Sztuczna in-
teligencja oznacza również dziedzinę wiedzy zajmującą się poszukiwaniem 
technik rozwiązywania – i ich formalnym sformułowaniem pozwalającym na 
implementację maszynową – problemów trudnych8. Jako dziedzina wiedzy 
obejmuje w szczególności takie kategorie, jak logika rozmyta, sieci neuronowe, 
jak również może być wymieniana jako poddział informatyki.

Nie wydaje się przy tym zasadne oddzielanie na tym etapie sztucznej in-
teligencji od robotyki, która jest zdecydowanie bardziej rozpoznawalną dzie-
dziną. Robotyka jako pojęcie podstawowe dla niniejszych rozważań, a nawet 
dyscypliny badawczej nie może powodować problemów interpretacyjnych. Za 
słownikiem języka polskiego termin ten odnosi się do nauki zajmującej się pro-
jektowaniem i zastosowaniem robotów9. Definicja ta nie rozwiązuje problemu 
gdyż odnosi się do innego pojęcia wymagającego dalszej interpretacji – robot. 
Zgodnie z opracowaniem podstaw teorii robotyki oznacza ona dziedzinę „na-
uki i techniki zajmującą się problemami mechaniki, sterowania, projektowania, 
pomiarów, zastosowań oraz eksploatacji manipulatorów i robotów”10. Również 
i ta definicja nie wydaje się jasno określać definiowanego terminu w sposób 
zrozumiały dla osoby niedysponującej wiedzą techniczną.

7  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 16 lutego 2017 r. zawierająca zalecenia dla 
Komisji w sprawie przepisów prawa cywilnego dotyczącego robotyki (2015/2103(INL)).

8  http://sequoia.ict.pwr.wroc.pl/~witold/ai/ai_intro_s.pdf [dostęp: 8.01.2017].
9  http://sjp.pwn.pl/slowniki/robotyka.html [dostęp: 7.01.2017]. 
10  http://www.robotyka.com/teoria.php/teoria.5 [dostęp: 6.01.2017].
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Sam termin, którym określono powyższą dyscyplinę naukową pochodzi od 
słowa „robot” stworzonego i po raz pierwszy użytego w 1921 r. przez Karela 
Capeka11 w sztuce Roboty Uniwersalne Rossuma12. W przywołanej sztuce, za 
pomocą powyższego określenia, autor odniósł się do maszyn przypominają-
cych istotę ludzką. Sama nazwa „robot” pochodziła od czeskiego pojęcia „ro-
bota” oznaczającego pracę13. W samym opowiadaniu owe roboty nie były ma-
szynami tylko czymś znacznie bardziej przypominającym człowieka składając 
się, podobnie do niego, z ciała. Opisywany termin zyskał jednak popularność 
i od tej chwili był wykorzystywany do określania humanoidalnych maszyn czę-
stokroć naśladujących ludzkie zachowanie. I. Asimov sam z niego skorzystał 
już w 1941 r. w swoim opowiadaniu Kłamca, a następnie w kolejnym roku 
prezentując słynne podstawowe prawa robotów. 

Wskazany w drugiej z prezentowanych definicji termin „manipulator” od-
nosi się do urządzenia przeznaczonego do realizacji niektórych funkcji ludz-
kiej kończyny górnej14. Nie odnosimy się zatem w tym rozumieniu do maszyny 
odwzorowującej sylwetkę człowieka, a jedynie do wysięgnika, przy którego 
pomocy realizowane są takie same zadania, jak wykonywane przez człowieka 
przy pomocy jego ręki. Manipulatory tego typu są najczęściej wykorzystywa-
ne przy zautomatyzowanych taśmach produkcyjnych. Oprócz powyższego, 
podstawowym rozróżnieniem manipulatorów od robotów jest uniwersalność 
zastosowań tej drugiej kategorii dla różnych zadań i funkcji15. 

Należy zwrócić uwagę na przyjęte w doktrynie stopniowanie generacji ro-
botów. Roboty I generacji to zaprogramowane w szczególności na określo-
ną czynność lub ich sekwencję maszyna. Roboty II generacji są wyposażone, 
w przeciwieństwie do poprzedniej odsłony, w zamknięty układ sterowania 
i czujniki pozwalające na dokonywanie pomiarów parametrów z otoczenia. 
Roboty tej generacji nakierowane są na wykonywanie danego działania naj-
bardziej optymalnie. Roboty III generacji wyposażone są w stosunku do gene-
racji II w sensory pozwalające wykonywać złożone pomiary i na ich podstawie 

11  Karel Capek (spotykane również: Karol Czapek) czeski pisarz 1890–1938, pionier 
fantastyki naukowej.

12  http://www.umich.edu/~engb415/literature/pontee/RUR/RURsmry.html [dostęp: 
7.01.2017].

13  Dokładniej wskazuje się na pracę pańszczyźnianą. Zarówno termin, jak i jego rozu-
mienie, wydaje się być zbieżne z pojęciem istniejącym w języku polskim.

14  http://etacar.put.poznan.pl/marcin.kielczewski/ZSP02.pdf [dostęp: 7.01.2017].
15  S. Wiak (red.), Mechatronika, t. 2, s. 97, http://www.wiak.imsi.pl/e-books/mecha-

tronika2/rozdzial_3.pdf [dostęp: 7.01.2017].
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rozpoznawać kształty i określoną sytuację, które wpływają na wykonywane 
działania przy pomocy zdolności adaptacyjnych16. Można się jednak w dok-
trynie spotkać z rozszerzoną klasyfikacją, zgodnie z którą wyliczą się do V ge-
neracji robotów (roboty inteligentne).

Robotyka jest zatem dziedziną łączącą w sobie w szczególności elementy 
elektroniki, mechaniki, automatyki. Oprócz wskazanych dziedzin w robotyce 
odnajdziemy również częstokroć elementy innych dyscyplin, np. sensoryki lub 
informatyki. Jest ona więc z całą pewnością dziedziną interdyscyplinarną. 

Sztuczna inteligencja będąca elementem robotyki również nie posiada jed-
noznacznej i powszechnie przyjętej definicji. Zwraca się przy tym uwagę na 
definiowanie opisowe przedmiotu niniejszych rozważań, których ostatecz-
ny kształt był dziełem wielu modyfikacji. Zgodnie z jedną z takich definicji 
sztuczna inteligencja to „uczynienie komputerów bystrzejszymi, tworzenie 
maszyn wykonujących funkcje, które wymagają ludzkiej inteligencji, wyja-
śnianie i imitowanie inteligentnego zachowania w procesach obliczeniowych, 
badania własności umysłu za pomocą komputerowych modeli”17. Wszystkie 
powyższe definicje można krótko scharakteryzować jako ogół badań z różnych 
dziedzin, które mają ostatecznie doprowadzić do zaprojektowania, stworzenia 
i wykorzystania maszyny obdarzonej zdolnością myślenia.

Historia terminu, jak i całej dziedziny sięga 1956 r.18, kiedy w Dartmouth 
odbyła się konferencja dotycząca robotyki, na której wspomniano o sztucz-
nej inteligencji. Zgodnie z definicją zaproponowaną w 1960 r. przez Marvina 
Minskyego sztuczna inteligencja to nauka o maszynach realizujących zadania, 
które wymagają inteligencji, gdy są wykonywane przez człowieka19. W tym 
kontekście warto przywołać Alana Turinga, który w 1950 r. wymyślił test ba-
dający czy dana maszyna (robot) posiada zdolność myślenia20. Test jest dość 
prosty, choć dzięki temu jest właśnie taki uniwersalny. W dużym uproszeniu 
polega na zadawaniu testowanemu obiektowi dowolnych pytań, na które musi 
odpowiedzieć. Jeśli zadający pytanie nie jest w stanie określić czy rozmawia 
z człowiekiem, czy z maszyną można uznać, że posiada ona zdolność myślenia. 
Choć zatem nie tworzono go dla sprawdzania poziomu sztucznej inteligencji, 

16  Wprowadzenie do robotyki, http://www.mechatronika.pr.radom.pl/AiR/AiRczR.pdf 
[dostęp: 7.01.2016].

17  S.J. Russel, P. Norvig, Artificial Intelligence: a Modern Approach, New Jersey 2009.
18  A. Kisielewicz, Sztuczna inteligencja i logika, Warszawa 2011, s. 13.
19  http://www.kognitywistyka.net/si.html [dostęp: 8.01.2017].
20  Test opublikowany w artykule Computing Machinery and Intelligence na łamach 

czasopisma „Mind”.
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to już wtedy rozprawiano o możliwościach myślenia przez maszyny. Sam Tu-
ring twierdził, że do 2000 r. powstaną komputery, których identyfikacja w cią-
gu pięciu minut nie przekroczy 70%21. Wprawdzie w zakładanym terminie nie 
powstał taki komputer (a dokładniej program), to obecnie w obrocie istnieje 
bardzo dużo aplikacji22, które zostały stworzone, aby naśladować rozmowę 
z człowiekiem poprzez odpowiedzi na konkretne pytania.

W związku z powyższym należy się zastanowić czy każdy przejaw jakiejkol-
wiek konwersacji może być utożsamiany ze sztuczną inteligencją. Stąd, zgodnie 
z podziałem zaproponowanym przez Johna Searle23, rozróżnia się dwa rodzaje 
sztucznej inteligencji. Pierwszym rodzajem jest tzw. słaba lub wąska sztuczna 
inteligencja, która w opinii autora sztuczną inteligencją jest jedynie z nazwy. Naj-
lepszym jej przykładem są chatboty lub asystenci głosowi24. Choć przypominają 
rozmowę z rzeczywistym człowiekiem to w rzeczywistości wykonuje jedynie 
niezbyt skomplikowane polecenia. Drugim rodzajem jest natomiast tzw. silna 
lub szeroka sztuczna inteligencja. Nazywa się ją również sztuczną inteligencją na 
poziomie człowieka25, co dobrze ją charakteryzuje. Chodzi zatem o oddzielenie 
oprogramowania, które poprzez wykonywanie przewidzianych poleceń imituje 
zachowanie się osoby działającej z rozeznaniem (inteligentnej) od tego, które 
rzeczywiście będzie zdolne do odbierania bodźców, ich interpretacji i rozumie-
nia oraz podejmowania świadomych decyzji i ich komunikacji otoczeniu.

Obecnie prace nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji są zdecydowanie 
bardziej zaawansowane. Z pewnością każdy słyszał o pojedynku szachowym, 
w którym komputer wraz z odpowiednim oprogramowaniem pokonał mistrza 
szachowego. Choć wydarzenie to w owym czasie było z pewnością sensacyjne, 
to w chwili obecnej nie robi już tak wielkiego wrażenia. W 2011 r. Watson26 
należący do komputerowego giganta – IBM wygrał z ludźmi w telewizyjnym 
turnieju Jeopardy, który polega na sformułowaniu przez uczestnika właściwe-

21  A. Kisielewicz, Sztuczna inteligencja i logika, Warszawa 2011, s. 36.
22  Tzw. chatboty.
23  A. Kisielewicz, Sztuczna inteligencja i logika, Warszawa 2011, s. 39.
24  W obu przypadkach chodzi o oprogramowanie prowadzące konwersację lub, po 

prostu, odpowiadające na pytania zadane w formie pisemnej (chatboty) lub ustnej (asy-
stenci).

25  HLAI – Human-Level Artificial Intelligence. W związku z bardzo szerokim ro-
zumieniem pojęcia sztuczna inteligencja (AI), co zostało zaprezentowanie w niniejszym 
dziale, poczyniono próby wprowadzenia dokładniejszych pojęć w jej zakresie. 

26  Nazwa komputera dostarczonego przez IBM.
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go pytania do sugestii będącej na nie odpowiedzią przez prowadzącego27. Co 
więcej, komputer ten pokonał w fenomenalnym stylu dwóch mistrzów wska-
zanego teleturnieju. 

W 2016 r. maszyny zdobyły kolejne trofeum pokonując człowieka w grę Go28. 
Gra ta jest zdecydowanie bardziej skomplikowana od szachów i wymaga podej-
mowania decyzji na podstawie rozpoznawania określonych układów i zmienia-
jącej się sytuacji na olbrzymim polu. W przypadku tej gry plansza ma wymiary 
19 na 19 pól co daje 10 do 171 potęgi możliwych kombinacji. W porównaniu do 
możliwych w przypadku szachów 10 do potęgi 50 kombinacji stanowi to prze-
paść, która, jak się wydawało jej znawcom, jest niemożliwa do całościowego roz-
poznania nawet przez komputer. Po wielu godzinach treningów i wielu meczach 
próbnych29 doszło do rozegrania spotkania pomiędzy programem AlphaGo 
stworzonym przez Deep Mind – spółkę należącą do koncernu Google, a najlep-
szym graczem na świecie w go – Koreańczykiem Lee Seedol’em w przegranej 
przez maszynę partii doszło do ciekawej sytuacji – oprogramowanie popełniło 
błąd w jednym z ruchów, co zostało przez nie odkryte i następnie starało się go 
naprawić, co miało miejsce dopiero osiem ruchów później. Świadczyć to może 
o rzeczywistym procesie uczenia się i dostosowywania do zmieniającej sytuacji 
podobnego do ludzkiego zachowania. Była to jednak jedyna partia, którą Kore-
ańczyk zdołał wygrać.

W potyczkach pomiędzy człowiekiem a oprogramowaniem nie bez zna-
czenia jest maszyna, na której ów program został uruchomiony. W przypadku 
człowieka ma on do dyspozycji jedynie swój mózg i ograniczoną ilość połą-
czeń neuronowych, które pozwalają mu korzystać z wyćwiczonych przez lata 
posunięć i umiejętności. W przypadku maszyny jej moc obliczeniowa, która 
w tym przypadku może być odpowiednikiem funkcji ludzkiego mózgu, może 
być niezwykle szybko zwiększona. W przypadku ostatniej ze wskazanych gier, 
program AlphaGo został uruchomiony na komputerze wyposażonym w 1920 
mikroprocesorów i 280 kart graficznych zwiększających jego moc30.

27  http://www.techrepublic.com/article/ibm-watson-the-inside-story-of-how-th-
e-jeopardy-winning-supercomputer-was-born-and-what-it-wants-to-do-next/ [dostęp: 
8.01.2017]. Film z tego wydarzenia dostępny pod adresem: https://www.youtube.com/
watch?v=Puhs2LuO3Zc [dostęp: 8.01.2017].

28  https://www.scientificamerican.com/article/how-the-computer-beat-the-go-ma-
ster/ [dostęp: 8.01.2017].

29  W tym pokonywaniu coraz lepszych przeciwników – ludzi.
30  Ł. Kaniewski, Prawdziwe problemy ze sztuczną inteligencją, „Rzeczpospolita”, 

9.04.2016.
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3. Podmiot twórczości w aktualnym ustawodawstwie

Własność intelektualna należy do stosunkowo dojrzałych dziedzin prawa31. 
Niektóre wzmianki o udzielaniu praw wyłącznych na korzystanie z określo-
nego wynalazku lub metody wykonania czegoś pochodzą z czasów wczesnego 
średniowiecza. Sama idea ochrony dzieł stworzonych przez człowieka wydaje 
się być jeszcze starsza niż przywołane prawa wyłączne, co do zasady, odpowia-
dające dzisiejszemu rozumieniu patentu. 

Tradycyjne podejście do dziedzin składających się na szeroko pojętą wła-
sność intelektualną przejawia się również w samych tekstach aktów prawnych. 
W ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych32 wskazano w art. 8 ust. 1, 
że prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Na-
tomiast w ust. 2. doprecyzowano, że „Domniemywa się, że twórcą jest osoba, 
której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub 
której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób 
w związku z rozpowszechnianiem utworu”. Twórcą zatem w rozumieniu tej usta-
wy może być jedynie człowiek. Nie sposób przy tym jest znaleźć jakichkolwiek 
odwołań w doktrynie do wskazanego elementu, gdyż dotychczas, jak się wydaje, 
był on uważany za zrozumiały i niewywołujący żadnych problemów. Jasnym 
było bowiem, że jedynie osoba może w sposób zamierzony stworzyć utwór.

W drugiej z ustaw składających się na ochronę własności intelektualnej 
w polskim porządku prawnym – ustawie prawo własności przemysłowej33 
wskazano zaś wprost, że w przypadku odwołań w tym akcie do pojęcia osoby 
należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność praw-
ną34. Jest to wyliczenie enumeratywne, zatem prawa własności przemysłowej 
mogą przysługiwać jedynie wprost wymienionym w przywołanym przepisie 
kategoriom podmiotów. Należy jednak zauważyć, że w tym przypadku również 
jednostki wyposażone w zdolność prawną mogą wejść w posiadanie takich 
praw. W art. 8 i dalej art. 11 odwołano się do pojęcia twórcy, które nie zostało 

31  Choć oczywiście w porównaniu do innych, tradycyjnych gałęzi prawa może się to 
stwierdzenie wydawać nadużyciem.

32  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 
nr 24, poz. 83 z późn. zm.). 

33  Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001, nr 49, 
poz. 508 z późn. zm.).

34  Art. 3 ust. 1 pkt 1.
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zdefiniowane w słowniczku pojęć znajdującym się na początku rzeczonego 
aktu prawnego. Słusznie zauważa się, że w takim przypadku należy się odwołać 
do potocznego rozumienia pojęć niezdefiniowanych35. Jednakże w doktrynie 
nie wywołuje sporów, że przez twórcę należy rozumieć osobę, która wynalazła 
dane rozwiązanie tworząc dobro intelektualne, które wcześniej nie istniało36. 
Jeszcze jaśniej odnosząc się do pojęcia twórcy wskazano, że za „twórcę projek-
tu wynalazczego uznaje się osobę fizyczną, która przyczyniła się do dokonania 
(powstania) tego projektu wnosząc wkład pracy intelektualnej wykraczający 
poza rutynową pomoc techniczną bądź organizacyjną”37. Należy zatem zdecy-
dowanie oddzielić na gruncie tego aktu prawnego pojęcie osoby, które może 
obejmować również podmioty wyposażone w zdolność prawną od pojęcia 
twórcy. Twórcą może być bowiem jedynie osoba fizyczna, gdyż jedynie ona 
jest zdolna do wysiłku intelektualnego, którego rezultatem może być nowator-
skie rozwiązanie techniczne albo nowy wzór przemysłowy38. 

Nie może to jednak stanowić o „zacofaniu” tej dziedziny prawa, a co najwy-
żej, o pilnej potrzebie podjęcia dyskusji w tym zakresie zmierzającej do wpro-
wadzenia nowelizacji dostosowujących ją do najnowszych zdobyczy techniki. 
Świadczyć o tym może przede wszystkim fakt, że ustawodawstwo polskie nie 
jest w tym zakresie wyjątkiem. W szczególności należy wskazać na prawo ame-
rykańskie, które szczególnie szybko reaguje na najnowsze osiągnięcia techniczne 
i częstokroć wskazywane jest w charakterze wzoru do naśladowania dla innych 
reżimów w tym zakresie39. W prawie patentowym USA wskazuje się jednako-
woż, że ktokolwiek wynajdzie lub odkryje jakikolwiek nowy i użyteczny pro-
ces, maszynę, wytwór lub połączenie materii lub jakiekolwiek nowe i użyteczne 
unowocześnienie wskazanych kategorii może uzyskać ochronę na podstawie 
patentu40. W tym zakresie nie ma zatem jednoznacznego, podobnie do ustawy 

35  E. Nowińska (red.), Prawo własności przemysłowej: komentarz do ustawy art. 8, 
Warszawa 2015.

36  J. Szwaja, [w:] System prawa własności intelektualnej, t. 3, red. J. Szwaja, A. Szaj-
kowski, Wrocław 1990, s. 78.

37  A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2003, s. 117.
38  E. Nowińska (red.), op.cit.
39  Można w tym kontekście przywołać chociażby akty prawne dotyczące pojazdów 

autonomicznych, które funkcjonują w USA, podczas gdy w innych państwach element ten 
nadal jest nieuregulowany.

40   „whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, 
or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent 
therefor”.
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prawo własności przemysłowej, wskazania na osobę ludzką. Odwołując się jed-
nak do rozważań doktrynalnych, określenie w amerykańskim prawie patento-
wym odniesienia do jednostki wraz z wskazaniem, że wynalazek jest wynikiem 
pracy umysłowej41 przesądza, że komputer (program komputerowym) nie może 
być postrzegany jako wynalazca42. Ustawodawca posługuje się w tym przypadku 
podobną do znanej z unormowań prawnokarnych konstrukcji przepisu z wy-
korzystaniem „kto” lub „ktokolwiek”, co również może służyć za wskazówkę dla 
interpretacji przywołanego przepisu. Choć można zatem uznać, że poprzez uży-
cie przywołanego pojęcia odniesiono się do ludzi, to czasem można się spotkać 
z opiniami wskazującymi na brak jednoznaczności w tym zakresie43.

Autorstwo uznawane jest za istotny fakt społeczny wiążący się z konse-
kwencjami w sferze prawa. W doktrynie wskazuje się, że czynność tworzenia 
zyskuje charakter prawnie relewantny i wywołuje określone skutki prawne, 
które następują niezależnie od faktu czy autor przejawia nie tylko wolę, ale 
nawet świadomość ich wywołania44. W związku z powyższym należy uznać, 
że stworzenie dzieła jest zdarzeniem prawnym. Prawo to może jednak powstać 
na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej, która przejawiła działalność twórczą45. 
Co istotne, podkreślenia wymaga że ze zdolnością prawną przysługującą je-
dynie ludziom – łączy się zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków, 
w tym również w dziedzinie prawa autorskiego, jednakże do powstania prawa 
autorskiego nie jest potrzebne ani osiągnięcie określonego wieku, ani świa-
domość tworzenia utworu, a sprawą całkowicie obojętną jest stan psychofi-
zyczny twórcy46. Ma to zasadnicze znaczenie dla tematu niniejszej pracy, gdyż 
poziom inteligencji algorytmu zastosowanego w programie komputerowym 
tworzącym dane rozwiązania niezależnie od jego charakteru będzie irrele-
wantny z punktu widzenia prawa, przeciwnie do osobowości prawnej, której 
bezsprzecznie w tym przypadku brak.

W odniesieniu do aktów prawa międzynarodowego należy mieć przede 
wszystkim na uwadze, że wewnętrzne ustawodawstwo przywołane powyżej 

41  Mental act, tłum. wł.
42  R. Abbott, I think, therefore I invent: creative computers and the future of patent law,  

„Boston College Law Rewiev” 2016, vol. 57, nr 4, s. 1097.
43  http://www.jdsupra.com/legalnews/who-will-own-new-designs-in-a-jetsons- 

80698/ [dostęp: 16.03.2017].
44  A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne – zarys części ogólnej, War-

szawa 2000, s. 116 i n.
45  P. Barta (red.), Komentarz do ustawy prawo autorskie, art. 8, 2017, s. 88.
46  Ibidem, s. 89.



35Twórczość i autorstwo w dobie sztucznej inteligencji

jest z nim w zasadniczej części zharmonizowane. Dla porządku jednak na-
leży się odwołać do najważniejszych aktów, do których należy Porozumienie 
w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS)47. 
W przywołanym akcie próżno jednak szukać definicji podmiotu praw. Jako 
jego określenie, jedynie w art. 29 pojawia się odwołanie do przywołanego po-
wyżej „twórcy”. Wydaje się zatem, że wszystkie przywołane spostrzeżenia i opi-
nie zachowują w tym przypadku aktualność.

Pomimo przyjęcia w ostatnim czasie rezolucji Parlamentu Europejskiego48 
odnoszącej się do modernizacji obecnych przepisów w odniesieniu do robo-
tyki to problematyka będąca przedmiotem niniejszej pracy nie została w niej 
rozpoznana. Kwestie ochrony własności intelektualnej pojawiają się w rze-
czonym dokumencie jedynie w kontekście zabezpieczenia przepływu danych 
i poszanowania prawa do prywatności49 oraz zapewnienia interoperacyjności50. 
Jako, że wskazany dokument zawiera zalecenia dotyczące przepisów prawa 
cywilnego, do której to gałęzi należy ochrona własności intelektualnej, brak ten 
wydaje się obciążać jej twórców. Obok regulacji kwestii związanych z pojazda-
mi autonomicznymi jest to jedna z najpilniejszych do rozwiązania problematyk 
w zakresie wykorzystania robotyki i sztucznej inteligencji.

4. Dzieła generowane komputerowo – problematyka 
twórczości nieczłowieka

Wydaje się zatem, że przywołane akty prawne nie przewidują możliwości 
stworzenia jakiegokolwiek dzieła, w tym w szczególności utworu lub wyna-
lazku przez podmiot niebędący osobą ludzką. Choć więc takie procesy już 
mają miejsce pozostają one poza ramami obowiązujących obecnie przepisów, 
a autorstwo pozostaje niewiadomą. Z tego względu wydaje się, że użycie sfor-
mułowania „dzieła generowane komputerowo” jest zdecydowanie bardziej 
adekwatne w odniesieniu do bieżącej sytuacji prawnej niż określanie ich mia-
nem „twórczości”.

Zwrócono uwagę na ten problem, choć jedynie wzmiankując jego istnienie, 
w polskiej doktrynie prawniczej. Wskazuje się bowiem, że w wyniku rozwoju 

47  Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej z dnia 
22 grudnia 1994 r. (Dz.Urz.UE.L nr 336, s. 214).

48  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 16 lutego 2017 r. zawierająca zalecenia dla 
Komisji w sprawie przepisów prawa cywilnego dotyczącego robotyki (2015/2103(INL)).

49  Pkt. 18–21 rezolucji.
50  Załącznik do rezolucji: Zalecenia dotyczące treści postulowanego wniosku.
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technologii informatycznych zauważa się problematykę autorstwa dzieł gene-
rowanych przez komputer. Słusznie zauważono, że na gruncie obowiązujących 
przepisów brak jest podstaw do uznania autorstwa lub chociażby współautor-
stwa do takich utworów. Może się to również wiązać z dodatkowym proble-
mem. Wskazuje się bowiem, że sama koncepcja utworu stworzonego przez 
komputer obarczona jest ułomnością związaną z faktem, że utwory muszą być 
rezultatem pracy twórczej. Stąd, jeżeli wynik prac komputera nie angażował 
osoby nie dojdzie do powstania utworu w rozumieniu prawa autorskiego51. 
Sytuacja będzie się przedstawiała jednakowo dla wynalazków, w przypadku 
których również istotne jest zaangażowanie twórcze wynalazcy. Choć więc 
problem w przypadku dokonania jakiegoś dzieła przez maszynę wyposażoną 
w sztuczną inteligencję jest zasadniczy, wskazano również że nie da się wy-
kluczyć potrzeby zrewidowania podejścia do twórczości i prawa własności 
intelektualnej w ogólności, z czym należy się zgodzić.

Warto jednak wskazać również na przeciwną opinię, zgodnie z którą w sa-
mej ustawie nie odnajduje się bezpośredniego wskazania na ludzki czynnik 
prowadzący do uznania statusu autorstwa52. Nie da się jednak obronić powy-
żej tezy w kontekście wskazania w ust. 2 rzeczonego artykułu w odniesieniu 
do domniemania twórczości, że twórcą jest osoba. Odwołując się bowiem do 
powszechnego rozumienia tego pojęcia na pierwszym miejscu wskazuje się, 
że osobą jest jednostka ludzka53. Równolegle wskazuje się, że na gruncie kon-
wencji berneńskiej dominują koncepcje ludzkiego autorstwa. 

Zasadniczo argumenty świadczące o poprawności tezy dotyczącej bra-
ku możliwości określenia programu komputerowego twórcą klasyfikuje się 
w trzech zasadniczych grupach, z których pierwsza dotyczy historycznego 
odwołania się do filozoficznych koncepcji związanych z podstawami prawa au-
torskiego. Druga grupa argumentów odwołuje się do językowego rozumienia 
i interpretacji poszczególnych postanowień, na co zwrócono również powyżej 
uwagę. Trzecia grupa to argumenty odwołujące się do ewoluującej praktyki 
stosowania rzeczonych przepisów54. Wszystkie wymienione powyżej kategorie 

51  A. Nowicka, Komentarz do ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne § 9 II. Do-
mniemanie co do osoby twórcy.

52  Komentarz do art. 8, [w:] P. Ślęzak, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych. Komentarz, Warszawa 2017.

53  Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/osoba;2496525.html [dostęp: 
16.03.2017].

54  M. Jankowska, Czy w świetle Konwencji Berneńskiej autorem może być tylko osoba 
fizyczna?, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2010, s. 11 i n.
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łącznie wydają się w zupełności uzasadniać obecne tendencje w odniesieniu 
do koncepcji autorstwa i twórczości.

Problem ten nie jest jednak niezauważony, bowiem już w latach 90. ubie-
głego wieku został rozpoznany, kiedy to Światowa Organizacja Własności In-
telektualnej (WIPO) stworzyła memorandum zawierające wytyczne dotyczące 
interpretacji i modelowej definicji autora55. Choć w tej definicji również wska-
zano, że autorem jest osoba fizyczna, to odniesiono się również, że osoba inna 
niż sam autor może być uznana we wskazanych przez prawo przypadkach za 
autora. Wprost odwołanie się zatem do osób fizycznych i następnie do osób, 
co nadal podkreśla naturalne rozumienie zakresu pojęcia „autor”. W doktrynie 
wskazuje się jednak, że „ostatni człon definicji należy rozumieć w ten sposób, 
iż projektodawcy kierowali się chęcią stworzenia pewnego skrótu intelektu-
alnego w redagowaniu przepisów aktów prawnych, by uniknąć formułowania 
powtórzeń i nadmiernie rozbudowanych zdań, przykładowo zamieszczania 
w nich także pojęcia »podmiot prawa autorskiego«, współistniejącego obok 
pojęcia »autor«”56. Nie wydaje się to być jednak dostatecznie przekonywująca 
teza, aby mogła posłużyć jako argument w kontekście rozszerzającej wykładni 
przywołanego pojęcia. 

Zgodnie więc z dominującymi głosami w tym zakresie, z którymi również 
utożsamia się autor, w niniejszym stanie prawnym nie sposób jest uznać autor-
stwo dzieł stworzonych przez maszynę wyposażoną w sztuczną inteligencję. 
Choć zatem taka aktywność programów komputerowych stała się już faktem, 
nie jest ona rozpoznawana w prawie autorskim. 

Problem ten można jednak próbować rozwiązać przy użyciu dostępnych 
narzędzi. Mimo rozlicznych argumentów, z których niektóre zostały wskazane 
powyżej w doktrynie można się spotkać z opinią, że nie można z góry prze-
sądzić o braku autorstwa programu komputerowego57. W opinii autora brak 
jest jednak w chwili obecnej podstaw do postawienia takiej tezy. Fakt istnienia 
takiej twórczości nie może bowiem prowadzić do wykładni przepisów contra 
legem, a tak musiałoby się stać, aby uznać autorstwo maszyny lub programu 
komputerowego. Z praktyki zaś wynika, że w przypadku stworzenia danego 
dzieła przy udziale jednostki ludzkiej oraz oprogramowania, to człowiek bio-

55  § 89 memorandum, WIPO Meetings, Committee of Experts on Model Provisions 
for Legislation in the Field of Copyright, Komentarz do art. 8, [w:] P. Ślęzak, Ustawa 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2017.

56  Ibidem.
57  A. Matusiak, Gra komputerowa, jako przedmiot prawa autorskiego, Warszawa 2013, 

rozdz. VII.2.
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rący udział w projekcie został wskazany jako jego twórca/autor58. Wydaje się 
że w chwili obecnej jest to jedyna realna możliwość określenia autorstwa i za-
bezpieczenia praw własności intelektualnej. Co więcej, brak rozwiązań zapew-
niających możliwość określenia autorstwa programów komputerowych jest 
przez niektórych przedstawicieli doktryny uważana za pozytywne zjawisko59. 
W tym kontekście zaprezentowano pięć zasadniczych powodów, dla których 
dzieło stworzone przy użyciu programu komputerowego w sposób zasadniczy 
różni się od twórczości człowieka:

1) stworzone są w formie wirtualnej;
2) tworzą je ludzie przy użyciu komputerów zamiast „ręcznie”;
3) programy mogą je generować przy pomocy algorytmów;
4) programiści, jak również użytkownicy, wnoszą wkład do powstałych efek- 

tów;
5) programy mogą je generować nie-deterministycznie60.
Z większością zaprezentowanych rozróżnień należy się zgodzić. W szcze-

gólności podkreślono zaprezentowany już wcześniej argument o istnieniu 
wkładu programisty i użytkownika. Z drugiej jednak strony pierwszy z przy-
wołanych argumentów wydaje się nie mieć żadnego znaczenia dla stworzenia 
dzieła czy określenia autorstwa. Dzieła literackie w obecnych czasach powstają 
pierwotnie wyłącznie w formie wirtualnej – pliku zapisanego na twardym dys-
ku komputera lub w chmurze obliczeniowej. Dopiero wtórnie niektóre z nich 
są przekazywane do druku, w wyniku czego powstaje materialny przedmiot. 
Brak w powyższej liście jednak jednego z najważniejszych w opinii autora 
argumentów, co do nieistnienia dzieł tworzonych komputerowo. Fakt że są 
one tworzone komputerowo lub generowane komputerowo uwypukla ich po-
wtarzalność. Oznacza to, że z dużą dozą prawdopodobieństwa, przy wyko-
rzystaniu takiej samej bazy danych mogą powstać nawet identyczne dzieła. 
W przypadku twórczości ludzkiej jej immanentną cechą jest odwzorowywanie 
wpływu i koncepcji autora. W tym przypadku zjawisko powstania identycz-
nych dzieł stworzonych przez dwie osoby dysponujące identycznymi środkami 
i zapleczem jest bardzo niskie.

58  S. Thaler, Device for the Autonomous Generation of Useful Information, US Patent 
No. 5,659,666; [w:] R. Abbott, I Think, Therefore i Invent: Creative Computers and The 
Future of Patent Law, „Boston College Law Review” 2016, vol. 57.

59  Tak również: J. Grimmelmann, There’s No Such Thing as a Computer-Authored 
Work-And It’s a Good Thing, Too, „Columbia Journal of Law & the Arts” 2016.

60  Ibidem.
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Można zatem zastanowić się czy autorstwo dzieła wykonanego przez pro-
gram komputerowy nie powinno przynależeć jego twórcy, który pierwotnie 
umożliwił powstanie tego dzieła. W tym kontekście należy rozróżnić dwie 
zasadnicze kategorie dzieł oraz jedną pośrednią. Do pierwszej należeć będą 
dzieła stworzone przez człowieka przy użyciu komputera i programu kom-
puterowego. Jest to naturalna i często spotykana obecnie sytuacja. Nie po-
woduje ona również problemów natury prawnej, ponieważ to człowiek jest 
twórcą, a komputer i program komputerowy jedynie narzędziem, które po-
stanowił wykorzystać podobnie jak malarz dobiera odpowiednie płótno, farby 
i pędzel. Druga kategoria odnosi się do dzieł wygenerowanych komputerowo. 
W tym przypadku chodzi więc o takie sytuacje, w których człowiek ma mały 
lub w ogóle nie wnosi wkładu do powstałego dzieła. Komputer wykorzystując 
jedynie posiadaną bazę danych i założenia dotyczące tego co ma zostać stwo-
rzone „samodzielnie” wykonuje pracę. Istnieje również pośrednia kategoria, 
w której znajdą się wszystkie te sytuacje, które nie należą do obu wskazanych 
powyżej skrajnych grup. Charakteryzować się ona będzie zatem połączeniem 
wkładu ludzkiego i maszynowego do powstałego dzieła. Dwie ostatnie wska-
zane kategorie są zatem przedmiotem rozważań niniejszej pracy. Ich rozróż-
nienie przy obecnym rozwoju technologii sztucznej inteligencji również samo 
w sobie stanowi doniosły problem, gdyż komputer (oprogramowanie) nie 
wydaje się sam podejmować inicjatywy twórczej, a rola człowieka może być 
nieodzowna dla uzyskania założonych efektów. 

W tym kontekście należy również rozważyć pozycję autora samego pro-
gramu komputerowego. Nie tylko bowiem osoba posługująca się programem 
komputerowym, ale również jego autor wnosi swój wkład do powstałego 
efektu prac. Autor programu miał jednak, jak się wydaje, jedynie pośredni 
wpływ na kształt powstałego dzieła. Osoba posługująca się programem może 
mieć równy, jeśli nie większy, wpływ na realizację w wyniku działania pro-
gramu komputerowego dzieła. Oba te podmioty mogłyby być zatem łącznie 
uprawnione z tytułu praw autorskich do wyniku działania programu kompu-
terowego. W przypadku podmiotu nadzorującego pracę programu kompute-
rowego, wprowadzającego założenia, zakres i przydzielającego zadania oraz 
dokonującego ostatecznej ewaluacji wyniku takich prac wkład twórczy w ich 
powstanie jest bezsprzeczny. Autor oprogramowania z drugiej strony również 
w pewnym zakresie wpływa na kształt takiego dzieła poprzez dobór zakresu 
jego funkcjonalności i odpowiednie określenie podejmowanych przez program 
komputerowy decyzji w wyniku wykonywania algorytmów. Najdonioślejszym 
kontrargumentem dla ustanowienia twórczy programu w charakterze współ-
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autora wygenerowanego dzieła jest fakt, że jego praca nie przyczynia się do 
powstania konkretnego dzieła i rozmyślnie w tym celu stworzył dane rozwią-
zanie uzewnętrznione w programie komputerowym. Podobną pozycję może 
mieć twórca/projektant aparatu fotograficznego, który nie jest jednak nawet 
rozważany jako współautor fotografii wykonanych urządzeniem jego projektu. 
Należy jednak wskazać, że w doktrynie od czasu do czasu pojawiają się rów-
nież odmienne od zaprezentowanych powyżej kombinacji dotyczących usta-
lenia autorstwa. Ze względu na brak jakichkolwiek podstaw w obecnym usta-
wodawstwie nie wydają się one na tyle istotne, aby zostały zaprezentowane. 

Przywołane rozwiązania nie są jednak tak proste do opracowania i wdroże-
nia, jak to się może wydawać. Opisane możliwości mogą znaleźć bowiem za-
stosowanie w przypadku tzw. słabej, prostej lub ogólnej sztucznej inteligencji. 
Słaba sztuczna inteligencja oznacza umiejętność rozwiązywania problemów61 
lub podejmowanie decyzji opartych na racjonalności62. Jest ona zatem zupeł-
nie inna od tzw. silnej sztucznej inteligencji, która ma za zadanie najpełniejsze 
naśladowanie inteligencji człowieka. W pierwszym przypadku zatem wpływ 
twórcy lub operatora programu komputerowego jest jednym z zasadniczych 
czynników ukierunkowujących działanie danego oprogramowania. Ich wkład 
do stworzonego dzieła jest więc namacalny. Od ich pracy i działania zależy 
ostateczny rodzaj i kształt dzieła, gdyż decyzje co do dostarczanych danych są 
podejmowane poza samym programem. Co więcej, to człowiek definiuje pro-
blem, który następnie podlega opracowywaniu i to on ma zasadniczy wpływ 
na wybór ostatecznej wersji spełniającej określone kryteria63. 

Chociaż w chwili obecnej nie wydaje się to być zasadniczą kwestią, w nie-
długiej przyszłości zdecydowanie może się nasilić problem wynalazków stwo-
rzonych wyłącznie przez oprogramowanie wyposażone w sztuczną inteligencję 
na poziomie odpowiadającym lub przewyższającym inteligencją istoty ludzkie. 
Takie wynalazki określa się mianem dzieł autonomicznie stworzonych kom-
puterowo64, w odróżnieniu od dzieł stworzonych lub generowanych kompute-
rowo65. Wskazuje się w szczególności, że obecnie projektowane algorytmy są 
zdolne do przeszukiwania olbrzymich ilości niepowiązanych ze sobą i w ża-

61  http://kognitywistyka.uwb.edu.pl/component/k2/item/405-sztuczna-inteligencja 
[dostęp: 16.03.2017].

62  Wprowadzenie do sztucznej inteligencji, wykład I, http://www.cs.put.poznan.pl/
amichalski/wsi/AI1.rgb.pdf [dostęp: 16.03.2017].

63  Tak również: R. King, The Robot Scientist Adam, „Computer” 2009, vol. 42, s. 46.
64  Tłum. Autonomous Computer-generated works.
65  Tłum. Computer-generated works.
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den sposób nieskategoryzowanych danych w celu najlepszego rozwiązania bez 
udziału człowieka określającego zestaw reguł66.

W chwili obecnej jedynym porządkiem prawnym, w którym przewidziano 
jakiekolwiek przepisy odnoszące się do dzieł stworzonych komputerowo jest 
Wielka Brytania67. W prawodawstwie tego państwa wskazano, że autorem jest 
osoba, która podejmuje działalność niezbędną dla stworzenia danego dzieła68. 
W przywołanym przepisie przewidziano zatem możliwość udziału innego czyn-
nika niż ludzki w procesie tworzenia danego dzieła. To człowiekowi jednak przy-
dziela się w całości prawa autorskie. Tak więc i w tym przypadku, choć niezwykle 
postępowym w obecnych uwarunkowaniach prawnych, nie zdecydowano się na 
zaprojektowanie rozwiązań umożliwiających uznanie danego programu kompu-
terowego za twórcę lub współtwórcę dzieła. Przyjęcie takiego rozwiązania może 
świadczyć z jednej strony o pewnej powściągliwości, z drugiej jednak jest ono 
zdecydowanie usprawiedliwione wątpliwościami prawnymi zaprezentowanymi 
na przestrzeni niniejszej pracy. Przywołany przepis mimo jego krótkiej historii 
doczekał się również weryfikacji w realnych warunkach, gdyż odniesiono się do 
niego wprost w wyr. do sprawy Nova Productions Ltd v Mazooma Games Ltd69. 
Z uwagi na fakt poruszenia wielu wątków nie jest celowe przywoływanie całości 
stanu faktycznego powyższej sprawy. Wskazano w nim jednak, że ramki wyświe-
tlane w trakcie gry generowane przez jej silnik były autorstwa twórcy samego 
oprogramowania. Choć zatem jest to znaczące uproszczenie, to rozwiązuje dużą 
część trudności, które zaczęły się pojawiać coraz częściej wraz ze wzrostem dy-
namiki prac nad wykorzystanie zdobyczy sztucznej inteligencji.

5. Podsumowanie

Prawo własności intelektualnej będzie się musiało zmierzyć w najbliższym 
czasie z przedstawioną problematyką. Będzie mogło to przybrać formę opra-
cowania i/lub wdrożenia koncepcji dotyczących obecnie istniejących regulacji 
prawnych70 lub jego nowelizacji. Nowelizacja przepisów umożliwiłaby uznanie 

66  E. Fraser, Computers as inventors – Legal and policy implications of artificial intel-
ligence on patent law, „SRIPTed”, grudzień 2016, vol. 13, nr 3, s. 323.

67  B. Schafer, Editorial: The Future of IP Law in the Age of Artificial Intelligence, 
„SRIPTed”, grudzień 2016, vol. 13, nr 3, s. 284.

68   „taken to be the person by whom the arrangements necessary for the creation of the 
work are undertaken”, tłum. wł., Copyright, Designs and Patents Act 1988, s. 9(3).

69  Wyrok Nova Productions Ltd v Mazooma Games Ltd [2006] EWHC 24 (Ch.).
70  Mogą one przybrać formę chociażby zaprezentowaną na przestrzeni niniejszej pracy.



42 Marek Porzeżyński

autorstwa innego podmiotu poza człowiekiem lub, na wzór brytyjski, jasne roz-
wiązanie sytuacji, w których utwór jest tworzony przy wykorzystaniu progra-
mu komputerowego. W tym zakresie wydaje się, że jest to znacząca przewaga 
nad wypracowaniem nowych koncepcji w obrębie istniejącego stanu prawnego, 
które należy uznać za rozwiązanie doraźne. W zależności od obranej drogi na-
leżałoby zatem postulować jasne wskazanie, że utwór stworzony przez osobę 
posługującą się oprogramowaniem komputerowym z zachowaniem wpływu 
na ostateczny kształt utworu uznaje się za stworzony przez tę osobę. W przy-
padku wyboru drogi umożliwienia uznania współtwórczości danego programu 
komputerowego elementem takiej nowelizacji musiałoby być wprowadzenie do 
pojęcia autora – oprogramowania komputerowego wyposażonego w sztuczną 
inteligencję odpowiadającą inteligencji ludzkiej, który wniósł twórczy wkład 
do powstałego utworu. Zaproponowane rozszerzenie na poziomie definicyj-
nym wydaje się rozwiązaniem najprostszym. Nie da się jednak również i w tym 
przypadku wyeliminować lub uniknąć problemów nieostrości użytych pojęć.

Autor niniejszego opracowania jest bliższy w chwili obecnej obrania drogi 
na wzór przewidzianej w brytyjskim ustawodawstwie. Jest to spowodowane 
faktem, że wszystkie inne możliwości determinują obowiązek całościowej 
reformy prawa własności intelektualnej. Łączyć się to będzie bowiem z licz-
nymi nieznanymi do tej pory problemami. W szczególności należy wskazać 
na możliwe już teraz do przewidzenia zagadnienia związane z naruszeniem 
prawa – w jaki sposób określić kto naruszył prawa podmiotu uprawnionego 
z tytułu praw autorskich w wyniku stworzenia danego utworu. W przypadku 
umożliwienia autorstwa oprogramowania komputerowego należałoby rozwi-
kłać problem pociągnięcia takiego programu do odpowiedzialności, jakkol-
wiek dziwnie by to nie brzmiało. Podobnie przedstawiałaby się sytuacja współ-
twórczości człowieka i programu komputerowego, gdyby w wyniku stworzenia 
dzieła naruszono prawa innego podmiotu. Nierozwikłanie chociażby zasygna-
lizowanych powyżej problemów w momencie projektowania przepisów dopro-
wadziłoby do powstania wielu luk potencjalnie możliwych do wykorzystania. 
Jeszcze większym wyzwaniem byłoby zaprojektowanie przepisów umożliwiają-
cych uznanie autorstwa lub współautorstwa programu komputerowego. Wią-
załoby to się bowiem z odniesieniem do problemu osobowości prawnej takie-
go urządzenia/programu. W przeciwnym przypadku autorstwo lub twórczość 
zaistniałaby jedynie jako kategoria opisowa, w przeciwieństwie do obecnych 
uregulowań wiążących się z określonymi konsekwencjami w obrębie prawa. 

W tym kontekście przywołać można w charakterze przykładu sprawę słyn-
nego zdjęcia zrobionego sobie przez małpę. Sprawę w imieniu małpy do sądu 
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wniosła organizacja People for the Ethical Treatment of Animals przeciw fo-
tografowi, na którego aparacie zostało uwiecznione problematyczne zdjęcie. 
Sędzia uznał, że zwierzę nie może posiadać praw autorskich, a gdyby usta-
wodawca chciał aby tak było, przewidziałby to w sposób wyraźny71. Mimo 
zasadniczych różnic jakie dzielą zwierzęta i programy komputerowe, jedno 
jest dla obu kategorii wspólne, co uzasadnia przywołanie wskazanego przy-
kładu – obie grupy nie mogą być podmiotem praw autorskich. Inną sprawą, 
która znalazła swoje rozwiązanie w sądzie i wydaje się nieco bliższa opisanym 
w niniejszej pracy zagadnieniom jest sprawa ce TV v Nine Network of Australia 
Pty Ltd72. Odnosząc się wprost do meritum w wyr. do przywołanej sprawy po-
stawiono tezę, że dzieło stworzone przez program komputerowy nie zasługuje 
na ochronę na podstawie prawa autorskiego73. Takie rozwiązanie powoduje 
jednak powstanie nieuzasadnionego rozróżnienia pomiędzy dziełami stwo-
rzonymi przez człowieka podlegającymi ochronie na podstawie prawa autor-
skiego, a dziełami stworzonymi (generowanymi) komputerowo, które w myśl 
postawionej tezy miałyby wejść do domeny publicznej. Zwrócić w tym kontek-
ście należy uwagę na pewien paradoks, że już w chwili obecnej udzielono wielu 
praw ochronnych na wynalazki, które w rzeczywistości były (w zasadniczej 
części) stworzone przez program komputerowy, jednakże wskazanie tego faktu 
pozbawiłoby podmiot posługujący się nimi możliwości ochrony74.

W związku z powyższym rozstrzygnięcie szczegółowo opisanej kwestii do-
tyczącej dzieł stworzonych wyłącznie lub we współpracy z programami kom-
puterowymi wyposażonymi w algorytmy sztucznej inteligencji wydaje się być 
zagadnieniem pilnym, nie tylko w skali Europy, ale również świata. Przyjęte 
rozwiązania muszą być jednak poddane skrupulatnym rozważaniom, gdyż 
mogą mieć istotne konsekwencje wykraczające poza samo prawo własności 
intelektualnej, co zostało wskazane na przestrzeni niniejszej pracy.

71  https://arstechnica.com/tech-policy/2016/01/judge-says-monkey-cannot-own-
copyright-to-famous-selfies/ [dostęp: 16.03.2017].

72  Sprawa Ice TV Pty Ltd v Nine Network of Australia (2009) 239 CLR 458.
73  https://munting.id.au/2016/03/01/protection-of-digitally-generated-copyright-

works-august-2015/#_ftn20 [dostęp: 16.03.2017].
74  R. Abbott, I Think, Therefore I Invent: Creative Computers And The Future Of Pat-

ent Law, “Boston College Law Review” 2016, vol. 57, s. 1087 i n.
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Summary

Artificial intelligence, besides blockchain, is the main topic discussed by represen-
tatives of nearly every branch of economy. Some entities are trying to search for 
their place in the world of artificial intelligence driven technology and others are 
looking carefully at the developments in the AI. Undoubtedly, software making use 
of the artificial intelligence can be viewed as something that can change the world 
we live in. The titles of press releases or other information sources are stimulat-
ing ones imagination in the range of possible application of artificial intelligence. 
At the same time, there is a group of people from the technology sector, that are 
concerned by the rapid and limitless development in this regard. The future of arti-
ficial intelligence and its application is still unknown but there are as many positive 
expectations as negative predictions. There are still many questions that have to be 
answered before the time that deep or strong AI will be prepared for everyday use. 
One of such questions is whether copyright is only dedicated for human beings? If 
the answer is affirmative than the next question that have to be asked is what form 
or type of protection can be used for works of art made not by humans? This are not 
the only problems that may arise (or has already arisen) from the use of AI.

Keywords: robotics, artificial intelligence, copyright, software, author

Słowa kluczowe: robotyka, sztuczna inteligencja, prawo autorskie, oprogramowa-
nie, autor
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Ochrona korespondencji w systemie prawa 
polskiego – perspektywa ustrojowa

Swoistą modą dociekań medioznawczych jest wieszczenie śmierci prasy, poj-
mowanej jako przekazu papierowego. Okazuje się jednak, że prognozy te są 
mylne, gdyż ani pojawienie się kina, radia, telewizji, przekazu internetowego 
nie zabiło prasy drukowanej, aczkolwiek wywarło wpływ na jej treść i sposób 
komunikacji z czytelnikami. Tymczasem, niejako na marginesie tego procesu, 
spokojnie zmarła sztuka epistolograficzna. Zniknęły listy jako sposób komuni-
kowania się między ludźmi, ustępując miejsca komunikatom przekazywanym 
za pośrednictwem telefonów, najczęściej komórkowych, SMS-om, mailom, 
wiadomościom na Messengerze. Szybkość kontaktów między ludźmi została 
zdynamizowana, ale paradoksalnie zubożyło to kulturę. List był ongiś swo-
istym gatunkiem literackim, ulegał przemianom konwencji, zmieniał się wraz 
z retoryką, będąc ważnym źródłem historycznym, przynoszącym niebagatelne 
wiadomości dotyczące mentalności nadawcy i odbiorcy, naświetlającym aspek-
ty polityczne, gospodarcze, religijne, etniczne. Przynosił informacje o sferze 
prywatnej osób korespondujących, ale także o sztuce, gustach czytelniczych, 
był świadectwem mikrohistorii, dowodził erudycji nadawcy i odbiorcy, pełnił 
ważne funkcje w służbie dyplomacji, wojny prawa2. Zawierając odniesienia do 
literatury, odzwierciedlały kulturę czytelniczą nadawcy. Dokumentowały zmiany 
językowe, różnice regionalne, warianty stylistyczne, stając się źródłem wiedzy 
o języku osobniczym autorów, o konwencjach i innowacjach językowych, będąc 
zastępczym aktem mowy3. Listy poświadczały obyczajowość różnych środowisk 

1  Dr hab. prawnik i politolog, adiunkt w Instytucie Kultury Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Warszawie.

2  P. Lebrun-Pérerat, D. Poublan, La lettre et la politique, Paris 1996. 
3  O liście jako gatunku literackim: S. Skwarczyńska, Ze studiów o istotności i istocie 

rodzajów literackich, cz. 1 „Pamiętnik Literacki” 1936, nr 33, z. 3, s. 574–590; eadem, Teoria 
listu, [w:] Poetyka i horyzonty tradycji, t. 3, oprac. E. Feliksiak, M. Leś, Białystok 2006, 
s. 39 i n.; W. Bruchnalski, Epistolografia jako źródło literatury renesansowej w Polsce, [w:] 
Między średniowieczem a romantyzmem, wybór i oprac. J. Starnawski, Warszawa 1975, 
s. 121–126; K. Sicińska, Polszczyzna południowokresowa XVII i XVIII wieku. Na podstawie 
epistolografii, Łódź 2013, passim.
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społecznych, okazując się z dzisiejszej perspektywy niezastąpionym źródłem dla 
historyków, językoznawców, kulturoznawców i socjologów4. Listy obok dzienni-
ków, pamiętników czy wspomnień były ważnymi źródłami, nabierając z czasem 
cech „pamiętników mimo woli”. Pełnią jednak istotniejszą od pamiętników czy 
dzienników, gdyż w gruncie rzeczy ich nadawcy najczęściej kierowali się chęcią 
przekazania swoich ekspresji w sposób spontaniczny, wyjątkowo raczej dążąc 
do zafałszowania rzeczywistości. Dowodziły, jak odbierały wypadki polityczne5 
nie tylko osoby powszechnie znane, pełniące funkcje publiczne, lecz także ludzie 
prości, zwyczajni, z których niektórzy niespodziewanie po latach zostali „odkry-
ci” dla potomności6. Tak więc list może być rozważany jako dokument będący 
świadectwem rzeczywistości historycznej, społecznej, politycznej i literackiej, 
stając się także świadectwem samowiedzy obyczajowej7. Jest on oczywiście także 
tekstem o charakterze językoznawczym, przynoszącym informacje językoznaw-
cze. Ma również charakter dyskursu konwersacji. Pisany do odbiorców jest, jak 
stwierdzają badacze, pewnym rodzajem autorefleksji autora. Szczególną formą 
są „listy otwarte”, kierowane z natury rzeczy do wielu odbiorców. W literaturze 
zwraca się także uwagę, że list jest pewną formą działania, zapowiedzią czynów, 
działaniem symbolicznym, niekiedy o charakterze performatywnym8. Podkreśla 
się także, iż począwszy od XVIII w., epistolografia pozostaje w nurcie postępu-
jącej prywatyzacji i autobiografizacji. 

4  R. Pawłowski, Teoria i praktyka listów od antyku do baroku. Próba nakreślenia 
panoramy epistolografii staropolskiej, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2012, t. VIII, 
s. 25–49; A. Chamayou, L’esprit de la Littre (XVIII siecle), Paris 1999, s. 178; H. Malewska, 
Listy staropolskie z epoki Wazów, Warszawa 1977, s. 6 i n.; M. Major, Epistolografia 
renesansowa (uwagi wstępne), [w:] Listowne Polaków rozmowy. List łacińskojęzyczny jako 
dokument polskiej kultury XVI i XVII wieku, red. J. Akser, J. Mańkowski, Warszawa 1992, 
passim; M. Mejor, Epistolografia renesansowa (uwagi wstępne), [w:] Listowne Polaków 
rozmowy..., s. 9. 

5  W. Tygielski Epistolografia staropolska jako źródło do badania mechanizmów 
politycznych „Odrodzenia i Reformacja w Polsce” 1988, t. 33, s. 63–79. 

6  E. Rybicka, Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograficznego, 
„Teksty Drugie” 2004, nr 4, s. 40 i n.; K. Irzykowski, Nieoficjalna literatura, [w:] idem, 
Pisma rozproszone 1897–1922, Kraków 1998, s. 206. 

7  Typologię taką proponuje: B. Diaz, L. Épistolaire ou la pensée nomade. Formes et 
fonctions de la correspondance dans quelques parcours d’écrivains Au XIX siècle, paris 
2002, s. 49–62. Por. także: K. Cysewski, Teoretyczne i metodologiczne problemy badań 
nad epistolografią, „Pamiętnik Literacki” 1997, z. 1, s. 38; M. Szpakowska, Chcieć i mieć. 
Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przełomu, Warszawa 2003, cyt. za: E. Rybicka, 
Antropologiczne…, s. 43. 

8  Zwraca na to uwagę E. Rybicka, Antropologiczne…, s. 44–45. 
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Część z listów mająca charakter korespondencji dyplomatycznej przynosi 
niezwykle cenne informacje o bieżącej sytuacji politycznej, zawierając treści 
militarne, protokolarne, logistyczne, stanowiąc trwały element kształtowania 
opinii i decyzji strategicznych9. Praktycznie od dawna pojawią się poradniki 
pisania listów10.

Przez wiele wieków listy były pisane „ręcznie” bez pomocy maszyn do pi-
sania, bądź komputerów. Wiele mówiły o autorze. Dlatego nadawcy dbali nie 
tylko o kompozycje treści, o jasność przekazu, lecz także o swoistą etykietę epi-
stolarną, najczęściej także o to, aby treść przekazana została na eleganckim pa-
pierze i w takowej kopercie z delikatną wyściółką. Wykształciło się swoiste ars 
epistolandi, określone kody i zwyczaje komunikacyjne, na które w określonych 
epokach historycznych nakładała się także chęć ukrycia i „zaszyfrowania” wia-
domości, tak, aby uczynić ją czytelną tylko dla odbiorcy. Współczesny człowiek 
nie przywiązuje wagi do treści i formy listu. Prawie nikt nie przechowuje już 
listów, wręcz przeciwnie bywają one konsekwentnie niszczone, rzekomo z braku 
miejsca na gromadzenie i przechowywanie takich przekazów, niekiedy z obawy, 
że wpadną w niepowołane ręce, stając się źródłem kłopotów osobistych bądź 
politycznych dla nadawcy i odbiorcy. Na takie podejście do listów mają w Pol-
sce wpływ z jednej strony względy lokalowe, liczne przeprowadzki; z drugiej 
doświadczenie okupacji hitlerowskicj, a w niektórych środowiskach także wy-
niesione z nieco późniejszego okresu obawy przed inwigilacją służb specjalnych. 
Epistolografia staje się dziedziną powoli zamierającą, znaną tylko z kart podręcz-
ników do języka polskiego, ze zbiorów listów rozmaitych twórców, polityków, 
artystów. Czytają je jednak w pierwszym rzędzie nie tylko specjaliści. 

Z roli listów, jako przekazów zawierających rozmaite treści, dość wcześnie 
zdano sobie sprawę, przy czym towarzyszyła temu jednocześnie refleksja do-
tycząca niebezpieczeństw, jakie korespondencja niesie ze sobą dla nadawców, 
ale także dla odbiorców. I to zarówno wtedy, kiedy ma charakter prywatny, 
jak i wówczas, kiedy z zamiarem autora jest upowszechnienie przekazu epi-
stolarnego. Dlatego dość wcześnie zaczęto domagać się ochrony tajemnicy 
korespondencji, zabiegać, aby nie wpadła ona w niepowołane ręce i nie mogła 
być wykorzystywana przez władze publiczne przeciwko odbiorcom i nadaw-
com. Wiązało się to dość ściśle z cenzurą oraz zabiegami o ochronę tajemnicy 

9  P. Borek, M. Olma, Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. VII, Kraków 2017, 
passim. 

10  Dość późnym przykładem może być publikacja M. Korzeniowskiego, Sekretarz 
doskonały, książka podręczna zawierająca wybór wzorowych listów we wszelkich stosunkach 
i okolicznościach potocznego życia, Wrocław–Warszawa 1835. 
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korespondencji, jako szczególnego dobra osobistego, szczególnej wolności, 
związanej z prywatnością.

Pojęcie korespondencji i jej tajemnica dotyczyły pierwotnie jedynie kore-
spondencji pojmowanej jako wymiana listów, a czasem także towarzyszących 
im dokumentów. Natomiast wraz z rozwojem techniki oraz środków i sposobów 
społecznego komunikowania, zakres tajemnicy rozszerzył się na ochronę przeka-
zów za pośrednictwem telefonów, telegramów, faxu, SMS-ów, MMS-ów, SKYPE, 
Messenger, Viber, WhatsApp, Hangout, wreszcie coraz bardziej rozpowszechnio-
nych maili, wypierających inne sposoby i formy komunikowania. Niezaprzeczal-
ny jest związek prawa do prywatności z tajemnicą korespondencji, której istotą 
jest: zagwarantowanie poufności i integralności przekazu będącego korespon-
dencją oraz dostarczenie jej do adresatów bez ingerencji w jej treść. Okoliczności 
te spowodowały, że termin „korespondencja” stopniowo był wypierany z teksów 
aktów normatywnych przez szerszy termin „komunikowanie”, środki komuniko-
wania, w ramach których mieściła się tradycyjna korespondencja. 

W doktrynie słusznie zwraca się uwagę, że w obecnych czasach ochrona 
tajemnicy korespondencji, rozumiana szerzej jako tajemnica komunikowania 
się, wymaga większej niż w poprzednich wiekach ochrony. Wynika to z po-
trzeby zachowania równowagi pomiędzy postępującą w większości państw 
demokratyzacją i uwalnianiem procesów komunikowania spod kontroli poli-
tycznej a zagrożeniami, jakie ta wolność za sobą niesie w postaci nawoływania 
do nienawiści nowych form przestępczości i terroryzmu11. Zmiana termino-
logii z korespondencji na komunikowanie jest konsekwencją rozwoju techniki 
i form porozumiewania się między ludźmi12. 

Należy podkreślić, że w obowiązującej Konstytucji w treści art. 49 mowa 
o „komunikowaniu”. Godzi się jednak zauważyć, że w Konstytucji z 17 marca 
1921 r. posłużono się w art. 106 szerszym określeniem, odnosząc tajemnicę 
do „listów i innej korespondencji”13. Ku szerokiemu traktowaniu tajemnicy 

11  K.M. Błeszyńska, Prawa człowieka – wyzwania doby globalnej, [w:] Prawa człowieka. 
Wybrane zagadnienia i problemy, red. L. Koba, W. Wacławczyk,Warszawa 2009, s. 495– 
–506; A. Rogowska, Wolność i ochrona tajemnicy komunikowania się, [w:] „Realizacja 
i ochrona konstytucyjnych wolności praw jednostki w polskim porządku prawnym, red. 
M. Jabłońsk, „Prace naukowe Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego” 2014, nr 45, s. 199–207. 

12  Do porozumiewania się może dochodzić nie tylko za pomocą słów, ale także gestów, 
znaków, symboli oraz przekazywania sobie informacji za pomocą różnych nośników. 
B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 253.

13  Dz.U. RP 1921, nr 44, poz. 267. 
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korespondencji skłaniał się ustawodawca po II wojnie światowej w deklaracji 
Sejmu Ustawodawczego z 22 lutego 1947 r., gwarantując w przedmiocie re-
alizacji praw i wolności obywatelskich m.in. tajemnicę korespondencji oraz 
innych środków porozumiewania się (pkt h)14.

Trybunał Konstytucyjny wykładając treść art. 49 Konstytucji wskazywał, 
iż ustrojodawca nieprzypadkowo stanowił „o wolności komunikowania się”, 
a nie „o wolności komunikowania”. Podkreślając że zwrot „komunikować się” 
oznacza utrzymywanie z kimś kontaktów, wszelkiego rodzaju kontakty mię-
dzyosobowe, porozumiewanie się także bezpośrednio, a nie tylko tajemnicę 
korespondencji15, a nie jedynie podawanie czegoś do wiadomości, przekazy-
wanie jakieś informacji czy zawiadamianie o czymś. Wyraźnie podkreślono 
w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, że przyjmuje on szersze rozu-
mienie „wolności komunikowania się”, nie przeciwstawiając jej kategorycznie 
prawu do prywatności, co powoduje że ochroną objęta jest treść komunikowa-
nia bezpośrednio16. W doktrynie wyraźnie podkreśla się, że wolność komuni-
kowania się „związana jest w sposób naturalny także z zachowaniem treści tej 
komunikacji przed jej upowszechnieniem, a zatem obejmuje także tajemnicę 
korespondencji”17. 

Dla porządku wypada jednak zauważyć, że treść art. 49 Konstytucji Sąd Naj-
wyższy wykładał nieco odmiennie od Trybunału Konstytucyjnego. Wyjaśniając 
pojęcie „wolności komunikowania” oraz tajemnicy korespondencji, Sąd Najwyż-
szy w wyroku z 24 września 2010 r. wywiódł, że wolność komunikowania jest 
jedną z konsekwencji szeroko rozumianej wolności obywatelskiej i osobistej, 
obejmującej wszystkie formy porozumiewania się między ludźmi. Natomiast 
„tajemnica korespondencji” jest pojęciem znacznie węższym, związanym przede 
wszystkim z prawem każdego człowieka do poszanowania jego życia prywat-
nego, jego prawa do zachowania tajemnicy, treści przekazu kierowanego do in-

14  Deklaracja stanowiła swoiste uzupełnienie ustawy konstytucyjnej z 19 lutego 1947 r. 
o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1947, 
nr 18, poz. 71 z póżn. zm. tzw. „Mała Konstytucja”), jednak nie posiadała rangi ustawowej 
oraz nie została ogłoszona w żadnym organie promulgacyjnym. 

15  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 czerwca 2005 r. K 4/06, OTK ZU 2005, 
nr 6, poz. 64. 

16  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 grudnia 2005 r. K 32/04, OTK ZU 2005, 
nr 11, poz. 132. Por. także: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 lipca 2007 r. K 41/05, 
OTK-A 2007, nr 7, poz. 72.

17  P. Wiliński, Proces karny w świetle Konstytucji, Warszawa 2011, s. 242; J. Uliasz, 
Konstytucyjna ochrona prywatności w świetle standardów międzynarodowych, Rzeszów 
2018, s. 169. 
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nych osób lub instytucji. Dodano że wymienione w art. 23 k.c. dobra osobiste 
w postaci tajemnicy korespondencji, mieszczą się w szeroko rozumianym pra-
wie komunikowania się, będąc jednak odrębnym dobrem osobistym o znacznie 
węższym zakresie. Naruszenie tajemnicy korespondencji ma również miejsce 
wówczas, gdy w wyniku zagubienia cudzej korespondencji stworzono realne 
warunki (niebezpieczeństwo) umożliwiające, z dużym stopniem prawdopodo-
bieństwa, zapoznanie się osób trzecich z jej treścią. Takie naruszenie tajemnicy 
korespondencji może nastąpić także w odniesieniu do korespondencji osoby 
pozbawionej wolności18. W uzasadnieniu wspomnianego wyroku wskazano, że 
dobrem osobistym wynikającym z prawa do wolności osobistej i obywatelskiej, 
także w perspektywie art. 8 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności19 jest szeroko rozumiane prawo do porozumiewania 
się (komunikowania) z innymi przy użyciu różnych form komunikacji, w tym 
także listownej. Prawo to może być ograniczone w drodze ustawy. Jednak w gra-
nicach, w jakich zostało przyznane nikt nie może go naruszać, w szczególności 
przez uniemożliwienie dotarcia korespondencji do adresata, w tym niszczenia 
korespondencji, przywłaszczania jej czy tolerowania warunków sprzyjających 
ginięciu korespondencji. Podniesiono także, że naruszenie tajemnicy korespon-
dencji ma miejsce także wówczas, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że 
osoby nieuprawnione mogły się zapoznać z treścią zagubionej korespondencji. 

Na tle problematyki korespondencji pojawiają się jeszcze inne wątpliwo-
ści, a mianowicie to czy są nią listy otwarte, pasterskie itd. Zgodzić się należy 
z niezwykle trafnym poglądem Michała Markiewicza, w myśl którego nie są 
one korespondencją. Oczywiście nie ma znaczenia sposób przekazywania in-
formacji, aczkolwiek pewne kontrowersje może budzić problem for interne-
towych. Trafnie także ten autor wskazuje na bezpodstawny pogląd I. Dobosz 
twierdzącej, że korespondencją jest przekaz od momentu napisania i zaadre-
sowania listu. Wykazując że nie jest konieczne ukończenie listu, natomiast za 
niezbędne uznaje wskazania adresata20. 

18  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2010 r., IV CSK 87/10, LEX nr 622216.
19  W uzasadnieniu wyroku doszło do przykrej pomyłki, gdyż mowa w nim 

o „Europejskiej Karcie Praw Człowieka i Obywatela”, która przecież w ogóle nie istnieje. 
Powinno być natomiast odwołanie do Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka, 
gdyż w niej w art. 8 przywołanym przecież w uzasadnieniu wyroku mowa o tajemnicy 
komunikowania. W Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej tajemnica ta została 
sformułowana w art. 7. 

20  M. Markiewicz, Cywilnoprawna ochrona korespondencji „Prace z Prawa Własności 
Intelektualnej” 2012, z. 155. 
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Trudno przyjąć, aby treść korespondencji wiązała wzajemnie nadawcę 
i adresata. Może to prowadzić do sytuacji, w której adresat umyślnie listem 
klasycznym lub przekazem mailowym, albo SMS-em zniesławia lub zniewa-
ża adresata, a pokrzywdzony będący adresatem nie mógłby nawet bez zgo-
dy nadawcy zapoznać innych z tą korespondencją. Możliwe byłoby jedynie, 
że ustnie poinformuje o jej treści, ale na poparcie swoich słów nie mógłby 
przedstawić materialnych, „korespondencyjnych” dowodów. W przerażającej 
ilości sytuacji nadawcy korespondencji nie zależy na zachowaniu przekaza-
nych informacji w tajemnicy. Chcą jedynie, aby nie zostały one przejęte przez 
podmioty nieuprawnione. Zakaz dzielenia się treścią korespondencji przez 
adresata nakłada na niego dodatkowe obowiązki, z których nie zawsze bę-
dzie on zdawał sobie sprawę. Oczywiście między adresatem a nadawcą może 
powstać w niektórych okolicznościach szczególny obowiązek ochrony prawa 
do prywatności. Trudno wymagać też, aby strony zawierały umowy cywilno-
prawne, zobowiązując się do niewykorzystywania zawartych w korespondencji 
informacji. Jest to oczywiście możliwe i stosowane w odniesieniu do korespon-
dencji handlowej, ale wątpliwe w odniesieniu do prywatnej. Oczywiście na 
dalszym etapie może się pojawić problem publikacji korespondencji, co może 
naruszać prawa osobiste twórcy, będącym nadawcą. 

Sąd Najwyższy podniósł, że przepis art. 49 Konstytucji, zapewniając prawo 
i wolność komunikowania się oraz ochronę tajemnicy korespondencji, dotyczy 
w istocie dwóch praw i wolności, ściśle ze sobą powiązanych i obejmowanych 
często w literaturze jednym terminem „prawo komunikowania się”. Zauważył 
że zdolność do komunikowania się jest jedną z konsekwencji szeroko rozu-
mianej wolności obywatelskiej i osobistej, obejmującej wszystkie formy po-
rozumiewania się między ludźmi, natomiast tajemnica korespondencji jest 
pojęciem znacznie węższym, związanym przede wszystkim z prawem każde-
go człowieka do poszanowania życia prywatnego, jego prawa do zachowania 
w tajemnicy treści przekazu kierowanego do innych osób lub instytucji. 

Pogląd ten podzielił nieco później Sąd Okręgowy w Gdańsku w wyroku z 31 
stycznia 2014 r., wywodząc że wolność komunikowania się jest jedną z kon-
sekwencji szeroko rozumianej wolności obywatelskiej i osobistej, obejmującej 
wszystkie formy porozumiewania się między ludźmi, natomiast tajemnica ko-
respondencji jest pojęciem znacznie węższym, związanym przede wszystkim 
z prawem każdego człowieka do poszanowania jego życia prywatnego, jego 
prawa do zachowania w tajemnicy treści przekazu kierowanego do innych osób 
lub instytucji. Podkreślił że w art. 23 k.c. dobro osobiste w postaci tajemnicy ko-
respondencji mieści się w szeroko rozumianym prawie komunikowania się, jest 
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jednak odrębnym dobrem osobistym o znacznie węższym zakresie, chroniącym 
prawo do zachowania w tajemnicy przed osobami trzecimi treści koresponden-
cji21.

Sąd Apelacyjny w Warszawie odwołując się do treści art. 49 i 47 Konstytucji 
zauważył, że wolność i tajemnica komunikowania stanowią jeden z przejawów 
prywatności, wywodząc dalej, że z ochrony przewidzianej w Konstytucji i gwa-
rantowanej, jako dobro osobiste, korzysta tajemnica rozmów, tożsamość osób 
uczestniczących w nich, numery telefoniczne, adresy poczty elektronicznej, 
a także informacje o samym fakcie prowadzenia rozmowy, czasu jej trwania, 
prób połączenia oraz treści przekazu. Tak więc tajemnica ta obejmuje również 
tzw. bilingi. 

Kwestię tę rozwinięto także w innych judykatach. W uzasadnieniu w wyro-
ku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 19 kwietnia 2018 r.22 stwierdzono, że 
cywilnoprawna ochrona korespondencji oparta jest na ochronie dóbr osobi-
stych, a tajemnica korespondencji wskazała także wprost z art. 23 k.c. jako jedno 
z dóbr osobistych. Dodano przy tym, że ustawodawca nie wprowadził przy tym 
żadnych ograniczeń co do formy czy sposobu przesłania komunikatu, zatem 
korespondencja może być prowadzona w dowolnej formie i postaci. Może sta-
nowić ją nie tylko pismo w formie papierowej, ale również elektronicznej, dźwię-
kowej, wizualnej albo audiowizualnej. Termin „korespondencja”, jak wskazano 
w uzasadnieniu, oznacza zatem nie tylko korespondencję listowną, lecz także 
prowadzoną za pomocą innych środków, także elektronicznych. W wyroku Sądu 
Apelacyjnego w Warszawie z 18 listopada 2013 r.23 podkreślono, że wymienione 
w art. 23 k.c. dobra osobiste w postaci tajemnicy korespondencji chroni pra-
wo do zachowania w tajemnicy przed osobami trzecimi treści korespondencji. 
Naruszenie tego prawa może nastąpić przede wszystkich przez bezprawne za-
poznane się z treścią korespondencji, a także każda nieuprawniona ingerencja 
w nią, w tym zmiana jej treści bądź doprowadzenie do stanu, w którym do takiej 
ingerencji może dojść. 

Nie wdając się w przedstawienie dziejów walk o tajemnicę korespondencji, 
później także o tajemnicę komunikowania wypada jedynie zauważyć, że w pol-
skim systemie prawnym jest ona chroniona na różnych poziomach. Z jednej 
strony jest ona postrzegana w prawie konstytucyjnym jako wolność komuni-

21  Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 31 stycznia 2014 r. I C 1551/11, LEX nr 
1541182.

22  V ACa 1089/17.
23  VI ACa 674/13, LEX nr 1444946.
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kowania się, której esencją jest gwarancja tajemnicy24. Wyraża ją art. 49 Kon-
stytucji, pozostającym w ścisłym związku z art. 47 i 51 Konstytucji. Z drugiej 
strony traktowana jest tajemnica korespondencji jako jedno z dóbr osobistych 
człowieka, wymienione w treści art. 23 k.c., na straży którego stoi dyspozycja 
art. 24 k.c.25 W literaturze skonstatowano, że funkcję jaką spełniają przepisy 
prawa cywilnego dotyczące tajemnicy korespondencji, nie różnią się znacząco 
od tych, jakie przewidziano w Konstytucji, podkreślając że „nadrzędna pozycja 
normy konstytucyjnej stwarza szczególnie dogodną postawę do poszukiwania 
wspólnych, uniwersalnych elementów”26. Dostrzegając że korespondencja jest 
utworem odniesiono do niej treść art. 82 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych27. 

Korespondencja chroniona jest także poprzez prawa autorskie. W myśl art. 82 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych28, jeżeli 
osoba, do której osoba jest skierowana nie wyraziła innej woli, rozpowszechnia-
nie korespondencji w ciągu 20 lat od jej śmierci wymaga zezwolenia małżon-
ka, a w jego braku kolejno wstępnych rodziców lub rodzeństwa. W doktrynie 
prawa autorskiego nie ulega najmniejszej wątpliwości to, że uprawnionym do 

24  Mimo wagi, jaką należy wiązać z tajemnicą korespondencji nie doczekała się ona 
w płaszczyźnie konstytucyjnej, większej ilości opracowań. Ciągle niezastąpione wydają się 
rozważania L. Kańskiego, Prawo do prywatności, nienaruszalności mieszkania i tajemnicy 
korespondencji, [w:] Prawa człowieka. Model prawny, red. R. Wieruszewski, Wrocław– 
–Warszawa–Kraków 1991, s. 317–374. Por. także: A. Rogowska, Wolność i ochrona 
tajemnicy komunikowania się, [w:] Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw 
jednostki w polskim porządku prawnym, red. M. Jabłoński, Wrocław 2014, s. 199–207. 

25  W zakresie tajemnicy korespondencji jako dobra osobistego wciąż niezastąpiona jest 
monografia I. Dobosz, Tajemnica korespondencji jako dobro osobiste oraz jej ochrona w prawie 
cywilnym, Kraków 1989. Bardzo istotne uzupełnienie do tych rozważań wnoszą świetnie 
udokumentowane rozważania M. Markiewicza, Cywilnoprawna ochrona korespondencji, 
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 
2012, z. 115, s. 90–127 oraz D. Walkowskiego, Naruszenie prywatności w internecie poprzez 
ingerencje w tajemnice korespondencji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2006, nr 93, s. 268. Zob. także: M. Chakowski, 
P. Ciszek, Tajemnica korespondencji pracownika a ochrona tajemnicy handlowej pracodawcy, 
„Monitor Prawa Pracy” 2007, nr 1, s. 26–29. 

26  M. Safjan, Refleksje wokół konstytucyjnych uwarunkowań rozwoju ochrony dóbr 
osobistych, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2002, nr 1, s. 232. 

27  J.t. Dz.U. 2017, poz. 880 z późn. zm. Zob. T. Grzeszak, [w:] Prawo autorskie, red. 
J. Barta, Warszawa 2017, s. 806; J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie i praw 
pokrewne. Komentarz, Warszawa 2011, s. 529. 

28  J.t. Dz.U. 2017, poz. 880 z późn. zm.
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ujawnienia korespondencji jest jedynie adresat (osoba, do której korespondencja 
jest skierowana). Jednak w judykaturze wyrażono pogląd, iż zarówno nadawca, 
jak i adresat korespondencji mogą nie wyrazić zgody na jej rozpowszechnienie, 
powołując się na ochronę swoich dóbr osobistych, zwłaszcza tajemnicę kore-
spondencji, ochronę prywatności, ochronę czci29. Stanowisko Sądu Apelacyj-
nego wydaje się całkowicie nieuprawniona i pozbawiona racji. W tej bowiem 
sytuacji adresat korespondencji pozbawiony byłby możliwości dysponowania jej 
treścią. Sąd Apelacyjny uznał, że przeciwne stanowisko zawarte w orzeczeniu 
Sądu Okręgowego, od którego wniesiono odwołanie jest wadliwe. Przyjmując że 
także nadawca korespondencji może nie wyrazić zgody na jej rozpowszechnianie. 
Nie oparł jednak tego poglądu w żaden sposób, w żadnej mierze na jakiejkolwiek 
podstawie prawnej30. W judykaturze zaprezentowano również pogląd, że ujaw-
nienie treści korespondencji SMS i MMS wymaga zgody zarówno nadawcy, jak 
i odbiorcy. Skoro odbiorca nie wyraził zgody na rozpowszechnienie korespon-
dencji, to ujawniając ją nadawca korespondencji w postaci SMS-ów i MMS-ów 
naruszył dobro osobiste odbiorcy w postaci prawa do korespondencji. Zgodzić 
się należy z poglądem, że nadawca nie może ujawniać korespondencji, którą skie-
rował do kogoś, ale i w tym przypadku wydaje się być bezpodstawny pogląd, że 
ujawnienie korespondencji wymaga zgody zarówno nadawcy, jak i odbiorcy. 

Godzi się zauważyć, że przytoczone orzeczenia przełamują dobrze uzasad-
niony pogląd Sądu Najwyższego, że publikowanie korespondencji doręczonej 
już adresatowi jest uzależnione wyłącznie od zgody adresata, który od mo-
mentu doręczenia korespondencji jest wyłącznym jej dysponentem, a zgoda 
nadawcy na publikację nie jest wymagana31. 

29  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 lutego 2017 r. VI ACa 1875/15, 
LEX nr 2272076. 

30  W doktrynie na poparcie tezy, że publikowanie cudzej korespondencji jest do- 
puszczalne jedynie za łączną zgodą nadawcy i adresata, A. Patryk przytacza się wyrok Sądu 
Najwyższego z 17 listopada 2010 r. I CSK 664/09, LEX nr 612157. Stwierdzono jedynie 
w nim, że „z prawa do ochrony tajemnicy korespondencji wyprowadzone jest prawo 
o decydowaniu, które przysługuje łącznie nadawcy i adresatowi”, ale w i tym przypadku Sąd 
Najwyższy nie wskazał na czym opiera przekonanie o tym, iż takowe prawo przysługuje 
łącznie nadawcy i adresatowi. 

31  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 1982 r., II Cr 435/82, LEX nr 64098. 
W uzasadnieniu tego wyroku stwierdzono także, że ujawnienie przez osobę trzecią treści 
listów za zgodą ich adresatów, nie stwarza dla piszącego te listy roszczenia z art. 24 k.c. 
z tytułu naruszenia tajemnicy korespondencji przeciwko osobie trzeciej, która treść tych 
listów ujawniła. Ujawnienie w taki sposób korespondencji mogłoby natomiast być podstawą 
do roszczeń o ochronę innych dóbr osobistych z uwagi na treść tej korespondencji. 
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Urzeczywistnienie konstytucyjnej gwarancji tajemnicy komunikowania się 
zapewniają przepisy Kodeksu karnego. W literaturze zwraca się uwagę, że ze-
spolenie norm prawa karnego i konstytucyjnego w zakresie prawa do ochro-
ny komunikowania się mają długą tradycję i sięgają jeszcze Kodeksu karnego 
z 1932 r. 32, który w art. 253 penalizował otwarcie bez uprawnienia zamkniętego 
pisma, przywłaszczenie sobie lub zniszczenie cudzej korespondencji, zanim 
adresat się z nią zapoznał, a także „przyłączenie się do przewodu służącego do 
podawania wiadomości, albo podstępne uzyskanie nieprzeznaczonej dla niego 
wiadomości telefonicznej lub telegraficznej”. Kodeks karny z 1969 r. penali-
zował otwarcie bez uprawnienia zamkniętego pisma, nieprzeznaczonego dla 
sprawcy, ukrywanie lub niszczenie cudzej korespondencji zanim adresat się 
z nią zapoznał, albo przyłączanie się do przewodu służącego do podawania wia-
domości, albo podstępne uzyskanie nieprzeznaczonej dla sprawcy wiadomości, 
nadanej przy użyciu środków telekomunikacji. 

Zauważyć też należy, że na straży tajemnicy korespondencji stoi także prawo 
karne w art. 267 k.k., gdzie stwierdzono że podlega karze ten, kto bez upraw-
nienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając 
zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując 
albo omijając magnetyczne, informatyczne, albo inne szczególne jej zabezpie-
czenia33. W doktrynie przyjmuje się, że ochronie na gruncie art. 267 podlega 

32  A. Sakowicz, Prawnokarne gwarancje prywatności, Kraków 2006, s. 329. Podkreślano 
przy tym, że przedmiotem ochrony w art. 253 k.k. z 1932 r. jest sfera tajności, jako ogół 
stosunków osobistych i życia społecznego, których utrzymanie w tajemnicy przedstawia 
interes dla danej jednostki. S. Glaser, A. Mogilnicki, Kodeks karny. Komentarz, Kraków 
1934, s. 829. Wypada zwrócić uwagę na stanowisko wyrażone w odniesieniu do art. 253 k.k. 
z 1932 r. przez Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 3 lutego 2004 r. II KK 388/02, 
LEX nr 121287, „Prokuratura i Prawo – wkładka” 2004, nr 9, poz. 4, gdzie stwierdzono: 
„Wprawdzie art. 253 k.k. z 1932 r., podobnie jak obecny art. 267 k.k., za przestępcze 
naruszenie tajemnicy korespondencji traktują jedynie otwieranie »zamkniętych pism«, 
to jednak przepisy te wyznaczały i wyznaczają aksjologiczny kierunek postępowania 
z wszelką korespondencją. W kategoriach etycznych powszechnie stosowana i społecznie 
akceptowana była i jest zasada nieczytania cudzej korespondencji, nawet jeśli ma ona postać 
kart pocztowych. Stąd też przyjęcie, że sprawca zamiar »rozpowszechniania« realizował 
w drodze jednorazowej korespondencji na karcie pocztowej, budzi zasadnicze zastrzeżenia. 
Z obiektywnego punku widzenia, o »rozpowszechnianiu« można mówić wówczas, gdy 
określoną treść czyni się ogólnodostępną, a przynajmniej dostępną dla większej liczby 
nieoznaczonych z góry osób. W sytuacji skierowania korespondencji do określonego 
adresata, dopiero działanie tego ostatniego może doprowadzić do »rozpowszechnienia« 
treści, ale za to autor korespondencji co do zasady nie ponosi odpowiedzialności”. 

33  W literaturze podkreśla się, że ustawodawca penalizuje uzyskanie dostępu do 
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wyłącznie korespondencja zabezpieczona przez dostępem do niej osób trze-
cich. Natomiast zapoznanie się z treścią wiadomości umieszczonych na karcie 
pocztowej bądź kopercie, która nie była zaklejona, nie spełnia znamion czynu 
zabronionego z tego przepisu. Otwarcie zamkniętego pisma może polegać na 
rozerwaniu koperty na jej rozklejeniu, jak również na zastosowaniu urządzeń 
specjalnych umożliwiających zapoznanie się z treścią pisma bez niszczenia opa-
kowania, np. przez prześwietlenie34. W judykaturze kilkakrotnie wskazywano, 
że naruszeniem tajemnicy korespondencji jest takie jej nadanie, które chociażby 
tylko potencjalnie umożliwia zapoznanie się z nią osobom nieuprawnionym, 
w szczególności wysyłanie listów w niezaklejonej kopercie lub świadome nada-
nie go pod nieaktualny adres, pod którym może on zostać podjęty przez osoby 
inne niż adresat35. Przesądzono także w judykaturze, że tajemnica koresponden-
cji jest dobrem osobistym, które przynależy także osobom prawnym36. 

Penalizacji poddano także niszczenie informacji (art. 268 k.k.), wywoły-
wanie szkód w bazach danych, sabotaż komputerowy (269 k.k.), zakłócanie 
pracy w sieci (art. 269a k.k.), wreszcie bezprawne wykorzystywanie progra-
mów i danych37. 

informacji w trojaki sposób: poprzez otwarcie pisma zamkniętego, podłączenie się do 
sieci telekomunikacyjnej, wreszcie przez przełamanie, albo ominięcie zabezpieczenia. 
Zob. P. Kozłowska-Kalisz, Komentarz do art. 267 k.k., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. 
M. Mozgawa, Warszawa 2013, s. 617. 

34  W. Wróbel, Przestępstwa przeciwko ochronie informacji, [w:] Kodeks karny. Część 
szczególna, t. II, red. A. Zoll, Warszawa 2017, s. 646–647. 

35  Wyroki Sądu Apelacyjnego w Warszawie: z dnia 18 listopada 2013 r. VI ACa 674/13, 
LEX nr 1444946; z dnia 8 września 2011 r. VI ACa 297/11, LEX nr 1281139; Wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 listopada 1995 r., I ACr 529/95, LEX nr 23691.

36  Wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 10 listopada 2005 r. V CK 314/05, LEX nr 186727; 
z dnia 11 sierpnia 2016 r. I CSK 419/15, LEX nr 2087104. Wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie z dnia 20 października 2014 r. I ACa 456/14, LEX nr 1554794; Wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2005 r. VI SA/
WA 152/04, LEX nr 180425. 

37  M. Gryszczyńska, Tajemnica korespondencji, „Monitor Prawniczy” 2015, nr 24, 
s. 1335–1342; M. Rogalski, Kontrola korespondencji, Warszawa 2016, s. 339–355; B. Kunicka-
Michalska, Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, [w:] System prawa karnego, 
t. 8, red. L. Gardocki, Warszawa 2013; eadem, Przestępstwa przeciwko ochronie informacji 
i wymiarowi sprawiedliwości. Rozdział XXX i XXXIII kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 
2000; R. Kmiecik, Kontrola rozmów telefonicznych jako czynność procesowa i operacyjno-
rozpoznawcza, [w:] Wybrane problemy teorii i praktyki państwa i prawa, red. H. Groszyk, 
L. Dubel, Lublin 1986; K. Dudka, Kontrola korespondencji i podsłuch w polskim procesie 
karnym, Lublin 1998, passim. Literatura dotycząca nieuprawnionego dostępu do informacji 
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Generalnie nie można mieć wątpliwości, że to w pierwszym rzędzie Kon-
stytucja we wspomnianych wyżej regulacjach, formułuje treść i granice ta-
jemnicy komunikowania, w ramach której oczywiście mieści się tajemnica 
korespondencji, ujmując ją jako mieszczącą w sferze prywatności. Należy 
wskazać, że w zdaniu drugim art. 49 Konstytucji wskazano, że ograniczenie 
tajemnicy komunikowania „może nastąpić jedynie w przypadkach określonych 
w ustawie i w sposób w niej określony”. Spornym natomiast jest stosunek tre-
ści art. 49 Konstytucji do art. 54 ust. 1 Konstytucji gwarantującego wolność 
słowa, wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania 
informacji. Istotą wolności gwarantowanej w treści art. 54 ust. 1 Konstytucji 
jest możliwość przedstawiania swoich poglądów innym podmiotom. Z natury 
rzeczy zasadza się to na chęci dotarcia do odbiorcy38. Tymczasem rozwiązanie 
zawarte w art. 49 Konstytucji ma za cel zagwarantowanie zachowania w tajem-
nicy przed osobami postronnymi, pod którymi należy rozumieć także organy 
władzy publicznej zarówno istnienia kontaktów między jakimiś osobami, jak 
i treści, które są przekazywane w ramach tych kontaktów. 

i naruszenia tajemnicy komunikowania, koncentruje się na kwestiach odnoszących się 
do przestępstw informatycznych, cyberprzestępstw, tajemnic zawodowych, podsłuchu 
telekomunikacyjnego, hackingu, przestępstw komputerowych, teleinformacyjnych, ochrony 
informacji niejawnych. Można przypuszczać, że jest to spowodowane z jednej strony 
zanikiem tradycyjnej „papierowej” korespondencji, z drugiej brakiem reakcji ze strony 
organów ścigania na naruszenie korespondencji mailowej, SMS-owej. 

38  Wolność słowa, sformułowana w treści art. 54 ust. 1 Konstytucji, pozostaje jednak 
w ścisłym związku nie tylko z treścią art. 14 Konstytucji, lecz także z wolnością twórczości 
artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, z wolnością nauczania 
i korzystania z dóbr kultury statuowanych w art. 73 Konstytucji. Wolności sformułowane 
w treści art. 73 Konstytucji niewątpliwie można by pomieścić w treści art. 54 Konstytucji. 
Wyodrębnienie ich w osobnym przepisie wyraźnie oznacza, że ustrojodawca przyznaje 
szczególne znaczenie wolnościom sformułowanym w art. 73 Konstytucji, starając się 
zapewnić im maksymalnie silną ochronę. W doktrynie podkreśla się, że wolności, o których 
mowa w treści art. 73 Konstytucji dotyczą trzech sfer życia społecznego, a mianowicie 
wolności twórczości artystycznej – czyli wolności sztuki, wolności badań naukowych, 
która wraz z wolnością ogłaszania wyników badań oraz wolnością nauczania – składa się 
na wolność nauki, wreszcie wolność korzystania z dóbr kultury (L. Garlicki, Komentarz 
do art. 73 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, red. 
L. Garlicki, Warszawa 2003, s. 2). Formułujący tę typologię L. Garlicki konstatuje, że 
dwie pierwsze wyróżnione wolności są blisko związane z wolnością wyrażania poglądów, 
którą stanowi art. 54 Konstytucji – wskazując że pozwala to uznać je za szczególne formy 
realizacji tej wolności. W efekcie – zdaniem L. Garlickiego – oznacza to, że poszukując 
treści wspomnianych dwóch wolności można – i należy – stosować zasady wypracowane 
w oparciu o dyspozycję art. 54 Konstytucji.
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Gwarancji dopełnia art. 51 Konstytucji, wyrażający tzw. autonomię infor-
macyjną. Przepis ten podobnie jak art. 47 Konstytucji chroni tę samą wartość 
konstytucyjną – sferę prywatności. Autonomia informacyjna stanowi istotny 
element składowy prawa do ochrony prywatności, a polega na samodzielnym 
decydowaniu o ujawnianiu innym podmiotom informacji dotyczących własnej 
osoby, a także na sprawowaniu kontroli nad tymi informacjami, nawet jeśli 
znajdują się w posiadaniu innych osób39. Trybunał podkreślał równocześnie, 
że art. 51 Konstytucji ustanawia szczególny środek ochrony tych samych war-
tości, które chronione są za pośrednictwem art. 47 Konstytucji40. Ochrona 
prywatności i autonomii informacyjnej jest konsekwencją ochrony przyrodzo-
nej i niezbywalnej godności człowieka (art. 30 Konstytucji). Jak wskazywano 
w judykaturze, zachowanie przez człowieka godności wymaga poszanowania 
jego czysto osobistej sfery, w której nie jest narażony na konieczność „bycia 
z innymi” czy „dzielenia się z innymi” swoimi przeżyciami, czy doznaniami41. 
W piśmiennictwie wskazuje się niekiedy, że wolność komunikowania się do-
tyczy raczej porozumiewania się za pomocą pewnego środka przekazu, nie 
zaś bezpośredniej rozmowy osób w jakimś miejscu, albowiem to ostatnie jest 
raczej wyrazem prawa do prywatności42. 

Trybunał Konstytucyjny wykładając pojęcie autonomii informacyjnej 
i wolności komunikowania w kontekście prawa do prywatności przyjmował 
szerokie rozumienie wolności komunikowania, nie przeciwstawiając jej kate-
gorycznie prawu do prywatności43. W treści swoich orzeczeń wywodził on, że 
konstytucyjną ochroną wynikającą z art. 49 Konstytucji objęta jest tym samym 
treść komunikowana bezpośrednio, jak i za pomocą środków komunikowania 
się na odległość. Według Trybunału „przejawem prawa do prywatności jest 

39  Zob. wyroki TK z: 19 lutego 2002 r., sygn. U 3/01, OTK ZU nr 1/A/2002, poz. 3; 
20 listopada 2002 r., sygn. K 41/02, OTK ZU nr 6/A/2002, poz. 83; 13 grudnia 2011 r., sygn. 
K 33/08, OTK ZU nr 10/A/2011, poz. 116). Trybunał podkreślał równocześnie, że art. 51 
Konstytucji ustanawia szczególny środek ochrony tych samych wartości, które chronione 
są za pośrednictwem art. 47 Konstytucji (zob. wyrok TK z 12 listopada 2002 r., sygn. SK 
40/01, OTK ZU nr 6/A/2002, poz. 81. 

40  Zob. wyrok TK z 12 listopada 2002 r., sygn. SK 40/01, OTK ZU nr 6/A/2002, 
poz. 81.

41  Zob. wyroki TK z: 12 grudnia 2005 r., sygn. K 32/04, OTK ZU nr 11/A/2005, poz. 
132, cz. III, pkt 3.2; 23 czerwca 2009 r., sygn. K 54/07, OTK ZU nr 6/A/2009, poz. 86, 
cz. III, pkt 5.

42  P. Sarnecki, uwaga 3 do art. 49, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 
t. III, red. L. Garlicki, Warszawa 2007, s. 3.

43  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2005r., sygn. K 32/04.
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również wolność komunikowania się, która obejmuje nie tylko tajemnicę ko-
respondencji, ale i wszelkiego rodzaju kontakty międzyosobowe”44. Z punktu 
widzenia prawa do ochrony tajemnicy komunikowania się (art. 49 Konstytucji) 
„sposób porozumiewania się istotny jest tylko o tyle, o ile jego zastosowanie 
w danych warunkach (okolicznościach) pozbawia osoby trzecie, które nie są 
adresatami danych treści, możliwości zapoznania się z nimi. Tylko wtedy bo-
wiem można sensownie mówić o istnieniu jakiejś »tajemnicy«, którą można 
byłoby objąć ochroną. W konsekwencji, w tym jedynie znaczeniu forma ko-
munikacji może mieć in casu wpływ na zakres prawa do ochrony tajemnicy 
komunikowania się”45. 

Nie da się jednak zaprzeczyć, że w zakresie przedmiotowym tajemnica 
korespondencji wiąże się o tyle z wolnością wyrażania swoich poglądów, że 
sensem jest właśnie to, iż w korespondencji mogą być formułowane i przedsta-
wiane poglądy, których nadawca nie chce upowszechniać poza krąg adresatów, 
które chciałby, z różnych zresztą przyczyn, ukryć przed władzą publiczną. Pro-
blemem może być jednak to, że wypowiedzi zawarte w korespondencji mogą 
naruszać i częstokroć naruszają chronione prawem wolności i prawa innych 
osób. Mogą bowiem zawierać treści zniesławiające bądź znieważające, a także 
godzące w cześć, dobre imię, obrażające uczucia religijne, podważające zasady 
ustrojowe państwa, pochwalające i zachęcające do terroryzmu, nakłaniające do 
dezercji, niszczenia mienia, nawołujące do eksterminacji jakiejś grupy narodo-
wej, etnicznej, rasowej, do przeprowadzenia zamachu stanu, uchylania się od 
służby wojskowej, nakłaniające do popełnienia wszelkich przestępstw lub wy-
kroczeń. Możliwość zaistnienia takich sytuacji uzasadniać ma, zdaniem władz 
publicznych, możliwość i potrzebę kontroli korespondencji, także w sytuacji, 
kiedy jest nią przekaz kierowany nie do wielu osób, lecz tylko do jednej osoby.

Niesposób pominąć faktu, że tajemnica korespondencji sformułowana zo-
stała w art. 12 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w której stwierdzono:  
„Nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne, rodzin-
ne, domowe, ani w jego korespondencję, ani też uwłaczać jego honorowi lub 
dobremu imieniu. Każdy człowiek ma prawo do ochrony prawnej przeciwko 
takiej ingerencji lub uwłaczaniu”. Powszechna Deklaracja jest jednak doku-
mentem politycznym, a konkretne rozwiązania znalazły się zarówno w doku-
mentach normatywnych prawa międzynarodowego powszechnego (uniwer-

44  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2005 r., sygn. K 4/04, OTK 
ZU nr 6/A/2005, poz. 64.

45  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 lipca 2007 r., sygn. K 41/05, OTK ZU 
nr 7/A/2007, poz. 72, cz. III, pkt 5.2.
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salnego), jak i systemów regionalnych. Formułuje je art. 8 ust. 1 Europejskiej 
konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w którym 
stwierdzono: „Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego 
i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji”46. Podobna treść 
znalazła się także w art. 17 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatel-
skich i Politycznych, zawarowano, że „Nikt nie może być narażony na samo-
wolną lub bezprawną ingerencję w jego życie prywatne, rodzinne, dom czy 
korespondencje, ani też na bezprawne zamachy na jego cześć i dobre imię”47. 

46  Dz.U. 1993, nr 61, poz. 284. Treść art. 8 ust. 1 Europejskiej konwencji o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności wymienia cztery podstawowe sfery prywatności, 
a mianowicie życie prywatne, życie rodzinne, mieszkanie i korespondencja. Jak wskazuje 
się w judykaturze nie mogą być one traktowane rozłącznie, gdyż nakładają się na 
siebie, tworzą szereg szczegółowych praw i odpowiadających im obowiązków władzy 
publicznej. Celem ich jest ochrona godności człowieka i jego wolności. Wyraźnie 
podkreślono przy tym, że życie prywatne nie może być redukowane do spraw ściśle 
osobistych i wewnętrznych, lecz powinno być rozumiane także w wymiarze społecznym, 
jako możliwość rozwijania kontaktów z innymi i interakcji ze światem zewnętrznym. 
Zauważono także, że „korespondencja” obejmuje rozmaite sposoby wymiany wiadomości, 
między oznaczonymi podmiotami zarówno w postaci pisemnej, jak i za pośrednictwem 
faksu, poczty elektronicznej czy innych kanałów transmisji danych w ramach sieci 
internetowej. Wywiedziono również, że ingerencją w życie prywatne i korespondencję 
stanowią nie tylko indywidualne środki niejawnej kontroli, skierowane przeciwko 
oznaczonym podmiotom, ale także strategiczny monitoring połączeń i pozyskiwanie 
związanych z tym danych osobowych, komunikujących się podmiotów. Wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r., K 23/11, OTK-A 2014, nr 7, poz. 80. Zob. także: 
L. Garlicki, [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, red. 
idem, t. I, Warszawa 2010, s. 490 i n. 

47  Dz.U. 1977, nr 38, poz. 167. Na tle treści art. 13 w literaturze wyraźnie podkreślono, 
iż wszelka ingerencja w poufność korespondencji wyrażająca się w jej niedostarczaniu 
do adresata, cenzurowaniu, podsłuchiwaniu, nagrywaniu, upublicznianiu stanowi 
naruszenie praw człowieka. Państwo ma przy tym zapewnić statutowe, administracyjne 
lub inne środki, które umożliwią zachowanie korespondencji. Władze publiczne nie 
muszą dzięki temu podejmować skomplikowanych działań, ukrywających przed opinią 
publiczną fakt kontroli przekazów, zwłaszcza tych, które są rozpowszechnianie przez 
Internet. Wystarczy podporządkowanie sobie dominujących w Sieci przedsiębiorstw 
prywatnych lub jeszcze lepiej: podporządkowanie osób pełniących w nich funkcje 
zarządcze. Zdejmuje to z władz publicznych ciężar finansowy, kłopoty logistyczne oraz 
odpowiedzialność za treść podejmowanych czynności. Trochę to zdaje się przypominać 
wzajemne relacje między państwem a Kościołem w głębokim średniowieczu. Państwo, 
ograniczane dzisiaj przez konstytucje, konwencje, pakty nie chce samo podejmować się 
kontroli. Z łatwością akceptuje jednak wykonywanie jej przez szkołę, rodzinę, biblioteki, 
zakłady pracy, instytucje lokalne. Spełniając takowe funkcje, przywołane instytucje 
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W art. 7 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej stwierdzono w nieco 
szerszej formule: „Każdy ma prawo do poszanowania życia prywatnego i ro-
dzinnego, domu i komunikowania się”48. 

Zauważyć należy pewną zmianę terminologiczną w zakresie analizowa-
nej tu wolności. O ile Powszechna Deklaracja Praw Człowieka posługiwała 
się jeszcze terminem „korespondencja”, podobnie jak Europejska konwencja 
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i Międzynarodowy Pakt 
Praw Obywatelskich i Politycznych, to już w art. 7 Karty Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej mowa o poszanowaniu komunikowania się. 

W obszarze prawa unijnego wypada zwrócić uwagę na szereg dyrektyw 
dotyczących z jednej strony tajemnicy swobody komunikowania się tajemnicy 
korespondencji, z drugiej zaś ograniczeń dotyczących tych praw i wolności. 
W pierwszym rzędzie trzeba zwrócić uwagę na rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

chętnie posługują się filtrującymi programami Surfwatch. Oczywiście nie jest to jedyny 
sposób inwigilacji. Bardziej złożony to systemy ocenne (rating systems) znane również 
jako PICS (Platform for Internet Content Selection). Pozwalają one na nadawanie treściom 
umieszczanym w Sieci odpowiednich oznaczeń, z określonego punktu widzenia. 
W gruncie rzeczy redukuje to Internet do pozycji wszechogarniającego cenzora treści 
publikacji. Wprowadzony już w życie globalny system filtrowania treści pozwala z jednej 
strony na personalizację postrzegania rzeczywistości, zawężając perspektywę widzenia 
świata z drugiej – daje możność głębokiej kontroli tak poszczególnych osób, jak i całego 
społeczeństwa (a przynajmniej tej jego części, która korzysta z Internetu). Z biegiem 
czasu będzie to coraz większa grupa. Dodać raz jeszcze wypada, że jest to kontrola 
dokonywana za pełnym przyzwoleniem społecznym, wręcz entuzjastycznie przyjmowana 
przez większość obywateli epatowanych zagrożeniami, w gruncie rzeczy mało realnymi. 
Dość spojrzeć na historię terroryzmu, aby zobaczyć, że zamachów terrorystycznych 
w przeszłości bywało statystycznie rzecz biorąc więcej niż w chwili obecnej – aczkolwiek 
liczba ofiar była mniejsza, gdyż ataki te dotykały głównie funkcjonariuszy władzy: głowy 
państw, urzędników, zwłaszcza pełniących służbę w aparacie policyjnym i w wojsku. 
J. Sobczak, Wolność słowa a zjawisko inwigilacji przekazu internetowego, [w:] Oblicza 
Internetu. Architektura komunikacyjna sieci, red. M. Sokołowski, Elbląg 2007, s. 93–94. 
Zob. A. Gliszczyńska-Grabias, K. Sękowska-Kozłowska, [w:] Międzynarodowy Pakt Praw 
Obywatelskich (osobistych i politycznych), red. R. Wieruszewski, Warszawa 2012, s. 409– 
–413. 

48  Dz.Urz. UE C 2007, nr 33, s. 1. Zob. Zawiadomienie Komisji wytyczne dotyczące 
zapewnienia poszanowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej przy wdrażaniu 
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Dz.Urz. UE C 2016, nr 269, s. 1. 
Zob. także: J. Sobczak, [w:] Karta Praw Ppodstawowych. Komentarz, red. A. Wróbel, 
Warszawa 2013, s. 217–258. 
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)49, a także dyrektywę 2002/58/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 lipca 2002 r. dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicz-
nej (dyrektywa o prywatności) i łączności elektronicznej50. W motywach tej 
ostatniej dyrektywy stwierdzono: „Dane dotyczące abonentów przetwarzane 
w ramach sieci łączności elektronicznej w celu ustanowienia połączenia i prze-
noszenia informacji zawierają informacje dotyczące prywatnego życia osób 
fizycznych i dotyczą prawa do poszanowania tajemnicy korespondencji lub 
dotyczą uzasadnionych interesów osób prawnych. Takie dane mogą być prze-
chowywane tylko przez określony czas i wyłącznie w zakresie umożliwiającym 
świadczenie usług związanych z naliczaniem opłat i rozliczeń międzyopera-
torskich. Wszelkie dalsze przetwarzanie tego rodzaju danych przez dostawcę 
publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej do celów marketingu 
usług łączności elektronicznej lub w celu dostarczenia usług tworzących war-
tość dodaną, może być dozwolone tylko w przypadkach, gdy abonent wyraził 
na to zgodę na podstawie udzielonej mu przez dostawcę usług dokładnej i peł-
nej informacji o rodzajach zamierzonego dalszego przetwarzania oraz prawie 
abonenta do nieudzielenia zgody na przetwarzanie lub jej odwołania. Dane 
dotyczące ruchu wykorzystywane w marketingu usług komunikacyjnych lub 
dostarczenia usług tworzących wartość dodaną powinny również zostać usu-
nięte lub uczynione anonimowymi po dostarczeniu usług. Dostawcy usług 
powinni na bieżąco informować abonentów o rodzajach danych przez nich 
przetwarzanych oraz celach i czasie trwania przetwarzania danych”. 

Przy okazji należy też zwrócić uwagę na rozporządzenie Komisji (UE) nr 
611/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie środków mających zastoso-
wanie przy powiadamianiu o przypadkach naruszania danych osobowych na 
mocy dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady o prywatno-
ści i łączności elektronicznej51, a także dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu fi-
nansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu zmieniająca roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Ko-

49  Dz.Urz. UE L 2016, nr 119, s. 1.
50  Dz.Urz. UE L 2002, nr 201, s. 37 z późn. zm. 
51  Dz.Urz. UE L 2013, nr 173, s. 2. 
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misji 2006/70/WE52. Prawo Unii Europejskiej dopuszcza nałożenie obowiązku 
zatrzymywania i udostępniania treści korespondencji przez właściwe organy 
krajowe, jako odstępstwo od ochrony prawa do prywatności. Wyjątek ten do-
tyczy w pierwszym rzędzie zasad przetwarzania danych osobowych w sektorze 
łączności elektronicznej. Niejawne pozyskiwanie przez organy władzy publicz-
nej informacji o jednostce, musi jednak wymagać zachowania daleko idących 
gwarancji proceduralnych. 

Podkreślić w tym miejscu należy, że gwałtowny rozwój techniki daje moż-
liwości głębokiego inwigilowania zachowań społecznych każdego człowieka. 
Wyszukiwarki internetowe bez najmniejszej trudności agregują informacje 
o wszystkich aspektach życia jednostki, tworząc tym samym gotowe profile 
handlowe dla zainteresowanych podmiotów. Pozwala to także na prognozo-
wanie zachowań użytkowników sieci, a nawet na wpływanie na podejmowane 
decyzje, zarówno na polu gospodarczym, jak i społeczno-politycznym. Umoż-
liwia to również poznanie preferencji i oczekiwań politycznych, światopoglą-
dowych i wyznaniowych, zainteresowań seksualnych, stanu majątkowego etc. 
Dzięki niezbyt skomplikowanym narzędziom można ustalić bez żadnej trud-
ności jakie książki określony użytkownik Internetu czyta, jakie filmy ogląda, 
jakie strony internetowe odwiedza, jakich ma znajomych, gdzie bywa. Więk-
szość z tych informacji jednostka, korzystająca z Internetu, ujawnia sama, nie 
przywiązując zresztą do tego faktu większej wagi. Ludzie sami zamieszczają 
w sieci prywatne zdjęcia, często intymne, chwalą się majątkiem, dokonaniami, 
sukcesami bądź zwierzając się z porażek, aczkolwiek to ostatnie zjawisko jest 
stanowczo rzadsze. Popisują się swoją empatią zbierając na rzeczywiste lub 
wyimaginowane cele pieniądze. Portale społecznościowe dają złudne poczu-
cie bogatego życia towarzyskiego, funkcjonowania w grupie, ale jednocześnie 
pozwalają na głęboką penetrację tych wirtualnych społeczności53. 

Dążąc do inwigilacji i kontroli obywateli, starając się dociec treści ich poglą-
dów, wzajemnych związków i relacji, władze państwowe z natury rzeczy muszą 
znaleźć się w konflikcie z chronionymi przez prawo konstytucyjne w zasadzie 
we wszystkich państwach wolnościami i prawami człowieka, na straży których 
stoją dodatkowo akty prawa międzynarodowego. Nie wdając się w analizę tych 

52  Dz.Urz. UE L 2015, nr 141, s. 73. 
53  J. Sobczak, Bilingi i podsłuchy a prawo do prywatności, [w:] Społeczeństwo i polityka. 

Doświadczenia i wyzwania. Księga dedykowana Profesorowi Alfredowi Lutrzykowskiemu, 
red. J. Marszałek-Kawa, M. Popławski, Toruń 2015, s. 462–481; J. Sobczak, Wolność 
słowa a zjawisko inwigilacji przekazu internetowego, [w:] Oblicza Internetu. Architektura 
komunikacyjna sieci, red. M. Sokołowski, Elbląg 2007, s. 71–94. 
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ostatnich i odnosząc dalsze rozważania jedynie do sytuacji w Polsce wypada 
zauważyć, że poszanowanie i ochronę prywatności przez władze publiczne 
oraz generalny zakaz ingerencji w tę sferę gwarantuje art. 47 Konstytucji54.

54  Niemniej wypada odnotować, że w systemie prawnym Rady Europy, w licznych 
orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej: ETPCz) dokonującego 
wykładni Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 
(dalej: EKPCz) sformułowano na tle art. 8 ust. 1 Konwencji szereg warunków, którym 
odpowiadać musi wkraczanie państwa w sferę prywatności, wynikającą ze stosowania 
środków niejawnego pozyskiwania informacji o osobach. ETPCz nie zanegował 
dopuszczalności niejawnego pozyskiwania informacji o osobach przez władze publiczne, 
zauważając jednak, że koliduje to z prawem jednostek wynikającym z art. 8 EKPCz. 
Zob. orzeczenia ETPCz z 6 września 1978 r. w sprawie Klass i inni przeciwko Niemcom, 
§ 41 uzasadnienia; 24 kwietnia 1990 r. w sprawie Kruslin przeciwko Francji, skarga nr 
11801/85, § 26 uzasadnienia; 29 czerwca 2006 r. w sprawie Weber i Saravia przeciwko 
Niemcom, skarga 54934/00, § 77–79 uzasadnienia; 3 kwietnia 2007 r. w sprawie Copland 
przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga nr 62617/00, § 43–44 uzasadnienia; 1 lipca 2007 r. 
w sprawie Liberty i inni przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga nr 58243/00, § 56 uzasadnienia; 
28 czerwca 2007 r. w sprawie Association for European Integration and Human Rights and 
Ekimdzhiev przeciwko Bułgarii, skarga nr 62540/00, § 69 uzasadnienia; 10 lutego 2009 r. 
w sprawie Iordachi i inni przeciwko Mołdawii, skarga nr 25198/02, § 34 uzasadnienia; 
23 października 2012 r. w sprawie Hadzhiev przeciwko Bułgarii, skarga nr 22373/04, § 44 
uzasadnienia; 4 grudnia 2012 r. w sprawie Lenev przeciwko Bułgarii, skarga nr 41452/07, 
§ 144 uzasadnienia. Wskazywano także, że ochrona wynikająca z art. 8 ust. 1 EKPCz 
rozciąga się nie tylko na treść rozmów telefonicznych oraz innych form przekazywania 
informacji, takich jak: poczta, fax czy email, ale też obejmuje swym zakresem informacje 
dotyczące dat oraz długości rozmów telefonicznych, a ponadto danych połączeń 
przychodzących i wychodzących, czyli informacji zawartych w tzw. bilingach. Dane te 
stanowią integralny element komunikacji telefonicznej (ang. integral element in the 
communications made by telephone – zob. np. orzeczenia ETPC z 2 sierpnia 1984 r. 
w sprawie Malone przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga nr 8691/79, § 83–85; 25 września 
2001 r. w sprawie P.G. i J.H. przeciwko Wielkiej Brytanii, § 42 uzasadnienia; 1 marca 
2007 r. w sprawie Heglas przeciwko Czechom, § 60–61 uzasadnienia; 3 kwietnia 2007 r. 
w sprawie Copland przeciwko Wielkiej Brytanii, § 43–44 uzasadnienia). Trybunał wskazał, 
że pozyskiwanie danych zawartych w tzw. bilingach nie może wprawdzie być utożsamiane 
z podsłuchem rozmów telefonicznych, jednakże ujawnienie policji tego rodzaju danych 
bez zgody abonenta powinno być traktowane jako równoważne ingerencji w prawo 
zagwarantowane w art. 8 ust. 1 EKPCz (orzeczenia ETPCz z 2 sierpnia 1984 r. w sprawie 
Malone przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga nr 8691/79, § 83–85). Jednak zdaniem ETPCz 
nie narusza art. 8 EKPCz korzystanie z bilingów. W orzecznictwie ETPCz zauważono, 
że ingerencję w życie prywatne i korespondencję stanowią nie tylko indywidualne 
środki niejawnej kontroli skierowane przeciwko oznaczonym podmiotom, ale też 
strategiczny monitoring połączeń i pozyskiwanie związanych z tym danych osobowych 
komunikujących się podmiotów. Niedopuszczalny jest więc strategiczny monitoring 
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Internet i telefonia komórkowa oraz szereg innych rozwiązań technologicz-
nych zawłaszczają kolejne obszary prywatności, obejmując stałym nadzorem 
przemieszczanie się użytkowników w przestrzeni, relacje rodzinne, towarzy-
skie, aktywność zawodową, stan zdrowia, poziom zamożności. Źródłem takich 
informacji są bilingi połączeń telefonicznych, internetowe serwisy tematyczne, 
portale społecznościowe. W judykaturze zdaje się nie ulegać wątpliwości, że 
z ochrony przewidzianej dla dóbr osobistych korzysta tajemnica rozmów, toż-
samość uczestniczących w nich osób, ich numery telefoniczne, adresy pocz-
ty elektronicznej, a także informacje o samym fakcie prowadzenia rozmowy 
w czasie jej trwania, próbach połączenia oraz treściach przekazu. Tajemnica 
ta obejmuje także bilingi55.

W art. 180 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego56 nałożono na przedsiębiorcę 
telekomunikacyjnego obowiązek niezwłocznego blokowania połączeń teleko-
munikacyjnych lub przekazów informacji na żądanie uprawnionych podmio-
tów w sytuacji, gdy połączenia te mogłyby zagrażać obronności, bezpieczeń-
stwu państwa oraz bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. W art. 180a 
prawa telekomunikacyjnego nałożono na operatora publicznej sieci telekomu-
nikacyjnej oraz dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych 
obowiązek zatrzymywania i przechowywania danych, o których mowa w art. 

połączeń telekomunikacyjnych, utrwalanie rozmów telefonicznych nieoznaczonego kręgu 
rozmówców, a następnie identyfikowanie za pomocą słów kluczy informacji zawartych 
w tych rozmowach (decyzja ETPCz w sprawie Weber i Saravia przeciwko Niemcom z dnia 
29 czerwca 2006 r., skarga nr 54934/00, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001–76586 [dostęp: 1.06.2018]). Za ingerencję w sferę prywatności jednostek 
uznano także w judykatach ETPCz stosowanie przez organy władzy publicznej specjalnych 
środków inwigilacji, takich jak urządzenia techniczne umożliwiające niejawne rejestrowanie 
dźwięku oraz obrazu, w tym robienie zdjęć i filmowanie (orzeczenia ETPC z 28 czerwca 
2007 r. w sprawie Association for European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev 
przeciwko Bułgarii; 23 października 2012 r. w sprawie Hadzhiev przeciwko Bułgarii). 
Ingerencją taką jest też gromadzenie i przechowywanie danych na temat jednostek przez 
służby państwowe, niezależnie od sposobu, w jaki zostały zgromadzone. Zob. orzeczenia 
ETPC z 4 maja 2000 r. w sprawie Rotaru przeciwko Rumunii, skarga nr 28341/95, § 43– 
–44 uzasadnienia oraz 2 września 2010 r. w sprawie Uzun przeciwko Niemcom, § 46 
uzasadnienia. 

55  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2013, I ACa 1002/12, 
LEX nr 1322739. Terminem biling określa się wykaz połączeń zarejestrowanych przez 
określonego operatora. Obejmują one datę i godzinę połączenia, rzeczywisty czas jego 
trwania, numer wywołujący połączenie, numer sektora stacji bazowej, w zasięgu którego 
znajdował się numer telefonu sieci operatora udzielającego informacji, numer wywoływany. 

56  J.t. Dz.U. 2017, poz. 1907. 
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180c prawa telekomunikacyjnego57, generowanych w sieci telekomunikacyjnej 
lub przez nich przetwarzanych, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez 
okres 12 miesięcy, licząc od dnia połączenia lub nieudanej próby połączenia, 
a z dniem upływu tego okresu dane te niszczyć, z wyjątkiem tych, które zo-
stały zabezpieczone, zgodnie z przepisami odrębnymi. Czynić to wspomniani 
operatorzy winni na własny koszt58. Ponadto zobowiązano tych operatorów do 
udostępniania wspomnianych danych uprawnionym podmiotom. Dane te win-
ni chronić na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach przed 
przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą lub zmianą, nieupraw-
nionym lub bezprawnym przechowywaniem, przetwarzaniem, dostępem lub 
ujawnieniem59.

57  Zob. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie 
szczegółowego wykazu danych oraz rodzajów operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej 
lub dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych zobowiązanych do ich 
zatrzymania i przechowywania, Dz.U. 2009, nr 226, poz. 1828. Por. także: S. Chmielewski, 
[w:] Prawo telekomunikacyjne, red. M. Rogalski, Warszawa 2011, s. 646–681. Por. także: 
P. Fajgielski, Ochrona danych osobowych w telekomunikacji. Aspekty prawne, Lublin 2003, 
s. 235; X. Konarski, Obowiązki przedsiębiorcy telekomunikacyjnego jako administratora 
danych, „Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji” 2004, nr 4, s. 46–47; D. Adamski, Ochrona 
tajemnicy telekomunikacyjnej, „Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji” 2005, nr 2, s. 56. 

58  Dane te są ściśle określone w treści art. 180c ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo 
telekomunikacyjne (j.t. Dz.U. 2017, poz. 1907 z późn. zm.). Przy okazji wypada zauważyć, że 
w myśl stanowiska Sądu Najwyższego wyrażonego w postanowieniu z dnia 25 marca 2010 r. 
I KPZ 37/09 OSN KW 2010, nr 5, s. 43, koszty udostępniania danych, które nałożone zostały 
na operatorów poprzez przepis art. 180a ust. 1 pkt 2, w związku z art. 180c ust. 1 ustawy prawo 
telekomunikacyjne, obciążają operatora lub dostawcę i nie mogą wchodzić w skład kosztów 
sądowych, a zatem nie stanowią wydatków, o których mowa w art. 618 k.p.k. Por. także: 
M. Kiziński, Retencja danych telekomunikacyjnych, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 1, s. 138– 
–155. Zważyć należy, że przywołane przepisy art. 180a i 180c ustawy prawo telekomunikacyjne 
dotyczące retencji danych, zostały wprowadzone do polskiego systemu prawnego w skutek 
implementacji dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 
2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku 
ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem 
publicznych sieci łączności oraz zmieniająca dyrektywę 2002/58/WE (Dz.Urz. UE L 2006, 
nr 105, poz. 54). Zwrócić należy uwagę na obszerny katalog podmiotów uprawnionych do 
dostępu i utrwalania danych. Wśród nich znalazły się: Policja, Biuro Nadzoru Wewnętrznego, 
Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba 
Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmeria Wojskowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne 
i Krajowa Administracja Skarbowa. Zob. w tym przedmiocie I. Lipowicz, Między wolnością 
a bezpieczeństwem, „Rzeczpospolita” 2011, nr 3, s. 15. 

59  Przepisy te, przyznające służbom dostęp do danych telekomunikacyjnych, spotkały 
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W ten sposób powstała i rozwija się społeczeństwo informacyjne, przy 
czym towarzyszy temu procesowi zjawisko globalizacji. Pojawia się niezwy-
kle agresywna przestrzeń multimedialna poprzez rozmaite nośniki informacji 
wdziera się do wewnętrznego świata odbiorcy, opanowuje go i kształtuje. To-
warzyszy temu łatwość dostępu do informacji, szybkość wymiany skorelowana 
z możliwością nawiązywania pospiesznych i najczęściej dość powierzchow-
nych relacji między ludźmi. Sieć cybernetyczna powoduje, że czas i przestrzeń 
tracą ważność. Towarzyszy temu fragmentacja kontaktów komunikacyjnych, 
a pozorna anonimowość dyskursów obniża ich poziom sprzyjając wulgaryzacji 
przekazów. Łatwość przekazu pozwala przy tym na prawie nieograniczoną ma-
nipulację. Z tej ostatniej możliwości chętnie korzystają w pierwszym rzędzie 
władze publiczne, ale przecież nie tylko. 

Jak z tego wynika, współczesne środki przekazu sprzyjają ograniczeniu 
praw i wolności, stymulując także wprowadzenie przepisów mających na celu 
przeciwdziałanie korzystaniu z systemów finansowych w celu prania brud-
nych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Analiza przepływów finansowych 
ogranicza anonimowość, stając się narzędziem pozwalającym na kontrolę oby-
watela przez państwo. Prywatność ogranicza także wykorzystywanie biome-
trii i wprowadzenie dokumentów biometrycznych, które w założeniu miały 
wspomóc walkę z terroryzmem, ale w praktyce pozwalają na naruszanie pry-
watności posiadacza, umożliwiają kradzież tożsamości, a dodatkowo wyciek 
wrażliwych danych i dostęp do nich przez osoby nieuprawnione. W efekcie 
bardziej świadomy użytkownik Internetu, orientując się, że może być kon-
trolowany, będzie taił rzeczywiste poglądy oraz uczucia, aby nie narazić się 
władzy publicznej. Od takiej postawy pozostaje tylko jeden krok do tego, aby 
afirmować określone treści z pobudek konformistycznych, a następnie uznać 
je za swoje i zaakceptować. 

Wypada zauważyć, że podejmowane przez władze publiczne decyzje o kon-
troli korespondencji wkraczają w jedną z podstawowych wolności obywatel-
skich. Dopuszczalna taka kontrola być może jedynie w sprawach karnych i to 
pod ściśle określonymi warunkami. Wymaga to spełnienia określonych wy-
mogów proceduralnych zawartych w pierwszym rzędzie w Kodeksie postę-
powania karnego, czego w niniejszym tekście z braku miejsca nie umówiono. 
Szczególnie niebezpieczne jest podejmowanie kontroli korespondencji osób, 

się ze zdecydowaną krytyką I. Lipowicz podnoszącą, że nie spełniają one kryterium 
konkretności, które jest wymagane przez art. 49 Konstytucji, co powoduje, że służby te 
mogą w dowolnym przez siebie tylko ustalonym wypadku sięgać po dane objęte tajemnicą. 
I. Lipowicz, Między wolnością a bezpieczeństwem, „Rzeczpospolita” 2011, nr 3, s. 15.



68 Maria Gołda-Sobczak

w stosunku do których brak podstaw do wszczęcia postępowania karnego, 
a także takich, które zobowiązane są do zachowania tajemnicy zawodowej. 
Także i ten aspekt został pominiętych w niniejszych rozważaniach. 

Summary

The secret of correspondence is a very important rights and freedoms. It is guaran-
teed in acts of international law and by the provisions of the Polish Constitution. 
In the system of Polish law, constitutional norms specify the provisions of civil law, 
concerning personal rights, copyright and criminal law. The term correspondence 
should be understood broadly in the present relations and not limited only to tra-
ditional paper letters.

Keywords: correspondence, communication, criminal law, personal rights, inter-
national law, the secret of correspondence

Słowa kluczowe: korespondencja, komunikowanie, prawo karne, dobra osobiste, 
prawo międzynarodowe, tajemnica korespondencji



Agnieszka Fiutak1

Przestępstwo udaremnienia egzekucji 
(art. 300 § 2 k.k.) a odpowiedzialność karna lekarza 

– studium przypadku

Stan faktyczny

W 2006 r. pacjentka w klinice chirurgii plastycznej miała wykonany zabieg 
powiększenia piersi. Do zabiegu była znieczulana. W trakcie intubacji aneste-
zjolog przebił tchawicę, co doprowadziło do niedotlenienia mózgu i następnie 
śpiączki. W 2013 r. sąd2 uznał roszczenie o błąd w sztuce medycznej i zasądził 
400 tys. tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia oraz 5 tys. dożywotniej 
renty. Lekarz anestezjolog w 2006 r. zawarł umowę o rozdzielność majątkową 
i podział majątku wspólnego oraz darował żonie zagrożone zajęciem składniki 
majątku nieruchomość zabudowaną a także udział w części nieruchomości 
niezabudowanej o łącznej wartości 520 tys. W okresie od 2006 r. do 2013 r. 
przepisał na żonę także niezabudowaną działkę o wartości 10 000 zł, wkład bu-
dowlany w spółdzielni mieszkaniowej o wartości 26 712 zł, trzy auta o łącznej 
wartości 168 100 zł, niezabudowaną działkę o wartości 16 700 zł. Dodatkowo 
żona lekarza wystąpiła o alimenty na rzecz córki. Sąd uznał powództwo o zasą-
dzenie kwoty 19 500 zł miesięcznie tytułem przyczyniania się do zaspokojenia 
kosztów utrzymania rodziny3. Nie mając majątku lekarz nie zapłacił pacjentce 
orzeczonych kwot. Dług urósł do ok. 1,6 mln zł. 

Prokuratura oskarżyła lekarza i jego żonę, że działając wspólnie i w poro-
zumieniu doprowadzili do uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela w zakresie 
roszczeń majątkowych. W przypadku lekarza tj. o czyn z art. 300 § 2 k.k., a jego 
żony o czyn z art. 300 § 2 k.k. w zw. z art. 21 § 2 k.k. W dniu 19.07.2016 r. Sąd 
Rejonowy w Szczecinie skazał lekarza anestezjologa na 1,5 r. pozbawienia wol-
ności w zawieszeniu na okres próby wynoszący 5 lat i karę grzywny w rozmia-
rze 100 (stu) stawek dziennych, ustalając wysokość dziennej stawki na 100 (sto) 

1  Dr prawa, Wydział Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w War-
szawie, współkierownik Podyplomowego Studium Prawo Medyczne i Farmaceutyczne.

2  Wyrok SO w Poznaniu z 29.05.2013 r., I C 1044/09, niepubl.; wyrok SA w Poznaniu 
z 3.12.2014 r., I ACa 213/14, niepubl.

3  Wyrok SR Szczecin – Prawobrzeże i Zachód z 21.11.2013 r., VIII RC 561/13, niepubl.
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złotych każda stawka, a jego żonę na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu 
na okres próby 3 lat i karę grzywny w rozmiarze 100 (stu) stawek dziennych 
ustalając wysokość dziennej stawki na 50 (pięćdziesiąt) złotych każda stawka. 
Dodatkowo orzekł solidarny obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę 
na rzecz pokrzywdzonej 1 555 950 zł4. 

Apelację wnieśli pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego oraz obrońcy 
oskarżonych. Sąd Okręgowy w Szczecinie wyrokiem z 12.04.2017 r. (IV Ka 
1898/16, niepubl.) zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że uchylił roz-
strzygnięcie o obowiązku naprawienia szkody oparte o art. 46 § 1 k.k. W po-
zostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymał w mocy. Kasację na niekorzyść 
oskarżonych wniósł Prokurator Generalny5.

Specyfika spraw medycznych

Lekarz zobligowany jest do wykonywania zawodu zgodnie ze wskazaniami 
aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobie-
gania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej 
oraz z należytą starannością (art. 4 u.z.l.l.d.)6. Przyczyną błędów medycznych 
zazwyczaj jest brak należytej staranności po stronie lekarza w udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych. Dochodzi wówczas do powstania szkody w posta-
ci uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia u pacjenta lub nawet śmierci 
pacjenta. Z danych przedstawionych przez Prokuraturę Krajową wynika, że 
przybywa postępowań dotyczących błędów medycznych. W ubiegłym roku 
było ich 5678. W porównaniu z 2016 r. przybyło postępowań o 15%7. Wzrost  

4  Wyrok SR Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z 19.07.2016 r., sygna-
tura V K 512/15, niepubl.; http://www.gs24.pl/wiadomosci/szczecin/a/lekarz-i-jego-
zona-skazani-za-unikanie-komornika-musza-zaplacic-16-mln-zl,10422962/; http://www.
interwencja.polsatnews.pl/Interwencja__Oficjalna_Strona_Internetowa_Programu_IN-
TERWENCJA,5781/Archiwum,5794/Archiwum__News,5800/W_Spiaczce_Przez_Leka-
rzy,860483/index.html; http://www.panstwowpanstwie.polsatnews.pl/Panstwo_W_Pan-
stwie__Oficjalna_Strona_Programu,6067/News,6068/Gdzie_Diabel_Nie_Moze,1525010/
index.html; https://www.tvn24.pl/wideo/z-anteny/po-operacji-powiekszenia-piersi-jest-w-
stanie-wegetatywnym,311261.html?playlist_id=25386; https://plus.gs24.pl/wiadomosci/a/
szczecin-pan-doktor-i-alimenty-nie-placil-i-nie-ma-juz-auta,11716418.

5  Sprawa nie została jeszcze rozstrzygnięta przez SN. 
6  Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, t.j. Dz.U. 

2008, poz. 167z późn. zm., dalej jako: u.z.l.l.d.
7  https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-pr.ratury-krajowej/pr.ratura-prowadzi-

coraz-wiecej-spraw-dotyczacych-bledow-medycznych/?print-article.
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spraw jest także zauważalny w sprawach cywilnych o błędy medyczne. Rośnie 
również kwota zasądzanych odszkodowań i zadośćuczynień.

Błąd medyczny definiuje się jako „nieumyślne uszkodzenie ciała, lub pozba-
wienie życia chorego [...] wskutek nieświadomości zasad sztuki lub zaniedba-
nia, że błąd tylko wtedy może być uznany za karygodny, jeżeli był widoczny, 
jeżeli można go było uniknąć przez stosowanie zwykłych a nie nadzwyczajnych 
wiadomości lub zręczności”8.

Klasyfikacja błędów związana jest z etapem postępowania leczniczego 
i w związku z tym błędy dzieli się na błędy diagnostyczne, terapeutyczne, tech-
niczne, organizacyjne9. Wymienia się również błędy opiniodawcze.

W omawianym przykładzie Sąd zasądził 400 tys. tytułem odszkodowania 
i zadośćuczynienia oraz 5 tys. dożywotniej renty. Zasądzone kwoty są dla pa-
cjenta istotnym wsparciem w leczeniu powstałego uszczerbku na zdrowiu. 
Pacjentka jest całkowicie ubezwłasnowolniona i nigdy nie odzyska dawnej 
sprawności. Jak podkreślono w uzasadnieniu sądu „bez środków finansowych 
potrzebnych na jej opiekę nie ma szansy na życie w ogóle”. 

W komentowanej sprawie lekarz nie tylko nie naprawił swojego błędu po-
przez wykonanie zobowiązania jako dłużnika, ale świadomie doprowadził do 
ukrywania swojego majątku poprzez przepisanie go na swoją żonę. 

Znamiona przestępstwa udaremnienia egzekucji 
(art. 300 § 2 k.k.)

Zazwyczaj dłużnik nie ma zamiaru pokrzywdzenia wierzyciela. Jednak cza-
sami dłużnik swoim nieuczciwym i nagannym zachowaniem doprowadza do 
takiej sytuacji10. Karnomaterialna ocena opisywanego przypadku opiera się 
na analizie przestępstwa stypizowanego w art. 300 § 2 k.k., który stanowił 

8  Z. Marek, Błąd medyczny, odpowiedzialność etyczno-deontologiczna i prawna leka-
rza, Kraków 2007, s. 34; A. Liszewska, Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce 
lekarskiej, s. 28; eadem, Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce medycznej, „Edu-
kacja Prawnicza” 2009, nr 5, s. 3 i n.

9  Eadem, Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej, s. 28; M. Ne-
sterowicz, Prawo, s. 157–161; M. Filar, [w:] M. Filar, S. Krześ, E. Marszałkowska-Krześ, 
P. Zaborowski, Odpowiedzialność lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, Warszawa 2005, 
s. 144–153; G. Rejman, Odpowiedzialność, s. 178; A. Liszewska, Odpowiedzialność karna 
lekarza za błąd w sztuce medycznej, s. 3 i n. 

10  A. Płońska, Niektóre uwagi o przestępstwie udaremnienia zaspokojenia wierzycieli, 
„Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2000, , t. XXIC, nr 3119. 
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podstawę zarzutu wobec lekarza i jego żony. Słusznie prokurator uznał, że 
zachowanie lekarza polegało na udaremnieniu egzekucji. 

Przestępstwo stypizowane w art. 300 § 2 k.k. umieszczone jest w rozdziale 
dotyczącym przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. Jednak treść 
art. 300 § 2 k.k. nie ogranicza w jakikolwiek sposób działania tego przepisu 
tylko do wierzytelności związanych z obrotem gospodarczym.

1. Przedmiot ochrony art. 300 § 2 k.k.
Przedmiotem ochrony przestępstwa określonego w art. 300 § 2 k.k. jest ochro-
na obrotu gospodarczego oraz dodatkowo powaga orzeczeń organów pań-
stwowych11, w szczególności powaga orzeczeń sądowych12. 

Przedmiot ochrony przestępstwa określonego w art. 300 § 2 k.k. stanowi 
kwestię sporną. W literaturze i judykaturze występują rozbieżności w zakresie 
związku wierzytelności z działalnością gospodarczą. Zgodnie z pierwszym po-
glądem „przepis stanowi jedynie ochronę wierzytelności powiązanych z obro-
tem gospodarczym”13. Związane jest to z rodzajem dobra chronionego w roz-
dziale XXXVI, tj. przestępstwami przeciwko obrotowi gospodarczemu. 

Zasługującym na aprobatę jest drugie stanowisko, zgodnie z którym należy 
stosować art. 300 § 2 k.k. bez względu na związek wierzytelności z działalno-
ścią gospodarczą14. Zdaniem Sądu Najwyższego „kryminalizacja z art. 300 § 2 

11  Ibidem, s. 126; M. Bojarski, [w:]  Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, WK 2016, 
komentarz do art. 300 k.k.

12  Zob. J. Majewski, [w:] Kodeks..., red. A. Zoll, t. 3, 2008, s. 681; A. Michalska-Warias, 
[w:] Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, LEX 2016, komentarz do art. 300 § 2 k.k.; 
G. Łabuda, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, LEX 2014, red. J. Giezek (red.), 
komentarz do art. 300 k.k.

13  A. Płońska, Niektóre uwagi o przestępstwie udaremnienia zaspokojenia wierzycieli, 
„Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2009, t. 24, s. 124; por. R. Zawłocki, Glosa do uchwa-
ły SN z 26.11.2003, I KZP 32/2003, „Monitor Prawniczy” 2004, nr 14, s. 667; J. Majewski, 
Glosa do uchwały SN z 20.11.2000 r., I KZP 31/2000, OSP 2001, z. 5, poz. 75; M. Kozaczek, 
Zakres ochronny, który zapewnia art. 300 par. 2 kodeksu karnego, Glosa do uchwały SN 
z 26.11.2003 r. I KZP 32/03, „Prawo Bankowe” 2006, nr 10, s. 8; wyrok SA we Wrocławiu 
z 27.10.2011 r., II AKa 261/11, „Prokuratura i Prawo – wkładka” 2013, nr 1, poz. 26; „Istotę 
zakazu karnego zawartego w przepisie art. 300 § 2 k.k. stanowi dobro prawne w postaci »ob-
rotu gospodarczego« i to dobro określa zarazem przedmiot przestępczego ataku. Art. 300 § 2 
k.k. odnosi się wyłącznie do wierzytelności związanych z obrotem gospodarczym”.

14  K. Janczukowicz, Rodzaje wierzytelności objętych ochroną w ramach art. 300 § 2 
k.k., LEX/el. 2015; wyrok SR w Giżycku z 28.04.2015 r., V K 285/14, LEX nr 1796893: „Ujęte 
w przepisie art. 300 § 2 k.k. pojęcie „orzeczenia sądu lub innego organu państwowego” nie 
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k.k. związana jest z udaremnieniem lub uszczupleniem zaspokojenia jakich-
kolwiek należności wierzyciela, także tych spoza obrotu gospodarczego”15. 

Spór dotyczy również charakteru związku wierzytelności z działalnością 
gospodarczą. Wyróżnia się cztery stanowiska16. Według pierwszego zapa-
trywania działalność gospodarczą powinny prowadzić obie strony, zarówno 
dłużnik, jak i wierzyciel17. Zgodnie z drugim poglądem – co najmniej jedna 

jest ograniczone wyłącznie do orzeczeń dotyczących wierzytelności wynikających ze stosunku 
prawnego, w przypadku którego jedną ze stron jest podmiot obrotu gospodarczego. W dok-
trynie i orzecznictwie przyjęto pogląd, że przepis ten udziela ochrony roszczeniom wierzycieli 
niezwiązanym wyłącznie z obrotem gospodarczym, a więc takim również jak T.K., która do-
chodziła swoich roszczeń związanych z podziałem majątku wspólnego”. Postanowienie Sądu 
Najwyższego z dnia 24 stycznia 2013 r., I KZP 22/12, OSNKW 2013, nr 3, poz. 20 „Przepis 
art. 300 § 2 k.k. udziela ochrony również wierzytelnościom niezwiązanym z obrotem gospo-
darczym, w tym wynikającym z zobowiązań podatkowych”. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 
15 czerwca 2004 r., II KK 38/03, OSNKW 2004, nr 7–8, poz. 76: „Oddanie przedmiotów na 
przechowanie osobie godnej zaufania, w trybie określonym w art. 228 § 1 albo § 2 k.p.k., po-
woduje powstanie stosunku zobowiązaniowego przechowania (art. 835 k.c.), w którym organ 
wydający co do tej kwestii postanowienie jest wierzycielem, a osoba godna zaufania, której 
oddane zostały przedmioty na przechowanie – dłużnikiem. Natomiast zachowanie osoby 
godnej zaufania, polegające na usunięciu, ukryciu, zbyciu, darowaniu, niszczeniu, obciążaniu 
albo uszkadzaniu zajętych przedmiotów, o ile zostały spełnione pozostałe przesłanki odpowie-
dzialności karnej, wypełnia znamiona przestępstwa określonego w art. 300 § 2 k.k.” Uchwa-
ła Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2003 r., I KZP 32/03, OSNKW 2004, nr 1, poz. 3: 
„Użyte w art. 300 § 2 k.k. określenie »orzeczenia sądu lub innego organu państwowego« nie 
jest ograniczone tylko do orzeczeń dotyczących wierzytelności wynikających ze stosunku 
prawnego, którego jedną ze stron jest podmiot obrotu gospodarczego”. Postanowienie Sądu 
Najwyższego z dnia 13 listopada 2002 r., II KKN 121/01, LEX nr 56096: „Wprawdzie przestęp-
stwo określone w przepisie art. 300 § 2 k.k. jest przestępstwem indywidualnym, odnoszącym 
się do dłużników, niemniej jednak, brak jest podstaw do przyjęcia, że chodzi w nim jedynie 
o dłużników prowadzących działalność gospodarczą. Zatem zbycie przedmiotu, mogącego 
stanowić dowód w sprawie (wydanego lub znalezionego w czasie przeszukania), przez osobę 
godną zaufania, której przedmiot ten, w oparciu o właściwe orzeczenie wydane na podstawie 
art. 228 § 1 k.p.k., oddano na przechowanie, stanowi zachowanie podlegające penalizacji na 
podstawie art. 300 § 2 k.k., chroniąc nie tylko pewność obrotu cywilnoprawnego, ale i powagę 
orzeczeń wydanych przez organ państwowy”. O. Górniok, [w:] Prawo, s. 106–107.

15  Uchwała SN z 26.11.2013 r., I KZP 32/03, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 1, poz. 5, 
s. 8; O. Górniok, Glosa do uchwały SN z 26.11.2003 r., I KZP 32/2003, OSP 2004, nr 7/8, 
poz. 103, s. 444. 

16  A. Grześkowiak, K. Wiak, Kodeks karny. Komentarz, Legalis 2018, komentarz do 
art. 300 k.k.

17  M. Kulik, [w:] Kodeks karny, red. M. Mozgawa, Warszawa 2015, s. 801, w zakresie 
art. 300 § 1 k.k.
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strona18. Trzecie stanowisko stanowi, że działalność gospodarczą prowadzi 
wierzyciel19, a czwarte – dłużnik20. Biorąc pod uwagę pogląd wyrażony przez 
Sąd Najwyższy o braku związku wierzytelności z prowadzeniem działalności 
gospodarczej21, należy uznać, iż w kwestii charakteru związku wierzytelności 
z działalnością gospodarczą istnieje piąte stanowisko, zgodnie z którym żadna 
ze stron nie musi prowadzić działalności gospodarczej. 

2. Strona przedmiotowa
Czyn stypizowany w art. 300 § 2 k.k. ma charakter materialny i do jego wystą-
pienia niezbędne jest wystąpienie skutku w postaci udaremnienia lub uszczu-
plenia zaspokojenia wierzyciela lub wierzycieli22. W orzecznictwie wyrażony 
został pogląd, zgodnie z którym „Skutek przestępczy czynu zabronionego 
z art. 300 § 2 k.k. może nastąpić bądź jako udaremnienie, bądź jako uszczuple-
nie zaspokojenia wierzyciela, przy czym jako udaremnienie należy rozumieć 
całkowite wyłączenie zaspokojenia roszczenia, a przez uszczuplenie należy 
rozumieć uniemożliwienie zaspokojenia roszczenia w jakiejkolwiek części, 
przy czym okoliczność, że dłużnik tylko nieznacznie uszczuplił zaspokojenie 
swojego wierzyciela nie ma znaczenia w płaszczyźnie jego znamion, natomiast 
będzie miała istotny wpływ na ocenę karygodności zachowania sprawcy”23.

Zachowanie dłużnika – sprawcy polega na usuwaniu, ukrywaniu, zby-
waniu, darowaniu, niszczeniu, rzeczywistym lub pozornym obciążaniu albo 

18  P. Pośnik, R. Pośnik, O zakresie, s. 97, 99; R. Zawłocki, [w:] Kodeks karny. Część 
szczególna, t. II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Warszawa 2010, s. 1474; idem, [w:] Kodeks 
karny. Część szczególna, t. II, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2013, s. 791–792; 
post. SN z 3.6.2002 r., II KKN 220/00, niepubl.

19  Uchwała SN z 20.11.2000 r., I KZP 31/00, OSNKW 2001, nr 1–2, poz. 5.
20  J. Majewski, [w:] Kodeks karny, t. III, red. A. Zoll, Warszawa 2016, s. 717–720; 

J. Skorupka, Rodzajowy przedmiot ochrony, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 1, s. 130–134; 
G. Łabuda, [w:] Kodeks karny. Część szczególna, red. J. Giezek, Warszawa 2014, s. 1239– 
–1240; A. Grześkowiak, K. Wiak, Kodeks karny...

21  Zob. powołane orzeczenia Uchwała SN z 26.11.2013 r., I KZP 32/03, Żółtek, Prawo, 
s. 320–326.

22  Zob. wyrok SN z dnia 8 stycznia 2008 r., III KK 368/07, „Biul. PK” 2008, nr 2, 
poz. 15. wyrok SA w Warszawie z 7 kwietnia 2014 r., II AKa 64/14, LEX nr 1455650. Mi-
chalska-Warias, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, LEX 2016, komentarz do 
art. 300 § 2 k.k.; M. Bojarski, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, wyd V, WK 2016, 
komentarz do art. 300 k.k.

23  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 maja 2012 r., II AKa 148/12, 
LEX nr 1220205.
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uszkadzaniu składników swojego mienia, które są zajęte lub zagrożone zaję-
ciem komorniczym, przy czym dłużnik swoim zachowaniem udaremnia lub 
uszczupla zaspokojenie swego wierzyciela i przez to udaremnia wykonanie 
orzeczenia sądu lub innego organu państwowego24.

Wystarczające do dokonania przestępstwa udaremnienia egzekucji jest 
ustalenie, że sprawca dążył do osiągnięcia celu jakim jest udaremnienie wy-
konania orzeczenia. 

W orzecznictwie wyrażony został pogląd, zgodnie z którym „Do isto-
ty przestępstwa z art. 300 § 2 k.k. należy rzeczywiste wyrządzenie szkody. 
W wypadku, gdy czynność polegająca na rozporządzeniu majątkiem nie miała 
rzeczywistego wpływu na zaspokojenie wierzyciela, to wobec braku znamie-
nia skutku w postaci udaremnienia zaspokojenia wierzyciela, nie dochodzi do 
popełnienia przestępstwa z art. 300 § 2 k.k.”25.

Warto też odnotować stanowisko Sądu Najwyższego, który uznał że „zbycie 
rzeczy zajętej w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonym na podstawie 
Kodeksu postępowania cywilnego, może wyczerpywać znamiona przestępstwa 
określonego w art. 300 § 2 k.k. – mimo przewidzianej w art. 848 k.p.c. możli-
wości kontynuowania postępowania egzekucyjnego przeciwko nabywcy rzeczy 
– o ile zaistnieje skutek w postaci udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia 
wierzyciela”, oraz „w sytuacji możliwości kontynuowania skutecznej egzekucji 
wierzytelności w stosunku do nabywcy «mienia zajętego» skutek może nie za-
istnieć, powodując brak podstaw do przypisania przestępstwa sprawcy, który 
zrealizował swoim działaniem pozostałe jego znamiona”26.

24  Zob. w kwestii ustalenia momentu zajęcia składników majątku lub zagrożenia za-
jęciem: K. Buczkowski, Przestępstwa..., s. 69. Zob. postanowienie SN z dnia 4 listopada 
2002 r., III KK 283/02, OSNKW 2003, nr 3–4, poz. 34; zob. też: wyrok SN z dnia 26 czerwca 
2008 r., IV KK 42/08, OSNKW 2008, nr 9, poz. 76, w którym Sąd ten wskazał, że do wy-
pełnienia wszystkich znamion przestępstwa z art. 300 § 2 „konieczne jest udaremnienie 
bądź uszczuplenie egzekucji”. Por. też: Sąd Najwyższy w wyr. z dnia 3 lipca 2007 r., II KK 
336/06, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 12, poz. 10. Por. W. Krahel, Cywilnoprawne impli-
kacje odpowiedzialności za przestępstwa na szkodę wierzycieli, „Palestra” 1998, nr 11–12.

25  Też wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2014 r., II AKa 
59/14, LEX nr 1621283 Podobnie wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyr. 
z dnia 28 listopada 2013 r., II AKa 350/13, KZS 2014, z. 4, poz. 67; zob też wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 maja 2012 r., II AKa 148/12, KZS 2012, z. 10,  
poz. 61.

26  Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia z dnia 20 stycznia 2005 r., I KZP 
31/04, OSNKW 2005, nr 2, poz. 20; zob. też wyrok SN z dnia 3 lipca 2007 r., II KK 336/06, 
„Prokuratura i Prawo” 2007, nr 12, poz. 10. Zmiana w treści art. 300 § 2 k.k. została wpro-
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3. Podmiot
Przestępstwo udaremnienia egzekucji należy do przestępstw indywidualnych 
właściwych, może popełnić je tylko dłużnik. Z art. 353 k.c. można wywnio-
skować, że dłużnik to osoba, która zobowiązana jest do spełnienia świadczenia 
na żądanie wierzyciela, natomiast wierzycielem jest osoba, której przysługuje 
prawo domagania się spełnienia świadczenia27. 

W doktrynie wyrażony został pogląd, zgodnie z którym „powołując się 
m.in. na rodzajowy przedmiot ochrony oraz obowiązującą w prawie karnym 
zasadę subsydiarności”28 dłużnikiem może być wyłącznie osoba prowadzą-
ca działalność gospodarczą29. Na aprobatę zasługuje przeciwne stanowisko, 
twierdzące że „art. 300 kryminalizuje utrudnianie dochodzenia roszczeń przez 
każdego dłużnika, niezależnie od tego, czy prowadzi on działalność gospodar-
czą, czy też nie”30. 

Kolejny dylemat stanowi kwestia wierzyciela czy może nim być każdy, czy 
tylko osoba prowadząca działalność gospodarczą31. Sąd Najwyższy, powołując 
się na wykładnię historyczną, językową, systemową oraz funkcjonalną uznał: 
„W art. 300 § 2 k.k. nie wyróżniono żadnej kategorii wierzycieli, a więc kierując 
się zasadą lege non distinguente trzeba przyjąć, iż przepis ten nie ogranicza 
ochrony tylko do wierzycieli prowadzących działalność gospodarczą i zobo-
wiązań powstałych w ramach obrotu gospodarczego”. Zwraca uwagę różnica 

wadzona przez ustawę z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 233, poz. 1381). 

27  Zob. K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, t. I: Komentarz. Art. 1–449, wyd. 9, 
Legalis, komentarz do art. 353 k.c.; K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 18, 
Legalis, komentarz art. 353; E. Gniewek, P. Machnikowski, Komentarz cywilny. Komentarz, 
wyd. 8, Legalis, komentarz art. 353

28  A. Michalska-Warias, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, LEX 2016, 
komentarz do art. 300 § 2 k.k.

29  Ibidem. Zob. J. Majewski, [w:] Kodeks..., red. A. Zoll, t. 3, 2008, s. 687–689; J. Sko-
rupka, glosa do uchwały SN z 20 listopada 2000 r., I KZP 31/00, OSP 2001, z. 10, s. 489– 
–491; tak też: M. Kulik, [w:] Kodeks..., red. M. Mozgawa, 2013, s. 700.

30  A. Michalska-Warias, [w:] T. Bojarski, Kodeks karny. Komentarz, wyd. VII, LEX 
2016, komentarz do art. 300 § 2 k.k. Tak: A. Marek, Kodeks..., 2010, s. 646; O. Górniok, 
Przestępstwa..., s. 61. Zob. wyrok z 5 stycznia 2000 r., V KKN 192/99, „Prokuratura i Prawo 
– wykładka” 2000, nr 6, poz. 6.

31  A. Michalska-Warias, [w:] Kodeks karny. Komentarz,  red. T. Bojarski, LEX 2016, 
komentarz do art. 300 § 2 k.k. Por. K. Dubicki, Wybrana problematyka podmiotowego 
zakresu stosowania norm z art. 300 § 1 i 2 k.k., „Przegląd Sądowy” 2017, nr 9, s. 68–80.
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w konstrukcji pomiędzy treścią art. 300 § 2 k.k. a treścią art. 6 § 2 ustawy 
z dnia 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego. Ten ostatni 
przepis penalizował bowiem tego rodzaju czyny „mające na celu udaremnienie 
wykonania, związanego z działalnością gospodarczą, orzeczenia sądu lub inne-
go organu państwowego. W orzecznictwie i piśmiennictwie dominuje pogląd, 
że art. 300 § 2 k.k. zastąpił zarówno art. 258 k.k. z 1969 r., jak i przepis art. 6 § 2 
ustawy o ochronie obrotu gospodarczego. Usytuowany w rozdziale »Przestęp-
stwa przeciwko obrotowi gospodarczemu«, chroni na zasadzie równorzędno-
ści interesy wszystkich wierzycieli, a jednocześnie powagę należną orzecze-
niom wydanym przez sądy i inne organy państwowe. Zarówno wierzycielem, 
jak i dłużnikiem może być w zasadzie każdy z podmiotów prawa cywilnego32. 
Co więcej, »wierzycielem« można być nie tylko z tytułu określonego stosunku 
cywilnoprawnego o charakterze zobowiązaniowym, ale także z powodu wielu 
innych zdarzeń, także o charakterze jednostronnym (przykładowo – z tytułu 
czynów niedozwolonych – art. 415 i n. k.c., bezpodstawnego wzbogacenia – 
art. 405 i n. k.c. czy prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia – art. 752 i n. 
k.c.). Także akty administracyjne oraz orzeczenia sądowe mogą stanowić źró-
dło powstania stosunku obligacyjnego33. 

Zdaniem Sądu Najwyższego „Gdyby uznać, że przepis art. 300 § 2 k.k. 
chroni jedynie takie orzeczenia [tj. wyłącznie z obrotem gospodarczym – A.F.], 
powstałaby niewytłumaczalna i niemożliwa do akceptacji luka w stosunku do 
stanu prawnego istniejącego pod rządami poprzednich ustaw. Analiza uza-
sadnienia projektu obecnego Kodeksu karnego nie daje żadnych podstaw do 
przyjęcia, aby taki był cel ustawodawcy”34.

32  Por. P. Machnikowski, [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo Zobowiązań – część 
ogólna, t. 5, red. E. Łętowska, Warszawa 2013, s. 125–126.

33  Por. A. Olejniczak, [w:] red. A. Kidyba, Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Warszawa 
2010, s. 21. Odnotować należy postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2013 r., 
I KZP 22/12, OSNKW 2013, nr 3, poz. 20.

34  Por. Nowe kodeksy karne z uzasadnieniami, Warszawa 1997, s. 209–212. Przepis 
ten nie zawiera ograniczenia do roszczeń związanych z działalnością gospodarczą, jest 
bowiem w piśmiennictwie prawniczym wielokrotnie i silnie akcentowane. Por. m.in.: R. Gó-
ral, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2007, s. 527; M. Bojarski, [w:] Kodeks 
karny. Komentarz, red. O. Górniok, Warszawa 2006, s. 888; O. Górniok; Przestępstwa go-
spodarcze. Komentarz, Warszawa 2000, s. 60 i n.; A. Michalska-Warias, [w:] Kodeks karny. 
Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2012, s. 824. W doktrynie uznawano zatem trafność 
interpretacji, że w art. 300 § 2 k.k. mamy do czynienia z czynem chroniącym nie tylko ob-
rót gospodarczy, ale też powagę orzeczeń sądowych, a co za tym idzie – brak jest racji, by 
określenie „orzeczenie sądu” ograniczać do orzeczeń dotyczących działalności gospodar-
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Argumentem za uznaniem, że żadna ze stron nie musi być podmiotem 
związanym z obrotem gospodarczym jest odniesienie się do upadłości kon-
sumenckiej35. Zgodnie z art. 10 pr. up. upadłość ogłasza się w stosunku do 
dłużnika, który stał się niewypłacalny. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utra-
cił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych 
(art. 11 ust. 1 pr. up.). Ustawodawca w art. 11 ust 2 pr. up. założył, że dłużnik 
utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pienięż-
nych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy 
miesiące. Prawo upadłościowe reguluje m.in. kwestię zasad dochodzenia rosz-
czeń od niewypłacalnych dłużników będących osobami fizycznymi niepro-
wadzącymi działalności gospodarczej (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 4)36. Słusznie Sąd 
Najwyższy powołał się także na art. 64 ust. 2 Konstytucji RP, z którego „można 
wyprowadzić zasadę równości praw wszystkich wierzycieli”37. 

czej, tym bardziej że kodeks karny z 1997 r. nie zawiera w rozdziale XXX („Przestępstwa 
przeciwko wymiarowi sprawiedliwości”) odpowiednika art. 258 KK69 (por. M. Kulik, [w:] 
Kodeks karny..., red. M. Mozgawa, s. 630; R.A. Stefański: Prawo karne materialne. Część 
szczególna, Warszawa 2009, s. 618). Mając jednak na uwadze, iż – jak to już wcześniej 
wskazano – wielu autorów prezentowało także stanowisko przeciwne (chociaż częściej 
odnoszące się do przedmiotu ochrony z art. 300 § 1 k.k.) – można co najwyżej uznać, iż 
doktryna jest w tym zakresie podzielona (por. J. Potulski, [w:] Kodeks karny. Komentarz, 
red. R. Stefański, teza 38 do art. 300 k.k., SIP Legalis 2012).

35  Ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe, tekst jedn.: Dz.U. 2017, poz. 2344 ze 
zm., dalej jako pr. up. Upadłość konsumencka została wprowadzona do polskiego prawa 
upadłościowego i naprawczego 31.03.2009 r. 

36  A. Michalska-Warias, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, wyd. VII, 
LEX 2016, komentarz do art. 300 § 2 k.k. Zob. K. Buczkowski, Przestępstwa..., s. 67–68. 
Por. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 listopada 2000 r., I KZP 31/00, OSNKW 2001, 
nr 1–2, poz. 5; por. M. Bojarski, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, wyd V, WK 
2016, komentarz do art. 300 k.k. A. Flak, Rozważania na temat podmiotów odpowiedzial-
ności karnej za przestępstwo udaremniania egzekucji na szkodę wierzyciela, cz. I, „Przegląd 
Prawa Egzekucyjnego” 2017, nr 1, s. 79–94; A. Flak, K. Szołtysik, Rozważania na temat 
podmiotów odpowiedzialności karnej za przestępstwo udaremnienia egzekucji na szkodę 
wierzyciela, cz. II, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2017, nr 2, s. 72–91.

37  Odmiennie jednak, ograniczając ochronę z art. 300 § 2 k.k. do wierzytelności zwią-
zanych z obrotem gospodarczym: wyrok SA we Wrocławiu z dnia 27 października 2011 r., 
II AKa 261/11, OSAW 2012, nr 4, poz. 263 oraz wyrok SA we Wrocławiu z dnia 21 lutego 
2012 r., II AKa 338/11, KZS 2014, z. 1, poz. 82. Por. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 
6 marca 2009 r., II KK 283/08, LEX nr 507938.
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4. Strona podmiotowa
Przestępstwo określone w art. 300 § 2 k.k. może być popełnione umyślnie 
w zamiarze bezpośrednim kierunkowym, tzn. sprawca – dłużnik musi swoim 
zachowaniem prowadzić do celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub 
innego organu państwowego38. 

W judykaturze wyrażony został pogląd, zgodnie z którym „Warunkiem od-
powiedzialności za przestępstwo z art. 300 § 2 k.k. jest wiedza osoby dokonu-
jącej wymienionych w przywołanym przepisie czynności, że mienie, których 
dotyczą, jest już zajęte lub co najmniej zagrożone zajęciem. Owa świadomość, 
z oczywistych względów, musi też występować po stronie pomocnika do czynu 
z art. 300 § 2 k.k.”39.

Zachowanie sprawy polega na usuwaniu, ukrywaniu, zbywaniu, darowa-
niu, niszczeniu, obciążaniu rzeczywistym lub pozornym oraz na uszkadzaniu 
składników mienia, które miały służyć do zaspokojenia roszczeń wierzyciela40. 
Dodatkowo w komentowanym artykule mowa jest o usuwaniu znaków zajęcia. 
Z art. 854 k.p.c. wynika, że komornik na każdej zajętej rzeczy umieszcza znak 
ujawniający na zewnątrz jej zajęcie41. 

Podkreślić należy, że nie każde usunięcie, ukrycie czy zbycie składników 
majątku jest karalne, chodzi tylko o takie zachowanie dłużnika, które dopro-
wadza do udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela42. 

Przemilczanie przez dłużnika składników majątku może być uznane za 
przestępstwo z art. 300 § 2 k.k. popełnione poprzez zaniechanie. 

38  Zob. wyrok SN z dnia 22 września 2005 r., III KK 140/05, OSNwSK 2005, poz. 1731.
39  Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyr. z dnia 28 października 2014 r., II AKa 183/14, 

LEX nr 1602953; zob. A. Michalska-Warias, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, 
wyd. VII, LEX 2016, komentarz do art. 300 § 2 k.k.; G. Łabuda, [w:] Kodeks karny. Część 
szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, LEX 2014, komentarz do art. 300 k.k.; M. Bojarski, 
[w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, wyd V, WK 2016, komentarz do art. 300 k.k.

40  J. Majewski, [w:] Kodeks karny..., red. A. Zoll, t. 3, s. 692; J. Skorupka, Karnoprawna 
ochrona wierzycieli, Toruń 2001, s. 293.

41  E. Marszałkowska-Krzes (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, wyd. 
21, Legalis 2018; A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska, Kodeks postepowania cywilnego. Ko-
mentarz, wyd. 9, Legalis 2017.

42  Sąd Apelacyjny w Rzeszowie uznał: „Obojętne są również sposób i forma zbywania 
przez dłużnika składników swego majątku”. Por. wyrok SA w Rzeszowie z dnia 13 czerwca 
2013 r., II AKa 40/13, LEX nr 1322647.
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5. Zagrożenie karne i tryb ścigania
Występek określony w art. 300 § 2 k.k. zagrożony jest karą pozbawienia wol-
ności od 3 miesięcy do lat 5. Sąd może wobec sprawcy, który dobrowolnie 
naprawił szkodę w całości, zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a na-
wet odstąpić od jej wymierzenia (art. 307 § 1 k.k.). W przypadku gdy sprawca 
częściowo naprawił szkodę Sąd może nadzwyczajnie złagodzić karę (art. 307 
§ 2 k.k.). Przestępstwo udaremnienia egzekucji ścigane jest z urzędu. 

Naprawienie szkody z 46 k.k.

W analizowanej sprawie Sąd Rejonowy na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzekł 
również o solidarnym obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz 
pokrzywdzonej pacjentki do rąk jej opiekuna prawnego kwoty 1 555 950 zł. 

Sąd Okręgowy zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że uchylił rozstrzy-
gnięcie o obowiązku naprawienia szkody oparte o przepis art. 46 § 1 k.k.

Zgodnie z art. 46 § 1 k.k. W razie skazania Sąd może orzec, a na wniosek 
pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy pra-
wa cywilnego, obowiązek naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej 
przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; przepisów 
prawa cywilnego o możliwości zasądzenia renty nie stosuje się.

Podsumowanie

Przestępstwo ukrywania majątku w sprawach związanych z roszczeniami o błę-
dy medyczne jest szczególnie istotne. Dotyczy bowiem pacjenta, który doznał 
szkody na zdrowiu działaniem lekarza i pomimo zasądzonej kwoty roszczenia 
odszkodowawczego nie może podjąć leczenia naprawczego, rehabilitacji, gdyż 
lekarz swoim bezprawnymi i karygodnym zachowaniem uniemożliwia takiego 
leczenia. 

Niestety aktualne przepisy nie chronią w wystarczający sposób powagi 
orzeczeń sądowych ani też nie zabezpieczają we właściwy sposób postępowa-
nia egzekucyjnego43. Z jednej strony można zauważyć zasadność wprowadze-
nia § 2 do art. 300 k.k., a z drugiej strony budzi on wiele kontrowersji poprzez 
dwuznaczne interpretacje. 

43  M. Kozaczek, Zakres ochronny..., s. 60.
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Należałoby się zastanowić nad ewentualnym wprowadzeniem przepisów 
np. do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta chroniących pa-
cjenta, jako szczególnego podmiotu, który jest wierzycielem w przypadku gdy 
Sąd zasądzi roszczenie z tytułu błędu medycznego. Jak już to zostało wskazane 
wyżej dla pacjenta zasądzone kwoty są ważne i niejednokrotnie mają decydu-
jący wpływ na dalszy proces leczenia. 

Summary

The crime of concealing property incases related to claims for medical errors is par-
ticularly important. It concerns a patient who has suffered damage to his health by 
means of a doctor’s action and despite the fact that the compensation was awarded 
by the court he may not undertake remedial treatment or rehabilitation because 
the doctor prevents such treatment with his unlawful and reprehensible behaviour.
Unfortunately, the current rules in Poland do not sufficiently protect the enforce-
ability of the court judgment. For the patient, the amounts awarded are important 
and often decisive for the further process of treatment.

Consideration should be given to prospective introduction of legal provisions, 
e.g. in the Act on Patients’ Rights and the Patient Ombudsman, to protect the pa-
tient as a special creditor in the event that the court awards a claim for medical 
error.

Keywords: execution, criminal responsibility, a doctor, crime, frustration of credi-
tors, concealment of property

Słowa kluczowe: egzekucja komornicza, odpowiedzialności karna, lekarz, prze-
stępstwo, ukrywanie majątku
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Wspomaganie niezależnego życia i włączanie 
w społeczeństwo osób z niepełnosprawnościami 

w praktyce – kilka uwag na tle wdrażania 
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

1. Zagadnienia wprowadzające

Konwencja ONZ o prawach osób Niepełnosprawnych została przyjęta przez 
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 r., rząd Pol-
ski podpisał ją 20 marca 2007 r., natomiast ratyfikacja Konwencji miała miejsce 
6 września 2012 r.3 

W uzasadnieniu projektu ustawy upoważniającej Prezydenta RP do raty-
fikacji Konwencji zawarto szereg informacji dotyczących przewidywanych 
skutków dla prawa polskiego, dla sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce 
oraz dla władz publicznych i ich obowiązków w zakresie gwarantowania praw 
osób z niepełnosprawnościami. Wśród organów zobowiązanych do realizacji 
Konwencji, o których mowa w uzasadnieniu projektu ustawy, znalazło się wie-
le organów władzy publicznej, przede wszystkim organy władzy wykonawczej, 
tj. właściwi ministrowie, centralne organy administracji rządowej oraz – w za-
kresie określonym przez ustawy – odpowiednie organy jednostek samorządu 
terytorialnego. Jak każdy projekt ustawy także i ten został uzgodniony z róż-
nymi organami władzy publicznej. Efektem tych uzgodnień było wiele uwag 
dotyczących m.in. aspektów finansowych wejścia w życie Konwencji. Tylko 
tytułem przykładu Minister Infrastruktury zwracał uwagę na konieczność 
dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wszystkich pociągów, co  
 

1  Dr nauk humanistycznych, prof. Wyższej Szkoły Humanitas, Wydział Nauk Huma-
nistycznych Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. 

2  Dr nauk prawnych, Wydział Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Humanitas 
w Sosnowcu.

3  Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełno-
sprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2012, poz. 882).
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wymagałoby znacznych nakładów finansowych. W odpowiedzi na tę uwagę, 
Minister Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnił, że z Konwencji nie należy wy-
wodzić obowiązku zapewniania pełnego dostosowania całej infrastruktury pu-
blicznej, w tym kolejowej, do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Udogod-
nienia takie, jego zdaniem, mają zostać poczynione w racjonalnym zakresie, 
przy uwzględnieniu możliwości finansowych danego państwa. Z kolei Minister 
Finansów zwrócił uwagę na brak ukazania w uzasadnieniu projektu ustawy 
terminów wprowadzania określonych rozwiązań i skutków finansowych ratyfi-
kacji Konwencji. W odpowiedzi Minister Pracy i Polityki Społecznej zauważył, 
że koszty takie nie mogą być ściśle ustalone, ponadto określone zmiany będą 
następowały stopniowo, w zależności od możliwości finansowych. Wreszcie, 
w opiniach uzyskanych od zrzeszeń (głównie związków zawodowych, orga-
nizacji pracodawców i organizacji reprezentujących osoby niepełnosprawne) 
wyrażano zdecydowane poparcie wniosku o ratyfikację Konwencji. Ustawa 
upoważniająca prezydenta do ratyfikacji została przyjęta jednogłośnie4, a na-
stępnie, w dniu 26 lipca 2012 r., podpisana przez Prezydenta RP. 

Wśród wielu praw gwarantowanych przez Konwencję na szczególną uwagę 
zasługuje jej art. 19 odnoszący się do kwestii niezależnego życia osób nie-
pełnosprawnych i ich włączenia w społeczeństwo. Przepis ten zobowiązuje 
państwo polskie m.in. do zapewnienia osobom niepełnosprawnym: możliwo-
ści wyboru miejsca zamieszkania i podjęcia decyzji co do tego, gdzie i z kim 
będą mieszkać, na zasadzie równości z innymi osobami, przy czym państwo 
nie może zmuszać tych osób do mieszkania w szczególnych warunkach; moż-
liwości dostępu do szerokiego zakresu usług wspierających świadczonych 
w domu lub w placówkach zapewniających zakwaterowanie oraz innych usług 
wspierających, świadczonych w społeczności lokalnej, w tym pomocy osobistej 
niezbędnej do życia i włączenia w społeczność oraz zapobiegającej izolacji 
i segregacji społecznej. 

W praktyce oznacza to konieczność podjęcia skutecznych działań zmie-
rzających do ułatwienia osobom niepełnosprawnym ich pełnej integracji 
i uczestnictwa w życiu społecznym. Działania tego rodzaju zostały przewi-
dziane przede wszystkim w ustawie o pomocy społecznej5, a w stosunku do 
osób z niepełnosprawnością psychiczną także w ustawie o ochronie zdrowia 

4  424 głosy za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się. 
5  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. 2016, 

poz. 930 z późn. zm.).
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psychicznego6 i Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego7. Nie 
można ponadto zapominać, że obecny rząd w ramach realizacji działań na 
rzecz wspierania rodziny podjął ponadto próbę stworzenia spójnych i kom-
pleksowych rozwiązań mających na celu zapewnienie osobom niepełnospraw-
nym niezależnego życia oraz włączenia ich w społeczeństwo. Potrzeby w tym 
zakresie oraz cele do zrealizowania zostały nakreślone w programie komplek-
sowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przygotowanym przez międzyresor-
towy zespół, powołany przez premier Beatę Szydło, a następnie przyjętym 
uchwałą Rady Ministrów i wraz z nią jako 110-stronicowy dokument opubli-
kowanym w „Monitorze Polskim”8. Program ten ma stanowić swoistą mapę 
drogową dla rządu, który stopniowo cele w nim zakreślone ma realizować 
poprzez inicjowanie kolejnych aktów prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Pojęcie wykluczenia i jego rodzaje (czynniki 
ekonomiczne i pozaekonomiczne)

Wszystkie przedstawione wyżej akty normatywne stanowiące efekt realizacji 
postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych mają na 
celu włączanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwo i jednocześnie za-
pobieganie wykluczeniu społecznemu tych osób. Osoby z niepełnosprawno-
ściami bowiem, mimo że są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa często 
nie mogą uczestniczyć w wielu ważnych aspektach życia społecznego. 

W kontekście Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych szcze-
gólnie wyraźnie zaakcentowana została potrzeba podejmowania działań zapo-
biegających wykluczeniu społecznemu tych osób. Wspomniany wyżej art. 19 
Konwencji określa ramy działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu 
osób niepełnosprawnych. Dotyczą one zagwarantowania pełnoprawnego 
uczestnictwa we wszystkich wymiarach życia społecznego, uznania podmioto-
wości osób niepełnosprawnych, w tym wyboru i formy zamieszkania, gwaran-
cji dostępu do szerokiego wachlarza usług wspomagających dostosowanych do 
ich potrzeb, a także uznania istotnej roli środowiska lokalnego jako głównego 
miejsca życia zapobiegającego wykluczeniu społecznemu. 

6  Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn. Dz.U. 
2017, poz. 882 z późn. zm.).

7  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022 (Dz.U. 2017, poz. 458).

8  Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250). 
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Zjawisko wykluczenia społecznego nie jest stanem nowym, jednakże do-
piero w ostatnim okresie zwrócono szczególną uwagę na analizę przyczyn, 
skali i zakresu tego procesu. Złożoność i wieloznaczność tego zjawiska skut-
kuje istnieniem wielu prób zdefiniowania pojęcia wykluczenia społecznego. 
W literaturze przedmiotu spotkać można wiele ujęć akcentujących odmien-
ne aspekty tego problemu. Charles Gore i Jose B. Figueiredo podkreślają, że 
wykluczenie społeczne występuje we wszystkich społeczeństwach, pojęcie to 
ma jednak różne znaczenie i przejawia się w różnych formach. Uznawać je 
można jako stan (utożsamiany z relatywną deprywacją), ale także jako proces 
utrudniający części społeczeństwa dostęp do zasobów gospodarczych, dóbr 
społecznych i do instytucji wpływających na jej los. Dotyczy zatem relacji wła-
dzy, podmiotowości, kultury i społecznej tożsamości. Wykluczenie społeczne 
może też być traktowane jako subiektywna lub obiektywna cecha życia ludzi, 
wyrażająca się np. poczuciem niższości lub materialną deprywacją. Innym po-
dejściem jest traktowanie wykluczenia społecznego jako opisu indywidualnego 
upośledzenia, który wyraża się zarówno niskim poziomem dobrobytu (upośle-
dzenie ekonomiczne), jak i niezdolnością do skutecznego uczestnictwa w życiu 
społecznym poprzez pracę, dostęp do uprawnień, do prawnych instrumentów 
zabezpieczenia roszczeń itp. (upośledzenie społeczno-polityczne). Wyklucze-
nie społeczne może być także uznawane jako atrybut społeczeństw i wyrażać 
się stosunkami społecznymi, w których jednostkom i grupom odmawia się 
dostępu do dóbr, usług, aktywności i zasobów, będących warunkami obywa-
telskiego uczestnictwa9.

R. Szarfenberg charakteryzując cechy wykluczenia społecznego wskazał na 
powtarzające się w różnych definicjach wspólne wątki. Są nimi: 

1. „ograniczone uczestnictwo w życiu społecznym, zbiorowym, w jego waż-
nych aspektach i obszarach;

2. ograniczony dostęp do zasobów, instytucji, systemów społecznych 
 ułatwiających/umożliwiających uczestnictwo, integrację;

3. prawa socjalne realizowane w coraz bardziej ograniczonym stopniu;
4. ubóstwo i wielowymiarowa deprywacja;
5. kumulowanie się czynników ryzyka w określonych obszarach i zbioro-

wościach;
6. szybkie pogarszanie się sytuacji społecznej jednostki/grupy/zbiorowości 

pod wieloma względami”10.

9  Ch. Gore, J.B. Figueiredo, Wykluczenie społeczne i polityka przeciwdziałania ubó-
stwu, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” 2003, nr 5, s. 10.

10  R. Szarfenberg, Od trzech elementarnych strategii badawczych do programu badań 
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Syntetycznie rzecz ujmując można, według Ryszarda Szarfenberga, sprowa-
dzić różne podejścia do trzech głównych problemów: związanych z uczestnic-
twem, z uprawnieniami i zasobami. Przykładem pierwszego podejścia może być 
definicja wskazująca, że „wykluczenie społeczne to niezdolność do uczestnictwa 
w uznawanych za ważne aspektach życia społecznego – gospodarczych, poli-
tycznych i kulturowych. Skrajne wykluczenie społeczne występuje, gdy niezdol-
ności do uczestnictwa w tych trzech wymiarach życia społecznego mają bar-
dziej charakter wzajemnych wzmocnień niż równoważenia się”11. Drugie ujęcie 
prezentuje definicja podkreślająca, iż „wykluczenie społeczne to odmowa pod-
stawowych praw socjalnych, zapewniających obywatelom pozytywną wolność 
do uczestnictwa w życiu społecznym i ekonomicznym i przez to nadających 
znaczenie ich podstawowym wolnościom negatywnym”12. Problem z dostępem 
do zasobów dobrze wyraża definicja, posługująca się pojęciem marginalizacji 
i określająca, iż „(...) jest to przede wszystkim kwestia utraty podstaw społecz-
nego zakorzenienia jednostek, sposobów ich włączania się w życie zbiorowe 
i korzystania ze związanych z tym uprawnień; a zatem kwestia dostępu do – 
uznawanych za ważne – instytucji społecznych (...). W społeczeństwach prze-
mysłowych to kwestia dostępu do rynku pracy i do rynku konsumpcji, a także 
dostępu do przywilejów związanych ze statusem obywatela”13.

Trudności w jednoznacznym określeniu czym jest wykluczenie społeczne 
dokumentuje jedyna prawna definicja wykluczenie społecznego. W ustawie 
o zatrudnieniu socjalnym w art. 1 ust. 2 pkt 8. określa się, iż „wykluczeniu spo-
łecznemu podlegają osoby, które ze względu na swoją sytuację życiową, nie są 
w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życio-
wych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub 
ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym”14. 

Wykluczenie społeczne ma więc charakter wielowymiarowy, co w praktyce 
oznacza niemożność uczestnictwa w życiu gospodarczym, politycznym, jak 
i kulturowym, w wyniku braku dostępu do zasobów, dóbr i instytucji, ograni-
czenia praw społecznych oraz deprywacji potrzeb. 

wykluczenia społecznego, [w:] Wykluczenie społeczne, red. L. Frąckiewicz, Katowice 2005, 
s. 27–34.

11  Ibidem.
12  Ch. Gore, J.B. Figueiredo, Wykluczenie społeczne..., s. 18. 
13  K.W. Frieske, P. Poławski, Opieka i kontrola. Instytucje wobec problemów społecz-

nych, Katowice 1999, s. 89.
14  Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jedn. Dz.U. 2016, 

poz. 1828). 
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Kazimierz W. Frieske, wskazując komponenty wykluczenia społecznego, 
podkreśla że dotyczą one deprywacji materialnej, takiej jak niski stan indywi-
dualnych czy grupowych zasobów i pozamaterialnej przejawiającej się niskim 
i społecznie nieakceptowanym poziomem społecznej partycypacji oraz roz-
łożonego w czasie dynamicznego procesu kumulacji problemów w biografii 
jednostek, a także braku dostępu do kluczowych instytucji społecznych15. 

Najbardziej przejrzysta, ujmująca wszystkie wskazane wyżej elementy 
wykluczenia społecznego wydaje się być definicja podkreślająca „znaczenie 
dyskryminacji i braku zasadniczych praw oraz deprywację materialną. (...) nie-
dostatecznie rozwinięte instytucje publiczne i obywatelskie ograniczają często 
możliwości działania pewnych jednostek lub grup, co oznacza, że wykluczenie 
może być rezultatem niewłaściwego działania systemu, czego konsekwencją 
jest także pozbawienie osób wykluczonych możliwości zmiany ich sytuacji. In-
nymi słowy, brak dostępu do praw politycznych oraz nierozwinięte instytucje 
życia obywatelskiego, ograniczając partycypację i możliwość podejmowania 
decyzji, interpretuje się jako źródło wykluczenia społecznego”16.

Wykluczenie społeczne można rozpatrywać na wielu obszarach charaktery-
zujących się szeregiem symptomów. Stanisława Golinowska i Piotr Broda-Wy-
socki wskazali na osiem takich obszarów i przypisali im określone przejawy:

1. polityczny – brak praw politycznych, niska frekwencja wyborcza, niski 
poziom aktywności lokalnej, społeczne niedostosowanie, bezsilność 
w sprawach politycznych;

2. instytucjonalny – niedorozwój instytucji publicznych, zła administracja, 
ograniczenia zabezpieczenia społecznego; 

3. ekonomiczny – długotrwałe bezrobocie, niskie dochody;
4. społeczny – zerwanie więzi rodzinnych i społecznych, bezdomność, 

przestępczość, ubóstwo;
5. otoczenie i sąsiedztwo – degradacja środowiska, zła jakość zasobów 

mieszkaniowych, brak usług lokalnych, upadek więzi społecznych i brak 
wspomagania się w sytuacjach kryzysowych;

6. jednostkowy – zła kondycja fizyczna i psychiczna, niedostateczne umie-
jętności i poziom edukacji; 

15  K. Frieske, Społeczne wykluczenie – o nicowaniu pojęć, [w:] Ubóstwo i wykluczenie 
społeczne. Badania, metody i wyniki, red. S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska, War-
szawa 2005, s. 55 i n. 

16  S. Golinowska, P. Broda-Wysocki, Kategorie ubóstwa i wykluczenia społecznego. 
Przegląd ujęć, [w:] ibidem s. 32–33.
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7. przestrzenny – tworzenie gett, marginalizacja przestrzenna grup spo-
łecznych;

8. grupowy – wyodrębnienie grup szczególnej podatności na wykluczenie 
społeczne (np. osoby starsze, niepełnosprawne, mniejszości etniczne)17. 

Omawiając zagadnienie wykluczenia społecznego należy także wskazać, jakie 
kategorie osób są najbardziej zagrożone lub podatne na wykluczenie społeczne. 
Można je identyfikować poprzez ich podatność na nieuczestniczenie oraz izo-
lację. Najczęściej wymienia się tu osoby długotrwale bezrobotne, osoby ubogie, 
bezdomne, niepełnosprawne, osoby starsze, dzieci z rodzin wielodzietnych i nie-
pełnych (dziedziczenie wykluczenia), mniejszości migracyjne, osoby opuszcza-
jące zakłady karne, młodzież opuszczającą placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
osoby o niskim poziomie wykształcenia, osoby uzależnione od alkoholu i narko-
tyków, mieszkańcy zdegradowanych obszarów miejskich. 

Rozpatrując kwestie wykluczenia społecznego należy zatem podkreślić, iż 
nie ma jednej przyczyny generującej jego wystąpienie, a wykluczenie jest wyni-
kiem wielu, wzajemnie ze sobą powiązanych elementów – od indywidualnego 
do globalnego. Dokumentuje to opracowana przez J. Hills’a, J. Le Grand’a, 
D. Piachaud18 koncepcja tzw. „diagramu cebuli” (rys. 1). 

Rysunek 1. Wymiary wykluczenia społecznego 

Źródło: adaptacja za: J. Hills, J. Le Grand, D. Piachaud (red.), Understanding Social 
Exclusion, Oxford 2001, s. 9.

17  Ibidem, s. 38. 
18  J. Hills, J. Le Grand, D. Piachaud (red.), Understanding Social Exclusion, Oxford 

2001, s. 9.
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Czynnik indywidualny decydujący o wykluczeniu to m.in. wiek, płeć, stan 
zdrowia, własne wybory; czynnik rodzinny to np. status społeczno-zawodowy 
rodziców, sytuacja materialna czy też opieka nad osobami zależnymi. O wyklu-
czeniu na szczeblu społeczności lokalnej decydować może przede wszystkim 
najbliższe środowisko społeczne, ale także dostęp do placówek opieki zdrowot-
nej, edukacyjnych. Na szczeblu szerszej jednostki terytorialnej na wykluczenie 
wpływać może sytuacja na rynku pracy, poziom edukacji, dostępność trans-
portu. W skali kraju o wystąpieniu wykluczenia społecznego w dużym stopniu 
decydować może: zagrożenie bezpieczeństwa społecznego, kultura społeczeń-
stwa, brak wiedzy o przysługujących prawach obywatelskich i politycznych. Na 
poziomie sfery globalnej na wystąpienie wykluczenia mogą mieć wpływ takie 
czynniki, jak: masowe migracje, zmiany demograficzne, choroby cywilizacyjne, 
stan relacji politycznych i gospodarczych między krajami. 

Wskazane powyżej obszary wykluczenia społecznego całkowicie wpisują 
się w położenie charakterystyczne dla osób niepełnosprawnych, bowiem zwią-
zane są z: sytuacją na rynku pracy, dostępem do edukacji, sytuacją zdrowotną 
i dostępem do usług zdrowotnych, dostępem do kultury, uczestnictwem w ży-
ciu społecznym, politycznym i in. Pogłębianie się procesu wykluczenia spo-
łecznego osób niepełnosprawnych jest konsekwencją synergii różnych czynni-
ków. Osoby niepełnosprawne często doświadczają ubóstwa materialnego, nie 
mają dostępu do edukacji, co skutkuje niskim poziomem kwalifikacji i trudno-
ściami w wejściu na rynek pracy lub założenie rodziny. Wykluczenie społeczne 
pozostaje także w ścisłej podwójnej korelacji ze stanem zdrowia – z jednej 
strony status społeczny i ekonomiczny jednostki ma ogromny wpływ na stan 
zdrowia i długość życia jednostki; a z drugiej strony zła kondycja zdrowotna 
wpływa na zmniejszenie zdolności do pracy, a tym samym na zwiększenie 
ryzyka ubóstwa i wykluczenia społecznego19. Osoby z niepełnosprawnościami 
mają także utrudniony dostęp do odpowiednich instytucji pozwalających na 
wyposażenie w kapitał życiowy, doświadczają przejawów dyskryminacji (za-
równo wskutek niedorozwoju właściwego ustawodawstwa, jak i kulturowych 
uprzedzeń oraz stereotypów).

Wykluczeniu społecznemu starają się przeciwdziałać nie tylko poszczególne 
państwa, ale także organizacje międzynarodowe. Warto w tym miejscu zwrócić 
uwagę na dorobek Unii Europejskiej w tym zakresie. Określenie ram przeciw-
działania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych zawarte zostało 

19  Uchwała Nr 165 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia 
programu pod nazwą „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Spo-
łecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji (M.P. poz. 787). 
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w Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności20, która jest uzupełnie-
niem dokumentu strategicznego Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrówno-
ważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu21 z 2010 r. Europejska 
strategia w sprawie niepełnosprawności, której głównym celem jest zwiększenie 
szans osób niepełnosprawnych, tak aby mogły one w pełni korzystać ze swoich 
praw i uczestniczyć w życiu publicznym, politycznym oraz w gospodarczym, jest 
w rzeczywistości programem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu nie-
pełnosprawnych i równocześnie wskazuje działania na rzecz poprawy poczucia 
bezpieczeństwa społecznego tej grupy ludności. W omawianym dokumencie 
określono osiem podstawowych obszarów działania: dostępność, uczestnic-
two, równość, zatrudnienie, kształcenie i szkolenie, ochrona socjalna, zdrowie 
i działania zewnętrzne. To właśnie te obszary stanowią płaszczyzny, w których 
najczęściej przejawiają się różnorodne formy marginalizacji i wykluczenia osób 
niepełnosprawnych. Wprawdzie zalecenia dotyczące realizacji tych obszarów 
przewidziane w Strategii obejmują działania na szczeblu europejskim i krajo-
wym, to jednak faktyczna realizacja postulatów w większości adresowana jest 
do szczebla regionalnego i lokalnego. W kontekście omawianego problemu 
szczególnie istotny jest obszar szósty – ochrony socjalnej – w którym zawarto 
zalecenia związane z przeciwdziałaniem biedzie osób niepełnosprawnych oraz 
stworzeniem możliwości korzystania z systemów ochrony socjalnej, pomocy 
w obszarach niepełnosprawności, mieszkalnictwa socjalnego i innych usług 
zwiększających ich możliwości. Kwestia dostępności do mieszkań ma szczegól-
ne znaczenie dla osób niepełnosprawnych, gdyż zwykły rynek mieszkaniowy 
nie zaspokaja ich potrzeb w zakresie przystosowania do niepełnosprawności.

3. Deinstytucjonalizacja pomocy społecznej 

Osoby niepełnosprawne w Polsce są, pomimo podjętych wielu działań, jedną 
z najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym grup w społeczeństwie. 
Przyczyny tej sytuacji tkwią w istnieniu szeregu barier środowiskowych oraz 
systemowych, a podejmowane działania powinny zmierzać do tworzenia wa-

20  Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010–2020: Odnowione zobo-
wiązanie do budowania Europy bez barier, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskie-
go, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 
15 listopada 2010 r., COM(2010) 636 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku 
Urzędowym. 

21  Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzy-
jającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, [KOM(2010)] wersja ostateczna.
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runków umożliwiających wyrównywanie szans i normalizację sytuacji osób 
niepełnosprawnych. Dotyczy to kwestii przestrzegania praw obywatelskich, 
dostępności do opieki zdrowotnej, kompleksowej rehabilitacji, dostępu do 
edukacji i szkoleń, zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych, 
bezpiecznego transportu i dostępu do środowiska, pomocy społecznej i za-
bezpieczenia społecznego. Miejscem, w którym najpełniej można te potrzeby 
zaspokoić jest środowisko mieszkalne.

Uznanie że każdy człowiek ma prawo do życia w swoim środowisku za-
mieszkania wymaga nowego podejścia i stworzenia takich warunków, które 
umożliwiałyby wszystkim realizację tego prawa. Główna tendencja zapewnie-
nia godziwego życia i mieszkania polega na wspieraniu zamieszkiwania osób 
niepełnosprawnych w ich dotychczasowym miejscu. Wieloletnie doświadcze-
nia wskazują, że opieka instytucjonalna wprawdzie zaspokaja potrzeby bytowe, 
jednakże izoluje od dotychczasowego środowiska społecznego i fizycznego, 
a jakość życia w tych placówkach, w porównaniu do wysokiej jakości usług 
świadczonych na poziomie społeczności lokalnych, jest znacznie gorsza. Stąd 
też współcześnie dąży się do systematycznego przechodzenia do organizowa-
nia usług świadczonych w lokalnych społecznościach. Koncepcja deinstytu-
cjonlizacji oznacza proces, który obejmuje:

1. rozwój w obrębie społeczności zindywidualizowanych usług o wysokiej 
jakości, w tym zapobiegających umieszczaniu dzieci i osób dorosłych 
w zakładach oraz przeniesienie zasobów ze stacjonarnych zakładów 
opieki długoterminowej w celu świadczenia nowych usług, aby zapewnić 
długoterminową trwałość wdrożonych rozwiązań;

2. planowane zamknięcie stacjonarnych zakładów opieki długoterminowej, 
w których dzieci, osoby niepełnosprawne (w tym mające problemy ze 
zdrowiem psychicznym) i starsze są odizolowane od społeczeństwa, nie 
zapewnia się im odpowiedniej opieki i wsparcia oraz często nie szanuje 
się ich praw;

3. zapewnienie powszechnej dostępności podstawowych usług w dziedzi-
nach, takich jak edukacja i szkolenia, zatrudnienie, mieszkalnictwo, opie-
ka zdrowotna oraz transport wszystkim dzieciom i osobom dorosłym 
potrzebującym wsparcia22.

22  Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonal-
nej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności – zestaw narzędzi, http://
www.deinstitutionalisationguide.eu/wp-content/uploads/2016/04/Toolkit_Polish-version.
pdf [dostęp: 19.10.2017]. 
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Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS 
i EFRR na lata 2014–2020, wydanymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, 
deinstytucjonalizacja oznacza „proces przejścia od opieki instytucjonalnej do 
usług świadczonych w społeczności lokalnej, realizowany w oparciu o »Ogólno-
europejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki 
świadczonej na poziomie lokalnych społeczności»23 i wymagający z jednej strony 
rozwoju usług świadczonych w społeczności lokalnej, z drugiej – stopniowego 
ograniczenia usług w ramach opieki instytucjonalnej”24. W ujęciu tym podkre-
ślono także, że integralnym elementem deinstytucjonalizacji usług jest profilak-
tyka, mająca zapobiegać umieszczaniu osób w opiece instytucjonalnej. 

Szersze rozumienie deinstytucjonalizacji stosuje UNICEF, acz odnosi je 
jedynie do problemu opieki nad dziećmi. W definicji opracowanej przez tę 
organizację nie zostało przesądzone, że deinstytucjonalizacja ma prowadzić 
do wyeliminowania potrzeby opieki instytucjonalnej. Zgodnie z tym ujęciem 
deinstytucjonalizacja oznacza „całość procesu planowania transformacji 
i zmniejszania rozmiaru zakładów stacjonarnych lub ich likwidacji przy jedno-
czesnym zapewnieniu innego rodzaju różnorodnych usług opieki nad dziećmi 
bazujących na standardach wynikających z praw człowieka i zorientowanych 
na rezultaty”25. 

Przedstawione ujęcia definicyjne wskazują, że, jak podkreśla Łukasz Jurek, 
mamy do czynienia z dwoma podejściami do deinstytucjonalizacji usług: „(...) 
pierwszy z nich kładzie nacisk na konieczność ograniczania placówek opie-
kuńczych, co w efekcie ma prowadzić do zlikwidowania tej formy pomocy. 
Druga postawa zakłada konieczność stopniowego przekształcania placówek 
opiekuńczych w taki sposób, aby eliminować lub, gdy jest to niemożliwe, mi-
nimalizować ich wady i słabe strony”26. 

23  „Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do 
opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności”, http://www.deinstitutionalisa-
tionguide.eu/wpcontent/uploads/2016/04/Common-European-Guidelines_Polish-version.
pdf [dostęp: 19.10.2017]. 

24  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie realizacji przedsię-
wzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
EFS i EFRR na lata 2014–2020, Warszawa 2016, s. 6–7.

25  H. Moestue, At home or in a home? Formal care and adoption of children in Eastern 
Europe and Central Asia, UNICEF, United Nations Children’s Fund  2011, s. 52. 

26  Ł. Jurek, Zmiany stacjonarnej opieki społecznej nad ludźmi starymi w Polsce i wy-
branych krajach, praca doktorska, Wrocław 2009, s. 6.
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Jak podkreślono w „Ogólnoeuropejskich wytycznych dotyczących przejścia 
od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych spo-
łeczności” opracowanych przez Europejską Grupę Ekspertów ds. Przejścia od 
Opieki Instytucjonalnej do Opieki Świadczonej na Poziomie Lokalnych Spo-
łeczności27, główną przyczyną likwidacji zakładów opieki są niekorzystne wa-
runki, w których pensjonariusze są odizolowani od społeczeństwa, cierpią róż-
nego rodzaju represje, gdzie panuje pierwszeństwo wymagań organizacyjnych 
nad indywidualnymi potrzebami oraz brak jest kontroli nad własnym życiem. 
Często spotykanymi zjawiskami występującymi w zakładach opiekuńczych jest 
depersonalizacja podopiecznych (np. pozbawianie rzeczy osobistych), odgór-
nie ustalony rozkład czynności bez uwzględnienia indywidualnych preferencji, 
traktowanie podopiecznych zbiorczo, czyli bez uwzględniania występujących 
pomiędzy nimi różnic, ani ich indywidualnych preferencji oraz wytworzony 
dystans między pozycją personelu i podopiecznych. Taka sytuacja powodu-
je wiele szkód psychicznych włącznie z utratą możliwości samodecydowania 
o sobie, nie wspominając o nagminnych naruszeniach podstawowych praw 
pensjonariuszy. Względy społeczne przemawiają zatem za rozwojem opieki 
środowiskowej, która bardziej sprzyja inkluzji społecznej oraz autonomii osób 
niepełnosprawnych. Drugą, niezmiernie istotną przesłanką deinstytucjonaliza-
cji, oprócz aspektów społecznych w opiece nad osobami niepełnosprawnymi 
są względy ekonomiczne z uwagi na to, iż formy pomocy środowiskowej i pół-
stacjonarnej są zdecydowanie tańsze niż opieka instytucjonalna. Nie bez zna-
czenia jest także przesłanka o charakterze ideologiczno-politycznym, bowiem 
realizacja deinstytucjonalizacji jest zgodna z wytycznymi KE, także z zapisami 
dokumentów przyjętych przez krajowe organy polityki publicznej – Założe-
niami do Wieloletniej Polityki Senioralnej na lata 2014–202028 oraz Krajowym 
Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu 2014–2020.

27  Grupa ta, dawniej znana jako Doraźna Grupa Ekspertów ds. Przejścia od Opieki In-
stytucjonalnej do Opieki Świadczonej na Poziomie Lokalnych Społeczności, została utwo-
rzona w lutym 2009 r. przez ówczesnego Komisarza ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych 
Vladimíra Špidlę w celu zajęcia się kwestią reformy opieki instytucjonalnej w Unii Europej-
skiej. Grupa zrzesza organizacje reprezentujące dzieci, rodziny i osoby niepełnosprawne, 
organizacje zajmujące się zagadnieniami zdrowia psychicznego, świadczeniodawców pu-
blicznych i niekomercyjnych, organy publiczne oraz organizacje pozarządowe.

28  Uchwała nr 238 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia do-
kumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020 (M.P. 
poz. 118).
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Na bazie doświadczeń różnych państw Unii Europejskiej w zakresie realizacji 
koncepcji deistytucjonalizacji wykształcił się „międzynarodowy” model deinsty-
tucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi29. Charakteryzuje się on:

1. ograniczaniem (zarówno ze względów ekonomicznych, jak i humanitar-
nych) opieki instytucjonalnej i rozwojem opieki domowej (home based 
care) oraz kierowaniem usług zdrowotnych i społecznych w coraz więk-
szym stopniu do osób, które bez takiego wsparcia wymagałyby opieki 
instytucjonalnej, czyli do osób z najniższymi dochodami oraz pozbawio-
nych wsparcia ze strony rodziny;

2. ograniczaniem bezpośredniej roli państwa w dostarczaniu usług oraz 
zwiększaniem roli podmiotów komercyjnych, organizacji non-profit i opie-
ki nieformalnej, prowadzącym do zwiększania liczby dostawców usług, 
a także do fragmentacji usług oraz do nierówności w dostępie do usług 
pomiędzy grupami różniącymi się dochodem;

3. większym, niż we wcześniejszym okresie stopniem akcentowania potrze-
by indywidualizacji opieki i zapewnieniem większego wyboru usług – 
przy czym pomiędzy deklarowanymi celami a praktyką występuje istotna 
luka, do której przyczynia się dążenie do „efektywności kosztowej”; 

4. znoszeniem wyraźnych barier pomiędzy:
a. systemem opieki zdrowotnej a systemem pomocy społecznej – podział 

pomiędzy tymi systemami jest uważany za główną przeszkodę we 
wdrażaniu zintegrowanej opieki w lokalnej społeczności;

b. opieką instytucjonalną oraz opieką sprawowaną w lokalnej społecz-
ności.

Stopniowe odchodzenie od opieki instytucjonalnej na rzecz usług świad-
czonych w lokalnych społecznościach zwiększa szanse na zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym godnego traktowania, lepszego dopasowania usług do ich 
indywidualnych potrzeb oraz umożliwienia im pełniejszego rozwoju i utrzymy-
wania kontaktów społecznych. Prawo osób niepełnosprawnych do niezależnego 
życia i włączenia w społeczeństwo, które zostało zapisane w art. 19 Konwencji 
o prawach osób niepełnosprawnych, dotyczy wszystkich niezależnie od wieku, 
zdolności, rodzaju upośledzenia bądź problemów ze zdrowiem psychicznym. 
Oznacza to, że wszyscy powinni mieć możliwość życia i udziału w funkcjono-
waniu wybranej przez siebie społeczności.

29  Identyfikacja potrzeb i barier w zakresie rozwoju usług społecznych na rzecz osób 
dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w kontekście wsparcia 
w ramach RPO WP 2014–2020 Raport z badania ewaluacyjnego, Urząd Marszałkowski 
Województw Pomorskiego 2015.
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Jednym z istotnych elementów przejścia od opieki instytucjonalnej do życia 
w społeczności jest zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych, 
które dają użytkownikom pełny wybór i kontrolę nad tym, gdzie, jak i z kim 
mieszkają. We wskazanych wyżej Ogólnoeuropejskich wytycznych30 określone 
zostały różne sposoby organizacji życia wspieranego w mieszkaniach. Mieszka-
nia ze wsparciem mogą być rozproszone, jednak tego samego rodzaju i rozmiaru 
jak zamieszkiwane przez większość ludzi, rozmieszczone równomiernie w dziel-
nicach mieszkalnych wśród innych członków społeczności lokalnych. Świad-
czone usługi w zakresie opieki zdrowotnej i usług socjalnych powinny głównie 
wspierać zamieszkanie a nie leczenie, natomiast udzielone wsparcie winno za-
pewniać zindywidualizowane, niezależne życie w środowisku lokalnym. 

W Polsce brakuje całościowej strategii deinstytucjonalizacji usług społecz-
nych, jednakże rozwiązania zawarte w ustawach: o pomocy społecznej, o dzia-
łalności pożytku publicznego i wolontariacie31 oraz o wspieraniu rodziny i syste-
mu pieczy zastępczej32 sprzyjają rozwojowi zdeinstytucjonalizowanego systemu 
usług społecznych. Taką właśnie zdeinstytucjonalizowaną formą wsparcia dedy-
kowaną dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi, która może stanowić 
alternatywę dla klasycznych domów pomocy społecznej są naszym zdaniem 
środowiskowe domy samopomocy. Innym, wartym propagowania i przede 
wszystkim doinwestowania narzędziem pomocy adresowanym do wszystkich 
kategorii osób z niepełnosprawnościami (a więc nie tylko do osób z zaburze-
niami psychicznymi) są mieszkania chronione i wspomagane. Właśnie dlatego 
dalsze rozważania poświęcone zostały wyłącznie tym dwóm formom wsparcia. 

4. Środowiskowe domy samopomocy jako alternatywa 
dla domów pomocy społecznej?

Środowiskowe domy samopomocy to ośrodki wsparcia dla dorosłych osób 
z zaburzeniami psychicznymi, czyli dla osób chorych psychicznie i niepeł-
nosprawnych intelektualnie (upośledzonych umysłowo). Zapewniają one dla 
swoich uczestników pobyt dzienny lub całodobowy. Prowadzone są przez 
jednostki samorządu terytorialnego jako zadanie zlecone z zakresu admi-
nistracji rządowej, finansowane z budżetu wojewody. Pod pojęciem „osoba 

30  Ogólnoeuropejskie wytyczne..., op.cit., s. 107.
31  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolonta-

riacie (tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 1817 z późn. zm.).
32  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 697 z późn. zm.). 
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z zaburzeniami psychicznymi” kryją się dwie odrębne grupy uczestniczące 
w zajęciach ŚDS. Są to osoby chore psychicznie i osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną (upośledzone umysłowo). Każda z tych grup potrzebuje innych 
form pomocy środowiskowej, leczenia i metod terapii. Dlatego też placówki 
te dzielą się na: 

1. ŚDS przeznaczone dla osób przewlekle psychicznie chorych (typ A); 
2. ŚDS przeznaczone dla osób upośledzonych umysłowo (typ B);
3. ŚDS przeznaczone dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia 

czynności psychicznych (Typ C).
Podstawowym zadaniem domów jest przede wszystkim podtrzymywanie 

i rozwijanie w uczestnikach umiejętności niezbędnych, do możliwie najbar-
dziej samodzielnego życia. ŚDS świadczą usługi dostosowane do szczególnych 
potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności: pracę socjalną, 
psychoterapię, rehabilitację leczniczą, społeczną i zawodową, usprawnienie, 
organizację czasu wolnego. Specyfika środowiskowych domów polega na tym, 
że stanowią oparcie dla rehabilitacji psychiatrycznej w środowisku, proponując 
konkretne programy rehabilitacyjne. 

Środowiskowe domy samopomocy działają:
1. w strukturach ośrodków pomocy społecznej;
2. jako samodzielne jednostki organizacyjne;
3. jako placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe.
Okres korzystania z miejsca całodobowego pobytu w środowiskowym 

domu samopomocy nie może być jednorazowo dłuższy niż trzy miesiące, 
z możliwością przedłużenia do sześciu miesięcy w uzasadnionych przypad-
kach, przy czym maksymalny okres pobytu całodobowego osoby w roku ka-
lendarzowym nie może być dłuższy niż osiem miesięcy. Odpłatność za usługi 
wynosi 5% kwoty dochodu uczestnika samotnie gospodarującego lub kwoty 
dochodu na osobę w rodzinie, ale tylko w sytuacji jeżeli dochód uczestnika 
samotnie gospodarującego lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 
300% odpowiedniego kryterium dochodowego, tj. w przypadku uczestnika sa-
motnie gospodarującego, gdy jego dochód przekracza kwotę 1902 zł, a w przy-
padku uczestnika zamieszkującego w rodzinie, gdy dochód na osobę w ro-
dzinie przekracza kwotę 1542 zł. Odpłatność za usługi całodobowe ustala się 
z kolei w wysokości 70% dochodu osoby korzystającej z usług, proporcjonalnie 
do okresu jej pobytu. Uczestnik może być zwolniony, na jego wniosek, częścio-
wo lub całkowicie z tej odpłatności. Decyzję o skierowaniu do środowiskowe-
go domu samopomocy i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług 
w tych ośrodkach wydaje właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego 
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prowadzącej lub zlecającej prowadzenie środowiskowego domu samopomocy. 
Organ ten może zwolnić te osoby na ich wniosek, częściowo lub całkowicie 
z tej odpłatności.

Nie ulega wątpliwości, że dalszy rozwój sieci ŚDS może sprzyjać deinsty-
tucjonalizacji pomocy społecznej poprzez przygotowywanie ich uczestników 
do w miarę samodzielnego (przy odpowiednim wsparciu) życia w społecz-
nościach lokalnych. Co prawda domy te są formą instytucjonalnej pomocy 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ale w praktyce realizują one zadania 
umożliwiające tym osobom powrót do życia w społecznościach lokalnych, 
czyli można je traktować jako formę deinstytucjonalizacji wsparcia polegają-
cego na umieszczaniu osób z zaburzeniami psychicznymi w domach pomocy 
społecznej. Aby cel ten został jednak osiągnięty konieczne jest zwiększenie 
finansowania poprzez wzrost kwoty dotacji na jednego uczestnika ŚDS. Tym-
czasem taki wzrost, mimo jego wcześniejszego zagwarantowania w ustawie 
o pomocy społecznej, w 2017 r. nie nastąpił. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 
5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej33 dotacja ta miała 
stopniowo rosnąć w latach 2016–2017 (200% w 2016 r., 230% w 2017 r.), by 
w 2018 r. osiągnąć docelowy poziom 250% kryterium dochodowego osoby 
samotnie gospodarującej34. Niestety w 2017 r. dotacja ta została utrzymana na 
poziomie z 2016 r. Stało się tak pomimo protestów Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)35, dziesiątek 
ŚDS36 oraz innych organizacji pozarządowych działających w tym obszarze. 
Szczególnie mocno protestowało PSONI, które prowadzi 44 środowiskowe 
domy samopomocy w całej Polsce, z których korzysta 1500 osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną, w tym wiele ze sprzężonymi niepełnosprawno-

33  Dz.U. 2015, poz. 1310. 
34  Kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi w 2017 r. 634 zł. 
35  PSONI jest pozarządową, samopomocową, niedochodową organizacją społeczną, 

zajmującą się pomocą dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z niepełnosprawnością in-
telektualną. Do marca 2016 r. działała ona pod nazwą Polskie Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Zasadniczym celem organizacji jest działanie na rzecz 
wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków 
przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu 
w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Stowarzyszenie od 2005 r. posiada sta-
tus organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie oprócz 44 ŚDS prowadzi także m.in. 
29 ośrodków wczesnej interwencji, 64 ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze 
i 84 warsztaty terapii zajęciowej. 

36  W całym kraju według oficjalnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej jest ich blisko 780. 
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ściami. W oficjalnym stanowisku stowarzyszenie zwróciło uwagę, że „Zwięk-
szenie dofinansowania środowiskowych domów samopomocy jest niezbędne 
dla zachowania standardów pracy i wspierania osób z niepełnosprawnością 
intelektualną oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami. ŚDS są placówkami, 
które spełniają kluczową rolę w systemie wspierania osób o największych po-
trzebach, są dla uczestników ośrodkami wsparcia, zapewniają im aktywizację 
społeczną oraz przygotowują ich do samodzielnego – na miarę ich możliwości 
– życia, przy odpowiednim wsparciu w społeczności lokalnej”. Stowarzyszenie 
zwróciło także uwagę, że ŚDS zapobiegają w znacznym stopniu instytucjonali-
zacji w domach pomocy społecznej. Podkreślono także, że koszty uczestnictwa 
w ŚDS są o ponad połowę mniejsze niż koszty pobytu w domach pomocy spo-
łecznej37, zaś dotacje pokrywają koszty utrzymania placówek, zatrudnienia wy-
specjalizowanej kadry, zakupu materiałów do rehabilitacji i terapii. Protesty te, 
pomimo wsparcia m.in. ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich38, Centrum39 
Badań nad Niepełnosprawnością40 i niektórych posłów nie przyniosły efektów. 

37  Praktycznie nie zdarza się, żeby koszty pobytu były tu niższe niż 3 tys. zł. 
38  Por. pismo RPO z dnia 27 września 2016 r., sygn. III.7065.186.2016.LN do Minister 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej, w którym Rzecznik zwracał uwagę, 
że „Opieka świadczona przez środowiskowe domy samopomocy jest niewątpliwie pożąda-
ną formą wsparcia osób chorych psychicznie, stanowiącą tańsze rozwiązanie w sytuacji, 
gdy stan zdrowia osoby chorej psychicznie nie uzasadnia umieszczenia jej w domu pomocy 
społecznej. W mojej ocenie poszukiwanie oszczędności w wydatkach budżetu państwa nie 
powinno dotyczyć środowiskowych domów samopomocy tym bardziej, że niedawno, bo 
w 2015 r., ustawodawca, uznając istniejący poziom dofinansowania za zbyt niski, podjął 
decyzję o podniesieniu wysokości budżetowego wsparcia”. 

39  Według jego twórców centrum jest projektem, którego celem jest usystematyzowa-
nie dotychczasowej wiedzy o polityce wobec niepełnosprawności w Polsce oraz poszukiwanie 
rozwiązań, odpowiadających na aktualne potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Centrum 
zajmuje się analizą stanu prawnego i faktycznego, analizą celów i sposobu podejmowania 
decyzji politycznych, monitorowaniem rezultatów oraz formułowaniem rekomendacji dla 
polityki publicznej.

40  Centrum Badań nad Niepełnosprawnością w piśmie skierowanym do premier Beaty 
Szydło przypomniało, że z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za 
2015 r. wynika, iż popyt na formę opieki w ŚDS jest zaspokojony jedynie w 75%. W 2015 r. 
z tej formy korzystało 30 tys. 512 osób – o ponad 10% więcej, niż liczba oferowanych 
miejsc. Przedstawiciele Centrum podkreślili ponadto, że do ŚDS trafiają osoby wymagają-
ce szczególnie intensywnej opieki – ze względu na niski sposób funkcjonowania w życiu 
codziennym nie są bowiem przyjmowani do warsztatów terapii zajęciowej (WTZ). Mimo 
to tam stawka na jednego uczestnika jest wyższa niż w ŚDS (warsztaty – 15 996 zł rocz-
nie od tego r., ŚDS – średnio 15 226 zł, zależnie od województwa), http://www.niepelno-
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Oprócz niedofinansowania, którego konsekwencją jest także niewystar-
czająca liczba opiekunów41, elementem hamującym rozwój ŚDS i tym samym 
deinstytucjonalizację pomocy społecznej jest brak jasnych zasad kierowania 
uczestników do środowiskowych domów samopomocy. Wydaje się, że wartym 
rozważenia pomysłem byłaby publikacja promująca dobre praktyki, które prze-
cież na pewno można byłoby odnaleźć w niektórych ŚDS. Wiele ŚDS nie zatrud-
nia rehabilitantów, co powoduje że uczestnicy muszą często szukać tych usług 
poza instytucją. Ściśle wiąże się z tym także brak sprzętu do rehabilitacji oraz 
rekreacji sportowej, a także niezaspokojone potrzeby w zakresie turnusów reha-
bilitacyjnych dla uczestników ŚDS. Ponadto konieczna wydaje się specjalizacja 
usług rehabilitacji społecznej w ŚDS. Dominuje bowiem oferta typu mieszanego 
(dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami psychicznymi), 
co w praktyce utrudnia efektywną rehabilitację  i terapię, bowiem na zajęcia 
uczęszczają osoby o różnych niepełnosprawnościach i zaburzeniach. Chodzi tu 
także o realne rozczłonkowanie odpowiedzialności, a także kompetencji rehabi-
litacyjnych między pracowników socjalnych, pedagogów specjalnych, ortopeda-
gogów, pracowników instytucji, takich jak PFRON (Państwowy Fundusz Reha-
bilitacyjny Osób Niepełnosprawnych), organizacji pozarządowych czy wreszcie 
wszelkiego rodzaju fundacji42. Warto wreszcie rozważyć precyzyjne określenie 
zasad komercjalizacji prac wykonywanych w ramach zajęć w ŚDS z uwzględnie-
niem praw niepełnosprawnych twórców. 

5. Mieszkania chronione i wspomagane jako 
pozainstytucjonalna forma wsparcia oraz ich rola 

w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu

Instytucja mieszkania chronionego nie jest żadnym novum w polskim sys-
temie prawnym. Funkcjonowała już ona, chociaż w mocno ograniczonym 
podmiotowo zakresie, w latach 90. XX w., pod rządami poprzednio obowią-

sprawni.pl/ledge/x/347944;jsessionid=4E4E13409B8015BDFF0D3918264DEA21 [dostęp: 
24.09.2017].

41  Problem ten dotyczy przede wszystkim opieki nad osobami zależnymi z niepełno-
sprawnością w stopniu znacznym, którzy wymagają większego zaangażowania opiekuń-
czego.

42  Szerzej na ten temat zob. A. Janaszczyk, K. Leoniuk, Rehabilitacja społeczna w kon-
tekście roli zawodowej fizjoterapeuty, „Annales Academiae Medicae Gedanensis” 2009, 
nr 39, s. 43–54. 
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zującej ustawy o pomocy społecznej43. W myśl art. 53 ust. 2 obowiązującej 
ustawy o pomocy społecznej „Mieszkanie chronione jest formą pomocy spo-
łecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, 
do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce za-
pewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki 
samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością 
lokalną”. Z kolei ust. 1 tego przepisu wskazuje, że ta forma pomocy społecznej 
przyznawana jest: osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, 
niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w co-
dziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednost-
kę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, 
osobie opuszczającej pieczę zastępczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, 
zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospo-
litej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt 
czasowy udzielone w związku z uzyskaniem status uchodźcy lub w związku 
z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej.

Wsparcie w mieszkaniu chronionym obejmuje szereg elementów, m.in. 
pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, naukę w zakresie samoobsługi, 
samodzielności życiowej itd. Istnieje również możliwość uzyskania pomocy w: 
przemieszczaniu się, wykonywaniu niezbędnych czynności życiowych, reali-
zacji kontaktów społecznych i ubieganiu się o uzyskanie mieszkania. Wsparcia 
udzielają im m.in. pracownicy socjalni, terapeuci, opiekunowie i asystenci osób 
niepełnosprawnych. Pomoc w niezbędnych czynnościach życiowych i prze-
mieszczaniu się nie może przy tym przekraczać trzech godzin dziennie przez 
siedem dni w tygodniu. 

Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę orga-
nizacyjną pomocy społecznej44 lub przez organizację pożytku publicznego. 
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych należy do za-
dań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Natomiast prowadzenie 
mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy należy do 
zadań własnych powiatu. To właśnie jednostki samorządu terytorialnego okre-
ślają w związku z tym zasady ustalania wysokości opłat lub zwolnienia z nich. 
Są one ściśle powiązane z wysokością uzyskiwanego dochodu przez miesz-

43  Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. 1993, 
poz. 60). 

44  Są to regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, 
ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, placówki specjalistycznego porad-
nictwa, w tym rodzinnego, ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej. 
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kańców. Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 
dzień 31 grudnia 2016 r., w Polsce funkcjonowały 703 mieszkania chronione, 
które dysponowały 2922 miejscami. W sumie korzystało z nich 2774 lokato-
rów, ale nie wiadomo ilu z nich to osoby z niepełnosprawnością. Statystyka 
wydziela z tej grupy tylko osoby z zaburzeniami psychicznymi. 

Z dniem 1 marca 2018 r. wejdą w życie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 
22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu 
„Za życiem”45. Czego zatem dotyczą zmiany? Oprócz zamiany wyrazu „pobyt” 
na wyraz „wsparcie”, który wskazuje na charakter usługowy tej formy pomocy 
społecznej i doprecyzowania, że adresatem wsparcia może być osoba pełnoletnia 
wprowadza się przede wszystkim podział mieszkań chronionych na dwa typy: 
mieszkanie chronione treningowe, mieszkanie chronione wspierane.

W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz 
naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samo-
obsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu 
umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia. Z kolei mieszkanie chronione 
wspierane przeznaczone ma być dla osoby niepełnosprawnej, w szczególności 
z niepełnosprawnością fizyczną lub z zaburzeniami psychicznymi, albo osoby 
w podeszłym wieku lub przewlekle chorej. W mieszkaniu chronionym wspie-
ranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności nie-
zbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, dostosowane 
do możliwości psychofizycznych osoby, w celu utrzymania lub rozwijania samo-
dzielności osoby na poziomie jej możliwości. 

Beneficjentami wprowadzanych zmian są zatem: pełnoletnie osoby niepeł-
nosprawne fizycznie i osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby w podeszłym 
wieku i osoby przewlekle chore (w zakresie mieszkań chronionych wspiera-
nych) oraz osoby opuszczające pieczę zastępczą, młodzieżowy ośrodek wy-
chowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcy, którzy uzyskali w Rze-
czypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie 
na pobyt czasowy udzielone w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub 
ochrony uzupełniającej (w zakresie mieszkań chronionych treningowych).

Ograniczenie możliwości skorzystania z mieszkań chronionych (zarówno 
treningowych, jak i wspieranych) tylko dla osób pełnoletnich spotkało się z ne-
gatywną reakcją podmiotów konsultujących nowe przepisy. Niektóre organizacje 
pozarządowe prowadzą bowiem treningi dla młodszych osób z niepełnospraw-
nością. Zdaniem ekspertów takie krótkie pobyty dla osób niepełnoletnich: week-

45  Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realiza-
cją programu „Za życiem” (Dz.U. 2017, poz. 1292). 
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endowe, wakacyjne, byłyby przydatne także dla innych grup osób z niepełno-
sprawnościami, chociażby z niepełnosprawnością intelektualną46.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na pewną niekonsekwencję ustawo-
dawcy. Otóż zmieniony art. 53 ustawy o pomocy społecznej w ust. 11 stanowi: 
„Wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym nie stanowi zaspokojenia 
potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin”. Tymczasem zaspokojenie tych po-
trzeb wchodzi w zakres usług bytowych, które zgodnie z ustawą ma zapewniać 
zarówno mieszkanie treningowe (ust. 4), jak i wspierane (ust. 6). Usługi bytowe 
w świetle przepisów wykonawczych do ustawy o pomocy społecznej obejmują 
z kolei zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Otóż § 5 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzin-
nych domów pomocy47 odnosi się do całodobowych usług bytowych, obejmu-
jących m.in. „zapewnienie miejsca pobytu”, zaś § 5 ust. 1 rozporządzenia Mi-
nistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów 
pomocy społecznej48 stanowi, że dom pomocy społecznej świadczy usługi 
w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając m.in. „miejsce zamieszkania”. W ra-
porcie z konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw 
w związku z realizacją „Programu za życiem” stanowiącym załącznik do Oceny 
Skutków Regulacji projektu ustawy projektodawca kategorycznie stwierdził, 
że „zadaniem pomocy społecznej nie jest przyznawanie lokali mieszkalnych, 
a świadczone wsparcie w mieszkaniach chronionych nie stanowi zaspokoje-
nia potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin”. O tym że Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej trochę się pogubiło w swojej argumentacji 
świadczy też fakt, że w samym kompleksowym programie wsparcia dla rodzin 
„Za życiem” pojawia się wprost zapewnienie, że pierwszeństwo w otrzymaniu 
wsparcia w formie mieszkań chronionych i wspomaganych będą mieć osoby 
zamieszkujące w trudnych warunkach lokalowych albo środowiskowych. 

Zważywszy na to, że nowelizacja zakłada „Wsparcie świadczone w mieszka-
niu chronionym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób lub 
rodzin” konieczne wydaje się, naszym zdaniem, uregulowanie kwestii miesz-
kań wspomaganych, jako odrębnej od mieszkań chronionych kategorii. Ustawa 
traktuje bowiem mieszkania chronione (treningowe i wspierane) jako synonim 
mieszkań wspomaganych, podczas gdy w praktyce mają one trochę inną specy-

46  Por. np. wypowiedź Adama Zawisnego, członka Komisji Ekspertów ds. Osób z Nie-
pełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, prezesa łódzkiego Stowarzyszenia 
Kolomotywa, http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/576278 [dostęp: 28.09.2017]. 

47  Dz.U. 2012, poz. 719 z późn. zm. 
48  Dz.U. 2012, poz. 964 z późn. zm. 
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fikę. Przykładem niech będą 33 mieszkania wspomagane funkcjonujące w Star-
gardzie (dawnym Stargardzie Szczecińskim). Pieniądze na ich budowę uzyskano  
z kredytu Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, środków samorządu, organi-
zacji pozarządowych, TBS i wpłat własnych przyszłych lokatorów. Mieszkania 
wspomagane w Stargardzie zasadniczo różnią się od mieszkań chronionych. 
Mieszkaniec traktowany jest podmiotowo: podpisuje umowę najmu lokalu – 
bezterminowo, bo takie mieszkanie ma być jego lokalem docelowym, w którym 
może mieszkać do końca życia. Lokale są pojedyncze, umeblowane przez loka-
tora, ze wspólną dla trzech mieszkań jadalnią z aneksem kuchennym. Lokato-
rzy nie muszą tak jak w przypadku mieszkań chronionych być objęci żadnym 
obowiązkowym programem rehabilitacji, bowiem mieszkanie ma być dla nich 
jedynie miejscem odpoczynku, rehabilitacji społecznej, która odbywa się ponie-
kąd naturalnie, poprzez realizowanie codziennych obowiązków wynikających 
z samodzielnego życia. 

Samo pojęcie mieszkania wspomaganego, jako pojęcia szerszego w sto-
sunku do mieszkania chronionego pojawia się ponadto w rozdziale 3 pkt 9 
wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecz-
nego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014–202049. Zgodnie z jego treścią mieszkanie wspomagane to usługa świad-
czona w lokalnej społeczności: w postaci mieszkania chronionego lub w po-
staci mieszkania lub domu, przygotowującego osoby w nim przebywające, pod 
opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zapewniającego 
pomoc w prowadzeniu samodzielnego życia. W związku z tym, że wskazane 
wyżej wytyczne nie są aktem prawa powszechnie obowiązującego wydaje się, 
że de lege ferenda należy postulować uregulowanie aktem prawa powszech-
nie obowiązującego statusu prawnego mieszkań wspomaganych innych niż 
mieszkania chronione. 

Poważne zastrzeżenia wzbudza także pomysł określenia w drodze rozporzą-
dzenia, m.in. minimalnych standardów pomieszczeń w mieszkaniu chronionym. 
Ustawodawca w upoważnieniu dla ministra właściwego ds. zabezpieczenia spo-
łecznego zwrócił uwagę, że podczas ich określania należy uwzględnić potrzebę 
zapewnienia właściwych usług i pomocy oraz indywidualne potrzeby i możliwości 
psychofizyczne osób kierowanych do mieszkania chronionego odpowiedniego ro-
dzaju. Tymczasem organizacje reprezentujące interesy osób niepełnosprawnych 
zwracają od pewnego czasu uwagę, że zbyt wygórowane standardy mogą zabloko-

49  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/27996/wytyczne_CT9_24.pdf [do-
stęp: 28.09.2017]. 
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wać tworzenie mieszkań chronionych, które powinny być po prostu dostosowane 
do potrzeb osób, które tam mieszkają. Obawy tego rodzaju nie są bezzasadne, 
o czym najlepiej świadczy fakt, że już aktualnie obowiązujące rozporządzenie (któ-
re zostanie zastąpione nowym przed dniem 1 marca 2018 r.) blokuje korzystanie 
z części zasobów lokalowych. Przede wszystkim wątpliwości wzbudza postrzega-
nie mieszkań chronionych przez pryzmat potrzeb osób niepełnosprawnych rucho-
wo. Zgodnie z § 6 ust. 4 wymiary pomieszczeń w mieszkaniu chronionym mają 
umożliwiać wykonanie manewru wózkiem inwalidzkim w miejscach zmiany kie-
runku ruchu. Przecież w mieszkaniu chronionym mogą znaleźć miejsce osoby, 
których niepełnosprawność nie jest związana z narządami ruchu. Taki odgórnie 
narzucony wymóg zamyka w praktyce bardzo duży zasób lokali, które mogłyby 
być pozyskane na mieszkania chronione. Następnym postanowieniem, które zda-
niem ekspertów należy usunąć z rozporządzenia jest konieczność zamieszkiwania 
w mieszkaniu chronionym co najmniej trzech osób. Zważywszy na fakt, że na 
osobę w takim mieszkaniu musi przypadać co najmniej 12 m2, część najmniejszych 
mieszkań z założenia nie będzie się kwalifikować do uzyskania takiego statusu. 
Poza tym im więcej osób w takim mieszkaniu, tym mniej prywatności mają jego 
lokatorzy. Nie czują się oni jak we własnym mieszkaniu, mają mniejsze możliwości 
decydowania o sobie, istnieją szczegółowe regulaminy, które jasno określają co 
mogą, a czego nie mogą robić. Co szczególnie ważne zasady te nie są przez nich 
ustanawiane, lecz są im narzucone. W takich warunkach te osoby nie żyją nieza-
leżnie. Trzeba pamiętać, że mieszkanie chronione musi zachować formę mieszka-
nia – nie instytucji. Tylko wtedy może stać się alternatywą dla instytucjonalnych 
form wsparcia osób z niepełnosprawnościami. 

Zakończenie

Podsumowując dotychczasowe rozważania należałoby sformułować kilka 
uwag trochę ogólniejszej natury. Przede wszystkim realizacja prawa każdego 
człowieka do życia w swoim środowisku zamieszkania wymaga stworzenia 
takich warunków, które umożliwiałyby wszystkim, w tym osobom z niepełno-
sprawnościami, realizację tego prawa. Chodzi zatem o zapewnienie godziwego 
życia i mieszkania poprzez wspieranie zamieszkiwania osób niepełnospraw-
nych w ich dotychczasowym miejscu. Wieloletnie doświadczenia wskazują, 
że opieka instytucjonalna wprawdzie zaspokaja potrzeby bytowe, jednakże 
izoluje od dotychczasowego środowiska społecznego i fizycznego, zaś jakość 
życia w tych placówkach, w porównaniu do wysokiej jakości usług świadczo-
nych na poziomie społeczności lokalnych, jest znacznie gorsza. Oznacza to że 
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deinstytucjonalizacja form wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami może 
zapobiegać wykluczeniu społecznemu tych osób. 

Nie ulega wątpliwości, że stopniowe odchodzenie od opieki instytucjonalnej 
na rzecz usług świadczonych w lokalnych społecznościach zwiększa szanse na 
zapewnienie osobom niepełnosprawnym godnego traktowania, lepszego dopa-
sowania usług do ich indywidualnych potrzeb oraz umożliwienia im pełniej-
szego rozwoju i utrzymywania kontaktów społecznych. Niestety polski system 
opieki społecznej nie zapewnia w wystarczającym stopniu dostępu do dedy-
kowanych tej grupie osób  form pomocy. Zdecydowanie zbyt mało jest wciąż 
miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach sa-
mopomocy zapewniających przygotowywanie ich uczestników do, w miarę 
możliwości, samodzielnego życia w społecznościach lokalnych. Osoby z nie-
pełnosprawnościami dużo lepiej funkcjonowałby też w swoim własnym, dosto-
sowanym do ich specyficznych potrzeb mieszkaniu chronionym lub w innych 
formach mieszkalnictwa wspomaganego, będących alternatywą dla dużych 
domów opieki. Niestety wciąż jeszcze powszechnie stosowaną praktyką  jest 
umieszczanie osób z niepełnosprawnością w placówkach opiekuńczych. Dla-
tego też nie ulega, naszym zdaniem, wątpliwości że zwiększanie liczby miejsc 
w środowiskowych domach samopomocy oraz tworzenie mieszkań chronio-
nych, a także pozostałych mieszkań wspomaganych jest bardzo ważnym ele-
mentem deinstytucjonalizacji pomocy społecznej. Niestety ciągle brak spójnej 
wizji tej deinstytucjonalizacji. Z jednej strony wspiera się szczególnie potrze-
bujące kategorie osób z niepełnosprawnościami, takie jak osoby z niepełno-
sprawnością sprzężoną i ze spektrum autyzmu zwiększając kwotę dotacji na te 
osoby, a z drugiej utrzymuje kwotę dotacji na uczestnika ŚDS na niezmienio-
nym poziomie. Widać to także w samym kompleksowym programie wsparcia 
dla rodzin „Za życiem”, gdzie planuje się tworzenie 50 mieszkań rocznie dla 
około 500 osób. Abstrahując od tego, że dziesięć osób w jednym mieszkaniu to 
stanowczo za dużo (obowiązujące rozporządzenie w sprawie mieszkań chronio-
nych mówi o więcej niż trzech osobach) to twórcy programu zamiast odnosić 
się do konkretnych osób skupiają się na mieszkaniach. W ten sposób zamiast 
deinstytucjonalizacji mamy zamianę jednej formy pomocy instytucjonalnej na 
inną. Obecnie ciągle jeszcze aż ponad 130 tys. osób rocznie korzysta z opieki 
instytucjonalnej w postaci: domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-
-leczniczych i szpitali psychiatrycznych. Koszty funkcjonowania tych instytucji 
są zdecydowanie wyższe niż mieszkań chronionych i wspomaganych50. Można 

50  Dla przykładu koszt utrzymania jednej osoby w DPS to ok. 3 tys. zł miesięcznie. 
Osoby te płacą najczęściej 70% swojego świadczenia, które jest zwykle niższe niż wskazana 
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zatem postawić tezę, że rozwój tej kategorii mieszkań mógłby oznaczać dla 
budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego poważne 
oszczędności. W ten sposób mogłyby one stać się beneficjentami zmian idą-
cych w kierunku deinstytucjonalizacji pomocy społecznej. 

Summary

Among the many rights guaranteed by the United Nations Convention on the Ri-
ghts of Persons with Disabilities, what deserves special attention is the right of 
persons with disabilities to independent living and inclusion in society, as recorded 
in Article 19. This law applies to everyone regardless of age, ability, type of disability 
or mental health problems. In practice, this implies the need for the State to take 
effective measures to facilitate the full integration and participation of people with 
disabilities in the society. In the paper, the authors attempted to answer the question 
whether the Polish state has taken effective measures aimed at making it easier for 
people with disabilities to fully integrate and participate in social life. In this con-
nection, they pointed out the need for deinstitutionalisation of social assistance, 
pointing to two important tools to enable it to be implemented in practice.

Keywords: Convention on the Rights of Persons with Disabilities, social exclusion, 
deinstitutionalisation, sheltered and assisted housing

Słowa kluczowe: Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, wykluczenie 
społeczne, deinstytucjonalizacja, środowiskowe domy samopomocy, mieszkania 
chronione i wspomagane

kwota. Resztę, jeśli taka osoba nie ma rodziny, dopłaca jst. Średnia taka dopłata do miesz-
kańca ze strony gminy lub powiatu wynosi ok. dwa tys. zł miesięcznie. Tymczasem pełny 
koszt funkcjonowania w mieszkaniu chronionym to około tysiąc zł miesięcznie. 
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Bezpieczeństwo środowiska w perspektywie 
Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie siódmego unijnego programu działań
w zakresie środowiska

W myśl art. 191 ust. 2 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
polityka Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska stawia sobie za 
cel osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony z uwzględnieniem różnorodności 
sytuacji w konkretnych regionach Unii. Opiera się ona na zasadach ostroż-
ności i działania zapobiegawczego oraz naprawiania szkody środowiskowej 
w pierwszym rzędzie, przy założeniu, że płaci zanieczyszczający2. Warto przy 
tym zauważyć, że w tekstach aktów prawnych prawa pierwotnego nie zawarto 
normatywnej definicji pojęcia środowisko, chociaż jak przypomniano w lite-
raturze, w aktach prawa pochodnego zestawiano elementy składające się na 

1  Dr hab. nauk prawnych, prof. nadzw. Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 
Wlkp., Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego.

2  Postanowienia zawarte w art. 190 TFUE zostały wprowadzone do prawa pierwot-
nego przez art. 25 Jednolitego Aktu Europejskiego, który włączył je do treści art. 130 R 
Traktatu Ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą (TEWG). W treści tego 
przypisu ustanowiono trzy cele działań w zakresie środowiska naturalnego, a mianowicie 
chęć zachowania, ochronę i poprawę jego jakości; przyczynianie się do ochrony zdrowia 
ludzkiego; zapewnianie ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych. 
Wskazano także, że działania EWG w odniesieniu do środowiska naturalnego winny spro-
wadzać się do działań zapobiegawczych oraz naprawianie szkód u źródeł, a także do zasady, 
że koszty ponosi zanieczyszczający. Przywołany przepis upoważniał także EWG i państwa 
członkowskie do współpracy w dziedzinie środowiska naturalnego z państwami trzecimi 
i kompetentnymi organizacjami międzynarodowymi. Traktatem z Maastricht poszerzo-
no zakres treści odnoszących się do ochrony środowiska o promowanie na płaszczyźnie 
międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych 
problemów środowiska naturalnego. Wskazano wówczas także, że dodatkową zasadą poli-
tyki w tym zakresie powinna być ostrożność oraz stawianie sobie za cel wysokiego poziomu 
ochrony z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w regionach Wspólnoty. Dalsze zmiany 
miały raczej charakter redakcyjny i zostały dokonane przez Traktat amsterdamski i Traktat 
z Lizbony. Zob. M. Nowacki, A. Przyborowska-Klimczak, [w:] Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej. Komentarz, t. II, red. A. Wróbel, Warszawa 2012, s. 1265–1266.
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to pojęcie, wymieniając: istoty ludzkie, faunę, florę, wody, powietrze, klimat, 
krajobraz, dobra materialne i co może budzić zdziwienie, dziedzictwo kultu-
ralne. W późniejszych dokumentach rozszerzono ten katalog o obszary natu-
ralne, włączając w to bagna, obszary nadmorskie, biologiczną różnorodność 
i jej składniki, w tym organizmy genetycznie zmodyfikowane. Tak więc pod 
pojęciem środowiska prawo unijne rozumie nie tylko środowisko naturalne, 
lecz również środowisko przekształcone lub wytworzone wskutek działalności 
człowieka3.

Począwszy od Traktatu z Lizbony unijne działania w zakresie ochrony środo-
wiska dzielone są między Unię Europejską a państwa członkowskie. Kompeten-
cje tych ostatnich są przy tym bardzo szerokie. W orzecznictwie Trybunału wy-
pracowano pogląd, że zasady traktatowe nie nakazują całkowitej harmonizacji 
w ramach polityki w zakresie środowiska4. Na organach Unii Europejskiej na jej 
instytucjach ciąży szereg obowiązków w zakresie polityki w dziedzinie środo-
wiska. Liczne kompetencje w tym zakresie – których nie sposób w tym miejscu 
analizować – spoczywają na Radzie Europejskiej, Parlamencie Europejskim oraz 
Komisji Europejskiej5, a także Europejskiej Agencji Środowiska6. Ochrona środo-
wiska prowadzona jest także w ramach innych polityk UE, przy czym szczególną 
uwagę zwraca się na politykę energetyczną, a obok niej na politykę rolną, trans-
portową, zdrowotną, konkurencji, spójności, wiele problemów sprawiają przy 
tym kwestie dotyczące redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza7.

3  Konstatację taką potwierdza zmiana wprowadzona Traktatem z Lizbony i zastąpie-
nie, w polskiej wersji językowej, terminu „środowisko naturalne” w odpowiednim tytule 
traktatu szerszym określeniem „środowisko”. Zob. M. Kenig-Witkowska, Prawo środowiska 
w Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2009, s. 12.

4  Wyrok z 22 czerwca 2000 r. w sprawie Postępowanie karne p. Giancarlo Fornasar 
i innym, C-318/ 98, Rec. 2000, s. I-10745.

5  G. Grabowska, Kompetencje organów Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowi-
ska, [w:] Polska i Wielka Brytania wobec Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia prawne, 
red. G. Grabowska, Katowice 2002, s. 80.

6  Europejska Agencja Środowiska rozpoczęła działalność na podstawie rozporządzenia 
Rady EWG nr 1210/90 z dn. 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji 
Ochrony Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska Dz.Urz. 
UE. L. 1990, nr 120, s. 1. Rozporządzenie to było kilkakrotnie zmieniane, a jego wersją ujed-
noliconą jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dn. 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci In-
formacji i Obserwacji Środowiska (wersja ujednolicona) Dz.Urz. UE. L. 2009, nr 126, s. 13.

7  Kwestie te omawiają szczegółowo: M. Nowacki, A. Przyborowska-Klimczak, [w:] 
Traktat o funkcjonowaniu..., s. 1274–1283.
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Warto zwrócić uwagę na decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1386/ 
2013/UE z 20 listopada 2013 r. w sprawie ogólnego unijnego programu działań 
w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ogra-
niczeń naszej planety”8. Został on poprzedzony opinią Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2020 
r. „Dobrze żyć w granicach naszej planety”9 oraz opinią Komitetu Regionów10. 
W przytoczonych opiniach trafnie wskazywano, że przygotowywana decy-
zja Parlamentu Europejskiego i Rady jest kolejnym już, siódmym programem 
działań w zakresie środowiska11. Zauważono, że poprzedni, szósty program, 

8  Dz.Urz. UE. L. 2013, nr 354, s. 171. 
9  Dz.Urz. UE. C. 2013, nr 161, s. 77. Sprawozdawcą był Lutz Ribbe.
10  Opinia „7. Unijny program działań w zakresie środowiska” Dz.Urz. UE. C. 2013, 

nr 218, s. 53. Sprawozdawcą był José Macário Correia, burmistrz Faro. W tekście tej opi-
nii sformułowano szereg uwag, zaleceń i poprawek, wskazując na postępujące zmiany kli-
matu, pogarszanie się ekosystemu, podkreślając, że konieczne jest, aby Komisja Europejska 
przeprowadziła analizę obowiązujących przepisów prawnych, zauważając, że konieczne jest 
zachowanie i odbudowa kapitału naturalnego Europy, zapewnienie oszczędniejszego gospo-
darowania zasobami i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, wreszcie zapewnienie zdrowia 
i dobrobytu obywateli UE dzięki zagwarantowaniu wysokiego poziomu ochrony środowiska.

11  Charakter pracy nie pozwala na analizę wcześniejszych programów działań w za-
kresie środowiska. Można jedynie odnotować, że pierwszy program obejmował lata 1973– 
–1976, drugi 1977–1981, trzeci 1982–1986, czwarty 1987–1992, piąty 1993–2000. Piąty 
program działań Wspólnoty w zakresie środowiska naturalnego „W stronę zrównoważo-
nego rozwoju”, interesujący z punktu widzenia koncepcji administracyjnych, zakończył 
się 31 grudnia 2000 r. Należy jednak zauważyć, że szósty program, z dnia 22 lipca 2002 r., 
jak wynika z tytułu decyzji jest wspólnotowym programem działań w zakresie środowi-
ska naturalnego. Natomiast siódmy program przyjęty w decyzji Parlamentu Europejskie-
go i Rady 1386/2013/UE, z dnia 20 listopada 2013 r., nazwany został „ogólnym unijnym 
programem działań w zakresie środowiska do 2020 r. Zwraca uwagę po pierwsze to, że 
określając ten program nie użyto terminu „środowisko naturalne”, a jedynie „środowisko” – 
co jest wynikiem zmiany koncepcji w tej płaszczyźnie, wynikającej z traktatu z Maastricht 
(zob. wyżej przyp. 2). Po drugie w tytule decyzji z 20 listopada 2013 r. nie odnotowano, że 
jest to siódmy program, chociaż w tekście decyzji mowa wyraźnie o 7. EAP (Environment 
Action Programme), przy czym posłużono się jedynie skrótem pozostawiając domyślności 
czytelnika co on oznacza. Nie można oprzeć się wrażeniu, że sytuacja ta po upływie kilku 
lat może spowodować pewną dezorientację badaczy. Pewien kłopot może sprawiać to, że 
kolejne programy były tworzone przez różne co do rangi akty normatywne. W zakresie 
treści, celów, zadań i charakteru kolejnych programów zob. V. Popengă, Environmental 
Action Programmes in the European Union – Evolution and Specific, Annals of the „Con-
stantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Letter and Social Science Series, Issue 3/2013, 
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zakończył się formalnie w lipcu 2012 r., ale wciąż trwa wdrażanie wielu środków 
i działań uruchomionych w jego ramach12. Wskazano także, że w końcowej oce-
nie szóstego programu stwierdzono, że doprowadził on do uzyskania korzyści 
dla środowiska i wyznaczył nadrzędny kierunek strategiczny polityki w zakresie 
środowiska. Niemniej istnieją poważne tendencje sprzeczne z zasadą zrówno-
ważonego rozwoju w czterech obszarach priorytetowych określonych w tym 
programie, a mianowicie w zakresie zmian klimatu, różnorodności biologicz-
nej, środowiska, zdrowia i jakości życia oraz zasobów naturalnych i odpadach. 
Skonstatowano, że nie podjęto szeregu istotnych wyzwań w dziedzinie środo-
wiska, nie osiągnięto długoterminowego zrównoważonego rozwoju, do czego 
przyczyniła się dynamika populacji, urbanizacja, choroby, pandemie oraz szybki 
rozwój technologii i nietrwały wzrost gospodarczy. Wskazano przy tym liczne 
osiągnięcia w zakresie środowiska. 

W motywach decyzji stwierdzono, że niezbędne jest określenie celów Unii 
w zakresie ochrony środowiska do 2020 r., zgodnych z jasną, długoterminową 
wizją do 2050 r. Podkreślono, że dzięki temu powstałyby stabilne warunki do 
zrównoważonych inwestycji i wzrostu. Zauważono, że 7. EAP powinien być 
oparty na inicjatywach zawartych w strategii Europa 202013, w tym na pakie-
cie klimatyczno-energetycznym Unii14, komunikacie Komisji w sprawie planu 

s. 24–33; C. Hey, EU Environmental Policies: A short history of the policy strategies, 2007, 
s. 23; K. Holzinger, Ch. Knill, A. Schäfer, European Environmental Governance in Transi-
tion?, Max-Planck-Projektgruppe Recht der Gemeinschaftsgüter, Bonn 2003; Ch. Hey, EU 
Environmental Policy Handbook, rozdz. EU Environmental Policies: A short history of the 
policy strategies, Berlin 2003.

12  Program ten ustanowiony został decyzją 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dn. 22 lipca 2002 r. ustanawiającą 6. wspólnotowy program działań w zakresie 
środowiska naturalnego, Dz.Urz. UE. L. 2002, nr 242, s. 1.

13  Komunikat Komisji Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_
v1.pdf [dostęp: 31.10.2018].

14  W skład pakietu wchodzi rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
443/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. określające normy emisji dla nowych samochodów oso-
bowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 
z lekkich pojazdów dostawczych Dz.Urz. UE. L. 2009, nr 140, s. 1 z późn. zm. oraz cztery dy-
rektywy, a mianowicie: 1) Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 
2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w na-
stępstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, Dz.Urz. UE. L. 2009, nr 140, 
s. 16; zob. Z. Muras (red.), Komentarz do dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych, LEX/el., 2018; M. Nowacki, Prawne aspekty bez-
pieczeństwa energetycznego w UE, Warszawa 2010, rozdz. Akty prawne dotyczące promocji 
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działania prowadzącego do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.15, 
unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.16, plany 
działania na rzecz zasobooszczędnej Europy17, inicjatywy przewodniej „Unia in-
nowacji”18 oraz strategii Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju19. 

odnawialnych źródeł energii; 2) Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE zmieniająca 
dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, Dz.Urz. UE. L. 2009, nr 140, s. 63 z późn. zm. 
Zob. M. Nowacki, Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego..., rozdz. System handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w UE; 3) Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do 
specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania 
i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE 
odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz 
uchylająca dyrektywę 93/12/EWG, Dz.Urz. UE. L. 2009, nr 140, s. 88 z późn.zm.; 4) Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego 
składowania dwutlenku węgla oraz zmieniającego dyrektywę Rady 85/337/ EWG, dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 
2008/1/ WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006. W skład pakietu wchodzi także decyzja 
Parlamentu Europejskiego i Rady 406/2009/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysił-
ków podjętych przez państwa członkowskie zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cie-
plarnianych w celu realizacji do 2020 r. zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, Dz.Urz. UE. L. 2009, nr140, s. 136; zob. M. Nowacki, Prawne aspekty 
bezpieczeństwa energetycznego..., rozdz. System handlu uprawnieniami do emisji gazów cie-
plarnianych w UE.

15  Wspomniany plan działania został odnotowany w konkluzjach Rady 17 maja 2011 r. 
i zatwierdzony przez Parlament Europejski w rezolucji z 15 marca 2012 r., P. 7_TA (2012) 
0086.

16  COM (2011) 244. EUR – Lex, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?u-
ri=legissum%3Aev0029 [dostęp: 31.10.2018; zob. także Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Re-
gionów: Zielona infrastruktura – zwiększanie kapitału naturalnego Europy (COM(2013) 
249 final z 6 maja 2013 r.).

17  COM (2011) 571. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Euro-
pejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, z dnia 20 września 
2011 r., https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0571:FI-
N:PL:PDF [dostęp: 31.10.2018].

18  COM (2010) 546. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Eu-
ropejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Projekt prze-
wodni strategii Europa 2020. Unia innowacji, z dnia 6 października 2010 r., http://www.
europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2010)0546_/com_
com(2010)0546_pl.pdf [dostp: 31.10.2018].

19  Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu 
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W motywach Decyzji z 20 listopada 2013 r. przypomniano działania Unii 
zmierzające do polepszenia stanu środowiska. Wskazano, że zgodziła się ona 
na doprowadzenie do redukcji swoich gazów cieplarnianych20, wydając dyrek-
tywę 2003/87/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 
2003 r., ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnia-
nych w Unii oraz zmieniającą dyrektywę 96/61/ WE21. System handlu miał 
umożliwić wypełnienie zobowiązań dotyczących redukcji emisji gazów cie-
plarnianych przy jednoczesnym osiągnięciu ekonomicznej skuteczności22. 
Wskazano także, że Unia zgodziła się na powstrzymanie utraty różnorodności 
biologicznej i degradacji ekosystemu23, podkreślając, że popiera ona ogranicze-

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Uwzględnianie kwestii zrównoważo-
nego rozwoju w polityce UE w różnych dziedzinach: Przegląd strategii Unii Europejskiej na 
rzecz zrównoważonego rozwoju – rok 2009/COM/2009/0400 końcowy/, https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52009DC0400 [dostęp: 31.10.2018].

20  Wskazuje się przy tym, że uzależnienie Unii Europejskiej od dostaw surowców, 
zwłaszcza ropy naftowej i gazu ziemnego, z państw które nie są jej członkami, stanowi za-
grożenie dla bezpieczeństwa energetycznego i dlatego poszukiwane są nowe źródła energii. 
Odnawialne źródła energii obok energii jądrowej mają charakter najbardziej przyszłościowy. 
Zob. w tym przedmiocie N.B. Bekkhus, R. Dehin, Renewable Energy sources in the Euro-
pean Union; Present situation and future developments, „Studia Diplomatica” 2007, nr 2, 
s. 213–227. Zauważyć należy, że na podstawie Ramowej konwencji Narodów Zjednoczo-
nych w sprawie zmian klimatycznych (UNFCCC), Dz.Urz. UE. L. 1994, nr 33, s. 13, wraz 
z protokołem z Kioto państwa będące stronami tej konwencji, w tym piętnaście ówczesnych 
państw członkowskich zobowiązało się do redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmos-
fery. Konwencja ramowa została zatwierdzona przez WE na mocy decyzji Rady 94/69/ WE 
z dnia 15 grudnia 1993 r. dotyczącej zawarcia Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu, Dz.Urz. UE. L. 1994, nr 33, s. 11; a protokół z Kioto Decyzją Rady 
z 25 kwietnia 2002 r. dotyczącą zatwierdzenia przez Wspólnotę Europejską protokołu z Kioto 
do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i wspólnej reali-
zacji wynikających z niego zobowiązań, Dz.Urz. UE. L. 2002, nr 130, s. 1.

21  Dz.Urz. UE. L. 2003, nr 275, s. 32 z późn. zm. W kwestii tej zob. M. Nowacki, Praw-
ne aspekty bezpieczeństwa energetycznego..., rozdz. System handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych w UE.

22  Dyrektywa 2003/ 87/ WE została transponowana do polskiego porządku praw-
nego ustawą z 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów 
cieplarnianych i innych substancji, Dz.U. 2004, nr 281, poz. 2784. W oparciu o zawarte 
w ustawie delegacje zostały wydane przez Ministra Środowiska oraz Radę Ministrów liczne 
rozporządzenia wykonawcze. 

23  Konkluzje Rady Europejskiej z dn. 25 i 26 marca 2010 r. (EUCO 7/ 10); Konkluzje 
Rady z dn. 15 marca 2010 r. (07536/ 10); COM (2011) 244, https://eur-lex.europa.eu/Le-
xUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0244:FIN:EN:pdf [dostęp: 31.10.2018].
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nie strat powierzchni zalesionych najpóźniej do 2030 r. i chce osiągnąć dobry 
stan wszystkich wód morskich do 2020 r.24 Przypomniano, że zmierza ona do 
osiągnięcia dobrego stanu wszystkich wód w Unii, w tym wody słodkiej, wód 
przejściowych, przybrzeżnych do 2015 r.25, oraz wód morskich do 2020 r.26 
Wskazano na działania Unii zmierzających do poprawy jakości powietrza27 
oraz na fakt, że w szóstym wspólnotowym programie działań w zakresie śro-
dowiska naturalnego zgodziła się ona na osiągnięcie do 2020 r. celu polega-
jącego na tym, aby chemikalia były wytwarzane i stosowane w sposób pro-
wadzący do minimalizacji istotnych negatywnych skutków dla zdrowia ludzi 
i środowiska, realizując w ten sposób postanowienia szczytu w Johanesburgu 
(Światowy Szczyt Zrównoważonego Rozwoju w 2002 r.). Wreszcie wskazano, 
że Unia postanowiła zapobiegać negatywnemu wpływowi wytwarzania od-
padów i gospodarowania nimi oraz dąży do zmniejszania ogólnych skutków 
użytkowania zasobów, a także do poprawy efektywności użytkowania, dzięki 
stosowaniu hierarchii postępowania z odpadami polegającej na zapobieganiu 
ich powstawaniu, przygotowaniu do ponownego użycia, recyklingu i innych 
metodach odzysku oraz unieszkodliwianiu28. Zauważono w końcu, że Unia 
pragnie oddzielić wzrost gospodarczy od degradacji środowiska29 oraz, że 

24  Zob. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/ 56/ WE z dnia 17 czerwca 
2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego 
(Dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej), Dz.Urz. UE. L. 2008, nr 164, s. 19.

25  Dyrektywa 2000/ 60/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 
2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Zob. 
w tym przedmiocie F. Pankau, Polityka ekologiczna i zarządzanie środowiskiem, [w:] Ochro-
na środowiska, red. Z. Brodecki, Warszawa 2005.

26  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. 
ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrek-
tywa ramowa w sprawie strategii morskiej) Dz.Urz. UE. L. 2008, nr 164, s. 19. 

27  Decyzja 1600/ 2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 lipca 2002 r., usta-
nawiająca 6. wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego, Dz.Urz. 
UE. L. 2002, nr 242, s. 1.

28  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/ WE, z dnia 19 listopada 2008 r., 
w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, Dz.Urz. UE. L. 2008, nr 312, s. 3 z późn. 
zm. Zob. w tej kwestii: B. Draniewicz, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2000/53/
WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, „Prawo i Środowisko” 2005, nr 3, s. 58–72.

29  Konkluzje Rady z 11 czerwca 2012 r. (11186/12); COM (2011) 571, Komunikat Komi-
sji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów, z dnia 20 września 2011 r., Plan działania na rzecz zasobooszczęd-
nej Europy, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_
com(2011)0571_/com_com(2011)0571_pl.pdf [dostęp: 31.10.2018].
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dąży do ograniczenia degradacji gleby w kontekście zrównoważonego rozwo- 
ju30.

W końcowej części motywów decyzji wskazano na konieczność współdzia-
łania z podmiotami pozarządowymi wywodząc, że problemy związane ze śro-
dowiskiem stwarzają istotne zagrożenie dla zdrowia i dobrostanu człowieka, 
zauważając, że unijna polityka w zakresie środowiska powinna opierać się na 
solidnej wiedzy, a uwzględnienie środowiska we wszystkich obszarach polityki 
jest niezbędne. Wywiedziono także, że wyzwania w zakresie ochrony środo-
wiska mają w pierwszym rzędzie charakter globalny, dowodząc, że wszystkie 
środki, działania i cele 7. EAP należy rozwijać zgodnie z zasadą inteligentnych 
regulacji31 i w stosownych przypadkach poddawać szeroko zakrojonej ocenie 
skutków. Podkreślono, że celem dyrektywy jest określenie ogólnego unijne-
go programu działań w zakresie środowiska, ustalającego cele priorytetowe. 
Cel ten, jak zauważono, nie może być osiągnięty przez poszczególne państwa 
członkowskie, jednak ze względu na rozmiary i skutki programu działań moż-
liwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii. Zauważono, że Unia może 
podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości, określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej stwierdzając, że zgodnie z zasadą proporcjonalności, także 
wyrażoną w tym artykule, przyjęta decyzja nie wykracza poza to co jest ko-
nieczne dla osiągnięcia tego celu.

W art. 2 Decyzji sformułowano jej dziewięć celów priorytetowych. Wska-
zano, że są nimi: ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Unii; 
przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę 
niskoemisyjną; ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem pre-
sjami i zagrożeniami dla zdrowia i dobrostanu; maksymalizacja korzyści płyną-
cych z prawodawstwa Unii w zakresie środowiska poprzez lepsze wdrażanie tego 
prawodawstwa; doskonalenie bazy wiedzy i bazy dowodowej unijnej polityki 
w zakresie środowiska; zabezpieczenie inwestycji na rzecz polityki w zakresie 
środowiska i klimatu oraz podjęcie kwestii ekologicznych efektów zewnętrz-
nych; lepsze uwzględnianie problematyki środowiska i większa spójność polityki; 

30  Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych A/ Res/ 66/ 288 z dnia 
27 lipca 2012 r. w sprawie wyników konferencji Rio +20 „Przyszłość jaką chcemy”, http://
www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/global-
compact/A_RES_66_288.pdf [dostęp: 31.10.2018].

31  COM (2010) 543, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Euro-
pejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Inteligentne regu-
lacje w Unii Europejskiej, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CO-
M:2010:0543:FIN:pl:PDF [dostęp: 1.11.2018].
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wspieranie zrównoważonego charakteru miast Unii; zwiększenie efektywności 
Unii w podejmowaniu międzynarodowych wyzwań związanych ze środowi-
skiem i klimatem. Wywiedziono, że właściwie instytucje Unii i państwa człon-
kowskie odpowiadają za podejmowanie odpowiednich działań służących osią-
gnieciu tych celów. Stwierdzono, że organy publiczne na wszystkich szczeblach 
muszą współpracować z przedsiębiorstwami, partnerami społecznymi, społe-
czeństwem obywatelskim i konkretnymi osobami będącymi obywatelami Unii. 
Dodano, że Komisja będzie monitorować wdrażanie poszczególnych elementów 
7. EAP w ramach regularnego monitorowania strategii „Europa 2020”, opierając 
się na wskaźnikach stosowanych przez Europejską Agencję Środowiska. Komisja 
przeprowadzi także ocenę 7. EAP w oparciu o sprawozdanie Europejskiej Agen-
cji Środowiska i przed zakończeniem tego programu przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie przygotowane na podstawie tej oceny. 
W razie potrzeby sformułuje wniosek dotyczący 8. EAP w terminie pozwalają-
cym na uniknięcie przerwy między realizacją 7. a 8. EAP. 

Niezwykle istotne znaczenie ma Załącznik zawierający „Program działań 
w zakresie środowiska do 2000 r.” oraz formułujący przedsięwzięcia dotyczące 
wskazanych dziewięciu celów priorytetowych. Zauważono, że w 2050 r. oby-
watele Unii winni cieszyć się dobrą jakością życia, z uwzględnieniem ekolo-
gicznych ograniczeń planety. Skonstatowano, że dobrobyt i zdrowe środowisko 
wynikać będą z innowacyjnej gospodarki, która zasobami naturalnymi gospo-
daruje w sposób zrównoważony, a jej różnorodność biologiczna jest chronio-
na, ceniona i przywracana w sposób zwiększający odporność społeczeństwa.

W dalszej części „Programu działań” dokonano oceny dotychczasowych 
przedsięwzięć stwierdzając, że: w ciągu ostatnich 40 lat Unia wprowadziła 
wiele przepisów w zakresie środowiska, tworząc ten sposób najbardziej kom-
pleksowe nowoczesne normy na świecie. Pomogło to stawić czoła niektórym 
z najpoważniejszych wyzwań środowiskowych stojących przed obywatelami 
i przedsiębiorstwami w Unii. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat emisje za-
nieczyszczeń do powietrza, wody i gleby zostały znacząco zmniejszone, po-
dobnie jak emisje gazów cieplarnianych w ostatnich latach. Zauważono, że 
unijne przepisy dotyczące chemikaliów zostały unowocześnione, a stosowa-
nie wielu toksycznych lub niebezpiecznych substancji, takich jak ołów, kadm 
i rtęć zostało ograniczone w produktach, które można znaleźć w większości 
gospodarstw domowych. Podkreślono, że obywatele Unii korzystają z wody, 
która pod względem jakości zalicza się do najlepszych na świecie, a ponad 18% 
terytorium Unii i 4% jej mórz uznano za chronione obszary przyrody. Unijna 
polityka w zakresie środowiska – jak stwierdzono w Decyzji – pobudzała in-



116 Witold Sobczak

nowacje i inwestycje w towary i usługi związane z przemysłem ekologicznym, 
tworząc miejsca pracy i możliwości eksportu. Kolejne rozszerzenia Unii do-
prowadziły do objęcia zaawansowanymi normami ochrony środowiska dużej 
części kontynentu europejskiego, a wysiłki Unii przyczyniły się do zwiększe-
nia międzynarodowego zaangażowania w przeciwdziałanie zmianie klimatu 
i utracie różnorodności biologicznej oraz do podjęcia pomyślnych globalnych 
działań w celu wyeliminowania substancji zubożających warstwę ozonową 
i paliw zawierających ołów. Poczyniono także – zdaniem twórców Decyzji 
– znaczne postępy pod względem włączania celów środowiskowych do in-
nych polityk i działań Unii. Od 2003 r. w zreformowanej wspólnej polityce 
rolnej (WPR) płatności bezpośrednie są powiązane z wymogiem utrzymania 
przez rolników gruntów według norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska i przestrzegania odpowiednich przepisów z zakresu środowiska. 
Przeciwdziałanie zmianie klimatu stało się nieodłączną częścią polityki ener-
getycznej. Osiągane są również postępy we włączaniu aspektów dotyczących 
efektywnego gospodarowania zasobami, zmiany klimatu i efektywności ener-
getycznej do innych ważnych sektorów, takich jak transport i budownictwo.

Nie można jednak oprzeć się wrażeniu, że zawarte w programie stwierdze-
nia dotyczą warstwy normatywnej, która niewątpliwie jest ważka i imponująca. 
Można jednak obawiać się, czy tej warstwie towarzyszą określone działania 
natury organizacyjnej i technicznej. Ocena działań w zakresie środowiska 
powinna być bowiem oceną efektywności, a nie prezentacją przedsięwzięć 
o charakterze administracyjnym i legislacyjnym. Wydaje się, że z tej sytuacji 
twórcy decyzji zdawali sobie jednak sprawę, gdyż stwierdzono w jej treści, że 
wiele kwestii nadal wzbudza zaniepokojenie nie tylko ze względu na braki we 
wdrożeniu istniejących przepisów unijnych odnoszących się do środowiska. 
W programie podkreślono, że zaledwie 7% gatunków i siedlisk ocenionych 
na podstawie dyrektywy siedliskowej32 jest w stanie korzystnej konserwacji, 

32  Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Dz.Urz. UE. L. 1992, nr 206, s. 7 z późn. zm. 
Zob. także: B. Rakoczy (red.), Ocena oddziaływania na środowisko w praktyce, Warszawa 
2017. Por. także Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerw-
ca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko oraz 
Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 maja 2003 r. przewidują-
ca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów 
w zakresie środowiska oraz zmieniająca w doniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu 
do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE, Dz. Urz.UE. L. 
2003, nr 156, s. 17. Dyrektywy Rady 92/43/EWG dotyczy szereg orzeczeń Trybunału Spra-
wiedliwości, przywołać wypada wyroki: z dnia 10 maja 2007 r., C 508/04; z dnia18 maja 



117Bezpieczeństwo środowiska w perspektywie...

a degradacja i utrata kapitału naturalnego udaremniają wysiłki na rzecz osią-
gnięcia celów Unii związanych z różnorodnością biologiczną i zmianą klimatu. 
Efektem takiego stanu gatunków i siedlisk, a także degradacji i utraty kapitału 
naturalnego są wysokie koszty towarzyszące, które nie zostały jeszcze wła-
ściwie oszacowane w naszym systemie gospodarczym lub społecznym. 30% 
terytorium Unii jest bardzo rozdrobnione, co wpływa na połączenia między 
ekosystemami oraz na zdrowie i zdolność ekosystemów do zapewnienia usług, 
a także trwałych siedlisk dla gatunków. Chociaż w Unii poczyniono postępy 
na rzecz oddzielenia wzrostu gospodarczego od emisji gazów cieplarnianych, 
wykorzystania zasobów i wpływu na środowisko, to korzystanie z zasobów 
nadal jest w dużej mierze niezrównoważone i nieefektywne, a odpady nie 
są jeszcze odpowiednio zagospodarowywane. W rezultacie unijne przedsię-
biorstwa rezygnują z istotnych możliwości, jakie efektywne gospodarowanie 
zasobami daje pod względem konkurencyjności, redukcji kosztów, poprawy 
wydajności i bezpieczeństwa dostaw. Jakość wody i poziomy zanieczyszczenia 
powietrza nadal stanowią problem w wielu częściach Europy, a obywatele Unii 
nadal są narażeni na niebezpieczne substancje, które potencjalnie zagrażają ich 
zdrowiu i dobrostanowi. Żyzne gleby są wykorzystywane sprzecznie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju i postępuje ich degradacja, co wpływa na globalne 
bezpieczeństwo żywnościowe i osiągnięcie celów w zakresie różnorodności 
biologicznej.

W Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 1386/2013/UE z dnia 20 li-
stopada 2013 r. stwierdzono także, że zmiana środowiska i klimatu w Unii jest 
w coraz większym stopniu wywoływana zmianami zachodzącymi na poziomie 
globalnym, w tym o charakterze demograficznym, strukturą konsumpcji, pro-
dukcji i handlu, a także szybkim postępem technologicznym. Zmiany te mogą 
oferować znaczące możliwości w zakresie rozwoju gospodarczego i dobrosta-
nu społecznego, ale stanowią też wyzwania dla gospodarki i społeczeństwa 
UE oraz wywołują niepewność i powodują degradację środowiska na całym 

2006 r., C 221/04; z dnia 28 czerwca 2007 r., C 235/04. W polskiej judykaturze Naczelny Sąd 
Administracyjny w wyroku z dnia 16 września 2008 r. II OSK 821/08, ONSA i WSA 2009, 
nr 6, poz. 116, podkreślił, że w odniesieniu do przepisów prawa polskiego o postępowaniu 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko niezbędnym jest zapewnienie formalnej 
zgodności takich przepisów, zarówno z dyrektywą 85/337, jak i z dyrektywą 92/43 oraz 
takie ich stosowanie i interpretacja, które zapewnią praktyczną i skuteczną realizację ce-
lów obu dyrektyw, a w razie ewentualnych wątpliwości, ich usuwanie w drodze wykładni 
zgodnej z prawem wspólnotowym. Por. B. Rakoczy, Glosa do wyroku NSA z 16 września 
2008 r., II OSK 821/08, OSP 2009, nr 6, poz. 63. 



118 Witold Sobczak

świecie33. Wraz z obecnymi niegospodarnymi systemami produkcji i konsump-
cji w gospodarce światowej globalne zapotrzebowanie na towary i usługi oraz 
wyczerpywanie się zasobów podnoszą koszty podstawowych surowców, mine-
rałów i energii, co powoduje wytwarzanie większej ilości zanieczyszczeń i od-
padów, podnosi poziom globalnych emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększa 
degradację gleby, wylesianie i utratę różnorodności biologicznej. Podkreślono 
w Decyzji, że stan prawie dwóch trzecich światowych ekosystemów pogarsza 
się i istnieją dowody na to, że przekroczono już krytyczne dla planety pozio-
my, jeżeli chodzi o różnorodność biologiczną, zmianę klimatu i cykl azotu34. 
Do 2030 r. światowy niedobór wody wyniesie prawdopodobnie 40%, chyba że 
dokona się znaczący postęp w efektywnym gospodarowaniu zasobami. Istnieje 
również ryzyko, że zmiana klimatu będzie w dalszym stopniu pogłębiać te 
problemy i spowoduje zwiększenie kosztów. W Programie działania będącym 
załącznikiem Decyzji zauważono także, że w 2011 r. katastrofy wynikające po 
części ze zmiany klimatu doprowadziły do strat dla światowej gospodarki wy-
noszących ponad 300 mld EUR. Zwrócono też uwagę, że Organizacja Współ-
pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ostrzegła, że dalsza degradacja i erozja 
kapitału naturalnego grozi doprowadzeniem do nieodwracalnych zmian, które 
mogą narażać na szwank dorobek dwustu lat podnoszenia standardu życia 
i wiązać się ze znaczącymi kosztami35.

W Decyzji zadeklarowano chęć przekształcenia obszaru Unii w „zieloną 
gospodarkę”, stwierdzając, że wymaga to włączenia zagadnień środowiskowych 
do innych obszarów polityki, takich jak energetyka, transport, rolnictwo, ry-
bołówstwo, handel, gospodarka i przemysł, badania i innowacje, zatrudnienie, 
rozwój, polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, edukacja i szkolenia, jak rów-
nież polityka społeczna i polityka w dziedzinie turystyki, aby stworzyć spójne, 
wspólne podejście. Działania w Unii należy też – jak zauważono – uzupełniać 
poszerzonymi działaniami globalnymi i współpracą z państwami sąsiadujący-
mi w celu stawienia czoła wspólnym wyzwaniom.

33  EEA 2010, Środowisko Europy 2010 – Stan i Prognozy. Synteza. Europejska Agencja 
Środowiska, Kopenhaga 2010, s. 13–44, główni autorzy: J. Martin, T. Henrichs, A. Pirc-
-Velkavrh, A. Volkery, D. Jarosinska, P. Csagoly, Y. Hoogeveen.

34  “Resilient People, Resilient Planet: A Future Worth Choosing”, The report of the 
United Nations Secretary-General’s High-level Panel on Global Sustainability, Nowy Jork 
2012, https://en.unesco.org/system/files/GSP_Report_web_final.pdf [dostęp: 1.11.2018].

35  V. Marchal, OECD Environmental Outlook to 2050: The Consequences of Inaction, 
OECD Publishing 2012, s. 71–155, http://dx.doi.org/10.1787/9789264122246-en [dostęp: 
1.11.2018].
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Podkreślono, że Unia zainicjowała to przekształcenie poprzez długotermi-
nowe, zintegrowane strategie służące powstrzymaniu utraty różnorodności 
biologicznej, poprawie efektywnego gospodarowania zasobami i przyspiesze-
niu przejścia na bezpieczną i zrównoważoną gospodarkę niskoemisyjną36. Po-
nadto Komisja uwzględniła zagadnienia i cele środowiskowe w najnowszych 
inicjatywach podjętych w innych ważnych obszarach polityki, w tym energe-
tyce37 i transporcie38, a także wspomagała osiąganie korzyści dla środowiska 
poprzez reformy unijnej polityki rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich, ry-
bołówstwa i spójności, w oparciu o dotychczasowe osiągnięcia. W tym kon-
tekście wzajemna zgodność odgrywa szczególnie ważną rolę w przyczynianiu 
się do zrównoważonego charakteru rolnictwa, dzięki promowaniu ochrony 
szczególnie narażonych ekosystemów, takich jak zbiorniki wodne, gleba i sie-
dliska gatunków. Podkreślono w Decyzji, że Unia podjęła wiele prawnie wią-
żących zobowiązań na mocy wielostronnych umów środowiskowych, a także 
politycznie wiążących zobowiązań środowiskowych, w tym uzgodnionych na 
Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju 
(Rio + 20)39. 

36  COM (2011) 112, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Eu-
ropejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Plan działania 
prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. z dnia 
8 marca 2011 r., http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/
com_com(2011)0112_/com_com(2011)0112_pl.pdf [dostęp: 1.11.2018].

37  COM (2011) 885, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europej-
skiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Plan działania w zakre-
sie energii do roku 2050 z dnia 15 grudnia 2011 r., https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2011:0885:FIN:pl:PDF [dostęp: 1.11.2018].

38  COM (2011) 144, Biała Księga, Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru 
transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu trans-
portu, z dnia 28 marca 2011 r., https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?u-
ri=CELEX:52011DC0144&from=EN [dostęp: 1.11.2018].

39  Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, A/Res/66/288, http://
www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/global-
compact/A_RES_66_288.pdf [dostęp: 1.11.2018]. W dokumencie końcowym konferencji 
Rio + 20 uznano zieloną i sprzyjającą włączeniu społecznemu gospodarkę za ważne narzę-
dzie umożliwiające osiągnięcie zrównoważonego rozwoju i wyeliminowanie ubóstwa. Do-
kument ten określa ramy działania obejmujące wszystkie trzy wymiary zrównoważonego 
rozwoju (środowiskowy, społeczny i gospodarczy), z których wiele odzwierciedlonych jest 
w celach priorytetowych 7. EAP. Na konferencji Rio +20 uzgodniono również opracowanie 
celów zrównoważonego rozwoju, spójnych z programem działań ONZ na rzecz rozwoju 
na okres po 2015 r. i włączonych do niego, aby wzmocnić ramy instytucjonalne oraz opra-
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W Decyzji podkreślono, że 7. EAP uzupełnia wysiłki ONZ poprzez okre-
ślenie celów priorytetowych dla Unii, które należy osiągnąć do 2020 r. 7. EAP 
wspiera realizację i zachęca do podejmowania działań na wszystkich szcze-
blach, a także propaguje inwestycje na rzecz środowiska i klimatu, również 
w perspektywie po 2020 r. Stwierdzono, że w wielu przypadkach działania słu-
żące osiągnięciu celów priorytetowych będą potrzebne przede wszystkim na 
szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym, zgodnie z zasadą pomocniczo-
ści. W innych przypadkach potrzebne będą dodatkowe środki na szczeblu Unii 
i szczeblu międzynarodowym. Społeczeństwo powinno również – zdaniem 
Decyzji – odgrywać aktywną rolę i należy jego członków odpowiednio infor-
mować o polityce w zakresie środowiska. Ponieważ polityka w zakresie śro-
dowiska stanowi w Unii sferę kompetencji dzielonych, jednym z celów 7. EAP 
jest określenie wspólnej odpowiedzialności za wspólne cele oraz zapewnienie 
przedsiębiorstwom i organom publicznym równych warunków działania. Jasne 
cele wyznaczają też decydentom i innym zainteresowanym stronom, w tym 
regionom i miastom, przedsiębiorstwom i partnerom społecznym, a także po-
jedynczym obywatelom, kierunek rozwoju i przewidywalne ramy działania.

Zintegrowany i spójny rozwój polityki w zakresie środowiska i klimatu 
może – jak przyjmuje się w Decyzji – pomóc w zapewnieniu odpowiedniego 
przygotowania gospodarki i społeczeństwa Unii na wspomniane wyżej wy-
zwania. Działania takie będą jednak wymagały skupienia się na trzech celach 
tematycznych, a mianowicie: na ochronie, zachowaniu i poprawie kapitału 
naturalnego Unii; przekształceniu Unii w zasobooszczędną, zieloną i kon-
kurencyjną gospodarkę niskoemisyjną; wreszcie na ochronie obywateli Unii 
przed związanymi ze środowiskiem presjami i zagrożeniami dla zdrowia oraz 
dobrostanu. Te trzy cele tematyczne – jak wskazano – są ze sobą wzajemnie 
powiązane i należy je realizować równolegle. Działania podjęte na rzecz re-
alizacji jednego celu często wspomogą także realizację pozostałych celów. Na 
przykład dzięki zwiększeniu efektywności gospodarowania zasobami spadnie 
eksploatacja kapitału naturalnego, natomiast wzmocnienie odporności bazo-
wego kapitału naturalnego Unii przyniesie korzyści dla zdrowia i dobrostanu 
ludzi.

Przedstawiając cele priorytetowe w Decyzji wskazywano odnośnie każdego 
z nich dotychczasowe osiągnięcia, akcentując dokonania normatywne, zauwa-

cować strategię finansowania zrównoważonego rozwoju. Na konferencji Rio +20 przyjęto 
również globalne dziesięcioletnie ramy programowe w zakresie zrównoważonej konsump-
cji i produkcji. Unia i jej państwa członkowskie powinny obecnie zapewnić realizację tych 
zobowiązań w Unii oraz powinny propagować ich realizację w skali światowej.
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żając braki i konstatując stan faktyczny. Jako pierwszy z celów w decyzji wska-
zano ochronę, zachowanie i poprawę kapitału naturalnego Unii. Wskazano, że 
dobrobyt gospodarczy Unii oparty jest na kapitale naturalnym, czyli na róż-
norodności biologicznej, obejmującej ekosystemy, zapewniające podstawowe 
towary i usługi, od żyznej gleby i wielofunkcyjnych lasów, po urodzajne ziemie 
i morza, od słodkiej wody i czystego powietrza o dobrej jakości, po zapyla-
nie oraz ochronę przed klęskami żywiołowymi. Czytając te stwierdzenia nie 
można się oprzeć wrażeniu, że nie odzwierciedlają one jednak rzeczywistości 
w całej Unii i oparte są o ocenę sytuacji w państwach jej zachodniej części i to 
niekoniecznie na całym obszarze tych państw. W Decyzji wywiedziono, że 
znacząca część prawodawstwa Unii ma na celu ochronę, zachowanie i poprawę 
kapitału naturalnego40. Prawodawstwo Unii – jak stwierdzono – w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu, zahamowania emisji przemysłowych, che-
mikaliów i odpadów przyczynia się do zmniejszenia presji wywieranej na glebę 
i różnorodność biologiczną, w tym na ekosystemy, gatunki i siedliska, a także 
do zmniejszenia zrzutu substancji biogennych. Przy okazji rozpoznawania sze-
regu spraw Trybunał Sprawiedliwości dokonał wykładni treści wspomnianych 

40  Do aktów normatywnych mających na celu ochronę środowiska zaliczono w Decyzji: 
Dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w zakresie polityki wodnej, Dz.Urz. UE. L. 
2000, nr 327, s. 1 z późn. zm. Zob. D. Pyć, Tworzenie i stosowanie prawa ochrony środowiska, 
[w:] Ochrona środowiska, red. Z. Brodecki, Warszawa 2005; Dyrektywę Ramową w spra-
wie strategii morskiej tj. Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 
17 czerwca 2008 r. ustanawiającą ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska 
morskiego, Dz.Urz. UE. L. 2008, nr 164, s. 19 z późn. zm.; Dyrektywę Rady z dnia 21 maja 
1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych, Dz.Urz. UE. L. 1991, nr 135, s. 40; 
Dyrektywę Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącą ochronę wód przed zanieczyszczeniami 
powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, Dz.Urz. UE. L. 1991, nr 135, s. 1; 
Dyrektywę 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. 
w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, Dz.Urz. UE. L. 2007, nr 288, 
s. 27; Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie środowiskowych norma jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniającą i w na-
stępstwie uchylającą Dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/491/EWG i 86/280/
EWG oraz zmieniającą dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.Urz. 
UE. L. 2008, nr 348, s. 84 z późn. zm.; Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/
WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, 
Dz.Urz. UE. L. 2008, nr 152, s. 1; Dyrektywę 2004/107/WE, Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglo-
wodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu, Dz.Urz. UE. L 2005, nr 23, s. 3; Dyrek-
tywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE, z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie 
ochrony dzikiego ptactwa, Dz.Urz. UE. L. 2010, nr 20, s. 7.
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dyrektyw. Judykatów tych nie sposób w tym miejscu analizować, należy jednak 
zwrócić uwagę na wyrok z dnia 7 grudnia 2016 r., C-686/15 w sprawie Vodo-
opskrba i odvodnja d.o.o. przeciwko Željce Klafurić, w którym wskazano, że 
w zakresie w jakim państwa członkowskie wywiązują się z zawartego w art. 9 
dyrektywy 2000/60 ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w zakresie 
polityki wodnej, obowiązku uzyskania zwrotu kosztów ponoszonych przez 
podmioty świadczące usługi wodne, w tym również kosztów dla środowiska 
naturalnego i zasobów, mogą one w ramach przyznanych im w dyrektywie 
2000/60 uprawnień dyskrecjonalnych spośród różnych sposobów naliczania 
należności wybrać te, które są najwłaściwsze w ich sytuacji, gdyż dyrektywa 
te nie narzuca żadnego szczególnego sposobu tego naliczania41. W wyroku 
z 10 maja 2007 r., C-252/05, w sprawie Regina na wniosek Thames Water Uti-
lities przeciwko South East Division, Bromley Magistrates’ Court (orzeczenie 
wstępne)42 stwierdzono, że przepisy dyrektywy 75/442 dotyczącej oczyszczania 
ścieków komunalnych, zmienionej dyrektywą 91/156, wyłącza z zakresu sto-
sowania dyrektywy wody ściekowe, z wyjątkiem odpadów w postaci płynnej, 
pod warunkiem jednak, że wspomniane wody ściekowe są objęte „inną legisla-
cją”. Termin ten może obejmować również przepisy krajowe. Jednak aby uznać 
dane uregulowania wspólnotowe lub krajowe za „inną legislację”, winny one 
zawierać precyzyjne przepisy organizujące gospodarkę odpadami i zapewnia-
jące poziom ochrony co najmniej równy poziomowi wynikającemu z tej dyrek-
tywy. Wskazano także, że dyrektywa 91/271 dotycząca oczyszczania ścieków 
komunalnych nie zapewnia takiego poziomu ochrony. Nie stanowi ona zatem 
„innej legislacji” w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 75/442. Do sądu 
krajowego należy zbadanie, zgodnie z kryteriami określonymi powyżej, czy 
przepisy krajowe można uznać za stanowiące „inną legislację” w rozumieniu 
tego przepisu. Zachodzi to w przypadku, gdy uregulowanie krajowe zawiera 
precyzyjne przepisy organizujące gospodarkę omawianymi odpadami i gdy jest 
w stanie zapewnić ochronę środowiska odpowiadającą poziomowi ochrony 
zagwarantowanemu w dyrektywie 75/442. 

W wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 września 2005 r., C-416/02, 
w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii43 wy-
wiedziono, że zakres stosowania pojęcia „odpadu” w rozumieniu dyrektywy 
75/442 w sprawie odpadów zmienionej dyrektywą 91/156 zależy od znaczenia 

41  Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji (dalej ZOT-
SiS) 2016, nr 12, I-927.

42  ZOTSiS 2007, nr 5, I-3883.
43  ZOTSiS 2005, nr 8, I-7487.
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pojęcia „usuwać” użytego w dyrektywie. W związku z tym w pewnych sytu-
acjach rzecz, materiał lub surowiec pochodzący z procesu wytwarzania lub wy-
dobywania, którego celem nie było zasadniczo ich wyprodukowanie, nie stanowi 
pozostałości, lecz produkt uboczny, którego przedsiębiorstwo nie chce „usuwać” 
w rozumieniu tego przepisu, ale który zamierza, bez uprzedniego przetworzenia, 
zużytkować lub zbyć na korzystnych dla siebie warunkach. W takim przypadku 
rzeczy, materiały lub surowce, których ekonomiczna wartość odpowiada warto-
ści towarów, niezależnie od jakiegokolwiek przetworzenia, i które są jako takie 
poddane uregulowaniom znajdującym zastosowanie do tego rodzaju towarów, 
nie podlegają przepisom tej dyrektywy, które regulują unieszkodliwianie lub 
odzyskiwanie odpadów, pod warunkiem że ich ponowne wykorzystanie będzie 
miało charakter nie potencjalny, lecz pewny, bez wcześniejszego przetworzenia 
i w ramach ciągłego procesu produkcji. W związku z tym pod takimi samymi 
warunkami odchody zwierzęce mogą nie zostać zakwalifikowane jako odpady, 
jeśli używane są jako nawóz gruntowy w ramach zgodnego z prawem rolnicze-
go wykorzystania na wyraźnie określonych terenach i jeśli ich przechowywanie 
ma miejsce wyłącznie dla potrzeb tego rolniczego wykorzystania. Okoliczność, 
że odchody zwierzęce nie są wykorzystywane na terenach należących do tego 
samego gospodarstwa rolnego, które je wytworzyło, lecz dla potrzeb innych 
przedsiębiorców, nie ma w tym zakresie znaczenia.

W wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2018 r., C-336/16 
w sprawie Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej rozpo-
znając zarzuty, że Polska długotrwale przekracza dobowe i roczne wartości 
poziomu dwutlenku siarki i pyłu zawieszonego PM 10, ołowiu, i tlenku wę-
gla w powietrzu określone w załączniku XI do dyrektywy 2008/50/WE mimo 
wezwań Komisji do usunięcia uchybień, stwierdził, że przepisy przywołanej 
dyrektywy, zwłaszcza art. 23 ust. 1 mają charakter powszechnie obowiązujący, 
a Polska mimo wezwań Komisji nie podejmuje działań, które zmierzałyby do 
osiągnięcia założeń dyrektywy. Przy okazji przypomniano, że transpozycja dy-
rektywy do prawa krajowego nie wymaga koniecznie formalnego i literalnego 
powtórzenia jej przepisów w wyraźnym i specjalnie do tego przeznaczonym 
akcie ustawowym lub wykonawczym. Wystarczający może być ogólny kontekst 
prawny, jeżeli skutecznie zapewnia to zastosowanie dyrektywy w pełni w spo-
sób wystarczający i precyzyjny44.

44  Zob. M. Adamczak-Retecka, Przekraczanie przez państwo członkowskie norm dla 
pyłów PM 10 w otaczającym powietrzu jako naruszenie prawa unijnego – glosa do wyroku 
Trybunału Sprawiedliwości z 22.02.2018 r., C-336/16, Komisja Europejska przeciwko Rze-
czypospolitej Polskiej, „Europejski Przegląd Sądowy”, lipiec 2018, s. 32–36. Por. B. Iwańska, 
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Przedstawiając cele priorytetu ochrona, zachowanie i poprawa kapitału na-
turalnego zauważono w decyzji, że najnowsze oceny wskazują jednak na to, że 
w Unii nadal dochodzi do utraty różnorodności biologicznej oraz że większość 
ekosystemów uległa poważnej degradacji w wyniku różnych presji45. Wska-
zano w decyzji, że inwazyjne gatunki obce stanowią większe zagrożenie dla 
zdrowia roślin, zwierząt i ludzi oraz dla środowiska i gospodarki, niż wcześniej 
zakładano. W strategii UE dotyczącej ochrony różnorodności biologicznej do 
2020 r. określono cele i działania konieczne do odwrócenia tych negatywnych 
tendencji, powstrzymania utraty różnorodności biologicznej i degradacji usług 
ekosystemowych do 2020 r. oraz odtworzenia ich w miarę możliwości46. Przy-
spieszenie wdrożenia tej strategii oraz osiągnięcie celów w niej wyznaczonych 
jest niezbędne, aby umożliwić Unii osiągnięcie jej głównego celu dotyczące-
go różnorodności biologicznej do 2020 r. Podczas gdy strategia ta obejmuje 
środki służące usprawnieniu wdrożenia dyrektyw ptasiej i siedliskowej, w tym 
funkcjonowania sieci Natura 2000, osiągnięcie głównego celu będzie wyma-
gało pełnego wdrożenia całego istniejącego prawodawstwa, którego celem jest 
ochrona kapitału naturalnego. 

W dalszej części, dotyczącej pierwszego celu priorytetowego, stwierdzono, 
że występują także poważne trudności w osiąganiu celu dyrektywy ramowej 
w sprawie strategii morskiej, polegającego na uzyskaniu „dobrego stanu śro-
dowiska” do 2020 r., między innymi z powodu utrzymujących się w europej-
skich morzach przełowienia, zanieczyszczenia (w tym zagrożenia hałasem pod 
wodą i odpadów morskich) oraz skutków globalnego ocieplenia, takich jak 
zakwaszenie. Wskazano, że ścisła współpraca w ramach Unii i z państwami 
sąsiadującymi w celu skutecznego podjęcia tych wyzwań będzie niezbędna 

Ochrona powietrza w systemie prawa ochrony środowiska, „Europejski Przegląd Sądowy” 
2017, nr 7, s. 7; por. także: M. Baran, Dyrektywa 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza 
i czystszego powietrza dla Europy oraz jej implementacja w prawie polskim, „Europejski 
Przegląd Sądowy” 2017, nr 7, s. 15–27; J.H. Jans, H.B. Vedder, European Environmental 
Law. After Lisbon, Groningen 2012, s. 419.

45  EEA 2010. Środowisko Europy 2010 – Stan i Prognozy. Synteza. Europejska Agencja 
Środowiska, Kopenhaga 2010, s. 13–69, główni autorzy: J. Martin, T. Henrichs, A. Pirc-
-Velkavrh, A. Volkery, D. Jarosinska, P. Csagoly, Y. Hoogeveen.

46  W punkcie 14 konkluzji Rady Europejskiej z dnia 26 marca 2010 r. stwierdzono: 
„Należy pilnie odwrócić utrzymujące się tendencje utraty różnorodności biologicznej i de-
gradacji ekosystemów. Rada Europejska będzie działać na rzecz długoterminowej wizji 
różnorodności biologicznej 2050 i celu na rok 2020 przedstawionych w konkluzjach Rady 
z 15 marca 2010 r.” EUCO 7/10, s. 9, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-
7-2010-INIT/pl/pdf [dostęp: 2.11.2018].
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w szczególności w basenie Morza Śródziemnego i Morza Czarnego, gdzie 
większość państw nadbrzeżnych nie jest państwami członkowskimi Unii. Pod-
kreślono w decyzji, że chociaż polityka Unii w dziedzinie powietrza i emisji 
przemysłowych pomogła ograniczyć wiele form zanieczyszczeń, ekosystemom 
nadal szkodzi nadwyżka azotu i siarki oraz zanieczyszczenie ozonem związane 
z emisjami z transportu, produkcji energii elektrycznej i z praktyk rolniczych 
niezgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju47.

Ochrona, zachowanie, poprawa i docenianie wartości kapitału naturalnego 
Unii wymaga zatem również rozwiązania problemów u źródła, między innymi 
poprzez lepsze uwzględnianie celów związanych z kapitałem naturalnym przy 
opracowywaniu oraz realizacji innych strategii politycznych, oraz zapewnie-
nia, aby polityki były spójne i przynosiły wspólne korzyści. Elementy dotyczące 
środowiska określone we wnioskach Komisji w sprawie reform, w szczegól-
ności w zakresie rolnictwa, rybołówstwa i polityki spójności Unii, poparte 
wnioskami w sprawie ekologicznych elementów budżetu Unii w ramach wie-
loletnich ram finansowych na lata 2014–2020, mają wspomagać osiąganie tych 
celów. Ponieważ tereny rolne i leśne pokrywają łącznie 78% powierzchni Unii, 
odgrywają one istotną rolę w zachowaniu zasobów naturalnych, zwłaszcza 
wody i gleby o dobrej jakości, jak również różnorodności biologicznej i róż-
norodnego krajobrazu kulturowego. Dzięki ekologicznym elementom WPR 
będą promowane korzystne dla środowiska praktyki rolnicze i leśne, takie jak: 
dywersyfikacja upraw, ochrona trwałych użytków zielonych i pastwisk, oraz 
zrównoważone agroleśnictwo, a także będą promowane tworzenie i utrzymy-
wanie wartościowych pod względem ekologicznym terenów rolniczych i le-
śnych, w tym za pomocą praktyk ekstensywnych i tradycyjnych. Wzrośnie 
również zdolność sektora użytkowania gruntów, zmiany użytkowania grun-
tów i leśnictwa do pełnienia funkcji pochłaniacza dwutlenku węgla. Istotnym 
elementem zrównoważonego rolnictwa jest odpowiedzialne gospodarowanie 
z myślą o przyszłych pokoleniach, które pozostaje jednocześnie zasoboosz-
czędne i efektywne pod względem zasobów.

47  W decyzji podniesiono, że wymóg ochrony wód powierzchniowych i podziem-
nych ustanowiony w dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r., ustanawiającej ramy wspólnego działania w dziedzinie polityki 
wodnej (Dz.Urz. UE. L. 2000, nr 327, s. 1) będzie prawdopodobnie spełniony w odniesie-
niu do ok. 53% części wód powierzchniowych Unii; COM (2012) 673, Komunikat Komisji 
do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów z dnia 14 listopada 2012 r., Plan ochrony zasobów wodnych Europy, 
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2012/PL/1-2012-673-PL-F1-1.Pdf [dostęp:  
2.11.2018].
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Unia ma największe na świecie terytorium morskie, a zatem ciąży na niej 
znacząca odpowiedzialność za zapewnienie ochrony środowiska morskiego. 
W przypadku środowiska morskiego, chociaż sektor morski daje rozmaite 
możliwości gospodarcze – od rybołówstwa, żeglugi i akwakultury po surowce 
i morską energię wiatrową oraz biotechnologię morską – trzeba zapewnić, aby 
korzystanie z tych możliwości było zgodne z ochroną ekosystemów morskich 
i przybrzeżnych oraz ze zrównoważonym zarządzaniem tymi ekosystemami. 
Planowanie przestrzenne obszarów morskich w połączeniu ze zintegrowanym 
zarządzaniem strefą przybrzeżną w państwach członkowskich i między nimi 
może odegrać skuteczną rolę w koordynacji zrównoważonego wykorzysty-
wania wód morskich i obszarów przybrzeżnych, przy zastosowaniu podejścia 
opartego na ekosystemach do zarządzania różnymi rodzajami działalności 
sektorowych na tych obszarach. Środowisko morskie nie jest odpowiednio 
chronione, częściowo z uwagi na fakt, że ukończenie sieci Natura 2000 jest 
opóźnione, co wymaga większych wysiłków ze strony państw członkowskich. 
Należy również skuteczniej zarządzać morskimi obszarami chronionymi.

Oparte na ekosystemach podejście do łagodzenia zmiany klimatu i przy-
stosowywania się do niej, które jest korzystne również dla różnorodności bio-
logicznej i dostarczania innych usług ekosystemowych, powinno być – jak 
stwierdzono w decyzji – stosowane szerzej jako część unijnej polityki prze-
ciwdziałania zmianie klimatu, podczas gdy inne cele środowiskowe, takie jak 
ochrona różnorodności biologicznej oraz gleby i wód, powinny być w pełni 
uwzględniane przy podejmowaniu decyzji związanych z odnawialnymi źródła-
mi energii. Zauważono także, że istnieje konieczność wprowadzenia środków 
ograniczających zanieczyszczenia powietrza związanego z transportem i emi-
sją CO2

48. Podniesiono, że degradacja, rozdrobnienie i gospodarowanie grun-
tami w Unii sprzeczne z zasadą zrównoważonego rozwoju zagrażają świadcze-
niu kilku ważnych usług ekosystemowych i różnorodności biologicznej oraz 
zwiększają narażenie Europy na zmianę klimatu i klęski żywiołowe. Prowadzą 
również do degradacji gleby i pustynnienia49. Zwrócono uwagę na konieczność 

48  COM (2011) 144, Biała Księga, Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru 
transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu trans-
portu z dnia 28 marca 2011 r., https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri-
=CELEX:52011DC0144&from=EN [dostęp: 2.11.2018].

49  Ponad 25% terytorium Unii jest dotknięte erozją gleby spowodowaną przez wodę, 
co zagraża funkcjom gleby i wpływa na jakość słodkiej wody. Uporczywymi problemami są 
również zanieczyszczenie i zasklepianie gleby. Ocenia się, że w całej Unii istnieje ponad pół 
miliona zanieczyszczonych obszarów i dopóki nie zostaną one zidentyfikowane i ocenione 
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przestrzegania wytycznych Komisji dotyczących problemu zasklepiania gle-
by50 oraz pilne przeprowadzenie wniosku Komisji ustanawiającego ramy dla 
ochrony gleby i zmieniającego dyrektywę 2004/35/WE51. Jako jeden z celów 
określono konieczność zrównoważonego gospodarowania gruntami i glebą. 
Uznano za konieczne ograniczenie uwalniania substancji biogennych, w szcze-
gólności amoniaku, co wiąże się z efektywniejszym stosowaniem nawozów. 
Zadeklarowano zamiar odtworzenia co najmniej 15% zdegenerowanych eko-
systemów Unii i poszerzenie korzystania z narzędzi zapewniających korzyści 
ekologiczne, gospodarcze i społeczne przy jednoczesnym przeciwdziałaniu 
rozdrabnianiu gruntów.

W celu ochrony, zachowania i poprawy kapitału naturalnego należy, jak 
stwierdzono w decyzji, w toku realizacji 7. EAP dążyć do zahamowania utraty 
różnorodności biologicznej i degradacji usług ekosystemowych, ograniczyć 
presję na wody morskie i w sposób zrównoważony gospodarować obszara-
mi przybrzeżnymi, ograniczyć jeszcze bardziej zanieczyszczenie powietrza, 
gospodarować gruntami Unii w sposób zrównoważony, w należyty sposób 
chroniąc glebę i rekultywując tereny skażone, w sposób zrównoważony i za-
sobooszczędny zarządzać obiegiem substancji biogennych, dążąc jednocześnie 
do zrównoważenia gospodarki leśnej i uodparniając lasy na zmianę klimatu, 
pożary, nawałnice, szkodniki i choroby. Osiągnięcie tego wymaga wdrażania 
strategii UE w zakresie różnorodności biologicznej, pełnego wdrożenia kon-
cepcji ochrony zasobów wodnych, przy wsparciu działań państw członkow-
skich w zakresie jakości wody, osiągnięcie zdrowych zasobów rybnych i ogra-
niczenia odpadów wyrzucanych do mórz, uzgodnienia i wdrożenia strategii 

będą nadal stanowiły potencjalnie poważne zagrożenie dla środowiska, gospodarki, społe-
czeństwa i zdrowia. Co roku ponad 1000 km2 gruntów przeznaczanych jest na takie cele, 
jak mieszkalnictwo, przemysł, transport lub rekreacja. Odwrócenie tych długotrwałych 
zmian jest trudne lub kosztowne i prawie zawsze wymaga kompromisów pomiędzy róż-
nymi potrzebami społecznymi, gospodarczymi i środowiskowymi. W decyzjach w zakresie 
gospodarowania gruntami należy uwzględniać czynniki środowiskowe, w tym ochronę 
wody i utrzymanie różnorodności biologicznej, tak aby decyzje te były bardziej zrówno-
ważone, z myślą o osiągnięciu postępu w realizacji celu dotyczącego poziomu zerowego 
netto do 2050 r.

50  SWD (2012) 101, Guidelines on best practice to limit, mitigate or compensate soil 
sealing z dnia 12 kwietnia 2012 r., http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/soil_sealing_
guidelines_en.pdf [dostęp: 2.11.2018].

51  COM (2006) 232, Framework for the protection of soil z dnia 22 września 2009 r., 
https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j4nvke1fm2yd1u0_j9vvik7m1c3gyxp/vkcweehn-
byvt/v=s7z/f=/com(2006)232_en.pdf [dostęp: 2.11.2018].
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UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu52. Ponadto konieczne 
jest zwiększenie wysiłków na rzecz osiągnięcia pełnej zgodności z unijnymi 
przepisami w zakresie jakości powietrza, zmniejszenie erozji gleby, zwięk-
szenie w niej materii organicznej, rekultywacje zanieczyszczonych terenów, 
zmniejszenie emisji azotu i fosforu, w tym emisji związanej ze ściekami komu-
nalnymi, przemysłowymi oraz stosowaniem nawozów. Zauważono wreszcie 
w decyzji, że niezbędne jest opracowanie i wprowadzenie odnowionej unijnej 
strategii leśnej, a także szersze informowanie opinii publicznej, w tym pod-
noszenie świadomości i edukacji w zakresie polityki dotyczącej środowiska.

Drugim z celów priorytetowych decyzji jest przekształcenie Unii w za-
sobną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną53. Przedstawiając 
ten cel wskazano, że wynika on ze strategii „Europa 2020”54, zapewnić zaś ma 
możliwość zwiększenia inwestycji i innowacji na sześciu rynkach wzorcowych, 
powiązanych z gospodarką ekologiczną55, silniejszy przemysł europejski na 
rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego. Wskazano przy tym, iż konieczne 
jest przyjmowanie nowych technologii, działania na rzecz badań naukowych 
i innowacji w zakresie odpadów56. Wskazano, że przedsiębiorstwa europejskie 
przejęły rolę światowego lidera w zakresie recyklingu, jednak nadal konieczne 
jest zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększanie efektywności 

52  COM (2013) 216, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europej-
skiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Strategia UE w zakresie 
przystosowania się do zmiany klimatu z dnia 16 kwietnia 2013 r., http://ec.europa.eu/
transparency/regdoc/rep/1/2013/PL/1-2013-216-PL-F1-1.Pdf [dostęp: 2.11.2018].

53  COM (2011) 112, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Eu-
ropejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Plan działania 
prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. z dnia 
8 marca 2011 r., http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/
com_com(2011)0112_/com_com(2011)0112_pl.pdf [dostęp: 2.11.2018].

54  COM (2012) 173, 33, W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu 
z dnia 18 kwietnia 2012 r., http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=pl 
[dostęp: 2.11.2018].

55  COM (2012) 582, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Euro-
pejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Silniejszy przemysł 
europejski na rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego. Aktualizacja komunikatu w spra-
wie polityki przemysłowej z dnia 10 października 2012 r., https://eur-lex.europa.eu/LexU-
riServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0582:FIN:pl:PDF [dostęp: 2.11.2018].

56  Zasada IX programu „Small Business Act” dla Europy, zawierająca propozycję dzia-
łań umożliwiających wykorzystanie szans związanych z wyzwaniami ekologicznymi, COM 
(2008) 394.
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energetycznej57. Koniecznym jest realizowanie kierunków określonych w zie-
lonej księdze w sprawie ram polityki w zakresie klimatu i energii do 2030 r58. 
oraz białej księgi w sprawie transportu59. Wspomniane akty normatywne, zda-
niem twórców decyzji, powinny być wspierane politycznie. Zauważono, że 
niektóre z istniejących instrumentów polityki produkcji i konsumpcji mają 
ograniczony zasięg. Dlatego konieczne jest przyjęcie środków mających na 
celu dalsze zwiększanie efektywności środowiskowej towarów i usług na ryn-
ku Unii. Podkreślono, że konsumenci powinni otrzymywać dokładne, łatwe 
do zrozumienia i wiarygodne informacje o nabywanych produktach, zawarte 
w wyraźnych i spójnych etykietach, w tym także dotyczące ekologiczności. 
Opakowania należy zoptymalizować, aby zminimalizować wpływ na środowi-
sko. Obowiązujące prawodawstwo dotyczące produktów, zgodnie z obietnicą 
zawartą w decyzji ma zostać poddane przeglądowi w celu efektywności śro-
dowiskowej i oszczędnego gospodarowania zasobami60.

Wskazano w decyzji, że Komisja rozważy zaproponowanie sektorowych 
przepisów zmierzających do przyjęcia wymogów w zakresie obowiązkowych 
„zielonych” zamówień publicznych w odniesieniu do dodatkowych kategorii 
produktów. Widziano także konieczność pełnego wdrożenia unijnych przepi-
sów dotyczących odpadów w całej Unii, opartego na surowym przestrzeganiu 
hierarchii odpadów oraz uwzględnienia różnych rodzajów odpadów61. Zauwa-

57  Zob. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 paź-
dziernika 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE 
i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE, Dz.Urz. UE. L. 2012, 
nr 315, s. 1 z późn. zm.

58  COM (2013) 169, Zielona Księga. Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 
2030 z dnia 27 marca 2013, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CO-
M:2013:0169:FIN:PL:PDF [dostęp: 2.11.2018].

59  Biała księga transportu, Luksemburg 2011, https://ec.europa.eu/transport/sites/
transport/files/themes/strategies/doc/2011_white_paper/white-paper-illustrated-brochu-
re_pl.pdf [dostęp: 2.11.2018].

60  Wskazano, że twórcy decyzji mają na względzie w pierwszym rzędzie Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady: 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r., ustanawia-
jącą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związa-
nych z energią, Dz.Urz. UE. L. 2009, nr 285, s. 10 z późn. zm.; 2010/30/UE z dnia 19 maja 
2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o pro-
dukcie, zużyciu energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią, Dz.Urz. 
UE. L. 2010, nr 153, s. 1 z późn. zm.; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 660/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego Unii 
Europejskiej, Dz.Urz. UE. L. 2010, nr 27, s. 1 z późn. zm.

61  Jako podstawę wskazano Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/
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żono, że konieczne jest podjęcie dodatkowych wysiłków zmierzających do 
ograniczenia produkcji odpadów na mieszkańca w wartościach absolutnych. 
Dążyć także należy do najbardziej efektywnego wykorzystania wody, koniecz-
ne jest też opracowanie metodologii pomiaru efektywności gospodarowania 
zasobami wody, gruntu, materiałów i węgla. 

Dążąc do przekształcenia Unii w zasobooszczędną, „zieloną” i konkurencyj-
ną gospodarkę niskoemisyjną, 7. EAP powinien spowodować, aby osiągnięte 
zostały do 2020 r. cele klimatyczne i energetyczne, prowadzące do zmniejszenia 
emisji gazów cieplarnianych, wzrosła efektywność gospodarowania zasobami, 
odpady były w sposób bezpieczny zagospodarowywane, a zmiany struktural-
ne w zakresie produkcji, technologii i innowacji, a także wzorce konsumpcji 
i stylu życia zmniejszyły ogólne oddziaływania produkcji oraz konsumpcji na 
środowisko, w szczególności w sektorze żywności, mieszkalnictwa i mobilności. 
Konieczne jest przy tym ograniczenie lub wyeliminowanie presji w zakresie ko-
rzystania z wody. W decyzji wskazano, że wymaga to pełnego wdrożenia pakietu 
klimatyczno-energetycznego oraz uzgodnienia na szczeblu Unii polityki w za-
kresie klimatu i energii na 2030 r. Rozpowszechnienie stosowania najlepszych 
dostępnych praktyk w odniesieniu do emisji przemysłowych62 wprowadzenia 
innowacyjnych technologii, systemów i modelów biznesowych, opracowania 
metodologii pomiaru w odniesieniu do efektywnego gospodarowania grunta-
mi, węglem, wodami i materiałami. Zauważono, że konieczne jest ustanowienie 
spójnych ram politycznych dla zrównoważonej produkcji i konsumpcji, w tym 

WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającą niektóre dyrektywy, 
Dz.Urz. UE. L. 2008, nr 312, s. 3. Warto w tym miejscu przywołać stanowisko Trybunału 
Sprawiedliwości zawarte w postanowieniu z 15 stycznia 2004 r. w sprawie C-235/02 Marco 
Antonio Saetti i Andrea Frediani (orzeczenie wstępne), sprowadzające się do twierdzenia, 
że dyrektywa nie może sama z siebie ani nakładać zobowiązań na jednostki, a zatem jest 
wykluczone powoływanie się na jej przepisy przeciwko tym osobom, ani, niezależnie od 
prawa krajowego przyjętego przez państwo członkowskie w celu jej wdrożenia, wywo-
ływać skutek w postaci ustalenia lub zaostrzenia odpowiedzialności karnej osób, które 
działają z naruszeniem postanowień tej dyrektywy. Nie jest zadaniem Trybunału, w związ-
ku z wnioskiem o wydanie orzeczenia prejudycjalnego dotyczącego wykładni dyrektywy, 
interpretowanie lub stosowanie prawa krajowego w celu ustalenia skutków przepisów 
tego prawa, które przestało uznawać za naruszenie prawa czyny, które doprowadziły do 
wszczęcia postępowania karnego przed sądem krajowym, chociaż nie ulega wątpliwości, 
że w czasie, gdy stwierdzono popełnienie tych czynów, mogły one, w danym przypadku, 
stanowić przestępstwa zagrożone sankcją karną, LEX nr 197207.

62  Innymi słowy chodzi o pełne stosowanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane za-
pobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), Dz.Urz. UE. L. 2010, nr 334, s. 17 z późn. zm. 
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skonsolidowania istniejących instrumentów w spójne ramy prawne, przeglądu 
prawodawstwa, pobudzenia zapotrzebowania konsumentów na produkty i usłu-
gi, zrównoważone pod względem środowiskowym. Podkreślono także koniecz-
ność programów szkoleń, wdrożenia w pełnym zakresie unijnych przepisów 
dotyczących odpadów, wreszcie poprawy efektywności korzystania z wody. 

Oceniając zarówno założenia w zakresie drugiego celu priorytetowego, jak 
i przedsiębrane środki, nie sposób jednak podzielić optymistycznego stano-
wiska Unii, że założone cele da się osiągnąć poprzez działalność normatywną. 
Szczytne skąd inąd i potrzebne cele nie mogą być zrealizowane w założony 
sposób i to w tak krótkim czasie. Wymagają one wieloletniego, umiejętnie 
prowadzonego, niezbyt nachalnego oddziaływania na społeczeństwo. Twór-
cy decyzji zdają się traktować obywateli państw Unii jak roboty, które bezre-
fleksyjnie wypełniać będą nakazy rządzących. stanowisko takie jest wyrazem 
naiwności, wypływającej z utrwalonego przekonania, że nakazami i zakazami 
da się sterować społeczeństwem. Zupełnie nie biorą pod uwagę, iż stanowio-
ne prawo musi być zgodne z systemem wartości podmiotów, do których jest 
skierowane. Jeśli tak się nie stanie, nie będzie ono respektowane, i nie pomogą 
żadne zaklęcia bądź sankcje. Wydaje się, że konieczne byłoby, aby norma-
tywne działania Unii zostały wsparte polityków społecznych, socjologów bądź 
psychologów, przy czym takowe oddziaływania musiałyby trwać przez czas 
dłuższy niż założony w Decyzji, jeśli miałyby zakończyć się powodzeniem.

Jako trzeci cel priorytetowy wskazano ochronę obywateli Unii przed zwią-
zanymi ze środowiskiem presjami i zagrożeniami dla zdrowia oraz dobrostanu. 
Skonstatowano przy tej okazji, że znacząca część ludności Unii narażona jest na 
zanieczyszczenia powietrza na poziomie przekraczającym normy zalecane przez 
WHO. Dostęp do wody o zadowalającej jakości jest nadal problemem na wielu ob-
szarach wiejskich Unii. Podkreślono, że nie wdrożono w pełnym zakresie unijnych 
założeń dotyczących tych kwestii, zwłaszcza w odniesieniu do źródeł zanieczysz-
czeń. Podniesiono, że prawodawstwo horyzontalne w dziedzinie chemikaliów63, 

63  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny udzielania zezwoleń i stosowanych ogra-
niczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów 
zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/ 
93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG 
i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, Dz.Urz. UE. L. 
2006, nr 396, s. 1 z późn. zm.; Rozporządzenie Parlamentu i Rady (WE) nr 1272/2008 
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji oznakowania i pakowania substancji i mie-
szanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 199/45/WE oraz zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, Dz.Urz. UE. L. 2008, nr 353, s. 1.
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a także produktów biobójczych64 i środków ochrony roślin65 zapewnia podsta-
wową ochronę zdrowia człowieka i środowiska, aczkolwiek badania wskazują, że 
niektóre chemikalia wywierają nadal różnorodny, negatywny wpływ na zdrowie 
i środowisko, w szczególności na rozwój dzieci. Zmiana klimatu, jak wskazano 
w Decyzji, pogorszy problemy dotyczące środowiska, wywołując długotrwałe 
susze, fale upałów, powodzie, burze, pożary lasów, erozję gleby i wybrzeża, a tak-
że nowe bardziej agresywne rodzaje chorób ludzkich, zwierzęcych i roślinnych. 
Dlatego też konieczne jest podjęcie specjalnych działań celem zapewnienia na-
leżytego przygotowania Unii do przeciwstawienia się tym wyzwaniom. Należy 
też wzmocnić odporność środowiskową, gospodarczą i społeczną Unii, przy 
jednoczesnej odbudowie ekosystemu.

Dążąc do osiągnięcia trzeciego celu priorytetowego 7. EAP powinien zapew-
nić do 2020 r. znaczącą poprawę jakości powietrza, znaczące ograniczenie zagro-
żenia hałasem, wysoki standard bezpiecznej wody pitnej i wody w kąpieliskach. 
Rozwiązanie problemów wynikających z wpływu chemikaliów oraz wyelimi-
nowanie szkodliwego wpływu środków ochrony roślin na zdrowie człowieka, 
a także zdecydowany postęp w przystosowaniu się do skutków zmian klimatu. 
Podniesiono, że dla osiągnięcia tych celów konieczne jest wdrożenie zaktualizo-
wanej polityki unijnej dotyczącej jakości powietrza, zwalczania hałasu, a także 
wdrożenia istniejących dyrektyw odnoszących się do korzystania z wody oraz 
wdrażania dyrektyw mających chronić zdrowie ludzi przed wpływami chemi-
kaliów. Za niezbędne uznano w decyzji monitorowanie wdrażania unijnego pra-
wodawstwa dotyczącego zrównoważonego stosowania produktów biobójczych 
i środków ochrony roślin, a także uzgodnienia i wdrażania strategii Unii Euro-
pejskiej w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Osiągnięcie wspo-
mnianych celów wymaga – jak stwierdzono w Decyzji – sprzyjających temu 
ram prawnych, stanowiących wsparcie dla skutecznego działania. Konieczne 
jest zatem przyjęcie środków celem udoskonalenia czterech kluczowych fila-
rów: poprawy sposobu wdrażania unijnych przepisów w zakresie środowiska we 
wszystkich dziedzinach; zwiększenie wiedzy naukowej i bazy dowodowej poli-
tyki w zakresie środowiska; zabezpieczenia inwestycji i stworzenia właściwych 
zachęt dla ochrony środowiska i wreszcie lepszego uwzględnienia kwestii doty-

64  Zob. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 
22 maja 2012 r. w sprawie udostępnienia na rynku i stosowania produktów biobójczych, 
Dz.Urz. UE. L. 2012, nr 167, s. 1.

65  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 
21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchy-
lające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG, Dz.Urz. UE. L. 2009, nr 309, s. 1.
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czących środowiska i spójności polityki zarówno w ramach polityki w zakresie 
środowiska, jak i pomiędzy polityką w zakresie środowiska i innymi politykami. 
Wspomniane środki horyzontalne przyniosą – jak optymistycznie założono 
w Decyzji – korzyści dla unijnej polityki w zakresie środowiska wykraczające 
poza zakres tematyczny i czasowy 7. EAP.

Jako czwarty cel priorytetowy Decyzji wskazano maksymalizację korzyści 
płynących z prawodawstwa Unii w zakresie środowiska przez lepsze wdrażanie 
tego prawodawstwa. Zauważono, że korzyści z zapewnienia rzeczywistego pra-
wodawstwa Unii sprowadzają się do stworzenia równych warunków działania 
dla podmiotów gospodarczych, funkcjonujących na rynku wewnętrznym oraz 
stymulacji innowacji i wspierania firm europejskich. Jednak między państwa-
mi członkowskimi, w samych państwach członkowskich występują znaczące 
różnice we wdrażaniu. Konieczne więc jest wyposażenie podmiotów zaanga-
żowanych we wdrażanie prawodawstwa w zakresie środowiska na szczeblu 
unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym w wiedzę, narzędzia i możliwości, 
aby mogły usprawnić uzyskiwanie korzyści z tego prawodawstwa oraz udosko-
nalić zarządzanie procesem egzekwowania. Rodzi to konieczność po pierwsze, 
usprawnienia sposobu gromadzenia i rozpowszechniania wiedzy w zakresie 
wdrażania, aby pomóc ogółowi społeczeństwa i specjalistom w dziedzinie 
środowiska zrozumieć w pełni cel prawodawstwa Unii w zakresie środowiska 
oraz płynące z niego korzyści66; po drugie rozszerzenia wymagań dotyczących 
kontroli i nadzoru na większą liczę dziedzin prawa Unii w zakresie środowiska; 
po trzecie usprawnienie sposobu rozpatrywania skarg dotyczących wdrażania 
prawa Unii; po czwarte zapewnienia obywatelom Unii skutecznego dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości w kwestiach dotyczących środowiska67. W Decyzji 

66  COM (2012) 95, Improving the delivery of benefits from EU environment measures: 
building confidence through better knowledge and responsiveness, z dnia 7 marca 2012 r., 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0095&-
from=pl [dostęp: 2.11.2018].

67  W Decyzji wskazano, że winno to nastąpić zgodnie z konwencją sporządzoną 
w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w po-
dejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, 
Dz.U. 2003, nr 78, poz. 706. Zob. M. Nowacki, Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycz-
nego w UE, Warszawa 2010, rozdz. Społeczeństwo a infrastruktura energetyczna w świetle 
konwencji z Aarhus; M.B. Zakrzewska, Ochrona środowiska w procesie inwestycyjno-bu-
dowlanym, rozdz. Procedura udziału społeczeństwa w sprawach z zakresu ochrony środo-
wiska w prawie międzynarodowym, Warszawa 2010; G. Grabowska, Człowiek i środowisko 
w prawie międzynarodowym, „Państwo i Prawo” 1996, nr 1, s. 27 i n.; J. Jędrośka, Konwencja 
z Aarhus, „Prawo i Środowisko” 1999, nr 2, s. 7 i n.
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stwierdzono, że ogólne standardy zarządzania w dziedzinie środowiska zosta-
ną poprawione w całej Unii przez zacieśnienie współpracy także na szczeblu 
międzynarodowym pomiędzy specjalistami zajmującymi się ochroną środowi-
ska, zwłaszcza w ramach Europejskiej Sieci Wdrażania i Egzekwowania Prawa 
Ochrony Środowiska (IMPEL) oraz zachęcania tych specjalistów do dzielenia 
się dobrymi praktykami. Obiecano także, że Komisja będzie dążyć do tego, aby 
prawodawstwo odzwierciedlało najnowsze osiągnięcia naukowe, uwzględniało 
doświadczenia na szczeblu państw członkowskich, a także było spójne, odpo-
wiednie do celu, jasne i precyzyjne.

Uznano w decyzji, że 7. EAP powinien zapewnić, aby do 2020 r. społeczeń-
stwo miało dostęp do jasnych informacji na temat wdrażania prawa Unii, po-
nadto aby prawo Unii w zakresie środowiska było egzekwowane na wszystkich 
szczeblach administracji i umocnione zostało zaufanie obywateli do prawa Unii. 
Łatwiejsze powinno być także przestrzeganie zasady skutecznej ochrony praw-
nej dla obywateli i organizacji obywatelskich. Uznano, że wymaga to w szczegól-
ności zapewnienia, aby systemy na szczeblu krajowym aktywnie rozpowszech-
niały informacje na temat jak wdrażane jest prawodawstwo Unii w dziedzinie 
środowiska, za niezbędne uznano także nawiązanie dobrowolnych porozumień 
partnerskich w sprawie wdrażania przepisów między państwami członkowskimi 
a Komisją, rozszerzenia wiążących kryteriów dla skutecznej kontroli i nadzoru 
ze strony państw członkowskich, zapewnienia spójnych i skutecznych krajowych 
mechanizmów rozpatrywania skarg w kwestii wdrażania prawa Unii, wreszcie 
zapewnienia, aby krajowe przepisy dotyczące dostępu do wymiaru sprawiedli-
wości odzwierciedlały orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej.

Za piąty cel priorytetowy uznano w Decyzji doskonalenie bazy wiedzy 
i bazy dowodowej unijnej polityki w zakresie środowiska. Stwierdzono, że 
unijna polityka w zakresie środowiska oparta jest na monitorowaniu środo-
wiska, danych, wskaźnikach i ocenach związanych z wdrażaniem prawodaw-
stwa Unii, jak również na formalnych badaniach naukowych oraz inicjatywach 
obywatelskich w dziedzinie nauki. Dokonał się znaczący postęp w dziedzinie 
wzmacniania tej bazy wiedzy, podnoszenia świadomości i zwiększania zaufa-
nia decydentów i społeczeństwa do dowodów, na których opiera się polityka, 
w tym polityk, do których zastosowano zasadę ostrożności. Ułatwiło to lep-
sze zrozumienie skomplikowanych problemów w zakresie środowiska i wy-
zwań społecznych. Uznano także, że należy podjąć kroki na szczeblu unijnym 
i międzynarodowym w celu dalszego wzmocnienia i udoskonalenia działań 
na rzecz środowiska na styku nauki i polityki oraz zaangażowania obywateli, 
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np. poprzez wyznaczanie głównych doradców naukowych, jak to już uczyniła 
Komisja i niektóre państwa członkowskie lub poprzez lepsze wykorzystanie 
instytucji lub organów wyspecjalizowanych w dostosowywaniu wiedzy nauko-
wej do polityki publicznej, takich jak krajowe agencje środowiska i Europejska 
Agencja Środowiska, a także Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Śro-
dowiska (EIONET). Podkreślono, że w ostatnich dziesięcioleciach nastąpiła 
poprawa w zakresie gromadzenia i wykorzystywania informacji i statystyk 
w dziedzinie środowiska. Uznano to jednak za niewystarczające. Wskazano, 
że istnieje konieczność wdrażania zasady wspólnego systemu informacji o śro-
dowisku68 oraz wspólnych standardów pozyskiwania i zestawienia spójnej in-
formacji przestrzennej w ramach systemu INSPIRE69 i Copernicus70, a także 

68  COM (2008) 46, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Euro-
pejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Towards a Shared 
Environmental Information System (SEIS) z dnia 1 lutego 2008 r., https://www.eionet.
europa.eu/seis/finally%20adopted%20Communication.pdf [dostęp: 3.11.2018].

69  Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 marca 2007 r. usta-
nawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), 
Dz.Urz. UE L 2007, nr 108, s. 1. Pamiętać przy tym należy o Dyrektywie 2003/4/WE Par-
lamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do 
informacji dotyczących środowiska i uchylającą dyrektywę Rady 90/313/EWG, Dz.Urz. 
UE L 2003, nr 41, s. 26 z późn. zm. Dyrektywa Rady 90/313/EWG z 7 czerwca 1990 r. 
w sprawie swobody dostępu do informacji o środowisku (Dz.Urz. UE L 1990, nr 158, s. 56) 
zapoczątkowała zmiany w sposobie podejścia organu władzy publicznej do zagadnienia 
jawności i przejrzystości, ustanawiając środki realizacji prawa publicznego, dostępu do 
informacji o środowisku, które pogłębiła i zwiększyła Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady. 

70  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 911/2010 z dnia 22 wrze-
śnia 2010 r. w sprawie europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) i począt-
kowej fazy jego realizacji (lata 2011–2013), Dz.Urz. UE L 2010, nr 276, s. 1. Wspomniane 
rozporządzenie zostało uchylone przez art. 33 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) nr 377/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiające program Co-
pernicus i uchylające rozporządzenie (UE) nr 911/2010, Dz.Urz. UE L 2014, nr 122, s. 44. 
W motywie 9 tej ostatniej dyrektywy stwierdzono, że realizacja programu Copernicus 
powinna odbywać się w sposób zgodny z innymi stosownymi instrumentami i działaniami 
Unii, w szczególności z działaniami związanymi ze środowiskiem i zmianą klimatu, in-
strumentami w obszarze bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych, konkurencyjności 
i innowacji, spójności, badań naukowych, transportu, konkurencji i współpracy między-
narodowej oraz z europejskimi systemami nawigacji satelitarnej (Galileo i EGNOS). Dane 
z programu Copernicus powinny być spójne z referencyjnymi danymi przestrzennymi 
państw członkowskich, a także z przepisami wykonawczymi i wytycznymi technicznymi 
dotyczącymi infrastruktury informacji przestrzennej w Unii, ustanowionymi dyrektywą 
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innych europejskich systemów informacji środowiskowej, takich jak europejski 
system informacji o różnorodności biologicznej (BISE) i system informacji 
wodnej (WISE). Zauważono, że rozwiązanie to pomoże uniknięcia dublowania 
wysiłków i wyeliminowania wszelkiego zbędnego obciążenia administracyjne-
go dla organów publicznych.

Skonstatowano, że istnieją znaczące luki w wiedzy, z których niektóre są 
istotne dla celów priorytetowych 7. EAP. Konieczne jest więc udoskonalenie 
bazy wiedzy i bazy dowodowej unijnej polityki w zakresie środowiska w 7. EAP. 
Chodzi o to, aby: decydenci i zainteresowane strony dysponowały szerszymi 

2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Program Copernicus powinien również sta-
nowić uzupełnienie wspólnego systemu informacji o środowisku (SEIS), o którym mowa 
w komunikacie Komisji z dnia 1 lutego 2008 r. zatytułowanym „Wprowadzenie wspólnego 
systemu informacji o środowisku (SEIS)” oraz działań Unii w zakresie reagowania kryzyso-
wego. Realizacja programu Copernicus powinna odbywać się zgodnie z celami dyrektywy 
2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie po-
nownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, w szczególności przejrzysto-
ścią, stworzeniem warunków sprzyjających rozwojowi usług i przyczynianiem się do wzro-
stu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Dane z programu Copernicus i informacje 
z programu Copernicus powinny być dostępne bezpłatnie i bez przeszkód w celu wsparcia 
europejskiej agendy cyfrowej, o której mowa w komunikacie Komisji z dnia 26 sierpnia 
2010 r. zatytułowanym „Europejska agenda cyfrowa”. W motywie 10 dodano, że program 
Copernicus ma być realizowany w ramach strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego 
i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu (zwanej dalej 
„strategią »Europa 2020«”). Powinien on przynosić korzyści w szerokim zakresie obszarów 
polityki Unii i przyczynić się do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”, w szczególności 
dzięki opracowaniu skutecznej polityki kosmicznej, która zapewnia narzędzia umożliwia-
jące sprostanie niektórym z kluczowych globalnych wyzwań i realizację celów w zakresie 
zmiany klimatu i zrównoważenia energetyki. Program Copernicus powinien także wspierać 
realizację europejskiej polityki kosmicznej, a także wzrost europejskich rynków danych 
i usług związanych z przestrzenią kosmiczną. Wskazano także (motyw 25), że program Co-
pernicus powinien obejmować komponent usługowy zapewniający dostarczanie informacji 
w zakresie monitorowania atmosfery, monitorowania środowiska morskiego, monitoro-
wania obszarów lądowych, zmiany klimatu, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa. 
W szczególności program Copernicus powinien dostarczać informacje na temat stanu 
atmosfery w skali lokalnej, krajowej, europejskiej i światowej; informacje na temat stanu 
oceanów, w tym przez utworzenie specjalnej europejskiej grupy na rzecz monitorowania 
obszarów morskich; informacje wspierające monitorowanie obszarów lądowych na rzecz 
realizacji polityk lokalnych, krajowych i europejskiej; informacje wspierające dostosowanie 
do zmiany klimatu i jej łagodzenie; informacje geoprzestrzenne wspierające zarządzanie 
kryzysowe, w tym przez działania zapobiegawcze, i bezpieczeństwo ludności, w tym wspar-
cie na rzecz działań zewnętrznych Unii. Komisja powinna określić odpowiednie ustalenia 
umowne wspierające zrównoważony charakter świadczenia usług. 
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informacjami stanowiącymi podstawę opracowywania i wdrażania polityk 
w dziedzinie środowiska i klimatu; poprawiło się zrozumienie i zdolność oceny 
zagrożeń dla środowiska i klimatu oraz zarządzanie nimi; wzmocniona została 
działalność na rzecz środowiska na styku nauki i polityki, w tym dostępność 
danych dla obywateli i wkład obywateli w dziedzinie nauki; wzmocniony został 
wpływ Unii i jej państw członkowskich na międzynarodowych forach naukowo-
-politycznych, po to, aby udoskonalić bazę wiedzy w zakresie międzynarodowej 
polityki dotyczącej środowiska. 

Realizacja tych założeń wymaga – jak wskazano w Decyzji koordynacji, wy-
miany i propagowania wysiłków badawczych na szczeblu Unii i państw człon-
kowskich, aby wypełnić lukę w wiedzy w zakresie środowiska; przyjęcia syste-
matycznego i zintegrowanego podejścia do zarządzania ryzykiem, zwłaszcza 
w odniesieniu do nowych oraz powstających dziedzin polityki i powiązanych 
zagrożeń; uproszczenia, usprawnienia i unowocześnienia metod gromadzenia 
danych, dotyczących środowiska i zmiany klimatu, włącznie z opracowaniem 
i wdrożeniem wspólnego systemu informacji o środowisku (SEIS). Za koniecz-
ne uznano opracowanie kompleksowej bazy wiedzy dotyczącej narażenia na 
działalnie czynników chemicznych oraz toksyczności, kontynuowanie bio-
monitoringu człowieka i środowiska, wreszcie intensyfikację współpracy na 
szczeblu międzynarodowym w zakresie działalności na rzecz środowiska na 
styku nauki i polityki.

Jako szósty cel priorytetowy wskazano zapewnienie inwestycji na rzecz 
polityki w zakresie środowiska i klimatu oraz podjęcie kwestii ekologicznych 
efektów zewnętrznych. Wywiedziono, że starania w kierunku osiągnięcia 
celów wymienionych w 7. EAP będą wymagały odpowiednich inwestycji ze 
źródeł publicznych i prywatnych. Jednocześnie konieczność dokonania re-
form gospodarczych i redukcji długu publicznego daje nową szansę szybkiego 
przejścia na bardziej zasobooszczędną, bezpieczną i zrównoważoną gospodar-
kę niskoemisyjną. Przyciąganie inwestycji w niektórych obszarach jest – jak 
stwierdzono w Decyzji – obecnie trudne w szczególności z powodu braku lub 
zniekształcenia sygnałów cenowych na skutek nieuwzględnienia w odpowiedni 
sposób kosztów dla środowiska lub na skutek dotowania działalności szkodli-
wej dla środowiska ze środków publicznych. Unia i państwa członkowskie będą 
musiały więc stworzyć odpowiednie warunki, aby zapewnić adekwatne podję-
cie kwestii ekologicznych efektów zewnętrznych, w tym poprzez zapewnienie 
wysyłania do sektora prywatnego odpowiednich sygnałów rynkowych, przy 
należytym uwzględnieniu wszelkich niekorzystnych skutków społecznych. 
Będzie to obejmować bardziej systematyczne stosowanie zasady „zanieczysz-
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czający płaci”, zwłaszcza poprzez wycofywanie szkodliwych dla środowiska 
dotacji na szczeblu Unii i państw członkowskich oraz przy rozważeniu środ-
ków fiskalnych wspierających zrównoważone wykorzystanie zasobów, takich 
jak przesuwanie opodatkowania z pracy na zanieczyszczenie. 

W miarę rosnących niedoborów zasobów naturalnych renta ekonomiczna 
i zyski związane z ich posiadaniem lub wyłącznym użytkowaniem mogą – zda-
niem Decyzji – wzrosnąć. Interwencje publiczne mające na celu zapewnienie, aby 
te renty ekonomiczne nie były nadmierne oraz aby uwzględniane były efekty ze-
wnętrzne, będą prowadzić do bardziej efektywnego wykorzystania tych zasobów 
i przyczynią się do uniknięcia zakłóceń rynkowych, a także przyniosą dochody 
publiczne. Priorytety w zakresie środowiska i klimatu będą realizowane poprzez 
wiodące wskaźniki, w przypadku gdy te priorytety odnoszą się do perspektyw 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego poszczególnych państw członkow-
skich, do których skierowane są indywidualne dla danego państwa zalecenia. 

W Decyzji wskazano, że należy szerzej wykorzystywać na szczeblu unijnym 
i krajowym inne instrumenty rynkowe, takie jak płatności za usługi ekosyste-
mowe, aby stworzyć zachęty dla zaangażowania sektora prywatnego i zrówno-
ważonego zarządzania kapitałem naturalnym. Podkreślono, że należy zachęcać 
sektor prywatny do korzystania z możliwości oferowanych przez unijne sprawy 
finansowe w celu zaangażowania w zakresie środowiska i klimatu. Inicjatywy 
publiczno-prywatne na rzecz ekoinnowacji należy wspierać w ramach euro-
pejskiego partnerstwa innowacyjnego w zakresie wody71 oraz poprzez nowe 
ramy dla innowacyjnych instrumentów finansowania72. Europejskie przed-
siębiorstwa należy ponadto zachęcać do ujawniania informacji dotyczących 
środowiska jako części sprawozdań finansowych wykraczającej poza zakres 
wymagany przez prawodawstwo Unii73. Należy także włączać przedsiębiorstwa 

71  COM (2012) 216, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Euro-
pejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, on the European 
Innovation Partnership on Water z dnia 10 maja 2012 r., http://ec.europa.eu/transparency/
regdoc/rep/1/2012/EN/1-2012-216-EN-F1-1.Pdf [dostęp: 3.11.2018].

72  COM (2011) 662, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Ramy 
dla nowej generacji innowacyjnych instrumentów finansowych – unijnych platform in-
strumentów kapitałowych i dłużnych z dnia 19 października 2011 r., http://ec.europa.eu/
transparency/regdoc/rep/1/2011/PL/1-2011-662-PL-F1-1.Pdf [dostęp: 3.11.2018].

73  COM (2011) 681, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europej-
skiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Odnowiona strategia 
UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, z dnia 
25 października 2011 r., http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/
com/com_com(2011)0681_/com_com(2011)0681_pl.pdf [dostęp: 3.11.2018].
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do programu LIFE74, co umożliwi łączenie i lepsze dopasowanie funduszy do 
priorytetów politycznych w sposób bardziej strategiczny i opłacalny.

W Decyzji wskazano, że w celu zapewnienia inwestycji na rzecz polityki 
w zakresie środowiska i klimatu oraz podjęcia kwestii ekologicznych systemów 
zewnętrznych 7. EAP winien zapewnić, aby do 2020 r. cele polityki w zakresie 
środowiska i klimatu były osiągane w sposób efektywny kosztowo i wspierane 
przez adekwatne finansowanie. Ponadto, aby zwiększone zostało finansowa-
nie wydatków dotyczących działań związanych ze środowiskiem i klimatem 
przez sektor publiczny i prywatny oraz wartość kapitału naturalnego i usług 
ekosystemowych. 

74  COM (2011) 842; wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiającego program działań na rzecz środowiska i klimatu. Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 
ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozpo-
rządzenie WE nr 614/2007, Dz.Urz. UE L 2013, nr 347, s. 185, natomiast samo rozporzą-
dzenie nr 1293/2013 w myśl art. 1 wygasa dopiero z końcem 31 grudnia 2020 r. W myśl 
motywu 11 przywołanego rozporządzenia program LIFE powinien uzupełniać inne progra-
my finansowania, w tym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz 
Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej, Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Morski i Rybacki oraz 
program Horyzont 2020 – Program Ramowy w Zakresie Badań Naukowych i Innowacji. 
Warto zauważyć, że w motywach rozporządzenia podkreślono, że głównymi wyzwaniami 
dla Unii pozostają zatrzymanie i odwrócenie procesu utraty różnorodności biologicznej, 
a także zwiększenie efektywności korzystania z zasobów, jak również zajęcie się problema-
mi dotyczącymi środowiska naturalnego i zdrowia. Wyzwania te wymagają zwiększenia 
wysiłków na poziomie Unii, aby zapewnić rozwiązania i najlepsze praktyki, które pomogą 
w osiągnięciu celów określonych w komunikacie Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytuło-
wanym „Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzy-
jającego włączeniu społecznemu” (strategia „Europa 2020”). Poza tym podstawą osiągnię-
cia celów w zakresie środowiska jest polepszenie zarządzania, w szczególności poprzez 
podnoszenie poziomu świadomości i zaangażowanie zainteresowanych stron. W związku 
z tym podprogram działań na rzecz środowiska powinien obejmować trzy obszary prio-
rytetowe działań: ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami, przyrodę 
i różnorodność biologiczną, a także zarządzanie i informowanie w zakresie środowiska. 
Należy zapewnić możliwość wspierania realizacji szczegółowych celów w więcej niż jed-
nym z wymienionych obszarów priorytetowych przez projekty finansowane z programu 
LIFE, a także możliwość udziału więcej niż jednego państwa członkowskiego (motyw 12). 
Por. także: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia wie-
loletniego programu prac na lata 2014–2017 dla programu LIFE (Dz.Urz. UE L 2014, nr 
116, s. 1). Ten ostatni akt normatywny wygasł 31 grudnia 2017 r. 
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W Decyzji wskazano, że osiągnięcie tego stanu rzeczy wymaga niezwłocz-
nego wycofania szkodliwych dla środowiska dotacji na szczeblu Unii i państw 
członkowskich, ułatwienia rozwoju i dostępu do innowacyjnych instrumentów 
finansowych i finansowania ekoinnowacji, a także odpowiedniego odzwier-
ciedlenia priorytetów związanych ze środowiskiem oraz klimatem w polityce 
i strategiach finansowania mających na celu wsparcie dla spójności gospo-
darczej, społecznej i terytorialnej. Niezbędne jest podjęcie działań zapew-
niających pełne i skuteczne wykorzystanie dostępnych funduszy unijnych 
w zakresie środowiska, budowa i wdrożenie systemu sprawozdawczości i mo-
nitorowania wydatków związanych ze środowiskiem w budżecie Unii, opraco-
wanie i stosowanie alternatywnych wskaźników uzupełniających i wykracza-
jących poza zakres PKB, w celu monitorowania prac dotyczących wskaźników 
środowiskowych i społecznych. Wreszcie konieczne jest dalszy rozwój syste-
mu płatności za usługi ekosystemowe oraz ustanowienie zachęt i metodologii 
pobudzających przedsiębiorstwa do mierzenia kosztów ich działalności dla 
środowiska i zysków z korzystania z usług środowiskowych. 

Jako siódmy cel priorytetowy wskazano w Decyzji lepsze uwzględnienie 
problematyki środowiska i osiągnięcie większej spójności polityki. Stwier-
dzono, że choć uwzględnianie problematyki środowiska w innych politykach 
i działaniach Unii jest jednym z wymogów traktatu od 1997 r., to ogólny stan 
środowiska w Europie dowodzi, że choć w niektórych dziedzinach dotychcza-
sowy postęp w tej kwestii jest godny pochwały, nie był on jednak dostatecznie 
zaawansowany, aby odwrócić wszystkie negatywne trendy. Osiągnięcie wielu 
z celów priorytetowych 7. EAP wymagać będzie – jak wskazano w Decyzji 
– jeszcze skuteczniejszego uwzględniania problematyki środowiska i klimatu 
w innych politykach, a także spójniejszych, kompleksowych strategii politycz-
nych, które przyniosą liczne korzyści. Powinno to pomóc w zapewnieniu, aby 
trudnych kompromisów dokonywano już na wczesnych etapach, nie zaś na 
etapie wdrażania, a także w skuteczniejszym łagodzeniu nieuniknionych skut-
ków. Należy terminowo opracowywać niezbędne środki, aby zapewnić osią-
gnięcie odnośnych celów. Poprawnie stosowane dyrektywy w sprawie strate-
gicznej oceny oddziaływania75 i w sprawie oceny skutków dla środowiska76 są 

75  Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 czerwca 2001 r. 
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz.Urz. UE L 
2001, nr 197, s. 30 z późn. zm.). 

76  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z 13 grudnia 2011 r. 
w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i pry-
watne na środowisko (Dz.Urz. UE L 2012, nr 26, s. 1 z późn. zm.). Zob. B. Rakoczy (red.), 
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skutecznym narzędziami umożliwiającymi zapewnienie, aby wymogi związane 
z ochroną środowiska uwzględniano w planach i programach oraz projektach. 

W Decyzji wskazano, że 7. EAP obejmuje szereg celów priorytetowych 
opracowanych pod kątem zwiększenia stopnia uwzględniania takiej proble-
matyki. W swoich wnioskach dotyczących reform wspólnej polityki rolnej, 
wspólnej polityki rybołówstwa, sieci transeuropejskich i polityki spójności 
Komisja przedstawiła działania mające na celu dalsze wspieranie uwzględ-
niania problematyki środowiska i zrównoważonego rozwoju. Aby 7. EAP był 
skuteczny, polityki te muszą w dalszym ciągu przyczyniać się do realizacji ce-
lów i zadań związanych ze środowiskiem. Również działania ukierunkowane 
przede wszystkim na osiągnięcie poprawy stanu środowiska powinny zostać 
opracowane tak, aby przynosiły korzyści także w ramach innych polityk, ile-
kroć jest to możliwe.

W celu osiągnięcia tych założeń 7. EAP powinien zapewnić, aby do 2020 r. 
polityki sektorowe na szczeblu Unii i państw członkowskich zostały opraco-
wane oraz wdrożone w sposób, który wspiera realizację odnośnych celów 
i zadań związanych ze środowiskiem i klimatem. Podkreślono, że wymaga to 
w szczególności uwzględnienia warunków i zachęt związanych ze środowi-
skiem i klimatem w inicjatywach politycznych zarówno na szczeblu Unii, jak 
i poszczególnych państw członkowskich; przeprowadzenie ocen badających 
wpływ inicjatyw na odpowiednim szczeblu Unii i państw członkowskich na 
środowisko, społeczeństwo i gospodarkę; pełnego wdrożenia wspomnianych 
dyrektyw: w sprawie strategicznej oceny oddziaływania i w sprawie oceny 
skutków dla środowiska. Ponadto koniecznym jest wykorzystanie informacji 
z oceny dotyczących doświadczeń, z wdrażania dorobku prawnego w zakresie 
środowiska w celu poprawy jego jednolitości i spójności. Wreszcie zajęcia się 
potencjalnymi ustępstwami we wszystkich politykach. 

Jako ósmy cel priorytetowy wskazano wspieranie zrównoważonego cha-
rakteru miast Unii. W Decyzji podkreślono, że Unia jest gęsto zaludniona, 
a do 2020 r. ponad 80% jej ludności będzie prawdopodobnie mieszkać na ob-
szarach miejskich lub podmiejskich. Jakość życia będzie zatem bezpośrednio 
zależeć od stanu środowiska miejskiego. Wpływ miast na środowisko będzie 
wykraczał poza fizyczne granice miast, jako że miasta w dużej mierze pole-
gają na regionach podmiejskich i wiejskich w zakresie zaspokajania swojego 
zapotrzebowania na żywność, energię, przestrzeń i zasoby, a także w zakre-

Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce, Warszawa 2017, passim. Por. także: 
J. Goździewicz-Biechońska, Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 26 lipca 2017 r. 
C-196/16 i C-197/16, „Europejski Przegląd Sądowy”, nr 8, s. 38–42. 
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sie gospodarowania odpadami. Podniesiono w Decyzji, że większość miast 
boryka się z tymi samymi podstawowymi problemami związanymi ze środo-
wiskiem, w tym problemami z jakością powietrza, wysokim poziomem hała-
su, zagęszczeniem ruchu, emisjami gazów cieplarnianych, utratą i degradacją 
różnorodności biologicznej, niedoborem wody, powodziami i burzami, coraz 
mniejszą powierzchnią terenów zielonych, zanieczyszczonymi terenami, tere-
nami poprzemysłowymi oraz nieodpowiednim gospodarowaniem odpadami 
i energią. Jednocześnie miasta w Unii często ustanawiają standardy zrówno-
ważonego rozwoju miejskiego i niejednokrotnie, zmagając się z wyzwaniami 
środowiskowymi, stosują pionierskie rozwiązania77, w tym w odniesieniu do 
efektywnego gospodarowania zasobami i inicjatyw w zakresie zielonej gospo-
darki w ramach strategii „Europa 2020”. Rosnąca liczba miast europejskich 
czyni ze zrównoważenia środowiskowego podstawę swoich strategii rozwoju 
miejskiego. W Decyzji skonstatowano, że za sprawą wzmożonej urbanizacji 
Unii wzrosła świadomość znaczenia środowiska na obszarach miejskich. Co-
raz bardziej widoczna jest ochrona różnorodności biologicznej poprzez takie 
działania, jak przywracanie przyrody w środowisku miejskim i przekształ-
canie krajobrazu miejskiego. Należy dokonać oceny wyników europejskich 
miast w zakresie różnorodności biologicznej oraz poprawić te wyniki. Ocena 
ta może zostać dokonana w oparciu o szczegółowy wskaźnik różnorodności 
biologicznej w miastach, taki jak wskaźnik singapurski zaprezentowany na 
konferencji ONZ poświęconej różnorodności biologicznej w Nagoi w 2010 r.

W Decyzji podkreślono, że Unia powinna w dalszym ciągu wspierać, 
a w stosownych przypadkach również rozszerzać, istniejące inicjatywy, które 
upowszechniają w miastach innowacje i najlepsze praktyki, a także wspierają 
tworzenie sieci kontaktów i wymiany oraz zachęcają miasta do prezentowa-
nia swojej wiodącej postawy w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów 

77  SWD (2012) 101, Dokument roboczy Komisji, Guidelines on best practice to limit, 
mitigate or compensate soil sealing z dnia 12 kwietnia 2012 r., http://ec.europa.eu/environ-
ment/soil/pdf/soil_sealing_guidelines_en.pdf [dostęp: 3.11.2018]; por. także: Sprawozdanie 
„Miasta Przyszłości. Wyzwania, wizje perspektywy”, Luksemburg 2011, s. 1–40, http://
ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesofto-
morrow_final_pl.pdf [dostęp: 3.11.2018]. Por. także: Karta lipska na rzecz zrównoważonego 
rozwoju miast europejskich (przyjęta z okazji nieformalnego spotkania ministrów w spra-
wie rozwoju miast i spójności terytorialnej w Lipsku 24–25 maja 2007 r.); I. Tosics, Miasta 
przyszłości („Cities of Tomorrow”) dokument tematyczny, styczeń 2011 r. – odniesienie do 
badania ESPON 1.4.3 (ESPON, 2007 r.); Komisja Europejska, Drugie sprawozdanie o stanie 
miast europejskich, RWI, DIFU, NEA Transport Research and Training i PRAC, Bruksela, 
grudzień 2010 r., s. 7. 
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miejskich78. Instytucje Unii i państwa członkowskie powinny ułatwiać wyko-
rzystywanie środków dostępnych w ramach polityki spójności i innych fun-
duszy na potrzeby wspierania miast w ich dążeniu do zwiększenia zrówno-
ważonego rozwoju obszarów miejskich, zachęcać do wykorzystywania takich 
środków oraz podnosić stopień świadomości w tym zakresie, a także zachęcać 
do udziału lokalne podmioty79. Opracowanie i uzgodnienie zestawu kryteriów 
zrównoważonego rozwoju dla miast, w oparciu o konsultacje z państwami 
członkowskimi i innymi odnośnymi zainteresowanymi stronami, umożliwi-
łoby stworzenie bazy odniesienia dla takich inicjatyw i wspieranie spójnego, 
zintegrowanego podejścia do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

W Decyzji stwierdzono, że chcąc zwiększyć zrównoważony rozwój miast 
w Unii 7. EAP powinien zapewnić, aby do 2020 r. większość miast unijnych 
wdrożyła polityki na rzecz zrównoważonego planowania i projektowania ob-
szarów miejskich, w tym innowacyjne podejścia do miejskiego transportu 
zbiorowego i mobilności, ekologicznych budynków, efektywności energetycz-
nej i ochrony różnorodności biologicznej w miastach. Osiągnięcie takiego za-
łożenia wymaga – jak stwierdzono w Decyzji – uzgodnienia zestawu kryteriów 
umożliwiających ocenę działalności środowiskowej miast, z uwzględnieniem 
skutków gospodarczych, społecznych i terytorialnych; zapewnienia, aby mia-
sta posiadały informacje o finansowaniu działań mających na celu poprawę 
zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich; wymiany między miastami 
najlepszych praktyk w zakresie innowacyjnego i zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich, wreszcie zrozumienia jak przyczynić się do poprawy 
środowisk miejskich i skupienie się na połączeniu urbanistyki z celami zwią-
zanymi z efektywnym gospodarowaniem zasobami, innowacyjną, bezpiecz-
ną i zrównoważoną gospodarką niskoemisyjną, zrównoważoną mobilnością 
miejską, wreszcie gospodarowaniem różnorodnością biologiczną w miastach 
i jej ochroną, a także odpornością ekosystemu. 

Jako ostatni, dziewiąty cel priorytetowy wskazano, zwiększenie efektyw-
ności Unii w podejmowaniu międzynarodowych wyzwań związanych ze śro-
dowiskiem i klimatem. W Decyzji podkreślono wiele z celów priorytetowych 

78  W Decyzji wskazano na przykłady odnoszące się do zrównoważonego rozwoju 
w odniesieniu do miast, a mianowicie europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz in-
teligentnych miast i wspólnot COM (2012) 4701; odznaczenie Europejska Zielona Stolica 
oraz inicjatywę w zakresie wspólnego planowania badań „Europa Zurbanizowana”. 

79  Komisja zaproponowała wyodrębnienie co najmniej 5% z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w każdym państwie członkowskim na cele finansowania zintegro-
wanego zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. 
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określonych w 7. EAP można osiągnąć w pełni jedynie w ramach podejścia 
o charakterze globalnym oraz we współpracy z państwami partnerskimi, a tak-
że krajami i terytoriami zamorskimi. Dlatego też Unia i jej państwa członkow-
skie powinny angażować się w odnośne procesy międzynarodowe, regional-
ne i dwustronne w sposób zdecydowany, ukierunkowany, jednolity i spójny. 
Szczególny nacisk należy położyć na Morze Czarne i regiony Arktyki, wyma-
gające wzmożonej współpracy i większego zaangażowania Unii, w tym poprzez 
członkostwo w Konwencji o ochronie Morza Czarnego przed zanieczyszcze-
niem i uzyskanie statusu stałego obserwatora w Radzie Arktycznej, aby podjąć 
nowe i wspólne wyzwania środowiskowe. Unia i jej państwa członkowskie po-
winny również nadal wspierać skuteczne, wyznaczone odpowiednimi regułami 
ramy globalnej polityki w zakresie środowiska, dopełnione skuteczniejszym 
podejście strategicznym, w ramach którego dwustronne i regionalne dialogi 
polityczne i współpraca są dopasowane odpowiednio do strategicznych part-
nerów Unii, państw kandydujących i sąsiednich, a także krajów rozwijających 
się, wspierane poprzez odpowiednie finansowanie.

W Decyzji zauważono, że cele globalne dotyczące różnorodności biolo-
gicznej określone w Konwencji o różnorodności biologicznej80 powinny zo-
stać zrealizowane do 2020 r. jako podstawa dla zatrzymania procesu utraty 
różnorodności biologicznej na całym świecie, a ostatecznie również odwró-
cenia tych trendów. Unia będzie miała swój sprawiedliwy wkład w te starania, 
między innymi w odniesieniu do podwojenia przepływu całkowitych między-
narodowych środków związanych z różnorodnością biologiczną dla państw 
rozwijających się do 2015 r. oraz co najmniej utrzyma ten poziom do 2020 r., 
jak określono we wstępnych celach uzgodnionych w kontekście strategii mobi-
lizacji środków Konwencji o różnorodności biologicznej. Jest również ważne, 
aby Unia aktywnie uczestniczyła w pracach Międzyrządowej Platformy Na-
ukowo-Politycznej w sprawie Różnorodności Biologicznej i Funkcjonowania 
Ekosystemów (IPBES), gdy tylko stanie się jej członkiem, aby powiązać szcze-
bel lokalny, regionalny i międzynarodowy w zakresie zarządzania różnorodno-
ścią biologiczną. Unia będzie nadal wspierać wdrażanie konwencji Organiza-

80  Konwencja o różnorodności biologicznej sporządzona w Rio de Janeiro 5 czerw-
ca 1992 r. Dz.U. 2002, nr 184, poz. 1532. Zob. K. Stępień, Charakterystyka instrumen-
tów prawnych służących w ochronie różnorodności biologicznej w Polsce, „Przegląd Prawa 
Ochrony Środowiska”, nr 2, s. 157–174; J. Symonides, Konwencja o różnorodności biolo-
gicznej, [w:] Prawa człowieka wobec rozwoju biotechnologii, red. J. Kondratiewa-Bryzik, 
K. Sękowska-Kozłowska, Warszawa 2013. 
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cji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia (UNCCD)81, 
w szczególności poprzez uczestnictwo w działaniach zmierzających do uzy-
skania na świecie zerowego bilansu degradacji gleb, zgodnie z ustaleniami ze 
szczytu Rio +20. Dołoży również większych starań na rzecz osiągnięcia celu 
dotyczącego należytego zarządzania substancjami chemicznymi przez cały 
cykl ich życia oraz odpadami niebezpiecznymi, co uwypuklono na konferen-
cji Rio +20, a także wspierania odpowiednich konwencji. Unia będzie nadal 
aktywnie i konstruktywnie uczestniczyć we wspieraniu osiągnięcia celów tych 
procesów. Unia ma już dobre osiągnięcia w odniesieniu do członkostwa w wie-
lostronnych umowach środowiskowych, choć część państw członkowskich 
nadal nie ratyfikowała kluczowych umów. Podważa to wiarygodność Unii pod-
czas związanych z nimi negocjacji. 

Podkreślono w Decyzji, że Unia i państwa członkowskie powinny aktywnie 
włączyć się w międzynarodowe negocjacje dotyczące nowych i pojawiających 
się zagadnień, zwłaszcza nowych konwencji, umów i ocen oraz w związku 
z powyższym potwierdzić swoją silną determinację w zakresie kontynuowa-
nia wysiłków na rzecz jak najszybszego rozpoczęcia na forum Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ negocjacji w sprawie umowy wykonawczej do Konwencji Na-
rodów Zjednoczonych o prawie morza dotyczącej ochrony i zrównoważonego 
wykorzystywania morskiej różnorodności biologicznej obszarów położonych 
poza jurysdykcją państw82, a także do poparcia ukończenia pierwszej światowej 
oceny stanu oceanów.

Wywiedziono wreszcie, że Unia powinna również wykorzystać swoją pozy-
cję jednego z największych rynków świata w celu propagowania polityk i me-
tod, które zmniejszają obciążenie globalnej bazy zasobów naturalnych. Można 
to osiągnąć, zmieniając strukturę konsumpcji i produkcji, w tym poprzez po-
dejmowania niezbędnych kroków na rzecz propagowania zrównoważonego 
gospodarowania zasobami na szczeblu międzynarodowym oraz wykonania 
dziesięcioletnich ram programowych w zakresie zrównoważonej konsumpcji 
i produkcji, a także zapewniając, aby polityki dotyczące handlu i rynku we-
wnętrznego wspierały realizację celów w zakresie środowiska i klimatu oraz 

81  Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia w pań-
stwach dotkniętych poważnymi suszami i/lub pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce, spo-
rządzona w Paryżu dnia 17 czerwca 1994 r. Dz.U. 2002, nr 185, poz. 1538. Zob. M.M. Ke-
nig-Witkowska, Międzynarodowe prawo środowiska. Wybrane zagadnienia systemowe, 
Warszawa 2011, rozdz. Ochrona gruntu i gleby. 

82  Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzona w Montego Bay 
dnia 10 grudnia 1982 r. Dz.U. 2002, nr 59, poz. 543. 



146 Witold Sobczak

zapewniały zachęty dla innych państw do usprawniania i wzmacniania swoich 
ram prawnych i norm związanych ze środowiskiem, aby zapobiec dumpingowi 
ekologicznemu. 

Zadeklarowano, że Unia będzie nadal wspierała zrównoważony rozwój 
w drodze negocjowania i wdrażania specjalnych postanowień w ramach 
swoich międzynarodowych umów handlowych oraz dobrowolnych umów 
o partnerstwie na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dzie-
dzinie leśnictwa, które zapewniają, aby z państw partnerskich na rynek Unii 
wprowadzane było jedynie drewno pochodzące z legalnego wyrębu. W tym 
kontekście rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące drewna83 służy Unii 
jako podstawa prawna zajęcia się globalnym problemem nielegalnego wyrębu 
za sprawą popytu na drewno i wyroby drewniane. Rozważane będą również 
inne rozwiązania polityczne mające ograniczyć wpływ konsumpcji w Unii na 
środowisko na świecie, w tym na wylesianie i degradację lasów.

 Chcąc osiągnąć wskazane założenia trzeba – jak wskazano w Decyzji, aby 
Unia aktywnie i skutecznie uczestniczyła w globalnych działaniach mających 
na celu wdrożenie uzgodnionych zobowiązań, w tym zobowiązań wynikają-
cych z Konwencji w Rio. Wskazano także, że winna ona skutecznie wspierać 
działania prowadzone na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodo-
wym w kwestiach związanych ze środowiskiem i klimatem oraz zapewniające 
zrównoważony rozwój. Należy także dążyć do tego, aby wpływ konsumpcji do 
Unii na środowisko poza jej granicami został zmniejszony. 

Jak zauważono wymaga to w szczególności przyjęcia celów zrównowa-
żonego rozwoju, spójnych z uzgodnionymi na szczeblu międzynarodowym, 
dotyczącymi m.in. różnorodności biologicznej, zmiany klimatu, włączenia 
społecznego i podstawowej ochrony socjalnej. Konieczne jest realizowanie 
programów ONZ, zwiększenie oddziaływania różnych źródeł finansowania, 
w tym także inwestycji prywatnych, współdziałania z państwami partnerski-
mi, a także udział w istniejących i nowych wielostronnych procesach związa-
nych ze środowiskiem, wspierania dalszego rozwoju, handlu uprawnieniami 
do emisji, wreszcie zaś zapewnienia dostępu gospodarczego i społecznego 
w granicach możliwości Ziemi, aby zagwarantować długofalowy dobrostan 
i dobrobyt ludzi.

Cele priorytetowe określone w decyzji, niezwykle szczegółowo omówione 
w jej treści, wraz z precyzyjnym zaprezentowaniem środków i metod osiągnię-

83  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 29 paź-
dziernika 2010 r., ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drew-
no i produkty z drewna Dz.Urz. UE L 2010, nr 295, s. 23. 



147Bezpieczeństwo środowiska w perspektywie...

cia tych celów są niewątpliwie ważne, potrzebne i godne aprobaty. Lektura 
Decyzji budzi jednak wątpliwości, czy są one należycie rozpropagowane oraz 
czy członkowie społeczeństw państw członkowskich zdają sobie sprawę z jej 
istnienia. Wątpliwości musi budzić jednak to, czy zostały one zinternalizowane 
przez rządy państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Summary

The European Union’s policy in the field of environmental protection aims to achie-
ve a high level of protection of natural enivironment. This text concerns the pro-
blems of the European Union’s environmental policy. The author analyzes the tasks 
of the European Union in the field of environmental protection such as promotion 
methods that reduce the burden on the global base of natural resources, promo-
tion sustainable resource management at international level and to implementation 
the program on sustainable consumption and production. Particular attention was 
given to priority objectives with precise presentation of means and methods to 
achieve these goals, indicated in the Decision of the European Parliament and of 
the Council on the 7th EU Environment Action Program.

Keywords: environmental protection, natural environmental safety, EU law, clima-
te, gas emission, potable water

Słowa kluczowe: ochrona środowiska, bezpieczeństwo środowiska naturalnego, 
prawo UE, klimat, emisja gazów, woda pitna



Paweł Janicki1

Czym jest film – definicja w prawie polskim 
i szwedzkim

Pojęcie filmu – w ujęciu teorii filmu, ale także w ujęciu prawnym uległo, od 
czasu jego powstania, dynamicznemu rozwojowi. Współczesna powszechność 
i różnorodność filmu nie ułatwia jego określenia, tak w naukach prawnych 
oczekiwanych i często wymaganych jasnych definicji. Stwierdzenie że czym 
jest dzisiaj film każdy widzi, jest dowodem na powszechność filmu w życiu 
współczesnego człowieka. Niestety, takie określenie jest zbyt szerokie i płytkie. 
Z drugiej strony dynamika rozwoju branży filmowej powoduje, że współcze-
sne definicje prawne zawarte w ustawach, doktrynie i orzeczeniach wydają się 
być skazane na ciągłe bycie „o rozmiar za małe”. Naturalnym następstwem tak 
szerokiej dostępności filmu i jego interpretacji są spory i konflikty zachodzące 
pomiędzy różnymi interesami filmowych współtwórców i odbiorców. Powo-
duje to rosnące wymagania ochrony i interpretacji praw przyporządkowanych 
różnym grupom interesu związanych z filmem. Nie powinno to jednak ograni-
czać woli naukowego poznania czy to co jest dzisiaj filmem mieści się w defini-
cjach prawnych. Wręcz przeciwnie dynamika rozwoju filmu powinna zmuszać 
do coraz to bardziej precyzyjnych opracowań i tam gdzie to jest wskazane do 
regulacji definicji filmu. Szczególnie przypadek filmu dokumentalnego, z jego 
interwencją w realne życie bohatera i otaczający go świat, wymaga głębszej 
refleksji prawnej. Podstawą niniejszego opracowania są polskie i szwedzkie 
regulacje prawne.  

Definicja filmu w regulacjach prawnych, które ustanawiają współczesne de-
mokratyczne społeczeństwa cywilizacji zachodniej, określana jest w różny spo-
sób. Istnieją definicje opisane wprost w ustawach, jak też wynikające pośrednio 
z kultury, historii prawnej ustawodawstwa, jak i gospodarczych doświadczeń 
danego społeczeństwa. 

Pierwszy publiczny pokaz filmów – jak się przyjęło historycznie, stworzo-
nych i udostępnionych przez braci  Auguste i Louis Lumière – miał miejsce 

1  Jurist Kandidat, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Lund w Szwecji i kur-
su dokumentalnego w Szkole Andrzeja Wajdy w Warszawie, doktorant na Wydziale Prawa 
SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie.
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28 grudnia 1895 r. w Paryżu. Tytuł pierwszego nagrania brzmiał „Ouvriers et 
ouvrieres sortant de l’Usine Lumiére” – „Wyjście robotników z fabryki Lumière 
w Lyon”. Film ten, zarejestrowany w marcu tego samego roku na 35 mm taśmie 
filmowej, składa się z około minutowego pojedynczego ujęcia, obrazującego 
wychodzących robotników z fabryki w Lyonie. Jest czarnobiały, 16-klatkowy 
i nieudźwiękowiony2. Kamera była prawdopodobnie ukryta przed robotnika-
mi, nie powodując żadnej reakcji osób filmowanych3. W tym samym czasie 
w Anglii Eadweard Muybridge dostarczał publiczności ożywione fotografie 
zmontowane na szklanych płytkach, wymyślonych przez niego piętnaście lat 
wcześniej. Muybridge, podczas swojej podróży do USA w 1888 r., dał impuls 
twórczy Thomasowi Edisonowi do pracy nad eksperymentem z ruchomymi 
zdjęciami – kinetoscopem. Narodziny filmu następowały stopniowo i miały 
charakter międzynarodowej gospodarczej współpracy, jak też konkurencji4.

Film pod koniec XIX w. stał się atrakcją publiczną. Bracia Lumière dzięki 
możliwościom finansowym, po paryskiej premierze, wysłali swój wynalazek 
na światowe turnè. Kinematograf dał w krótkim czasie braciom pozycję mo-
nopolisty w dziedzinie nagrywania i projekcji filmów5. Przede wszystkim zaś 
w szybkim tempie upowszechniał film na świecie. 

Traktując dzieła pionierów kina za pierwowzór technicznej definicji filmu 
można uznać, że pierwotnie był on wielokrotną możliwością projekcji zbioru 
fotografii, tak wyświetlonych/projektowanych iż oglądający go widz ulegał ilu-
zji i odnosił wrażenie ruchomych obrazów i postaci z otaczającego go świata6. 

Na początku swojej historii film nie należał do dzieł chronionych prawem 
autorskim, chociaż narodziny kinematografii nastąpiły równolegle z powsta-
niem regulacji chroniących twórców i ich dzieła. Konwencja berneńska, jako 
umowa międzynarodowa z 9 września 1886 r., w swoim katalogu dzieł chro-
nionych nie zawierała filmu. Zadaniem konwencji była nie tylko regulacja 
i ochrona praw autorskich w relacjach międzynarodowych, ale również ujed-
nolicenie zróżnicowanych poziomów ochrony w państwach przystępujących 
do konwencji. Skutkiem tego miało być uniwersalne ustawodawstwo autor-

2  https://www.youtube.com/watch?v=BO0EkMKfgJI [dostęp: 13.08.2018]; Exiting the 
Factory (1895) – 1st Projected Film – LOUIS LUMIERE – La Sortie des Usines a Lyon.

3  R. Waldekranz, Filmens historia de första hundra åren från zoopraxiscope till video, 
Norstedt 1986, s. 116–117. 

4  Ibidem, s. 17, 99. 
5  Ibidem, s. 122–123. 
6  Por. J. Płażewski, Język filmu, Warszawa 2008, s. 39, 303. 
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skie7. Postęp techniczny i kulturalny m.in. w sztuce filmowej wymuszał zmiany 
zapisów konwencji. Została ona zrewidowana po raz pierwszy w 1896 r. w Pa-
ryżu. Nadal jednak film uważano za zbyt mało rozwiniętą dziedzinę sztuki, 
aby zaistniały przesłanki do ochrony prawnej jego utworów. Dopiero podczas 
konferencji w Berlinie w 1908 r. na wniosek delegacji francuskiej dołączono 
do art. 14 konwencji zapis o utworach kinematograficznych8. Stanowił on że 
„autorowie utworów literackich, naukowych i artystycznych mają wyłączne 
prawo udzielania upoważnień do odtwarzania, przystosowania i publicznego 
przedstawiania swoich utworów zapomocą kinematografu. Narówni z utwora-
mi literackiemi i artystycznemi podlegają ochronie utwory kinematograficzne, 
jeżeli autor nada utworowi charakter oryginalny. Jeżeli tego charakteru brak, 
to utwór kinematograficzny korzysta z ochrony utworów fotograficznych. Bez 
uszczerbku dla praw autora dzieła odtworzonego lub przystosowanego, utwór 
kinematograficzny doznaje ochrony jak utwór oryginalny. Postanowienia po-
przedzające stosuje się do odtwarzania lub wytwarzania dzieła, otrzymywa-
nego zapomocą wszelkich innych sposobów, podobnych do kinematografji”9.

Szwedzkie prawo autorskie, tak jak i pozostałych krajów nordyckich, nie 
definiuje pojęcia filmu bezpośrednio w ustawie10. Kultura prawna Szwecji, 
w przypadku braku definicji w przepisie, odsyła do motywów ustawodawcy, ad 
fontes, zawartych w większości przypadków w Statens Offentliga Utredningar 
SOU (Państwowe Badania Publiczne) i Propositioner (Propozycjach rządowych 
i parlamentarnych) ustaw, które to wspierają interpretację danego przepisu. 

Pokaz pierwszego filmu w Szwecji miał miejsce w Malmö latem 1896 r., 
w związku z wystawą przemysłową. Kamera – projektor, którego użyto, po-
chodził prawdopodobnie od konkurenta braci Lumière, Henri-Josepha Joly11.

Pomimo szybkiej akceptacji filmu w życiu społecznym Szwecji, jak też 
zwiększającej się potrzeby regulacji prawnych dotyczących praw autorskich, 
zapisy konwencji berneńskiej z 1908 r. weszły w życie dopiero po ponad dwu-
dziestu latach od pierwszej projekcji filmu. Ustawa z 30 maja 1919 r. o prawie 
do dzieł literackich i muzycznych, jak też ustawa z 30 maja 1919 r. o prawie 
do zdjęć fotograficznych zmieniały zapisy ustawy z 28 maja 1897 r., wprowa-

7  J. Barta, Prawo autorskie, [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. 13, 
Warszawa, s. 976.

8  Å. Lögdberg, Auktorrätt och film, Lund 1957, s. 15.
9  Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 23 maja 

1934 r. (Dz.U. 1935, nr 84, poz. 515).
10  P.J. Nordell, Rätten till det visuella, Sztokholm 1997, s. 163.
11  R. Waldekranz, Filmens historia…, s. 127.
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dzając między innymi kinematografię do katalogu dzieł chronionych, a prace 
nad propozycjami obydwu nowych kodyfikacji zakończyły się w dniu wybuchu 
pierwszej wojny światowej12. 

Ministerstwo sprawiedliwości, w pracach nad ustawami, nie mówiło o filmie, 
ale o kinematografii – czerpiąc nazewnictwo z konwencji berneńskiej. Według 
tej ministerialnej definicji kinematografią było tworzenie negatywów fotogra-
ficznych w krótkich odstępach czasowych – przynajmniej piętnastu na sekun-
dę, z których powstawały pozytywy na długich paskach celuloidowych (tzw. fil-
mach), te zaś podczas projekcji o równej prędkości i poprzez silne powiększenie 
powodowały, iż oko widza potrafiło skompilować je w ciągły ruchomy obraz13.

W pracach wstępnych do nowej ustawy o prawie autorskim z 1960 r. Upp-
hovsmannarätt till Litterära och Konstnärliga verk (prawo autorskie w dziełach 
literackich i dziełach sztuki)14 komitet działający od 1938 r., dookreślił pojęcie 
dzieła filmowego jako dotyczącego przede wszystkim rezultatu różnych na-
grań, tak złożonych iż można określić je dziełem. Również część filmu mogła 
spełniać definicje dzieła filmowego. Z reguły uznawano za film dzieło wielu 
związanych ze sobą twórców, w taki sposób powiązanych, jak dwoje lub więcej 
osób razem tworzących dzieło literackie15. 

W tym czasie w doktrynie wskazano również na szczególną cechę filmu jaką 
jest montaż, odróżniającą sztukę filmową od fotografii, jak też od dzieł teatral-
nych16. W propozycji rządowej z 1960 r. szef Departamentu Sprawiedliwości 
stwierdził, że obiektami chronionymi, w proponowanej nowelizacji prawa au-
torskiego, były różne dzieła filmowe. Do dzieła filmowego nie zaliczył jedynie 
filmów dramatycznych, ale również, o ile posiadają właściwą jakość, inne filmy 
– krótkie, reporterskie, dziennikarskie i tym podobne. W propozycji nowej usta-
wy szef departamentu wskazał, że do ochrony prawnej wymagana jest pewna 

12  Prawo szwedzkie ustanawiane jest przez parlament szwedzki Riksdagen. Propozycje 
rządowe i parlamentarne są podstawowym elementem tworzenia ustaw. Zawierają one 
wnioski z prac komisji, zdania instytucji społecznych zaproszonych do dialogu prawno-
twórczego. Brane są w nich pod uwagę również wyroki sądowe i doktryna prawna. Pro-
pozycje rządowe w skrócie PROP, określane są przez podanie roku rozpoczęcia prac nad 
ustawą i kolejnego numeru tworzonej propozycji w danym roku. Propozycje z przełomu 
lat podawane są zapisem roku rozpoczęcia i roku zakończenia prac.

13  Bihang till Riksdagens protokoll år 1919, s. 72.
14  Lag 1960:729 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
15  SOU 1956:25 s. 74.
16  Å. Lögdberg, Auktorrätt och film…, s. 13. 
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doza samodzielności i oryginalności produktu17. W pracach nad ustawą z 1960 r. 
postanowiono też odejść od ochrony ścisłego katalogu dziedzin artystycznych 
zawartych w § 1 ustawy na rzecz interpretacji zapisu tak, aby obejmował ochro-
ną szeroko pojętą „twórczość duchową”. W ten sposób dano wszystkim twórcom 
prawo do ekonomicznego wykorzystania stworzonego utworu i ochronę niektó-
rych osobistych i materialnych interesów związanych z utworem18. 

Mówiąc o początkach filmu w Polsce należy pamiętać, że w momencie na-
rodzin sztuki filmowej kraj podzielony był między zaborców. Film i jego ochro-
na prawna różnił się dynamiką rozwoju w Rosji Carskiej, Austro-Węgrzech 
czy Cesarstwie Niemieckim19. Na ziemiach polskich pierwsze próby żywych 
fotografii miały miejsce w Warszawie, tworzył je inżynier Piotr Lebiedziński20. 
Historycznie przyjmuje się 14 listopada 1896 r. za dzień pierwszej projekcji 
filmu skierowanej do polskiej publiczności. Zaprezentował ją przedstawi-
ciel braci Lumiére w Teatrze Miejskim w Krakowie21. Bolesław Matuszewski, 
który w Paryżu był świadkiem narodzin filmu Lumiéreów, stworzył z bratem 
Zygmuntem ośrodek produkcji filmowej w Warszawie, tworząc już w 1897 r. 
film „Operacje chirurgiczne w Warszawie”22. Matuszewski, będąc jednym 
z pierwszych na świecie teoretyków filmu, poprzez swoje francuskie publikacje 
z 1898 r. na temat filmu23, nakreślił własną definicję kinematografii. Według 
pioniera polskiego kina nie jest ona narzędziem rozrywki, zabawką dorosłych 
dzieci. Zasługuje ona na to, by służyć celom mniej frywolnym i kryje w sobie 
inne wartości niż te, które jej obecnie zaczyna się przypisywać24. Matuszewski 
widział możliwość zastosowania kinematografu do dokumentacji rzeczywi-
stości w przemyśle z reklamą włącznie, w rolnictwie, medycynie, wojskowości, 
kryminalistyce, w zapisach etnograficznych, tanecznych i pantomimy, w sztuce 

17  Prop 1960:17, s. 48–49. 
18  SOU 1956:25 s. 61, 64; jak też: G. Karnell, Rätten till programinnehållet i TV, s. 42. 
19  P. Ślęzak, Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych, Katowice 

2008, s. 260. 
20  M. Hendrykowska, Historia polskiego filmu dokumentalnego (1896–1944), Poznań 

2015, s. 375.
21  Eadem, Początki kina na ziemiach polskich, wykład w Warszawie w 2009, http://

akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/wideo/poczatki-kina-na-ziemiach-
-polskich/97 [dostęp: 13.08.2018].

22  Eadem, Historia polskiego filmu…, s. 375. 
23  B. Matuszewski, Une Nouvelle Source de l’Historie, Paris 1898. 
24  Idem, Ożywiona fotografia, czym jest, czym być powinna, [w:] Bolesław Matuszewski 

i jego pionierska myśl filmowa (dokumenty i wstępne komentarze), Warszawa 1980, s. 143. 
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aktorskiej i inscenizacyjnej. Dokumentacja była dla Matuszewskiego społecz-
nym pożytkiem w opozycji do filmów rozrywkowych25. W ten sposób Matu-
szewski stworzył pierwszą światową definicję filmu dokumentalnego. 

Po odzyskaniu suwerenności Polska ratyfikowała konwencję berneńską 
w 1920 r.. Sejm uchwalił ustawę o prawie autorskim w 1926 r., nowelizując ją 
w 1935 r. Ustawa od samego początku nie zawierała szczególnego katalogu dzieł 
chronionych, w tym filmu, odchodząc od konwencyjnego wzoru. Art. 1 ust. 1 
mówił: „Przedmiotem prawa autorskiego jest – od chwili ustalenia w jakiej bądź 
postaci (słowem żywym, pismem, drukiem, rysnukiem, barwą, bryłą, dźwiękiem, 
mimiką, rytmiką) każdy przejaw działalności duchowej, noszący cechę osobistej 
twórczości”26. Oryginalność i nowoczesność przepisów dotyczących ochrony 
praw autorskich, stworzonych pod przewodnictwem profesora Fryderyka Zolla 
jr, polegała na tym, że unikały one luk, które występowały w katalogach takich 
uprawnień. Poprzez stanowienie w art. 12 ust. 127 że to „Twórca rozporządza 
swym dziełem wyłącznie i pod każdym względem: w szczególności rozstrzyga, 
czy dzieło ma się ukazać, czy ma być odtworzone, rozpowszechnione i w jaki 
sposób”28 nawiązywał w ten sposób do idei własności duchowej, zastosowanej 
w ustawodawstwie szwedzkim dopiero w 1960 r. 

Techniczną definicję filmu zastosowano w 1934 r. w ustawie o filmach i ich 
wyświetlaniu. W art. 1 określono film jako naświetloną taśmę kinematogra-
ficzną29. Ustawy dotyczące ochrony praw autorskich z 1926 r. i jej następczy-
ni uchwalona w 1952 r. w okresie ustroju komunistycznego, definiowały film 
jako utwór o ile spełniał dwa warunki. Pierwszy z nich dotyczył ustalenia, 
czyli uzewnętrznienia tak, aby mogła z nim zapoznać się przynajmniej jedna 
osoba poza twórcą. Drugim warunkiem było utrwalenie, które umożliwiało 
reprodukcję utworu w późniejszym czasie. Poza tymi dwoma warunkami film 
powinien mieć cechę „kinematograficzności”, to znaczy że w trakcie projekcji 
filmu materiał zarejestrowany na nośniku powinien być odbierany przez widza 
jako ruchome obrazy30.

25  M. Hendrykowska, Historia polskiego filmu dokumentalnego..., s. 15–16. 
26  Ustawa o prawie autorskim z dnia 29 marca 1926 r. (j.t. Dz.U. RP 1935, nr 36, poz. 260).
27  Ibidem.
28  L. Górnicki, Rozwój idei praw autorskich: od starożytności do II wojny światowej, 

Wrocław 2013, s. 238–239. 
29  Ustawa o filmach i ich wyświetlaniu z dnia 13 marca 1934 r. (Dz.U. 1934, nr 36, 

poz. 323).
30  P. Ślęzak, Prawo autorskie…, s. 261–262.
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Od momentu powstania w latach 70. XX w., innych środków nagrywa-
nia i projekcji filmu niż kinematograficzne, ustawodawcy zostali zmuszeni 
do ponownego określenia definicji filmu w prawie autorskim. W ten sposób 
wprowadzono na kontynencie europejskim i w Stanach Zjednoczonych pojęcie 
utworu audiowizualnego. 

Jednak ustawodawca szwedzki nie zdecydował się na wprowadzenie tego 
pojęcia do ustawy. Według doktryny utwór audiowizualny jest głównym typem 
dzieł, które składają się z kombinacji obrazów i dźwięków31. W pracach nad 
zmianami w prawie autorskim związanymi z Internetem sędzia Cecilia Ren-
fors, na prośbę Ministerstwa Sprawiedliwości, w 2007 r. wskazała na coraz bar-
dziej popularne określenie „utwory audiowizualne” jako wyjaśniające rodzaje 
dzieł. Pozostając przy tradycyjnej definicji utworu filmowego, sędzia Renfors 
stwierdziła, że nie dotyczy ona jedynie zwyczajnych filmów fabularnych, ale 
również np. filmów telewizyjnych i zbioru innych produkcji wizualnych i au-
diowizualnych.

Orzecznictwo szwedzkie dookreśliło, w wyroku z 1961 r., że dziełem filmo-
wym nie jest ani filmowanie różnych sekwencji obrazów dla programów tele-
wizyjnych, ani też odbiór programów nadawanych na żywo32. Ponadto według 
orzeczenia z 2000 r. filmem nie są gry komputerowe33.

Ze stwierdzeniem braku charakteru utworu filmowego w sekwencjach ob-
razów w programach telewizyjnych polemizuje Henry Olsson w komentarzu 
do ustawy o prawie autorskim. Stwierdza on że współczesne produkcje te-
lewizyjne tworzone są między innymi tak, aby było można z nich korzystać 
w innych produkcjach i dlatego rozgraniczenie czy utwór jest filmem, czy nim 
nie jest, jest trudne. Sekwencja nieruchomych zdjęć, które nie powodują złu-
dzenia ruchu nie mieści się w definicji utworu filmowego34. Do zbioru utworów 
audiowizualnych, oprócz dzieł telewizyjnych, doktryna szwedzka zalicza filmy 
i wideogramy. Stwierdza również że utwór audiowizualny nie musi posiadać 
dźwięku, wystarczy że posługuje się jakąś formą pomocy technicznej w zakre-
sie filmowania. Opera lub sztuka teatralna nie jest dziełem audiowizualnym. 
Jednak poprzez nagranie filmowe takiego dzieła staje się ona utworem audio-
wizualnym35.

31  P.J. Nordell, Rätten till det visuella…, s. 161.
32  NJA II 1961, s. 30, wyrok Sądu Najwyższego w Szwecji z 1961 r.
33  NJA 2000, s. 580, wyrok Sądu Najwyższego w Szwecji z 2000 r. 
34  H. Olsson, Upphovsrättslagstiftningen En kommentar, Norstedts Gula Bibliotek, 

1996, s. 41–42.
35  P.J. Nordell, Rätten till det visuella, s. 162. 
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Współcześnie obowiązująca polska ustawa o prawie autorskim zawiera 
w katalogu dzieł chronionych w art. 1 ust. 2 pkt 9 utwory audiowizualne w tym 
filmy36. W rozdziale 6 ustawy podane są przepisy szczególne dotyczące utwo-
rów audiowizualnych. Ogólnie można stwierdzić, że utwór audiowizualny po-
winien posiadać dwie cechy: być utworem według prawa autorskiego i mieć 
charakter audiowizualny37. Ustawa nie zawiera jednak definicji utworu audiowi-
zualnego, co daje doktrynie i orzecznictwu przestrzeń do zagospodarowania38. 
W doktrynie istnieją dwie interpretacje definicji utworu audiowizualnego39. 
Restrykcyjna, wymagająca zaistnienia współautorstwa w procesie tworzenia 
dzieła i w jego utrwaleniu. Druga, dominująca, o szerokim sposobie interpreta-
cji, mówiąca o obrazach wyrażonych w zależnych od siebie sekwencjach, które 
są częściami składowymi utworu filmowego, samodzielnych dramaturgicznie, 
na które składają się ujęcia i sceny. Sekwencja taka nie wymaga dźwięku, ale 
musi składać się z ruchomych obrazów40. Potwierdza to definicja w ustawie 
o kinematografii przyjętej przez Sejm w 2005 r. W art. 4 mówi że „filmem jest 
utwór dowolnej długości, w tym utwór dokumentalny lub animowany, złożony 
z serii następujących po sobie obrazów z dźwiękiem lub bez dźwięku, utrwa-
lonych na jakimkolwiek nośniku umożliwiającym wielokrotne odtwarzanie, 
wywołujących wrażenie ruchu i składających się na oryginalną całość, wyra-
żającą akcję (treść) w indywidualnej formie, a ponadto, z wyjątkiem utworów 
dokumentalnych i animowanych, przeznaczony do wyświetlania w kinie jako 
pierwszym polu eksploatacji w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych”41.

Definicja czym jest film w prawie polskim i szwedzkim ewaluowała w ciągu 
lat od czasu powstania fenomenu ruchomych zdjęć dających iluzję żywych ob-
razów. Rozwój prawa autorskiego i jego międzynarodowa kodyfikacja w formie 
konwencji nadał definicji filmu międzynarodowy charakter. Polska i Szwecja 
w swoich ustawodawstwach wprowadziły ochronę dzieła filmowego czerpiąc 
inspirację z definicji zawartych w konwencjach. 

36  Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 
2016, poz. 666 z późn. zm.), z nowelizacjami z dnia 1 sierpnia 2000 r. (Dz.U. nr 80, poz. 
904) i z dnia 17 maja 2006 r. (Dz.U. nr 90, poz. 631).

37  P. Ślęzak, Prawo autorskie…, s. 264.
38  Idem, Prawo Autorskie Podręcznik dla studentów szkół filmowych, s. 263. 
39  J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016, s. 318 i n.
40  P. Ślęzak, Prawo autorskie…, s. 265.
41  Ustawa o kinematografii z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005, nr 132, poz. 1111).
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Dzisiaj obowiązujące prawo chroniące dzieło filmowe na nowo definiuje 
film biorąc pod uwagę gwałtowny rozwój dzieł zawierających ruchome zdjęcia. 

Summary

The definition of what is a film in Polish and Swedish law has been evolving over 
the years since the emergence of the phenomenon of moving pictures that give the 
illusion of vivid images. The development of copyright and its international codifi-
cation in the form of conventions gave the definition of film an international cha-
racter. In their legislation, Poland and Sweden have introduced protection for the 
film work, drawing inspiration from the definitions contained in the conventions. 
The current law protecting a film work redefines the film taking into account the 
rapid development of works containing moving pictures.

Keywords: definition of film in law, protecting a film work, copyright in film, Polish 
and Swedish copyrights in films

Słowa kluczowe: prawna definicja filmu, ochrona pracy filmowej, prawa autorskie 
w filmie, polskie i szwedzkie prawa autorskie w filmie



Bartosz Kowalski1

Faktura VAT w świetle ustawy o VAT a regulacje 
prawnokarne

Komisja Europejska szacuje że w 2015 r. państwa Unii Europejskiej straciły 
około 152 mld euro w efekcie luki w podatku VAT. Ministerstwo Finansów 
szacuje że luka podatkowa w Polsce w 2015 r. w Polsce wyniosła 50,4 mld 
zł i wzrosła w porównaniu do 2007 r. ponad 7-krotnie (w 2007 r. wysokość 
luki wynosił 7,1 mld zł). Podstawą do wyłudzeń podatku VAT oraz obniże-
nia podatku były przede wszystkim puste faktury, które nie dokumentowały 
rzeczywistego obrotu. Wystawianiem takich faktur od kilku lat zajmowały się 
najczęściej wyspecjalizowane podmioty, zwane fabrykami, jak też tzw. słupy 
(często bezdomni, alkoholicy), którzy na zlecenie grupy przestępczej zakładali 
działalność gospodarczą.

W marcu 2017 r. wprowadzone zostały nowe regulacje karne dotyczące 
podrabiania dokumentów, jakimi są faktury VAT. Ustawodawca postanowił 
zająć się kwestią wyłudzania podatku VAT oraz instrumentów, za pomocą 
których jest to dokonywane. Celem dokonanych zmian przepisów była kon-
centracja na zwalczaniu powstawania i wprowadzania do obrotu fałszywych 
i nierzetelnych dokumentów. Aby zwiększyć wymiar kary oraz podkreślić po-
wszechność tych przewinień, istotnym jest też fakt przeniesienia penalizacji 
fałszowania faktur z Kodeksu karnego skarbowego do Kodeksu karnego.

Faktura to podstawowy dokument potwierdzający dokonanie transakcji 
opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Definicja faktury zawarta jest 
w art. 2 pkt 31, a faktury elektronicznej w art. 2 pkt 32 ustawy o VAT. Zgod-
nie z definicją – faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej 
zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. 
Natomiast przez fakturę elektroniczną rozumie się dokument wystawiony 
i otrzymany w dowolnym formacie elektronicznym. W przypadku, gdy kwota 
należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo 100 euro, podatnik może, 
zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT wystawić fakturę uproszczoną.

1  Mgr prawa, doktorant na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospo-
łecznego w Warszawie.
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Podstawowe elementy, jakie powinny znaleźć się na fakturze zawarte zosta-
ły w art. 106e ustawy o VAT i są to m.in.: data wystawienia; kolejny numer, któ-
ry w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę; imiona i nazwiska lub nazwy 
podatnika i nabywcy towarów lub usług; ich adresy; numery identyfikacyjne 
podatnika i nabywcy towarów lub usług; datę dokonania dostawy towarów 
lub wykonania usługi; nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; miarę i ilość (liczbę) 
dostarczanych towarów lub zakres wykonanych usług; cenę jednostkową netto 
towaru lub usługi; kwoty wszelkich upustów lub obniżek cen; wartość sprze-
daży netto; stawkę podatku; sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na 
sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od 
podatku; kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na 
kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; kwotę należności ogółem. 
Kwotę podatku VAT należy zawsze wykazywać w złotych polskich (PLN) bez 
względu na to, w jakiej walucie wystawiona jest faktura.

W przepisach ustawy o VAT określone zostały też zasady dokumentowania 
wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych w procedurze uproszczonej. 
W praktyce z transakcją trójstronną mamy do czynienia wtedy, gdy sprze-
daż towaru odbywa się pomiędzy trzema różnymi podmiotami, natomiast fi-
zycznie towar przekazywany jest wyłącznie pomiędzy pierwszym i ostatnim 
z podmiotów uczestniczących w transakcji. Uregulowania tego typu transakcji 
zawarte zostały w art. 135–138 ustawy o VAT. Pierwszy uczestnik obrotu wy-
stawia na rzecz drugiego podmiotu fakturę, w której wykazuje wewnątrzw-
spólnotową dostawę towarów. Pośrednik, czyli drugi w kolejności uczestnik 
transakcji, będący polskim podatnikiem wystawia ostatniemu w kolejności 
podatnikowi VAT fakturę zawierającą: adnotację w brzmieniu „VAT: Faktura 
WE uproszczona na mocy art. 135–138 ustawy o p.t.u.” lub „VAT Faktura WE 
uproszczona na mocy artykułu 141 dyrektywy 2006/112/WE” oraz stwierdze-
nie, że podatek z tytułu dokonanej dostawy zostanie przez niego rozliczony. 
Ponadto na fakturze niezbędne jest umieszczenie numeru VAT UE (o którym 
mowa w art. 97 ust. 10), który jest stosowany przez niego wobec pierwszego 
i ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej oraz numer 
identyfikacyjny stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej ostatnie-
go w kolejności podatnika2. 

Definicja ustawowa faktury w sposób enumeratywny wymienia dane, które 
muszą być zawarte w fakturze. Podatnicy często mieli wątpliwości co do tego, 
jak traktować dokument, który nie został oznaczony jako faktura, chociaż po-

2  Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, art. 106e, Dz.U. 2004, 
nr 54, poz. 535.
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siadał wszystkie niezbędne w niej elementy (w tym kwotę podatku VAT) i czy 
wobec takiego dokumentu może powstać obowiązek podatkowy. Dokumen-
tem tym była faktura proforma. Wątpliwości te zostały wyjaśnione w stano-
wisku Ministerstwa Finansów, zgodnie z którym dokument nazwany fakturą 
proforma nie jest dowodem księgowym. Ministerstwo stwierdziło, że jest to 
dokument wystawiany w obrocie gospodarczym i jego celem może być np. 
potwierdzenie złożenia oferty czy przyjęcia zamówienia do realizacji. Wyraź-
ne oznaczenie tego dokumentu wyrazem proforma powoduje, że nie można 
przypisać mu waloru faktury w rozumieniu przepisów o VAT, gdyż podmiot 
wystawiający taki dokument jednoznacznie wskazuje, że nie jest to faktura. 
Wystawienie tego dokumentu nie powoduje zatem skutków w zakresie podat-
ku VAT, tj. obowiązku zapłaty wykazanego w nim podatku oraz nie stanowi 
dla kontrahenta podstawy do jego odliczenia. 

Obowiązek wynikający z ustawy dotyczy wystawienia faktury dokumen-
tującej transakcje: sprzedaży, a także dostawy towarów i świadczenia usług, 
dokonywanych przez podatnika na rzecz innego podmiotu podatku od war-
tości dodanej lub podatku o podobnym charakterze na rzecz osoby prawnej 
niebędącej podatnikiem; sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i sprzedaży 
wysyłkowej na terytorium kraju, jak również wewnątrzwspólnotowej dostawy 
towarów. Fakturę należy również wystawić po otrzymaniu przez podatnika 
całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności sprzedaży towarów lub 
świadczenia usług, z wyjątkiem sytuacji, w której zapłata dotyczy wewnątrzw-
spólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatko-
wy powstaje zgodnie z odrębnymi przepisami ustawy o VAT (dotyczy to m.in. 
usług dostaw i dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz 
gazu przewodowego, świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomu-
nikacyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, 
ochrony dóbr i mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej)3.

Prawidłowe ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego VAT 
w znacznej mierze będzie zależało od terminów wykonywanych transakcji, 
które z kolei będą miały wpływ na datę wystawienia faktury. Obowiązek wy-
stawienia faktury nakładają na podatników przepisy art. 106i ustawy o VAT, 
który został wprowadzony 1 stycznia 2014 r. Przed tą datą przepisy stanowiły, 
że co do zasady fakturę wystawia się do 7 dni od powstania obowiązku podat-
kowego, a ten tworzy się w momencie dostawy towaru bądź wykonania usługi. 
Obecnie fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego 

3  Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, art. 106b, Dz.U. 2004, 
nr 54, poz. 535.
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po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy (czyli dokonano dosta-
wy towarów lub wykonano usługę). Widzimy więc że wraz z tą zmianą obo-
wiązek podatkowy został przeniesiony na początek miesiąca następującego po 
wykonaniu usługi bądź dostawy towaru, niezależnie od tego czy nastąpiło to 
pierwszego, czy ostatniego dnia miesiąca. 

W określonych przypadkach ustawodawca wprost podaje terminy wysta-
wienia faktury, zgodnie z którymi dokument należy sporządzić w określonym 
czasie, np. w przypadku usług budowlanych czy budowlano-montażowych, 
faktura nie może zostać wystawiona później, niż 30 dni po wykonaniu usługi. 
Jeśli mówimy o sprzedaży i wydaniu towarów, takich jak książki, czasopisma 
czy gazety faktura musi zostać wystawiona w ciągu 60 dni. Wyjątkiem od tego 
jest sytuacja, gdy umowa przewiduje zwroty towarów tego typu, wtedy faktura 
zostanie wystawiona nie później niż 120 dni od wydania wydawnictw. Termin 
90 dni na wystawienie faktury mają podatnicy wykonujący czynności związa-
ne z drukowaniem, np. książek czy gazet. W przypadku energii elektrycznej, 
cieplnej czy świadczenia usług telekomunikacyjnych, najmu czy stałej obsługi 
prawnej, dawniej termin nie był określony liczbą, a terminem zapłaty za usłu-
gę. Po nowelizacji ustawy VAT w 2014 r. dodano zapis mówiący, że obowiązek 
podatkowy nie może powstać przed otrzymaniem przez podatnika faktury. 
Moment wystawienia faktury nie może przekroczyć wskazanej daty (z wyjąt-
kiem usług, do których stosuje się art. 28b ustawy, czyli import usług, gdzie 
podatnikiem jest nabywca). W sytuacjach, gdy do rozliczenia wchodzi również 
opakowanie zwrotne, fakturę należy wystawić do dnia po dniu, w którym umo-
wa przewidywała zwrot opakowania albo do 60 dnia licząc od dnia wydania 
towaru, jeśli takiego terminu nie przewidziano.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawienia faktury na żądanie klienta, 
jeśli nie nastąpiło ono później niż 3 miesiące od końca miesiąca, w którym 
nastąpiła dostawa towarów bądź wykonanie usługi. W przypadku, gdy prośba 
taka została zgłoszona w miesiącu, w którym transakcja została dokonana, 
fakturę należy wystawić nie później niż 15 dnia następnego miesiąca. Jeżeli 
żądanie złożone zostało po upływie tego miesiąca, przedsiębiorca ma 15 dni 
od jego otrzymania. Ustawodawca nie zezwala wystawiać faktur wcześniej niż 
30  nia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi bądź otrzy-
maniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniu usługi, całości lub 
części zapłaty. 

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóź-
nieniem, nie następuje zwolnienie go z obowiązku podatkowego, który po-
wstaje z chwilą upływu terminu wystawienia faktury. Jeżeli termin ten nie 
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został ustawowo określony, to obowiązek podatkowy VAT powstaje, kiedy 
upłynie termin płatności.

Na gruncie prawa podatkowego faktura VAT jest przede wszystkim doku-
mentem rozliczeniowym. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1a ustawy o VAT, upo-
ważnia ona podatnika VAT będącego nabywcą do obniżenia kwoty podatku 
należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów lub usług. 
W obrocie gospodarczym faktura najczęściej jest jedynym dokumentem po-
twierdzającym zawarcie i zrealizowanie pomiędzy stronami umowy, czyli do-
konania transakcji (np. sprzedaży towaru lub wykonania usługi)4.

Podatnicy VAT zobowiązani są do prowadzenia ewidencji zawierającej 
dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji VAT za okres roz-
liczeniowy. Ewidencja sprzedaży musi zawierać dane niezbędne do określenia 
przedmiotu oraz podstawy opodatkowania, stawki i wysokości podatku należ-
nego. Na podstawie ewidencji zakupu określa się kwotę podatku naliczonego 
obniżającego podatek należny w takim zakresie, w jakim zakupione towary 
i usługi wykorzystywane były do wykonywania czynności opodatkowanych. 

W wyniku nowelizacji ustawy o VAT od 2014 r. w celu określenia momentu 
powstania prawa do odliczenia konieczne jest uwzględnienie przez podatnika 
dwóch terminów – momentu powstania obowiązku podatkowego u dostawcy 
towarów lub usługodawcy, jak również moment otrzymania faktury lub do-
kumentu celnego. Od 2014 r. samo posiadanie faktury VAT lub dokumentu 
celnego nie skutkuje powstaniem prawa do odliczenia podatku VAT; konieczna 
jest również wiedza, kiedy towar został dostarczony bądź też w jakim terminie 
została wykonana usługa. Powyższa zasada wynika z art. 86 ust. 10 oraz 10b 
ustawy o VAT5. Ustawodawca w przepisach ustawy o podatku od towarów 
i usług przyjął założenie, że faktury mają dokumentować rzeczywiste zdarze-
nia gospodarcze podlegające opodatkowaniu. Na fakturze powinny być podane 
faktyczne strony transakcji oraz rzeczywisty jej przedmiot. 

Od chwili wprowadzenia podatku VAT tj. od 5 lipca 1993 r. w obrocie go-
spodarczym funkcjonowały i funkcjonują nierzetelne faktury, dokumentujące 
nieprawdziwe bądź niezaistniałe transakcje gospodarcze, które nazywane są 
również „pustymi fakturami”. Nieuczciwi przedsiębiorcy w celu występowania 
o zwrot podatku lub zmniejszenia zobowiązania podatkowego często nabywali 
od innych podmiotów faktury, które nie dokumentowały rzeczywistych trans-
akcji. Takie postępowanie niosło za sobą konsekwencje nie tylko prawne, ale 

4  R. Oktaba, Prawo podatkowe, Warszawa 2016, s. 553–555.
5  K. Judkowiak (red.), VAT 2017 Komentarz dla praktyków, Gdańsk 2017, s. 1027.
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również na tle podatkowym, albowiem od faktur, które są niezgodne ze stanem 
faktycznym, podatnik nie miał prawa odliczyć podatku VAT. Ograniczenie to 
można uznać za zasadne w momencie, gdy wszystkie strony były świadomie 
uwikłane w oszustwo. 

Celem podmiotów wprowadzających do obrotu gospodarczego faktury 
dokumentujące czynności fikcyjne jest przede wszystkim zmniejszenie zo-
bowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług poprzez odliczenie 
podatku naliczonego z tych faktur, prowadzące często do wyłudzenia zwrotu 
podatku z urzędu skarbowego. Niezgodne z przepisami prawa działania po-
datników, mające na celu wykorzystanie konstrukcji rozliczania podatku VAT 
do otrzymania zwrotu podatku, mogą koncentrować się na zmniejszeniu po-
datku należnego bądź zawyżeniu podatku naliczonego. Zmniejszenie podatku 
należnego jest możliwe poprzez niewykazywanie całej sprzedaży. Natomiast 
zawyżenie podatku naliczonego może być skutkiem zawyżania kosztów dzia-
łalności, m.in. poprzez wprowadzanie do rozliczeń fikcyjnych faktur doku-
mentujących zdarzenia, które nigdy nie miały miejsca, obrazujących przebieg 
zdarzeń gospodarczych niezgodnie z ich rzeczywistym przebiegiem lub faktur, 
w których wykazano ilości i wartości w wielkościach nierzeczywistych6. Pusta 
faktura nie stanowi podstawy do obniżenia podatku należnego oraz do zwrotu 
różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego, gdyż jej wystawienie nie 
potwierdza dokonania żadnych czynności sprzedaży towarów bądź wykona-
nia usługi. Zgodnie z art. 88 ust. 3a, pkt 4a ustawy o VAT wystawione faktury, 
stwierdzające czynności, które nie zostały dokonane nie stanowią podstawy 
do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu po-
datku naliczonego.

W wielu przypadkach uczciwi kontrahenci zostają oszukani i nie zdają so-
bie sprawy, że mają do czynienia z podmiotami naruszającymi prawo. W ta-
kich sytuacjach utrata przywileju związanego z odliczaniem podatku VAT 
naliczonego wydaje się surowa, ponieważ nie dość że osoba uiściła opłatę, 
którą odzyskać będzie bardzo trudno – chyba jedynie na drodze sądowej, jeżeli 
w ogóle do procesu dojdzie, to jeszcze traci możliwość obniżenia podatku VAT 
należnego. Sądy w tym wypadku stanęły po stronie przedsiębiorców i zauwa-
żyły w tym miejscu problem. Stanowisko wyrażane przez Urząd Skarbowy mó-
wiło, iż podmiot uczestniczący w transakcji gospodarczej powinien powziąć 
wszelkie starania w celu zdobycia informacji na temat kontrahentów, z którymi 
prowadzą interesy i jeżeli nie wykrył żadnych niepokojących sygnałów czy 

6  I. Ożóg (red.), Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT, Warszawa 2017, 
s. 79.
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problemów pomimo ich istnienia, to jest ich wina. Z taką postawą zgodził się 
WSA w Poznaniu w wyr. z 23 marca 2011 r.7 W sprawie, którą się zajmował, 
organy podatkowe ustaliły, że cała sprzedaż oleju napędowego była fikcyjna. 
Przedsiębiorca nie dysponował magazynem na paliwa, nie miał decyzji pozwa-
lającej na obrót paliwami ciekłymi, wystawiał faktury wraz z dowodami wpłaty 
gotówki, której faktycznie nie dostawał. Za wystawione faktury otrzymywał 
od odbiorców wynagrodzenie. W tej sytuacji – zdaniem WSA – dostawa re-
alizowana była na rzecz podatnika, który wiedział (lub powinien wiedzieć), że 
nabywając towar uczestniczył w transakcji wykorzystywanej do popełnienia 
oszustwa VAT. Trybunał Sprawiedliwości UE (dalej TSUE) w wyr. z 22 paź-
dziernika 2015 r. w sprawie PPUH Stehcemp sp.j.8 natomiast stwierdził, iż nie-
uczciwe postępowanie sprzedawcy wcale nie wyklucza możliwości odliczenia 
podatku VAT. Urząd Skarbowy nie może oczekiwać od przedsiębiorcy, żeby 
szczegółowo prześwietlał wszystkie podmioty, z którymi zawiera transakcje. 
TSUE stwierdził że jeżeli na wystawionej fakturze znajdują się wszystkie wy-
magane ustawą elementy, osoba nabywająca ma prawo do odliczenia podatku 
VAT. Jest to o tyle istotne, gdyż dzięki temu wyrokowi chronieni są w jakiś spo-
sób przedsiębiorcy, którzy co prawda uczestniczyli w przestępnym procederze, 
ale nie ze swojej winy („w dobrej wierze”). Co do zasady, faktur pustych nie 
można korygować. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy faktura została wystawiona, 
ale nie wprowadzona do obrotu prawnego. W momencie, kiedy zostanie to 
zrobione, istnieje duże prawdopodobieństwo utraty podatku przez państwo. 
Tak stwierdził WSA wyrokiem z dnia 22.01.2014 r.9

Pod obowiązywaniem ustawy o podatku od towarów i usług z 2014 r., zgod-
nie z art. 108 ust. 1, w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna 
niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której 
wykaże kwotę podatku, jest zobowiązana do jego zapłaty. Podmiot wpro-
wadzający do obrotu gospodarczego faktury dokumentujące nieprawdziwe 
zdarzenia gospodarcze musi liczyć się szeregiem konsekwencji wynikających 
z tego faktu. Z tytułu wprowadzania tego typu dokumentów, jako pierwszą 
należy wymienić odpowiedzialność podatkową – na gruncie ustawy o podatku 
od towarów i usług – obowiązek zapłaty z tytułu wystawienia faktury, nawet 
gdy nie była objęta obowiązkiem podatkowym (art. 108). Drugą w kolejności 
jest odpowiedzialność karnoskarbowa – na gruncie Kodeksu karnego skarbo-

7  Wyrok WSA w Poznaniu z 23 marca 2011 r., I SA/Po 949/10, LEX nr 786728.
8  Wyrok TSUE z 22 października 2015 r., C-277/14, Dz.U.UE C 414/7 z 14.12.2015 r.
9  Wyrok WSA w Gdańsku z 22.01.2014 r., I SA/Gd 1120/13, LEX nr 1451429.
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wego10 (dalej k.k.s.), gdyż do czynów zabronionych należy zarówno niewysta-
wienie faktury pomimo istniejącego obowiązku w tym w zakresie; wystawienie 
faktury wadliwej czy odmowa jej wystawienia (art. 62 § 1), jak również wysta-
wienie faktury w sposób nierzetelny albo posłużenie się taką fakturą (art. 62 
§ 2). Ostatnim rodzajem odpowiedzialności, jaką podmiot wystawiający fak-
turę dokumentującą nieprawdę, jest odpowiedzialność karna – na gruncie Ko-
deksu karnego11 (dalej k.k.). Zgodnie z nim, przewidywany jest szereg zakaza-
nych czynności związanych z fakturami, za które grozi penalizacja, takich jak: 
podrobienie czy przerobienie dokumentu (art. 270); wystawienie dokumentu 
poświadczającego nieprawdę (art. 271); użycie dokumentu poświadczającego 
nieprawdę (art. 273); wprowadzenie w błąd innego podmiotu (art. 286 § 1); 
a także z tzw. przestępstwa prania brudnych pieniędzy (art. 299 § 1).

Zmiana kwalifikacji dotyczącej podrabiania faktur weszła w życie od 1 mar-
ca 2017 r.12 Do tej pory przestępstwa odnośnie dokumentów księgowych za-
warte były głównie w Kodeksie karnym skarbowym. Pierwszym czynem za-
bronionym jaki spoczywa na przedsiębiorcy, w stosunku do faktury był brak jej 
wystawienia, pomimo obowiązku. Czyn ten zagrożony był karą do 180 stawek 
dziennych. Kolejnym przypadkiem było wystawienie faktury w sposób wadli-
wy bądź nierzetelny – w takiej sytuacji karą grzywny wynosiła do 240 stawek 
dziennych. W przypadku, gdy osoba dopuszczała się celowego niszczenia bądź 
ukrywania faktur, groziło jej do 180 stawek dziennych13.

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej rozwinęły się możliwości wy-
łudzania podatku VAT od państwa, na które to państwo nie było przygotowa-
ne. Rezultatem tego był brak zawarcia w przepisach odpowiednich instrumen-
tów, które mogłyby zostać użyte w określonych sytuacjach, np. rozszerzenie 
wymiaru kary za dokumenty opiewających na określoną kwotę. W efekcie kary 
za takie czyny mogły być rażąco niewspółmierne do tego, jakie szkody zostały 
wyrządzone. 

Oszustwa związane z wprowadzeniem do obrotu fikcyjnych faktur mogą 
przybierać różne formy, począwszy od tych mniej skomplikowanych, pole-
gających na zakupie przez przedsiębiorcę jednej lub kilku fikcyjnych faktur 

10  Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, Dz.U. 1999, nr 83, 
poz. 930.

11  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz.U. nr 111, poz. 765 z późn. zm.
12  Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych 

innych aktów prawnych, Dz.U. 2017, poz. 768.
13  Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, Dz.U. 1999, nr 83, 

poz. 930, art. 62.
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w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych, a skończywszy na tworzeniu zor-
ganizowanych grup przestępczych. Dziś śmiało można powiedzieć, że nie ma 
dziedziny gospodarczej, w której problem ten by nie występował. Ustawo-
dawca postanowił zmienić ten stan rzeczy i zająć się fałszywymi fakturami 
przesuwając odpowiedzialność za te czyny z Kodeksu karnego skarbowego do 
Kodeksu karnego. Powodem tego jest wymiar kary, którymi postanowiono ob-
jąć te przestępstwa, gdyż ich granice w Kodeksie karym skarbowym były zbyt 
niskie, niewspółmierne do wysokości dokonywanych wyłudzeń podatkowych. 
W k.k.s. maksymalną karą jaką można wymierzyć jest 5 lat pozbawienia wol-
ności. Próg ten jest pięciokrotnie mniejszy od górnej granicy kary, jaką obecnie 
wprowadził ustawodawca. Uchwalona nowelizacja Kodeksu karnego wprowa-
dza od 2017 r. do krajowego porządku prawnego szereg nowych instrumentów 
prawnokarnych, mających na celu zwalczanie procederu wyłudzania z budżetu 
państwa zwrotu kwot naliczonych tytułem podatku od towarów oraz usług. 
Do Kodeksu karnego dodane zostały przepisy: art. 270a, art. 271a, i art. 277a– 
–277d, mające przeciwdziałać zjawisku wyłudzenia podatku od towarów 
i usług i tym samym chronić interes Skarbu Państwa w zakresie podatków. 
Powyższe przepisy służyć mają kryminalizacji przedpola wyłudzeń dotyczą-
cych podatku należnego oraz podatku naliczonego i zwrotu VAT. Założeniem 
wprowadzenia tych rozwiązań było skoncentrowanie się na przeciwdziałaniu 
i zwalczaniu przestępczości polegającej na tworzeniu nieprawdziwych, nie-
rzetelnych dokumentów, które dotyczą okoliczności faktycznych mogących 
mieć znaczenie dla określenia należności publicznoprawnej. W art. 270a k.k. 
penalizowane jest przestępstwo sfałszowania faktury. Przepis ten zawiera 
znamiona dookreślające okoliczności czynności sprawczej. Dotyczy to bezpo-
średnio czynności sprawczej opisanej za pomocą dwóch znamion „podrabia” 
i „przerabia” fakturę. Ustawodawca posłużył się w tym przypadku wyrażeniem 
o treści „w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla 
określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwro-
tu innej należności o charakterze podatkowym”14. Podrobieniem faktury jest 
sporządzenie jej przy zachowaniu pozoru, jakby pochodziła od innej osoby, 
a nie od sprawcy. Przerobieniem faktury jest nadanie istniejącej autentycznej 
fakturze innej treści niż posiadana. Przerobienie, jak i podrobienie faktury 
polega na zmianie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla 
określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu bądź zwro-

14  M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny, Część szczególna, t. II, Warszawa 
2017, s. 527.
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tu innej należności o charakterze podatkowym15. Przestępstwo stypizowane 
w art. 270a k.k. jest przestępstwem powszechnym, co oznacza że może je po-
pełnić każdy, bez względu na to czy ma uprawnienia do wystawiania faktur, 
czy też nie. W odniesieniu do podrabiania i przerabiania faktur w grę wchodzi 
jedynie zamiar bezpośredni (ustawa używa określenia „w celu”); w przypad-
ku używania faktury jako autentycznej możliwy jest też zamiar ewentualny16. 
Natomiast w art. 271a k.k. penalizowane jest przestępstwo poświadczenia nie-
prawdy w fakturze oraz przestępstwo użycia faktury poświadczającej niepraw-
dę. Typy czynów zabronionych opisane w tym artykule są novum na gruncie 
ustawodawstwa polskiego17. Przestępstwo stypizowane w art. 271a k.k. ma 
charakter powszechny, może być ono popełniane zarówno przez osobę mającą 
uprawnienia do wystawiania faktury, jak i sprawcę, który działa nie posiadając 
takiego uprawnienia. Zasadny jest zatem wniosek, że zakres podmiotowy fał-
szu intelektualnego faktury jest szerszy niż w przypadku fałszu intelektualnego 
innych dokumentów. W art. 277a k.k. zawarte są opisy typów szczególnych, 
które – w pierwszej kolejności – modyfikują podstawowy typ czynów zabro-
nionych z wyżej opisanych artykułów. Modyfikacja tych typów podstawowych 
została dokonana wyłącznie w typ kwalifikowany. Nastąpiła ona przez wpro-
wadzenie znamienia kwalifikującego „wobec faktury lub faktur, zawierających 
kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż 
dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości”18. Zamieszcze-
nie ww. przepisów w Kodeksie karnym, a nie w Kodeksie karnym skarbowym 
uzasadnione zostało tym, że nawet maksymalny wymiar kar przewidzianych 
w k.k.s. nie może być uznany za wystarczający dla przeciwdziałania tego ro-
dzaju czynom, zwłaszcza że ich sprawcy „w większym stopniu niż sprawcy 
przestępstw kryminalnych planują swe działania, dokonując swoistego rachun-
ku zysków i strat związanych z ich popełnieniem”19. Poza typem podstawo-
wym i kwalifikowanym wyszczególniono jeszcze typ uprzywilejowany będący 
wypadkiem mniejszej wagi20. W chwili obecnej istnieją trzy kategorie na jakie 
można podzielić podrabianie faktur. Pierwszą z nich są faktury zwykłe, gdzie 

15  R. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2017, s. 1631.
16  M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2017, s. 873.
17  M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny, część szczególna, t. II, Warszawa 

2017, s. 542.
18  Ibidem, s. 585.
19  A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2017, s. 1222.
20  http://www.izbapodatkowa.pl/kary-wiezienia-za-falszowanie-faktur,4,2118 [dostęp: 

16.10.2017].



167Faktura VAT w świetle ustawy o VAT

kontrahent podrabiający bądź sporządzający nierzetelny dokument naraża się 
na karę od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Zasadniczą kwestią tego przestępstwa 
jest chęć sprawcy wyłudzenia podatku poprzez użycie jako dokumentu faktury, 
która albo została sfabrykowana od początku do końca (np. wystawiona przez 
nieistniejący podmiot lub dokumentująca nieistniejącą czynność), albo gdy na 
autentycznej fakturze sprawca zmienia tylko pewne dane, np. nabywca zmie-
nia na wyższą kwotę VAT naliczonego, przez co uzyska wyższą kwotę jego 
zwrotu21. Pozostałe kategorie związane są z kwotą, na którą utrat sprawca na-
raża Skarb Państwa. Przedmiotem wykonawczym może być jedna faktura lub 
kilka faktur, na której (lub których) wskazana została kwota należności ogółem 
o wartości (łącznej wartości) przekraczającej 5 mln zł22. W przypadku, gdy 
kwota na podrobionych fakturach przekroczy 5 mln, kara za to grożąca wy-
nosi od 3 do 15 lat więzienia. Natomiast trzecia kategoria obejmuje sytuacje, 
w których kwoty przekraczają 10 mln, a ich wprowadzanie bądź posługiwanie 
się nimi zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 5 do 25 lat więzienia.

Zanim zaczniemy określać wysokość kary, musimy mieć świadomość, jaka 
jest różnica między wykroczeniem skarbowym a przestępstwem skarbowym. 
Przestępstwo skarbowe, zgodnie z art. 53 par. 2 i 3 k.k.s., to czyn zabroniony 
przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograni-
czenia wolności lub kary pozbawienia wolności. Wykroczeniem skarbowym 
natomiast nazywamy czyn zabroniony przez kodeks zagrożony karą grzyw-
ny określonej kwotowo i którego uszczuplenie należności publicznoprawnej 
nie przekroczyło pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia bądź taki czyn, 
w stosunku do którego kodeks tak stanowi23. Zgodnie z art. 27 k.k.s. kara po-
zbawienia wolności trwa najkrócej 5 dni, a najdłużej 5 lat, chyba że kodeks 
stanowi inaczej. Art. 23 k.k.s. mówi, iż za przestępstwa skarbowe sąd wymierza 
karę grzywny w stawkach dziennych, których najniższa ilość to 10, najwyższa to 
720. Ustalając wysokość stawki dziennej sąd obowiązany jest wziąć pod uwagę 
sytuację finansową sprawcy, jego dochody, warunki rodzinne i możliwości za-
robkowania. Jednym słowem kara powinna być dotkliwa (oczywiście adekwat-
nie do popełnionego czynu), jednak nie powinna mieć negatywnego wpływu na 
rodzinę skazanego, jak również być wyznaczona ponad możliwości jej spłaty. 
Stawka dzienna nie może być mniejsza niż 1/30 minimalnego wynagrodze- 
 

21  R. Stępień, Przestępstwo podatkowe. Zmiany w karaniu, Warszawa 2017, s. 34.
22  M. Mozgawa, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2017, s. 837.
23  Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, Dz.U. 1999, nr 83, 

poz. 930, art. 52 i n.
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nia ani przekroczyć jego czterystukrotność. Jako że w 2017 r. płaca minimalna 
wyniosła 2000 zł, tak więc aktualnie najniższa stawka dzienna kary grzywny 
wynosi 66,67 zł, a najwyższa 26 668,00 zł. Kara grzywny natomiast w takim 
razie będzie się znajdować w przedziale od 666,70 zł do 19  200  960,00 zł. Przy 
wykroczeniach skarbowych sytuacja wygląda nieco inaczej. Art. 48 k.k.s. stano-
wi, iż w ich przypadku kara może oscylować od 1/10 do dwudziestokrotności 
minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej. W przypadku 
mandatów natomiast, jego kwota nie może być wyższa niż podwójna wyso-
kość minimalnego wynagrodzenia. Pamiętajmy że stawki dzienne stosuje się 
przy przestępstwach skarbowych, a w przypadku wykroczeń (jak i mandatów), 
kara ustalana jest kwotowo. Mając na uwadze powyższe, można stwierdzić że 
w 2017 r. kara grzywny za wykroczenie może wynosić od 200 zł do 40 000 zł, 
natomiast kwota mandatu nie może przekroczyć 4000 zł24.

Przepis art. 8 k.k.s. przyjmuje konstrukcję idealnego zbiegu przestępstw 
skarbowych i wykroczeń skarbowych z innymi przestępstwami i wykroczenia-
mi. Wskazuje to na możliwość rzeczywistego zbiegu przepisów karnych skar-
bowych z przepisami innej ustawy karnej. Skutkuje to wielością ocen praw-
nych (§ 1). W stadium wykonania kary przepis niniejszy wprowadza zasadę 
absorpcji. Sprowadza się ona do wskazania, że wykonaniu podlega jedynie naj-
surowsza kara (§ 2). Obok wykonania kary najsurowszej łącznemu wykonaniu 
podlega także kara grzywny, a spośród kilku kar grzywny tylko najsurowsza 
(§ 3)25. Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w prze-
pisach Kodeksu karnego skarbowego oraz w przepisach innej ustawy karnej, 
to sąd – stosując art. 8 k.k.s., skazuje oskarżonego i wymierza karę odrębnie 
za przestępstwo skarbowe i odrębnie za przestępstwo przewidziane w innej 
ustawie karnej, przy czym rezygnuje się z wykonania kary łagodniejszej na 
poczet kary surowszej, według zasad wskazanych w wymienionym przepisie 
Kodeksu karnego skarbowego.

Zarówno stanowiska przedsiębiorców, urzędów skarbowych, jak również 
i samych sądów, wydających wyroki w sprawach dotyczących zarówno wysta-
wiania, jak i posługiwania się pustymi fakturami są bardzo różnorodne. Pierw-
szym takim przykładem może być spór na podstawie art. 62 § 2 k.k.s., jak rów-
nież i pogląd, który zmienił się z czasem. Przy zastosowaniu art. 62 § 2 k.k.s. do 
pustych faktur, należy go stosować jedynie w przypadku, gdy wystawienie takiej 

24  Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, Dz.U. 1999, nr 83, 
poz. 930, art. 22 i n.

25  M. Jabłoński, P. Smęda, Karne skarbowe i karne konsekwencje wprowadzenia do 
obrotu tzw. pustych faktur, Rzeszów 2008, s. 13.
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faktury godzi w obowiązek podatkowy. W momencie, kiedy nastąpi taka sytu-
acja, czyn ten będzie karany wyłącznie na gruncie prawa karnego skarbowego. 
Z drugiej strony, gdy to nie nastąpi, sam fakt wystawienia pustej faktury może 
podlegać ukaraniu jedynie na gruncie przepisów Kodeksu karnego. Takie stano-
wisko przyjął m.in. Sąd Najwyższy w wyr. z 6 sierpnia 2014 r.26 stwierdzając, że 
„w sytuacji, gdy w rzeczywistości nie doszło do sprzedaży towarów bądź świad-
czenia deklarowanych usług, a zdarzenia te zostały potwierdzone fikcyjnymi 
fakturami, to nie sposób uznać, że wystawienie pustych faktur VAT bądź nawet 
posłużenie się nimi, godzi w jakiekolwiek obowiązki podatkowe. W rezultacie 
tego rodzaju działanie sprawców powoduje odpowiedzialność z odpowiednie-
go przepisu kodeksu karnego, a nie kodeksu karnego skarbowego”. Innym po-
glądem związanym z tą sprawą wykazali się przedsiębiorcy. Niektórzy z nich 
uważali, że jeżeli wystawili pustą fakturę, a później, po fakcie kontroli z Urzędu 
Skarbowego, która zakwestionowała owe faktury, złożyli korekty, to przesta-
ła istnieć podstawa do poniesienia przez nich konsekwencji. Zdanie jednego 
z nich poniekąd podzielił WSA w Białymstoku wyrokiem z 13 grudnia 2013 r.27 
który stwierdził, iż dopóki nie doszło do uszczuplenia Skarbu Państwa, dopóty 
można taką fakturę skorygować. Dyrektor Izby Skarbowej zaskarżył wyrok do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego i ten, wyrokiem z 3 czerwca 2015 r.28 od-
dalił wyrok WSA w Białymstoku. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, 
iż można skorygować pustą fakturę, ale podatnik ma czas na to dopóty, dopó-
ki w firmie nie zostanie przeprowadzona kontrola. Jeśli dokona korekty przed 
kontrolą i zadba o to, aby jego kontrahent też skorygował swoje rozliczenia, to 
uniknie sankcji.

Stanowisko takie Naczelny Sąd Administracyjny zajmował też w innych wy-
rokach, w tym z dnia 24 maja 2016 r.29, w którym także potwierdzone zostało, 
że nie ma możliwości złożenia korekty dokumentów po kontroli skarbowej. 
W wyr. z 13 czerwca 2014 r. NSA stwierdził, że zasadnicze znaczenie ma fakt 
czy pusta (fikcyjna) faktura faktycznie trafiła do obrotu prawnego, przez co 
należy rozumieć doręczenie jej kontrahentowi. Z uzasadnienia wyr. wynika, 
iż „można zaaprobować jako realną i możliwą drogę „wycofania się” podatni-
ka z błędnego wystawienia dokumentu rozliczeniowego, jednak powinna ona 
dotyczyć wyłącznie tych dokumentów rozliczeniowych (faktur, rachunków 

26  Wyrok SN z 6 sierpnia 2014 r., V KK 124/14, LEX nr 1511211.
27  Wyrok WSA w Białymstoku z 13 grudnia 2013 r., I SA/Bk 539/13, LEX nr 1529476.
28  Wyrok NSA z 3 czerwca 2015 r., I FSK 315/14, LEX nr 1783226.
29  Wyrok NSA z 24 maja 2016 r., I FSK 2015/14, LEX nr 2063877.
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uproszczonych), które nie zostały wprowadzone do obrotu prawnego (np. przez 
doręczenie ich kontrahentom) i nie istnieje ryzyko utraty wpływów podatko-
wych”30. 

Sąd Najwyższy w swoim postanowieniu z 3.10.2001 r.31 wskazał, że wy-
stawienie przez osobę uprawnioną faktury VAT, która nie dokumentuje rze-
czywistego zdarzenia gospodarczego, tylko i wyłącznie w celu wprowadzenia 
w błąd innej osoby dla doprowadzenia jej do niekorzystnego rozporządzenia 
mieniem, a nie dla wykonania zobowiązania podatkowego, wyczerpuje zna-
miona przestępstwa z art. 271 k.k. (poświadczenie nieprawdy w dokumencie 
wystawionym przez uprawnioną osobę co do okoliczności mającej znaczenie 
prawne). Sąd Najwyższy uznał, że podatnik VAT prowadzący działalność go-
spodarczą jest uprawniony do wystawienia faktury, lecz gdy czyni to w od-
niesieniu do niezaistniałego zdarzenia gospodarczego, wypełnia znamiona 
wskazanego przestępstwa pospolitego.

Jeszcze jednym przypadkiem, na który pogląd ewoluował z czasem, był zbieg 
dwóch przepisów, których znamiona czyn wyczerpywał. Ogólny pogląd, jaki 
panował przed 2013 r., był taki, że w momencie, kiedy czyn wyczerpie znamiona 
art. 62 § 2 k.k.s. oraz 271 § 1 k.k., to należy stosować przepisy Kodeksu karnego 
skarbowego. W postanowieniu z 23 listopada 2006 r. Sąd Najwyższy wyraził 
pogląd, iż „tzw. faktura VAT jest dokumentem, o jakim mowa w art. 271 § 1 k.k., 
zaś wystawca takiego dokumentu jest inną osobą uprawnioną do wystawienia 
dokumentu. Jeżeli jednak sprawca wystawił fakturę nierzetelną, godząc w obo-
wiązek podatkowy, to dopuszcza się on czynu zabronionego określonego w art. 
62 § 2 lub 5 k.k.s., stanowiącego lex specialis”32. 

Aktualnie Polska jest jednym z krajów, w którym stosuje się najsurowsze 
kary za sporządzenie nierzetelnych lub pustych faktur oraz wprowadzanie ich 
do obiegu gospodarczego. Biorąc pod uwagę prędkość z jaką dziura budżeto-
wa wzrastała, ustawodawca musiał podjąć kroki zmierzające do uregulowania 
sytuacja i powstrzymania tego procederu. Czy wprowadzenie tak surowych 
kar przełoży się na zmniejszenie ilości udaremnionych transakcji wyłudzeń 
poprzez odstraszenie przestępców, a tym samym większe wpływy do budżetu, 
będzie można przekonać się w przyszłości.

Regulacje prawnokarne związane z problemem fałszowania faktur VAT 
w Polsce ewoluowały na przestrzeni lat, jednak ostatnie zmiany wprowadzone 

30  Wyrok NSA z 13 czerwca 2014 r., I FSK 1022/13, LEX nr 1517589.
31  Postanowienie SN z 3.10.2001 r., sygn. akt V KKN 249/01, OSNKW 2002/1-2/7.
32  Postanowienie SN z 23 listopada 2006 r., IV KK 321/06, OSNwSK 2006/1/2251.
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przez ustawodawcę znacznie zaostrzyły dotychczasowe rozwiązania. Autor na 
początku omawia zasady dotyczące wystawiana i posługiwania się fakturami 
VAT oraz zwraca uwagę na prawo stosowane przy przestępstwach przeciwko 
fakturom. W dalszej części skupia się na mechanizmach używanych przez prze-
stępców i zmianach, które zostały wprowadzone przez ustawodawcę w marcu 
2017 r. Na koniec pokazane są sytuacje, gdzie w podobnych sprawach rozpatry-
wanych przez sądy, zajmowane są zarówno odmienne stanowiska, jak i wyroki.

Summary

Penal law regulation concerning the problem of falsifying VAT invoices in Poland 
evolved over the years, yet latest changes that were introduced sharpened regula-
tions that were in effect. In the beginning, author discusses rules concerning issu-
ing and using VAT invoices and pays attention to law that is used against crimes 
concerning invoices. Next part is focused on mechanisms used by criminals and 
changes, that were implemented in march of 2017. At the end are shown situations, 
where in similar cases, courts have different opinions and sentences.

Keywords: invoice, VAT, tax carousel, tax fraud

Słowa kluczowe: faktura, VAT, karuzela podatkowa, oszustwo podatkowe



Szymon Stach1

System Elektronicznych Ksiąg Wieczystych, 
a cyberataki. Zagrożenia i możliwe skutki

W polskim systemie prawnym ustawodawca objął prawo własności dużą ochro-
ną. Jednym z głównych aktów prawnych, określających pieczę państwa nad 
prawem własności jest art. 21 ust.1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej2, któ-
ry brzmi „Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia”. Kwe-
stia prowadzenia dokumentów, z których wynika prawo własności człowieka 
do określonej powierzchni ziemi uregulowana została w Ustawie z dnia 6 lipca 
1982 r. o księgach wieczystych i hipotece3. W artykule 5 wyżej wymienionej usta-
wy zawarta została zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Zgod-
nie z tą zasadą, w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości 
ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym, treść księgi 
rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną 
według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe. 

Zaznaczyć należy, że w polskim systemie prawa znaczna część wpisów 
ma charakter deklaratoryjny. Oznacza to, że wpisy dokonywane w księgach 
wieczystych odzwierciedlają tylko rzeczywisty stan prawny nieruchomości. 
W związku z tym nie mają one znaczenia prawotwórczego. Nikogo tymczasem 
nie trzeba przekonywać jak kluczowe znaczenie dla obrotu nieruchomościami 
ma domniemanie, że prawa zapisane w księdze wieczystej są zgodne z rzeczy-
wistym stanem prawnym. 

Całość rozważań należałoby rozpocząć od zdefiniowania czym jest cybera-
tak. Powyższe określenie zdaniem Obserwatorium Językowego Uniwersytetu 
Warszawskiego oznacza nielegalne działanie prowadzone w przestrzeni wirtu-
alnej, którego celem jest przejęcie kontroli nad stronami internetowymi, zawar-
tościami skrzynek pocztowych lub baz danych jakiejś instytucji, firmy, grupy4. 

1  Mgr prawa, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, 
doktorant na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w War-
szawie.

2  Dz.U. 1997, nr 78, Poz. 483 z późn. zm.
3  Dz.U. 1982, nr 19, Poz. 147 z późn. zm.
4  Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego Najnowsze Słownictwo 
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Obecnie spora część rejestrów i zbiorów prowadzonych przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości jest przetwarzana na formę elektroniczną bądź jest już w niej 
prowadzona. Takimi rejestrami są m.in. Krajowy Rejestr Sądowy, Krajowy Re-
jestr Karny, Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia oraz Elektroniczne 
Księgi Wieczyste. Zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa Sprawiedliwości, 
a także administratorów powyższych rejestrów korzystanie z nich jest bezpiecz-
ne, a przechowywane na nich dane są niezagrożone potencjalnymi cyberataka-
mi. Dodatkowo można przyjąć, że dane oglądane w przeglądarce internetowej są 
identyczne i tak samo aktualne, jak dane uzyskane w tej samej chwili z Central-
nej Informacji Ksiąg Wieczystych. Ministerstwo Sprawiedliwości bierze pełną 
odpowiedzialność za aktualność ksiąg, jakie można oglądać w przeglądarce, tzn. 
za całkowitą zgodność danych dostępnych w przeglądarce z danymi z Centralnej 
Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Za aktualność wzmianek o złożonych wnio-
skach o wpis odpowiadają Wydziały Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych5.

Praktyka pokazuje, iż powyższe zapewnienia nie mogą być traktowane jako 
reguła. Powszechnie uważa się, że najbardziej zabezpieczone zasoby elektro-
niczne posiada Departament Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Serwery znajdują się w stanie Virginia w siedzibie departamentu nazywa-
nej ze względu na kształt budynku Pentagonem. Z ogólnie dostępnych źródeł 
informacji wynika, iż system ten często pada ofiarą cyberataków. Ostatni miał 
miejsce w dniu 25 lipca 2016 r. w czasie którego hakerzy z Rosji mieli dokonać 
ataku na system mailowy Kolegium Połączonych Szefów Sztabów w Penta-
gonie. Wykradzione zostały masowe ilości danych i w ciągu zaledwie minuty 
przesłane do kilku tysięcy kont mailowych w Internecie. Atak hakerzy syn-
chronizowali z zaszyfrowanych kont na portalach społecznościowych6. 

Kolejny atak miał miejsce według różnych źródeł informacyjnych na prze-
łomie czerwca i lipca 2016 r. Tym razem hakerzy uzyskali dostęp i wykradli taj-
ne informacje, dotyczące ponad 21 milionów osób które pracowały dla agencji 
rządowych bądź o taką pracę się ubiegały. Zasoby te zawierały m.in. numery 
ubezpieczenia społecznego, notatki sporządzane podczas rozmów kwalifika-
cyjnych, a także informację o życiu osobistym oraz członkach rodziny. Do-
datkowo hakerzy ukradli bazę odcisków palców 1 100 000 osób powiązanych 
z najważniejszymi resortami w Stanach Zjednoczonych. Po ataku agencja 

Polskie pod red. Mirosław Bańko, Maciej Czeszewski, Jan Burzyński, źródło: http://nowe-
wyrazy.uw.edu.pl/haslo/cyberatak.html.

5  http://ms.gov.pl/pl/ekw-pytania-i-odpowiedzi/.
6  http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/nbc-hakerzy-z-rosji-dokonali-cyber-

ataku-na-pentagon,566633.html.
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rządowa ds. personelu (Offive of Personnel Menagement – OPM) podała, iż 
atak mógł dotyczyć wszystkich osób, których dane były kontrolowane po roku 
2000. Jak podaje amerykańska agencja prasowa (Associated Press) mógł to być 
największy atak hakerski w historii USA. Jego sprawców nie udało się ustalić, 
jednakże wiele opinii wskazuje, iż dokonano go z terenu Chin7. 

Ostatni omawiany duży atak hakerski miał miejsce w 2008 r. zaatakowa-
ny wtedy został centralny system komputerowy ministerstwa obrony Stanów 
Zjednoczonych. Atak ukierunkowany był na kradzież danych związanych 
z operacjami wojskowymi w Iraku i Afganistanie. Informacje te podlegały 
najwyższym klauzulą tajności. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez 
urzędników Pentagonu był to bardzo niebezpieczny atak, do którego użyto 
nietypowego oprogramowania które zostało stworzone ściśle do niego8. 

Poza wyżej wymienionymi atakami hakerzy łamali i wykradali bądź mody-
fikowali dane w systemach komputerowych Narodowej Agencji Aeronautyki 
i Przestrzeni Kosmicznej Stanów Zjednoczonych (NASA), Federalnego Biura 
Śledczego (FBI) oraz Centralnej Agencji Wywiadowczej Stanów Zjednoczo-
nych (CIA). 

W Polsce również dochodzi do ataków hakerskich. Jednym z największych 
w ostatnim czasie było przeprowadzenie w kwietniu 2016 r. ataku na systemy 
informatyczne 17 banków komercyjnych oraz przeszło 200 banków spółdziel-
czych. Przestępcy w nielegalny sposób wyłudzili od klientów banków informa-
cje niezbędne do zalogowania się do indywidualnej bankowości internetowej. 
W przypadku gdy klient nie miał uruchomionej funkcji potwierdzania przele-
wów smsem, tokenem bądź kodem jednorazowym oszuści mogli w dowolny 
sposób dysponować środkami finansowymi ofiary. 

Najwyższa Izba Kontroli w 2015 r. zajęła się kwestią bezpieczeństwa pań-
stwowych systemów informatycznych, skutkiem czego w dniu 23 czerwca 
2015 r. opublikowany został raport dotyczący realizacji przez podmioty pań-
stwowe zadań w zakresie ochrony cyberprzestrzeni Rzeczpospolitej Polskiej9. 
Wyniki tego raportu nie pozostawiają złudzeń w zakresie bezpieczeństwa pol-
skiej cyberprzestrzeni. 

Jednym z głównych zastrzeżeń NIKu jest brak ujednoliconego systemu mo-
nitorowania i zapobiegania atakom na państwowe systemy komputerowe. Do-

7  http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/usa-z-pentagonu-uciekly-informac-
je-o-prywatnych-losach-pracownikow,558920.html.

8  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Wielki-atak-hakerow naPentagon,wid, 
10617985,wiadomosc.html?&ticaid=118596.

9  https://www.nik.gov.pl/plik/id,8764,vp,10895.pdf.
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datkowo problemem jest brak narodowej strategii ochrony cyberprzestrzeni 
oraz procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych. Pokłosiem powyższego 
raportu było utworzenie (rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 
2015 r.) Ministerstwa Cyfryzacji w skutek przekształcenia Ministerstwa Ad-
ministracji i Cyfryzacji. Funkcje Ministra objęła wówczas Anna Streżyńska. 
W Ministerstwie powołano departament cyberbezpieczeństwa, który zajmuje 
się szeroko rozumianym bezpieczeństwem w sieci Internet10.

W oparciu o powyższe informacje należałoby zastanowić się nad możli-
wymi skutkami skutecznie przeprowadzonego ataku hakerskiego na jeden 
z najważniejszych sądowych systemów informatycznych jakim są niewątpliwie 
Elektroniczne Księgi Wieczyste. 

Pierwsze prace nad Elektronicznymi Księgami Wieczystymi rozpoczęły się 
już 1995 r. w Departamencie Organizacji i Informatyki Ministerstwa Sprawie-
dliwości gdzie utworzono zespół sędziów do spraw ksiąg wieczystych, który 
stanowił grupę specjalistów mających ulepszać funkcjonowanie tworzonego 
systemu. Elektroniczne Księgi Wieczyste w obecnej formie funkcjonują zgod-
nie z Ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczy-
stych i hipotece od dnia 1 lipca 2014 r.11 Ich sposób działania został określo-
ny w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. 
w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych12. Zgodnie z paragrafem 
3 w/w rozporządzenia centralna informacja realizuje swoje zadania za po-
średnictwem utworzonego i utrzymywanego przez Ministra Sprawiedliwości, 
systemu teleinformatycznego umożliwiającego dostęp do centralnej bazy ksiąg 
wieczystych. 

Obecnie wszystkie wydziały ksiąg wieczystych działające przy Sądach Re-
jonowych korzystają z Elektronicznych Ksiąg Wieczystych. Wydają one odpisy 
poszczególnych ksiąg wieczystych osobom które przedstawiają je następnie 
u notariuszy przeważnie w celu zbycia bądź nabycia określonej nieruchomości. 

Możliwa jest sytuacja w której nieznana osoba, posiadająca odpowiednie 
umiejętności i sprzęt dokonuje włamania do centralnej bazy ksiąg wieczystych. 
Haker może zmienić dane właściciela nieruchomości w Elektronicznej Księdze 
Wieczystej. W związku z tym w Elektronicznej Księdze Wieczystej od momen-
tu działań hakera jako dane personalne właściciela nieruchomości widnieć 
będą dane samego hakera bądź osoby trzeciej współpracującej z nim. 

10  https://mc.gov.pl/departamenty/departament-cyberbezpieczenstwa.
11  Dz.U. 2013, poz. 1641.
12  Dz.U. 2013, poz. 147.
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Powyższe działanie cyberprzestępcy spowoduje, iż jego dane będą widocz-
ne jako dane właściciela przedmiotowej nieruchomości. Zaprezentowana hi-
potetyczna sytuacja może dać przestępcom możliwość nieograniczonego roz-
porządzania nieruchomością, w tym również jej zbycie.

Sprzedaży nieruchomości można dokonać jedynie na podstawie aktu no-
tarialnego sprzedaży. Zgodnie z art. 158 k.c., nie można przenieść własności 
nieruchomości bez formy aktu notarialnego. Aby notariusz mógł sporządzić 
akt notarialny, sprzedający musi przedstawić mu określone dokumenty w tym 
wypis z księgi wieczystej oraz tytuł prawny nabycia nieruchomości. W przewa-
żającej liczbie przypadków jest to wcześniejszy akt notarialny potwierdzający 
zakup zbywanej nieruchomości.

Przyjąć należy, iż osoba, której dane zostały wpisane do bazy danych Elek-
tronicznych Ksiąg Wieczystych dokonała podrobienia aktu notarialnego po-
twierdzającego jej własność sprzedawanej nieruchomości. Na marginesie nale-
ży podkreślić, iż akty notarialne oprócz pieczęci i podpisu notariusza w żaden 
sposób nie są zabezpieczone. Informacje z aktów notarialnych wpisywane są 
do ksiąg wieczystych prowadzonych w wydziałach Ksiąg Wieczystych przy 
Sądach Rejonowych.

W oparciu o art. 3 Ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o Księgach Wieczystych 
i Hipotece13 domniemywa się, iż wpis ten jest zgodny z rzeczywistym stanem 
prawnym. Wyjątek stanowi art. 6 w/w Ustawy zgodnie z którym rękojmia wia-
ry publicznej ksiąg wieczystych nie chroni rozporządzeń nieodpłatnych albo 
dokonanych na rzecz nabywcy działającego w złej wierze. W ustępie drugim 
przywoływanego przepisu czytamy, iż w złej wierze jest ten, kto wie, że treść 
księgi wieczystej jest niezgodna z rzeczywistym stanem prawnym, albo ten, 
kto z łatwością mógł się o tym dowiedzieć. 

Notariusz przystępując do sporządzania aktu notarialnego dokonuje 
sprawdzenia w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych numeru KW nie-
ruchomości stanowiącej przedmiot transakcji. W prezentowanej sytuacji za-
pis Elektronicznej Księgi Wieczystej pokrywałby się z danymi występującymi 
w przedstawionych przez „zbywcę” dokumentach.

Nabywca kupując nieruchomość sprawdza jej stan ujawniony w księdze 
wieczystej w zakresie prawa własności, a także obciążenia nieruchomości hi-
potekami. Założyć należy, iż przyszły nabywca zapewne skorzystałby z moż-
liwości wygodnego sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości na stronie 
internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. 

13  Dz.U. 1982, nr 19, poz. 147 z późn. zm.
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Warto podkreślić, iż zaufanie do elektronicznych zapisów ksiąg wieczystych 
nabrało takiej powszechności, iż w ustnym uzasadnieniu jednego z postano-
wień Sądu Najwyższego stwierdzono, iż w czasie kilkuminutowej przerwy 
w rozprawie bez uszczerbku dla jej sprawności, mając nr księgi wieczystej, Sad 
Apelacyjny mógł, korzystając z systemu teleinformatycznego, rozwiać wątpli-
wości i ustalić, kto jest właścicielem działki. Sąd Apelacyjny powinien dążyć do 
wyjaśnienia okoliczności spornych, a nie, formalistycznie procedując, tworzyć 
przeszkody14. Sposobem na odkrycie oszustwa, iż sprzedający nieruchomość 
faktycznie nie posiada prawa do jej własności jest wnikliwe sprawdzenie pa-
pierowej księgi wieczystej oraz przynależnych do niej akt.

Założyć trzeba, iż strony dokonały transakcji używając gotówki. W akcie 
notarialnym notariusz zgodnie z art. 92 §4 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Pra-
wo o notariacie15 ma obowiązek zamieścić wniosek o wpis w księdze wieczystej 
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie 
sądowe. 

Opisana wyżej ewentualność generuje pytanie czy system, w którym pro-
wadzone są Elektroniczne Księgi Wieczyste pozwoli aby w miejsce wcześniej 
zmienionych przez hakera danych wpisać dane niczego nieświadomego no-
wego nabywcy. Jeżeli tak to księga wieczysta zostanie zaktualizowana i jako 
dane właściciela zostaną ujawnione dane osoby, która nabyła nieruchomość 
od osoby nieuprawnionej. 

Drugorzędnie warto wspomnieć, iż Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 
18 czerwca 2009 r. w sprawie o sygn. akt: II CSK 4/09 przyjął, że błędny jest 
pogląd, iż sąd prowadzący księgi wieczyste, rozpoznając wniosek o wpis do 
księgi wieczystej, ogranicza się do badania treści wniosku i dołączonych do 
niego dokumentów jedynie pod względem formalnym. Czynność stanowiąca 
podstawę wpisu powinna być bowiem zawsze zbadana i oceniona przez sąd 
pod względem jej skuteczności materialnej. 

W chwili wykrycia przestępstwa powstanie zasadniczy problem o zakres 
rękojmi wiary ksiąg wieczystych chroniący nabywcę nieruchomości.

W prezentowanej powyżej sytuacji dochodzi do paradoksu, w którym ku-
pujący nieruchomość od osoby wpisanej w księdze wieczystej jako właściciel 
staje się jej właścicielem, nawet jeśli osoba ta w rzeczywistości nim nie była. 
Aksjomatyczne uzasadnienie takiej zasady i wykroczenie poza normę nemo  
 

14  http://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/311029900-SN-Sad-powinien-skorzystac-z-
elektronicznego-systemu-ksiag-wieczystych-by-rozwiac-watpliwosci.html.

15  Dz.U. 1991, nr 22, poz. 91.
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plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet z uwagi na bezpieczeń-
stwo obrotu nieruchomościami jest oczywiste. 

Analizy wymaga zagadnienie czy zapis elektroniczny stanowi treść księgi 
wieczystej o której mowa w art. 5 ustawy o Księgach Wieczystych i Hipotece. 
Z uwagi na zaufanie jakie m.in. same sądy przykładają do zapisów elektronicz-
nych, wykładnia celowościowa wiary publicznej ksiąg wieczystych powinna 
być rozciągnięta również na rejestr Elektronicznych Ksiąg Wieczystych. 

W omawianym jednak przypadku przeciw uznaniu skuteczności nabycia 
własności od „wspólnika hakera” powinna mieć znaczenie, podkreślana w star-
szym orzecznictwie okoliczność, iż rękojmia o jakiej mowa nie ma charakteru 
absolutnego, chroni jedynie nabycie w drodze czynności prawnej16. Natomiast 
w/w czynność prawna uznana musiałaby być za bezwzględnie nieważną zgodnie 
z art. 58 k.c. Powyższe jednak całkowicie przekreśla sens zasady rękojmi, która 
skierowana jest przede wszystkim ku bezpieczeństwu uczciwego nabywcy. 

Prawowity właściciel po odkryciu faktu, iż jego nieruchomość została 
„sprzedana” może na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o Księ-
gach Wieczystych i Hipotece żądać sprostowania niezgodności między stanem 
prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym 
stanem. Powyższa sytuacja zostałaby zapewne wyjaśniona po analizie akt księ-
gi wieczystej ponieważ będzie w niej brakowało podrobionego wcześniej aktu 
notarialnego, którym posługiwał się „sprzedawca” podczas transakcji. Księga 
wieczysta zostanie sprostowana do stanu odwzorowującego rzeczywiste dane 
nieruchomości. Oczywistym jest również fakt, iż prawowity właściciel poin-
formuje o procederze organy ścigania.

Wobec powyższego nie ulega wątpliwości, iż pokrzywdzonym w wyniku 
działania opisywanego mechanizmu będzie nabywający nieruchomość. Na 
gruncie prawa cywilnego przysługuje mu roszczenie do osoby podającej się 
za właściciela nieruchomości o zwrot zapłaconej kwoty. Badając przedmioto-
wą sytuację należy ustalić czy kupujący sprawdzając stan prawny w Elektro-
nicznej Księdze Wieczystej nabywanej nieruchomości dopełnił aktu należytej 
staranności. 

W tym miejscu warto wspomnieć, iż należyta staranność pełni ważną rolę 
dla klauzuli dobrej wiary. Zgodnie z definicją w dobrej wierze jest osoba, która 
pomimo dołożenia należytej staranności nie mogła się dowiedzieć o rzeczywi-
stym stanie prawnym nieruchomości.

16  Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 9 października 1959 r., sygn. akt: III CR 
399/59.
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Zgodnie z art. 2 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece należy uznać, 
że sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości w Elektronicznych Księgach 
Wieczystych stanowi dopełnienie aktu należytej staranności. Sąd Apelacyjny 
w Katowicach w uzasadnieniu wyroku z dnia 9 czerwca 2016 r.17 stwierdził, 
że obowiązek zachowania należytej staranności w rozumieniu art. 527 k.c. 
nie sięga tak daleko, by osoba zamierzająca nabyć nieruchomość była zobli-
gowana do badania także akt księgi wieczystej, jeżeli z jej odpisu zupełnego 
wynika, że wcześniej złożone wnioski (bez wskazania czego dotyczyły i przez 
kogo zostały złożone) podlegały oddaleniu. Powyższe stanowisko wydaje się 
w pełni uzasadnione skoro Ministerstwo Sprawiedliwości na oficjalnej stronie 
internetowej zapewnia, iż gwarantuje bezpieczeństwo i aktualność danych za-
wartych w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych. Tak więc, zapoznanie 
się z danymi nieruchomości w Elektronicznej Księdze Wieczystej w sposób 
całkowity wypełnia wymagania dobrej wiary. 

Przyjąć należy, iż oszust podający się za właściciela nieruchomości po do-
konaniu transakcji sprzedaży ukryje się. Poszkodowany powiadomi organy 
ścigania o popełnionym oszustwie. Jednakże w tej sytuacji oszukanemu na-
bywcy będzie przysługiwało prawo dochodzenia swoich należności od Skarbu 
Państwa reprezentowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zakładając, iż możliwa jest nieuprawniona zmiana danych w Elektronicz-
nych Księgach Wieczystych należy rozważyć kolejną możliwą ewentualność. 
Hipoteki nieruchomości, ujawnione w Elektronicznej Księdze Wieczystej. 

Możliwość bezprawnego ingerowania w treść Elektronicznych Ksiąg Wie-
czystych mogłaby doprowadzić do sytuacji, w której nieruchomość byłaby 
obciążana hipotekami w ilość ograniczonej tylko wolumenem podmiotów 
udzielających pożyczki bądź kredyty hipoteczne. 

Pożyczkodawcy, opierając się na wpisach ujawnionych w Elektronicznej 
Księdze Wieczystej oraz bazując na rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczy-
stych, nie mieliby podstaw aby przypuszczać, iż dana nieruchomość była już 
wcześniej obciążona hipoteką. Poszczególne instytucje bankowe udzielające 
pożyczek hipotecznych wymagają zróżnicowanych dokumentów. Zawsze jed-
nak wymagają odpisu księgi wieczystej nie starszego niż trzy miesiące. 

Do działania haker i osoby z nim współpracujące nie potrzebują nic poza 
odpowiednim sprzętem komputerowym i zdolnościami informatycznymi do 
włamywania się do systemu i manipulowania danymi w nim umieszczonymi. 
Tak więc nie można wykluczyć, iż wskazany proceder miałby nie tylko jednost-

17  Sygn. akt V ACA 546/15.



180 Szymon Stach

kowy charakter. Wskazana działalność mogłaby być praktykowana na terenie 
całego kraju. Można przewidzieć, iż sprawca i osoby z nim współpracujące 
próbowały by uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny ukrywając się.

Irracjonalnym jest, iż sprawca sam zdecydowałby kiedy, poszczególni pożycz-
kodawcy zaczną się interesować jego przypadkiem. Powyższe zależne jest od 
wysokości środków pieniężnych pozostawionych na poszczególnych rachunkach 
bankowych, z których pobierane są środki na spłatę zobowiązań. W przypadku 
ich braku, wydziały windykacyjne instytucji udzielających pożyczki rozpoczę-
łyby działania mające na celu zaspokojenie swoich roszczeń poprzez egzekucję 
z nieruchomości. Na tym etapie wyszłaby na jaw dokonana malwersacja. 

Hipoteka wpisana na rzecz ostatniego pożyczkodawcy widniałaby w księ-
dze wieczystej nieruchomości, pozostałe wcześniejsze wpisy byłyby usunięte. 
Wcześniejsi pożyczkodawcy mogliby opierać się wyłącznie na posiadanych 
przez siebie dokumentach. 

Na tle powyższej ewentualności nasuwa się kolejne spostrzeżenie. Miano-
wicie czy dokonywane nielegalne zmiany w systemie Elektronicznych Ksiąg 
Wieczystych pozostawiłby jakikolwiek ślad. Specjaliści z branży informatycz-
nej twierdzą, iż specyfika działań cyberprzestępców stwarza możliwość zlo-
kalizowania hakera. Podstawowym sposobem identyfikacji jest adres IP użyt-
kownika. Każdy komputer bądź urządzenie sieciowe np. router podłączony do 
sieci Internet jest w niej rejestrowany pod odpowiednim numerem IP. 

Przestępcy w celu uniknięcia ich namierzenia dość często korzystają z ogól-
nodostępnych hot spotów, czyli Internetu bezprzewodowego WLAN na lot-
niskach, dworcach, w parkach dużych miast i innych miejscach publicznych. 
Tu z pomocą przychodzą kamery monitoringu „obserwujące” użytkowników 
hot spota. Niejednokrotnie analiza materiału utrwalonego dzięki monitorin-
gowi skutkuje ustaleniem rysów twarzy hakera, a to z kolei umożliwia dalsze 
działania w zakresie zmierzającym do ustalenia osoby sprawcy. Eksperci jed-
nomyślnie twierdzą, iż każdy haker wpada w rutynę i w końcu popełnia jeden 
mały błąd, który pozwala go zidentyfikować18.

Przeprowadzenie znacznej ilości wyżej opisanych operacji w tym samym 
czasie w różnych miejscach w kraju mogłoby doprowadzić do zachwiania sys-
temu bankowego. Szczególnie w sytuacji, w której zobowiązania byłyby zacią-
gane w stosunkowo małych bankach spółdzielczych. Zakładając, że wyłudzenia 
nastąpiłoby na terenie całego kraju mogłoby to w ekstremalnych przypadkach 
spowodować groźbę upadłości mniejszych z nich. 

18  W. Stallings, Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych. Koncepcje i metody 
bezpiecznej komunikacji, Gliwice 2012, s. 316–331.
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Poszkodowani pożyczkodawcy z całą pewnością dążyliby do odzyskania 
pożyczonych pieniędzy. Zakładając, iż sprawca całego oszustwa byłby nie-
uchwytny to pożyczkodawcy nie mieliby żadnej możliwości zaspokojenia się 
z „zastawionej” nieruchomości. Po przeanalizowaniu całego procederu oka-
załoby się, że osoba, która podawała się za właściciela nieruchomości wcale 
nią nie była, a nieruchomość była zastawiana w podobny sposób określoną 
ilość razy. Prawowity właściciel budynku wystąpiłby do Sądu o usunięcie nie-
zgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze 
wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym.

Poszkodowani w powyższym procederze przypuszczalnie wystąpiliby z po-
wództwem przeciwko sprawcy (o ile udałoby się ustalić jego dane personalne), 
a także z całą pewnością rozważaliby wystąpienie z powództwem o odszkodo-
wania od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministerstwo Sprawiedli-
wości na zasadach odpowiedzialności solidarnej.

Zgodnie z danymi zamieszczonymi na oficjalnej stronie internetowej Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości bierze ono pełną odpowiedzialność za aktualność 
ksiąg, jakie można oglądać w przeglądarce, tzn. za całkowitą zgodność danych 
w przeglądarce z danymi z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Tak 
więc oszukani mogliby twierdzić, iż Bazy Ksiąg Wieczystych są zabezpieczone 
w sposób niewystarczający lub ich zabezpieczenia wraz z upływem czasu nie 
są modernizowane w wystarczający sposób. 

Kolejną znaczącą kwestią jest jakość zabezpieczeń. Analizując dostępne 
informacje z ostatnich trzech lat dotyczące ataków hakerskich na rozmaite 
bazy danych począwszy od włamań na wirtualne dyski zwane „chmurami” 
znanych osób po włamania na strony różnorakich instytucji i agencji państwo-
wych można dojść do wniosku, iż całość działań przypomina wyścig zbrojeń. 
Cyberprzestępcy nieustannie szukają błędów lub „dziur” w oprogramowaniu 
obsługującym określoną bazę danych by móc dokonać w nie ingerencji. Po-
wstają coraz to nowsze oprogramowania umożliwiające lub ułatwiające doko-
nywanie włamań do systemów informatycznych. Z drugiej strony pozostają 
firmy świadczące usługi w zakresie ochrony przed nieupoważnionym ingero-
waniem w treści zbiorów cyfrowych. Codzienność pokazuje, iż hakerzy nie-
ustannie szukają możliwości dokonania włamania. Przemawia za tym nie tylko 
chęć uzyskania korzyści majątkowych, ale także podniesienia swojego statusu 
w hierarchii cyberprzestępców. Po dokonaniu ataku i ujawnieniu błędu zabez-
pieczeń jest on natychmiast usuwany. 

Powracając do rozważań w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej 
Skarbu Państwa za szkody spowodowane zmianą danych ujawnionych w sys-
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temie Elektronicznych Ksiąg Wieczystych nie sposób pominąć artykuł 417 
k.c. oraz towarzyszącemu mu orzecznictwu. Zgodnie z cytowanym przepi-
sem Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez 
niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy pu-
blicznej. Dalej przepis został sprecyzowany m.in. wyrokiem Sądu Apelacyjne-
go w Gdańsku z dnia 18 czerwca 2015 r.19 w którego uzasadnieniu czytamy, że 
skuteczne dochodzenie odszkodowania bądź zadośćuczynienia pieniężnego 
za krzywdę wyrządzoną czynem niedozwolonym innej osoby wymaga w pro-
cesie cywilnym wykazania przez poszkodowanego jednoczesnego spełnienia 
trzech przesłanek: winy sprawcy – w odniesieniu do pozwanego Skarbu Pań-
stwa rozumianej jako niezgodność z prawem jego działania, równoznaczna 
z bezprawnością, szkody (bądź wystąpienia krzywdy jako szkody o charakterze 
niemajątkowym) oraz związku przyczynowego pomiędzy nimi. Brak wystąpie-
nia choćby jednej z tych przesłanek wyklucza możliwość skutecznego docho-
dzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia. 

Opierając się na cytowanej sentencji wyroku w odniesieniu do hipotetycz-
nego stanu przedstawianego powyżej wydaje się, iż wszystkie warunki nie-
zbędne dla odpowiedzialności Skarbu Państwa zostałyby zachowane. Jako 
winę należałoby uznać, iż Ministerstwo Sprawiedliwości nie wywiązało się 
z deklaracji składanych na oficjalnych portalach informacyjnych dotyczących 
bezpieczeństwa informacji ujawnionych w księgach wieczystych o których 
mowa wcześniej. Szkoda również wydaje się być bezsprzeczna w przedsta-
wionych wyżej okolicznościach. Wszystkie przypadki dotyczyłyby strat finan-
sowych wynikających z zakupu nieruchomości od osoby nieuprawnionej oraz 
udzielenia pożyczki pod nieruchomość osobie nie będącej jej właścicielem. 
Związek przyczynowo skutkowy pomiędzy nieautoryzowaną zmianą w bazie 
danych Elektronicznych Ksiąg Wieczystych, a szkodą materialną jest bezdy-
skusyjny. W związku z powyższym wszystkie warunki niezbędne do domaga-
nia się od Skarbu Państwa odszkodowania wydają się być spełnione. 

Tak więc w oparciu o informację zawarte w niniejszym artykule można 
przyjąć, iż w prezentowanych przypadkach odpowiedzialność odszkodowaw-
cza Skarbu Państwa będzie nieunikniona. Dodatkowo kwoty odszkodowania 
mogą być bardzo duże, liczone w milionach złotych.

Dokonując analizy przedstawionych powyżej sytuacji stwierdzić można, 
iż do dokonania opisanych czynów przestępczych oprócz umiejętności infor-
matycznych, określonego sprzętu niezbędny jest dostęp do sieci Internet. Jak 

19  Sygn. akt: I ACa 97/15.
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pokazują statystyki w ciągu ostatniej dekady użytkowników sieci przybywa 
w ilości około 200 – 300 milionów rocznie20. W przypadku miejsc, w których 
nie ma „kablowego” dostępu do sieci Internet, można skorzystać z usług Inter-
netu satelitarnego którego zasięg ogarnia praktycznie cały świat21. 

Powyższa informacja w odniesieniu do prezentowanych sytuacji ukazuje, 
iż osoba dokonująca włamania do systemu elektronicznych ksiąg wieczystych 
może się znajdować w praktycznie każdej części świata. 

Namierzenie i ujęcie sprawcy nieuprawnionego ingerowania w system tele-
informatyczny skutkowałoby jego odpowiedzialnością przewidzianą w art. 287 
k.k., który penalizuje przestępstwo oszustwa komputerowego. Kara za taki 
czyn przewidziana jest w przedziale od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wol-
ności. Stronę przedmiotową przestępstwa uściśla uzasadnienie Wyroku Sądu 
Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 października 2008 r. w którym czytamy, 
iż przestępstwo z art. 287 § 1 k.k., dokonane jest już z chwilą wprowadzenia 
zmian lub innej opisanej w tym przepisie ingerencji w urządzenie lub system 
do gromadzenia, przetwarzania lub przesyłania informacji za pomocą techniki 
komputerowej. Efektywna szkoda nie należy zatem do jego znamion. Dla jego 
bytu obojętny jest także konieczny na gruncie art. 279 § 1 Kodeksu karnego 
zamiar przywłaszczenia22. 

Ponadto odpowiedzialność karną musiałaby również ponieść osoba zawie-
rająca umowy sprzedaży bądź pożyczki przedstawiając siebie jako właściciela 
określonej nieruchomości, a umieszczona wcześniej przez hakera w systemie 
elektronicznych ksiąg wieczystych. W tym przypadku odpowiedzialność karna 
byłaby ponoszona na zasadach określonych w art. 286 k.k. penalizująca oszu-
stwo i wyznaczająca za nie karę od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. 

Łatwo zauważyć, iż obydwa przestępstwa różnią się pod względem gór-
nej granicy ponoszonej odpowiedzialności. Haker mimo tego, iż ma znacznie 
większe możliwości utrudniania jego ujęcia ponosi mniejszą karę. 

Zarówno haker jak i osoba podająca się za właściciela nieruchomości po-
pełniają przestępstwo oszustwa i działają w zmowie w celu osiągnięcia ściśle 
określonego celu jakim jest korzyść majątkowa. Jednak w przypadku ujęcia 
to osoba odpowiadająca za swój czyn w trybie art. 286 k.k. poniesie surowszą 
karę. 

20  http://www.computerworld.pl/news/404591/Dostep.do.Internetu.ma.juz.3.2.mld.
mieszkancow.Ziemi.html.

21  http://ts2.space/pl/Internet-satelitarny.
22  Sygn. akt II Aka 120/08.
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Podsumowując, powyższe rozważania wykazały ewentualne możliwości ja-
kie może przybrać forma ataku cyberprzestępców oraz potencjalne jego skutki. 
Zaistnienie w rzeczywistości którejkolwiek sytuacji prezentowanej w niniej-
szych rozważaniach może wygenerować duże straty finansowe. Naturalnym 
jest, iż każdy z poszkodowanych będzie dochodził pokrycia straty od innych 
podmiotów. W pierwszej kolejności będzie to nieuczciwy kontrahent, który 
po przeanalizowaniu okoliczności sprawy okaże się wspólnikiem hakera. Bio-
rąc pod uwagę specyfikę przedstawionych powyżej przypadków praktycznie 
pewnym wydaje się wytoczenie powództwa odszkodowawczego przeciwko 
Skarbowi Państwa. W oparciu o informację zawarte w niniejszym artykule 
można domniemywać, iż wytoczone powództwo mogłoby choćby w części 
zostać uwzględnione. Zważając na opisane ryzyka nasuwa się konkluzja, iż 
funkcjonowanie systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych bez większego 
niż dotychczas nadzoru czynnika ludzkiego może doprowadzić do poważnych 
następstw. Najbardziej skutecznym oraz najtańszym wydaje się być sposób we-
ryfikacji przez pracownika sądu akt księgi wieczystej ze stanem widniejącym 
w systemie komputerowym podczas wydawania odpisów. Większy problem 
stanowiłoby potwierdzanie zgodności akt jeżeli te znajdowałyby się w Sądzie 
Rejonowym w innym mieście. Rozwiązaniem byłoby stworzenie systemu tele-
informatycznego opartego na certyfikowanym podpisie elektronicznym bądź 
kodach jednorazowych. Można by również zastosować narzędzie działające na 
zasadzie komunikatów „potwierdzam” bądź „nie potwierdzam” danych właści-
ciela znajdujących się w aktach należących do odpowiedniej księgi wieczystej. 
Potwierdzenie danych bez zastrzeżeń powodowałoby wydanie przez Wydział 
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego odpisu danej księgi. 

Dodatkowo Minister Sprawiedliwości mógłby ogłosić konkurs na stworze-
nie odpowiedniego systemu zabezpieczeń, którego podstawowym celem by-
łoby potwierdzanie tożsamości ostatniego właściciela widniejącego w aktach 
księgi wieczystej.

Zaproponowane powyżej rozwiązania jeżeli nie uniemożliwiłyby dokonania 
skutecznego ataku na system Elektronicznych Ksiąg Wieczystych to całą pew-
nością by go utrudniły. Brak ciągłych działań mających na celu „uszczelniania” 
sytemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych oraz modernizacja zabezpieczeń 
może spowodować ogromne straty dla budżetu państwa.
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Summary

This article discusses the issue of the significance of property rights in the Polish 
legal order in the context of the digitization of the main state registers and possi-
ble consequences of attacks on them. Technological progress makes it possible to 
transfer registers from a traditional paper form to a digital form. This process has 
also been performed in the area of Land and Mortgage Registers. Due to the above, 
every Internet user, who knows the number of the Land and Mortgage Register, is 
able to verify its legal status. There are real material values related to the data in the 
Electronic Land and Mortgage Registers. The above may cause that, like banking 
systems, also the system of the Electronic Land and Mortgage Registers, may be-
come subject to attacks by cybercriminals. This article considers the possible effects 
of such actions and possibilities of protecting against them.

Keywords: protection of property rights, Electronic Land and Mortgage Registers, 
Digitalization, Digital systems, Cyberattacks, Hacker attacks, Electronic attacks

Słowa klucze: ochrona prawa własności, Elektroniczne Księgi Wieczyste, Cyfryza-
cja, Systemy cyfrowe, Cyberataki, Ataki hakerskie, Ataki elektroniczne



Rafał Chmiel1

Wybrane zagadnienia prawne związane z umowami 
ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym 

(tzw. polisolokaty)

Omawiana problematyka „polisolokat”, a w szczególności pobierania przez 
ubezpieczycieli wygórowanych opłat likwidacyjnych, zwanych też opłatami za 
wykup, od wielu lat przyciąga uwagę orzecznictwa. Prezentowane przez sądy 
stanowiska dotyczące m.in. istoty prawnej „polisolokat”, skutków uznania po-
stanowień wzorca za abuzywne, terminu przedawnienia roszczeń z tym zwią-
zanych oraz charakteru orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, 
a obecnie decyzji Prezesa UOKiK, jak również ich skutku dla biegu przedaw-
nienia, budzą wiele kontrowersji2. Zanim przejdę do nurtującego zagadnienia 
przedawnienia roszczeń związanych z „polisolokatami”, trzeba przybliżyć kilka 
aspektów tematu.

Pojawiające się na rynku finansowym produkty zawierające umowy ubez-
pieczenia na życie z funduszem kapitałowym już od kilkunastu lat z dużym 
powodzeniem oferowane są konsumentom. Nie są to jednak wcale polisy 
ubezpieczeniowe, jak mylnie można by sądzić po samym tytule umowy, tylko 
produkty oszczędnościowo-inwestycyjne. Składka ubezpieczeniowa stanowi 
zaledwie ułamek procentowy w odniesieniu do części inwestycyjnej. W ten 
sposób towarzystwa ubezpieczeniowe wprowadzają na rynek produkt zwią-
zany z funduszami inwestycyjnymi pod nazwą ubezpieczenia na życie lub od 

1  Doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Pracy na Wydziale Prawa SWPS 
Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie.

2  Zob. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2013 r., I CSK 149/13, „Lega-
lis” nr 753681; post. Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2015 r.,III CZP 87/15, „Legalis” 
nr 1385122; wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 19 października 2017 r., I ACa 534/17, 
„Legalis” 1732995; wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15 września 2017 r., I ACa 
983/16, „Legalis” nr 1683467; wyrok Sądu Apelacyjnego z 22 marca 2016 r., I ACa 1723/15, 
„Legalis” nr 1446643; wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 5 maja 2016 r., III C 914/15, 
Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych; wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 18 września 
2015 r., II Ca 1140/15, „Legalis”; wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 21 sierpnia 2017 r., 
III Ca 519/17, Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych; wyrok Sądu Rejonowego z 29 wrze-
śnia 2015 r., I C 2033/15, „Legalis” 1348898.
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innego ryzyka, bez dochowania rygorów przewidzianych dla produktów zwią-
zanych z funduszami inwestycyjnymi. Ponadto produkty tego typu stały się 
atrakcyjne z uwagi na okoliczność, że zyski z części inwestycyjnej nie podlegają 
opodatkowaniu.

„Polisolokaty” skierowane są do przeciętnego konsumenta, ponieważ wy-
sokość składki można dostosować do możliwości finansowych potencjalnego 
klienta. Ponadto klientom przedstawiane są jedynie potencjalne zyski oraz ich 
wysokość, a nie ryzyka związane z tego rodzaju produktami. Klienci są przeko-
nani, że ich pieniądze są inwestowane i zarządzane profesjonalnie. Z raportu 
Rzecznika Finansowego z marca 2017 r. jednoznacznie wynika, że ubezpie-
czenia z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym praktycznie nie dawały 
klientom szans na zarobek, a poziom ich skomplikowania był tak wysoki, że 
nie powinny być oferowane przeciętnemu konsumentowi. Biuro Rzecznika 
stwierdziło, że ewentualne zyski pochłaniane były przez liczne opłaty: za za-
rządzanie, opłaty operacyjne, opłaty aktywacyjne od każdej składki, za ryzyko 
czy za konwersję3.

Często dołączone do wniosków polisowych oraz umów tzw. OWU (ogólne 
warunki ubezpieczenia) są całkowicie niezrozumiałe dla przeciętnego oby-
watela. Wykorzystywane są w nich wzorce umowne lub inne zapisy, które 
sprzeczne są nie tylko z dobrymi obyczajami, ale zmierzają do obejścia prawa. 
Ubezpieczyciel przerzuca bowiem na konsumenta wszelkie ryzyka związane 
z wykonaniem umowy. W przypadku rezygnacji ze współpracy, np. po utracie 
pracy i wstrzymaniu opłacania składek, klient zostaje praktycznie z niczym, 
gdyż po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy na konsumenta spadają 
wszelkie ciężary obowiązków finansowych. Wiąże się to zazwyczaj z utratą 
przez konsumenta większości zgromadzonych środków finansowych, w sy-
tuacji powodującej ustanie stosunku prawnego ubezpieczenia. Takie ukształ-
towanie stosunku prawnego zostaje niejako narzucone przez przedsiębiorcę, 
ponieważ konsument nie ma żadnego wpływu na zapisy umowy, a w szczegól-
ności na OWU. Taka sytuacja wskazuje jednoznacznie na nieusprawiedliwio-
ną dysproporcję praw, obowiązków i ryzyka stron stosunku obligacyjnego na 
niekorzyść konsumentów. Co więcej, takie działanie jest sprzeczne z dobrymi 
obyczajami, godzi w równowagę kontraktową stron i rażąco narusza interesy 
konsumenta, gdyż zapewnia ochronę ekonomiczną przede wszystkim przed-
siębiorcy/ubezpieczycielowi.

3  II Raport Rzecznika Finansowego dotyczący ubezpieczenia na życie z ubezpiecze-
niowym funduszem kapitałowym; www.rf.gov.pl [dostęp: 26.04.2018].
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Problem z „polisolokatami” został zauważony również przez Urząd Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów, który uznał że postanowienia wielu wzorców 
umownych dotyczące wysokości opłat likwidacyjnych są klauzulami abuzyw-
nymi – czyli niedozwolonymi w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcą a kon-
sumentem4. 

Klauzule niedozwolone (inaczej klauzule abuzywne) są to postanowienia 
wzorców umów (np. ogólnych warunków umowy itp.), które kształtują prawa 
i obowiązki konsumenta w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującym 
prawem. O tym czy dane postanowienie umowy jest klauzulą niedozwolo-
ną przesądza to, że kształtuje ono prawa i obowiązki konsumenta w sposób 
sprzeczny z dobrymi obyczajami, a nadto wprowadza taki układ praw i obo-
wiązków, który powoduje rażące naruszenie jego interesów. Poza powyższym, 
aby uznać dane postanowienia umowy za klauzulę abuzywną, niezbędne jest 
także ustalenie spełnienia przez taką klauzulę dwóch warunków dodatkowych, 
tj. przesłanki braku indywidualnego uzgodnienia oraz tego, że nie może ona 
dotyczyć określenia głównych świadczeń stron. W myśl art. 3851 § 3 Kodek-
su cywilnego5 należy uznać za nieuzgodnione indywidualnie i niedozwolone 
„te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywiste-
go wpływu”. Natomiast w przypadku „polisolokat” postanowienie dotyczące 
wprowadzenia opłat za wykup lub opłat za likwidację polisy z całą pewnością 
nie będzie świadczeniem głównym, gdyż z samej zasady stosunku ubezpie-
czeniowego nie jest ono związane bezpośrednio z ochroną ubezpieczeniową 
przewidzianą w tego typu umowach, jako świadczenia główne6.

Umowa „polisolokaty”, mimo wprowadzającej w błąd nazwy wskazującej, 
że jest to „umowa ubezpieczenia...”, nie jest w rzeczywistości umową nazwaną 
przewidzianą w art. 805 i n. k.c. Klasyczna umowa ubezpieczenia w modelu 

4  Zob. np.decyzja Prezesa UOKiK nr RŁO – 12/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r.; decyzja 
Prezesa UOKiK nr RBG – 30/2014 z dnia 15 października 2014 r.; decyzja Prezesa UOKiK 
nr RBG – 14/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.; decyzja Prezesa UOKiK nr RWR – 18/2015 
z dnia 2 listopada 2015 r.; wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów z 7 dnia października 2015, XVII AmC 1704/09, „Portal Orzeczeń 
Sądu Okręgowego w Warszawie”; wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów z dnia 28 czerwca 2012 r., XVII AmC 3669/10, „Portal 
Orzeczeń Sądu Okręgowego w Warszawie”. Decyzje są na portalu internetowym Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, https://decyzje.uokik.gov.pl [dostęp: 26.04.2018].

5  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. 2017, 
poz. 459); dalej jako k.c.

6  Zob. P. Sury, Nieprawidłowości dystrybucji tzw. Polisolokat a znamiona przestępstwa 
oszustwa, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 7, s. 14 i n.
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kodeksowym polega na tym, że ubezpieczyciel, w zamian za składkę ubez-
pieczeniową, przyjmuje na siebie ryzyko zaistnienia jakiegoś zajścia przewi-
dzianego w umowie i zobowiązuje się, w przypadku jego nastąpienia, spełnić 
określone świadczenie, przede wszystkim pieniężne. W typowej umowie ubez-
pieczenia na życie świadczenie ubezpieczyciela jest powiązane ściśle z jakimś 
zdarzeniem, wypadkiem losowym. Polega to na tym, że w razie ziszczenia się 
zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia, ubezpieczyciel udzielają-
cy ochrony ubezpieczeniowej ponosi konsekwencje ekonomiczne zaistniałego 
skutku/zdarzenia, prowadzącego przede wszystkim do naruszenia chronione-
go stosunkiem ubezpieczeniowym dobra.

Umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym w znaczny spo-
sób odbiegają od kodeksowej formy umów ubezpieczenia wskazanej powy-
żej. Dominuje część dotycząca elementów inwestycyjnych, a ubezpieczenie 
na życie jest niejako elementem dodatkowym. Można stwierdzić, że jest ono 
elementem „fikcyjnym”, gdyż ubezpieczyciel ma na celu wywołanie u kontra-
henta/konsumenta mylnego przekonania, iż jest on objęty ubezpieczeniem 
związanym ze swoją inwestycją kapitałową. W rzeczywistości przez wprowa-
dzenie ubezpieczenia na życie ubezpieczyciel/sprzedawca produktu zamierza 
osiągnąć pewne korzyści finansowe związane z pobieraniem szeregu opłat 
i prowizji, przy jednoczesnym przerzuceniu na konsumenta wszelkich ryzyk 
ekonomicznych związanych z realizacją umowy. 

Trafnie zauważył to Sąd Najwyższy w jednym ze swoich orzeczeń wska-
zując, że tego typu umowy są umowami mieszanymi, gdzie z elementami kla-
sycznego modelu umowy ubezpieczenia na życie przeplatają się postanowie-
nia charakterystyczne dla umów inwestycyjnych. Ze względu jednak na sumę 
ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa jest symboliczna, natomiast domi-
nujący charakter jest po stronie kapitałowej omawianego stosunku prawnego7. 
W mojej ocenie należałoby pójść trochę dalej i stwierdzić, że tego typu umowy 
są umowami nienazwanymi o charakterze mieszanym8. 

Jeżeli umowa „polisolokaty” ulegnie rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub w sy-
tuacji gdy konsument zaprzestanie opłacania składki ubezpieczeniowej lub 

7  Wyrok Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2013 r., I CSK 149/13, „Legalis” nr 753681; 
P. Sury, Nieprawidłowości..., s. 14 i n.; M. Krajewski, Umowa ubezpieczenia. Art. 805–834 
KC. Komentarz, Warszawa 2016, komentarz do art. 829, nb. 22 i n.

8  Zob. Wywody o umowach nienazwanych, np. Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, 
Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2010, s. 10 wraz z podaną tam literaturą; 
W.J. Katner, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 9: Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, 
red. W.J. Katner, Warszawa 2015, s. 13 i n.
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umowa ustanie z innego powodu, jej pierwotna konstrukcja zapewnia ubezpie-
czycielowi możliwość zastosowania opłaty likwidacyjnej lub opłaty za wykup, 
a tym samym zatrzymania znacznej części środków zgromadzonych na polisie. 
W przypadku, gdy postanowienia umowne wprowadzające opłaty za wykup 
lub opłaty likwidacyjne zostaną uznane za klauzule/postanowienia abuzywne, 
otwiera się przed konsumentem możliwość domagania się od ubezpieczycie-
la zwrotu zatrzymanych środków. Dzieje się tak dlatego, że klauzule uznane 
za niedozwolone nie wiążą strony/konsumenta, zaś w pozostałym zakresie 
umowa podlega realizacji/wykonaniu. Skutkiem tego jest powstanie po stronie 
konsumenta roszczenia związanego z zapłatą lub zwrotem na jego rzecz opłaty 
za wykup lub opłaty likwidacyjnej, która w sytuacji, gdy doszło do eliminacji 
z postanowień umownych klauzuli niedozwolonej, stała się bezpodstawna.

Konsekwencją wskazanych powyżej okoliczności będzie przyjęcie, że rosz-
czenia konsumenta wynikające z umowy ubezpieczenia na życie z funduszem 
kapitałowym są roszczeniami majątkowymi, które ulegają przedawnieniu. 
W orzecznictwie jednak powstała rozbieżność czy należy stosować do nich 
3-letni termin przedawnienia, jak w przypadku umów ubezpieczenia (art. 819 
k.c.), czy termin 10-letni termin przedawnienia, wynikający z zasad ogólnych, 
przewidziany w art. 118 k.c. W mojej ocenie zasadne jest przyjęcie 10-letniego 
okresu przedawnienia niniejszych roszczeń, którego bieg, zgodnie z art. 120 
§ 1 k.c., rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. 
Z drugiej strony, z uwagi na okoliczność, że tego rodzaju umowy zawierają 
w sobie elementy ubezpieczenia, można byłoby przyjąć, zgodnie z art. 817 
k.c., stosowanym per analogiam, że roszczenie to staje się wymagalne z upły-
wem 30 dni od ustania stosunku ubezpieczeniowego, względnie od momentu 
wezwania ubezpieczyciela do zwrotu opłaty za likwidację lub wykup polisy. 
Podyktowane jest to tym, że umowy dotyczącej „polisolokat” nie można po-
traktować jako typowej umowy ubezpieczenia przewidzianej w art. 805 k.c., 
z uwagi na dominujący charakter strony inwestycyjno-kapitałowej omawia-
nego stosunku prawnego. Ponadto zwrócić należy uwagę, że konsumenci 
zawierający tego typu umowy nie mieli na celu uzyskania ubezpieczenia na 
życie, a przede wszystkim przyświecał im cel związany z zyskiem inwestycji 
kapitałowej. Niejako dodatkiem do tego była symboliczna ochrona ubezpie-
czeniowa od mogących powstać w przyszłości zdarzeń losowych. Świadczy 
o tym zarówno konstrukcja umów, których postanowienia w znakomitej części 
poświęcone są części inwestycyjnej, jak również rozłożenie procentowe składki 
ubezpieczeniowej, gdzie na część ubezpieczeniową przekazywane były środki 
na poziomie nieprzekraczającym 10%, a na część kapitałową pozostałe 90%, 
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pomniejszone oczywiście o różnego rodzaju opłaty i prowizje pobierane przez 
ubezpieczyciela. Te okoliczności świadczą jednoznacznie o tym, że wolą stron 
było inwestowanie i rachunek ekonomiczny, a nie ochrona ubezpieczeniowa. 
Za takim stanowiskiem przemawia również treść art. 65 k.c., z którego wynika, 
że oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na 
okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz 
ustalone zwyczaje, a ponadto należy raczej badać jaki był zgodny zamiar stron 
i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.

Z tych też względów nie sposób przyjąć, że przewidziany w art. 819 § 4 k.c. 
sposób przerwania biegu przedawnienia będzie miał zastosowanie do docho-
dzonych roszczeń o zwrot wartości jednostek uczestnictwa zgromadzonych 
na tym rachunku inwestycyjnym. Przemawia za tym również to, że roszcze-
nie konsumenta o zwrot oparte jest na postanowieniach umowy uznanych za 
abuzywne, a nie na zdarzeniu objętym ubezpieczeniem i zgłoszonym na jego 
podstawie roszczeniem o świadczenie.

Zagadnieniem wartym omówienia jest również to, jaki skutek może wy-
wołać uznanie za abuzywne i wpisanie postanowień wzorca umownego o wy-
sokości opłat likwidacyjnych do rejestru klauzul niedozwolonych. Nie ma 
w orzecznictwie jednolitości czy uznanie za abuzywne i wpisanie postano-
wień wzorca umownego o wysokości opłat likwidacyjnych do rejestru klauzul 
niedozwolonych będzie miało charakter abstrakcyjny i niejako na przyszłość 
skutkować będzie rozszerzoną prawomocnością. Nie zasługuje na akceptację 
stanowisko, że orzeczenie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czy 
też obecnie decyzja Prezesa UOKiK, ma charakter jedynie abstrakcyjny i nie 
można z nich wyciągać konsekwencji w indywidualnych sprawach. Podzielić 
należy stanowisko, że takie orzeczenie będzie miało rozszerzoną prawomoc-
ność9. Z uwagi na rozbieżność w orzecznictwie w tym zakresie Sąd Najwyższy 
uchwałą składu siedmiu sędziów z dnia 20 listopada 2015 r., sygn. akt: III CZP 
17/15, zajął stanowisko, że „...Prawomocność materialna wyr. uznającego po-
stanowienie wzorca umowy za niedozwolone wyłącza powództwo o uznanie 
za niedozwolone postanowienia tej samej treści normatywnej, stosowanego 
przez przedsiębiorcę pozwanego w sprawie, w której wydano ten wyrok. Jed-
nocześnie SN uznał, że „...Prawomocność materialna wyr. uznającego postano-
wienie wzorca umowy za niedozwolone, także po wpisaniu tego postanowienia 
do rejestru nie wyłącza powództwa o uznanie za niedozwolone postanowienia 

9  Zob. np. W. Popiołek, [w:] Kodeks cywilny, t. 1: Komentarz. Art. 1–44910, red. K. Pie-
trzykowski, Warszawa 2018, komentarz do art. 3851, nb. 18 wraz z podanym tam orzecz-
nictwem i literaturą.
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tej samej treści normatywnej, stosowanego przez przedsiębiorcę niebędącego 
pozwanym w sprawie, w której wydano ten wyrok...”. Tym samym SN przesą-
dził o tym, że uznanie postanowienie wzorca umowy za niedozwolone oraz 
wpisanie go do stosownego rejestru, nie będzie miało prawomocności rozsze-
rzonej w stosunku do innych przedsiębiorców stosujących nawet identyczny 
wzorzec co ten, który został uznany za abuzywny10. Nie wchodząc w szcze-
gółową polemikę z treścią uzasadnienia powołanej uchwały, podnieść można 
głos krytyki, że pogląd wyrażony przez SN może być nie do przyjęcia, z uwagi 
na konieczność ochrony zbiorowego interesu konsumentów, jako elementu 
interesu publicznego. 

Moim zdaniem warte przemyślenia jest stanowisko, że decyzja o uznaniu 
postanowienia wzorca umowy za niedozwolony (wcześniej orzeczenie Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów skutkująca wpisem do rejestru klauzul 
niedozwolonych) ma skutek nie tylko wobec wszystkich konsumentów, którzy 
zawarli z przedsiębiorcą umowę na podstawie wzorca wskazanego w decyzji, 
ale również do wszystkich przedsiębiorców, którzy stosują analogiczne po-
stanowienia, mimo że nie toczyło się przeciwko nim stosowne postępowanie 
przed „sądem konsumenckim” lub Prezesem UOKIK. Za szerokim ujęciem 
granic podmiotowych prawomocności materialnej wyr. przemawia to, że 
wzmacniana jest tym samym skuteczność i efektywność abstrakcyjnej kon-
troli klauzul abuzywnych, która w perspektywie czasu pozwala na uniknięcie 
prowadzenia kilku postępowań w odniesieniu do identycznych postanowień 
wzorców umów stosowanych przez różnych przedsiębiorców (których posta-
nowienia analogicznie uznane zostałyby za klauzule niedozwolone). Ponadto 
postępowanie przewidziane w art. 47945 i wcześniejszych (obecnie uchylonych) 
k.p.c., służące abstrakcyjnej kontroli postanowień wzorców umów, ma na celu 
ochronę zbiorowego interesu konsumentów jako elementu interesu publiczne-
go. Ustawodawca, wprowadzając do porządku prawnego wskazane przepisy, 
miał na uwadze interes konsumenta jako słabszej strony stosunku prawnego 
w zetknięciu z profesjonalistą/przedsiębiorcą. Dlatego właśnie zbyt wąskie 
ujęcie rozszerzonej prawomocności w stosunku m.in. do podmiotów ubez-
pieczeniowych, w mojej ocenie, działać będzie na niekorzyść konsumentów 
w zetknięciu z rzeczywistością. Wadą takiego rozstrzygnięcia jest również to, 
że inni przedsiębiorcy, przeciwko którym postępowania nie zostały jeszcze 
wszczęte albo są w toku, do czasu ich zakończenia będą mogli wykorzysty-
wać identyczne wzorce na niekorzyść konsumentów. Z uwagi na profesjonalny 

10  Por. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2015 r., 
III CZP 17/15, „Legalis” nr 1352251.
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charakter ich działalności, dołożą zapewne wielu starań, aby postępowania te 
spowolnić. Natomiast ujęcie szerokie, dotyczące rozszerzonej prawomocności 
(również względem innych przedsiębiorców posługujących się identycznym 
wzorcem), uniemożliwi takie działanie np. towarzystwom ubezpieczeniowym, 
co doprowadzi do szybszej eliminacji z obrotu klauzul, które naruszają interes 
konsumentów.

 Wskazać należy również, że art. 365 k.p.c. daje możliwość zastosowania 
rozszerzonej prawomocności nie tylko do stron postępowania, ale również do 
innych osób. Zwrócił na to uwagę SN w omawianej wyżej uchwale, wskazując 
że rozszerzona prawomocność wyr. uwzględniającego powództwo o uznanie 
postanowień wzorca umowy za niedozwolone nie wyłącza możliwości wyto-
czenia powództwa przeciwko innemu przedsiębiorcy, niebiorącemu udziału 
w postępowaniu, w którym zapadł wyrok, stosującemu takie same lub po-
dobne postanowienia wzorca, jak wpisane do rejestru. Jednak ostatecznie SN 
stanął na stanowisku, że takie orzeczenie nie będzie miało prawomocności 
rozszerzonej w stosunku do innych przedsiębiorców, bez zainicjowania sto-
sownego postępowania, w którym uznane zostaną za abuzywne takie same 
postanowienia umowne. 

W sukurs przychodzi również orzecznictwo TSUE, wskazując na zasadność 
i konieczność obrony interesów konsumenta w konfrontacji z przedsiębiorcą 
i eliminowanie z obrotu niedozwolonych klauzul stosownych przez tego dru-
giego11. TSUE daje tym samym wyraźny sygnał do zmiany podejścia, zarówno 
ustawodawstw, jak i orzecznictwa krajowego, do spraw dotyczących konsu-
mentów oraz stosowaniem na ich szkodę klauzul niedozwolonych. 

W mojej ocenie dobre praktyki umowne powinny obowiązywać wszystkich, 
a w szczególności podmioty profesjonalne, które nadużywają swojej pozycji, 
wprowadzając wzorce umów lub inne postanowienia, co do których treści 
konsumenci nie mają żadnego wpływu. Za takim ujęciem wydaje się przema-
wiać wykładnia celowościowa uregulowań konsumenckich, w tym wydawa-
nych przez organy Unii Europejskiej. 

W świetle obowiązujących przepisów zasadne jest postawienie znaku rów-
ności pomiędzy kontrolą abstrakcyjną dokonywaną przez prezesa UOKiK, 
a kontrolą dokonywaną przez sąd w ramach indywidualnych postępowań są-
dowych. Sąd w ramach postępowania cywilnego może w sposób indywidu-
alny uznać w oparciu o art. 3851 k.c., że stosowne postanowienie umowy jest 

11  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 lutego 2015 r., 
C-143/13, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=162540&doclan-
g=PL [dostęp: 26.04.2018].
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klauzulą abuzywną, która nie będzie wiązać stron (konsumenta i przedsiębior-
cy). Moim zdaniem ustawodawca dopuścił dwa odrębne tryby postępowania 
w przedmiocie niedozwolonych klauzul (sądowy w sprawach indywidualnych 
oraz administracyjny przed prezesem UOKiK – wcześniej tryb sądowy przed 
Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumenta w sprawach ogólnych postano-
wień wzorca). 

Rozstrzygnięcia wymaga jeszcze jedna kwestia, a mianowicie dotycząca 
przerwania biegu przedawnienia przewidziana w art. 123 § 1 pkt 1 k.c. Można 
postawić pytanie, czy zainicjowanie postępowania o uznanie klauzuli za abu-
zywną zakończone następnie uznaniem za klauzulę niedozwoloną postanowie-
nia umowy lub wzorca umowny, w których zastosowano opłaty likwidacyjne 
nakładane przez ubezpieczycieli, a następnie wpisanie ich do rejestru klauzul 
niedozwolonych, przerywa bieg terminu przedawnienia stosownie do treści 
art. 123 § 1 pkt 1 i 2 k.c.? 

Jak zostało wskazane powyżej, podjęcie czynności w sprawie wydania orze-
czenia Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (obecnie decyzja Prezesa 
UOKiK), a następnie uzyskanie stosownego wpisu do rejestru klauzul niedo-
zwolonych, ma skutek nie tylko wobec przedsiębiorcy, ale wobec wszystkich 
konsumentów, którzy zawarli z przedsiębiorcą umowę na podstawie wzorca 
wskazanego w orzeczeniu. Powyższe należy interpretować łącznie z art. 47943 
(obecnie uchylony) Kodeksu postępowania cywilnego12. Zgodnie z tym prze-
pisem wyrok prawomocny, jak również obecnie decyzja Prezesa UOKiK, ma 
skutek wobec osób trzecich od chwili wpisania uznanego za niedozwolone 
postanowienia wzorca umowy do rejestru, o którym mowa w art. 4794⁵ k.p.c. 
Podobne uregulowanie wprowadza art. 23d ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów13, gdzie wskazano, że prawomocna decyzja o uznaniu po-
stanowienia wzorca umowy za niedozwolone ma skutek wobec zarówno do 
przedsiębiorcy, co do którego stwierdzono stosowanie niedozwolonego po-
stanowienia umownego oraz wobec wszystkich konsumentów, którzy zawarli 
z nim umowę na podstawie wzorca wskazanego w decyzji. Oznacza to, że 
każdy będzie mógł się powołać na abuzywność wpisanej do rejestru klauzuli. 

W mojej ocenie podjęcie czynności w sprawie uznania postanowienia umo-
wy za abuzywne oraz w ich następstwie uzyskanie wpisu do rejestru klau-
zul niedozwolonych prowadzonych przez Prezesa UOKiK, biegu terminu 

12  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: 
Dz.U. 2016, poz. 1822 z pożn. zm.); dalej jako k.p.c.

13  Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (tekst jedn.: 
Dz.U. 2017, poz. 229 z późn. zm.).
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przedawnienia nie przerywa, bo nie jest czynnością – przedsiębraną – bezpo-
średnio w celu dochodzenia roszczenia, w rozumieniu tego przepisu14.

Postępowania przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak 
i przed Prezesem UOKiK, nie można bowiem uznać za postępowanie zmie-
rzające bezpośrednio do zaspokojenia roszczeń. Rzeczywistym celem tych 
postępowań jest uznanie abuzywnych klauzul za nieistniejące, nie zaś docho-
dzenie roszczeń. W mojej ocenie, pozytywny wynik wskazanych postępowań, 
wskutek którego dochodzi do uznania konkretnych klauzul umownych za 
abuzywne, daje możliwość podjęcia bardziej skutecznej akcji sądowej czy to 
na podstawie stosownego powództwa, czy zawezwania do próby ugodowej, 
podjętych już bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia. Ponadto zaini-
cjowanie postępowania o uznanie klauzuli za abuzywną nie jest koniecznym 
elementem dochodzenia roszczenia. Konsument, dochodząc roszczenia, może 
więc pominąć postępowanie przed Prezesem UOKiK i zwrócić się od razu 
do sądu powszechnego ze stosownym powództwem gdzie, w ramach prowa-
dzonego postepowania, sąd będzie mógł w sposób indywidualny uznać dane 
postanowienia umowy za abuzywne. Dlatego też skłonić należy się do stano-
wiska, że podjęcie czynności, w celu uznania postanowień umowy lub wzor-
ca za niedozwolone, a następnie wpis tego postanowienia do rejestru klauzul 
niedozwolonych nie przerywa biegu terminu przedawnienia.

Konkluzja powyższych rozważań jest taka, że postanowienia umowy doty-
czące pobierania opłaty likwidacyjnej nie wiążą, gdyż (1) nie były uzgadniane 
indywidualnie; (2) kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzecz-
ny z dobrymi obyczajami; (3) rażąco naruszają jego interesy ekonomiczne oraz 
wreszcie (4) nie dotyczącą postanowień określających główne świadczenia 
stron. W związku z powyższym konsument, któremu zatrzymano środki fi-
nansowe z tytułu opłaty likwidacyjnej, będzie mógł wystąpić z pierwotnym 
roszczeniem o zwrot wartości jednostek uczestnictwa zgromadzonych na tym 
rachunku inwestycyjnym. Roszczenia te są roszczeniami majątkowymi, które 
co do zasady przedawniają się w terminie 10 lat od rozwiązania lub wypowie-
dzenia umowy (art. 118 k.c.). Dzieje się tak z uwagi na to, że umowę tę należy 
potraktować jako umowę nienazwaną o charakterze mieszanym, więc stosuje 
się do niej zasady ogólne, również dotyczące terminów przedawnienia. Orze-
czenie Prezesa UOKiK (wcześniejsze orzeczenie Sądu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów), wydane w wyniku przeprowadzenia stosownego postepowa-
nia, uznające postanowienia umowy, bądź wzorca za abuzywne oraz wpisane 

14  Por. A. Szlęzak, Czy zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia?, 
„Przegląd Sądowy” 2014, nr 6, s. 7 i n.
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do rejestru klauzul niedozwolonych, ma skutek rozszerzonej prawomocności, 
ale nie przerywa biegu terminu przedawnienia roszczeń o zwrot wartości jed-
nostek uczestnictwa zgromadzonych na tym rachunku inwestycyjnym. Wobec 
tego, aby doszło do skutecznego przerwania biegu przedawnienia roszczenia 
o zwrot wartości jednostek, muszą zostać przez konsumenta podjęte działania 
w celu bezpośredniego (tj. rzeczywistego i koniecznego) dochodzenia roszcze-
nia, np. poprzez wytoczenie powództwa czy złożenia wniosku o zawezwanie 
do próby ugodowej.

Summary

The author comments on selected legal issues related to a “life insurance policy/
deposit” contract, in particular its legal nature, the abusive character of liquidation 
fees, the effects of finding as unlawful the provisions of a contract or of general 
terms, and the length of the statute of limitations regarding claims for return of 
participation titles recorded in the investment account. The author also discusses 
matters related to a so-called extended binding force of the decree of the consumer 
court and of the President of the Office for Protection of Competition and Con-
sumers (UOKiK), as well as addresses the question of whether the initiation of the 
proceedings aimed at finding as unlawful the provisions of a contract, or of general 
terms, interrupts the running of the statute of limitations regarding claims resulting 
from the legal relationship of a “life insurance policy/deposit”. 

Keywords: “life insurance policy/deposit”, statute of limitations, abusive clauses, 
liquidation fees, register of unlawful clauses

Słowa kluczowe: umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym, poliso-
lokaty, przedawnienie polisolokat, klauzule abuzywne, umowy nienazwane, opłaty 
likwidacyjne, rejestr klauzul niedozwolonych



Justyna Poliszak1 

Lex Aquilia źródłem współczesnej odpowiedzialności 
za czyny niedozwolone

I. Wprowadzenia

Celem niniejszego opracowania jest wykazanie, iż kluczowe pojęcia, jak rów-
nież instytucje współczesnego prawa zobowiązań mają swój rzymski rodowód. 
Pojęcia te, aby osiągnąć swój aktualny kształt musiały bowiem przejść skom-
plikowany, wielowiekowy proces ewolucyjny. Wielu współczesnych praktyków 
i teoretyków prawa cywilnego nie zdaje sobie sprawy z tego, iż to właśnie z pra-
wa rzymskiego wywodzą się takie rozwiązania, jak podział źródeł zobowiązań 
na kontraktowe i deliktowe czy chociażby przesłanki odpowiedzialności z tytułu 
uszkodzenia lub zniszczenia cudzej rzeczy. Dzieje się tak najprawdopodobniej za 
sprawą tego, iż rzymskie przepisy prawa przybierały formę prostych, kazuistycz-
nych opisów konkretnych stanów faktycznych. Brak norm generalnych i abstrak-
cyjnych w prawie rzymskim nie pozbawiał ich jednak waloru aksjologicznego 
i merytorycznego. Rdzeń owych instytucji pozostawał bowiem taki sam jak ma 
to miejsce współcześnie. Przyczyny postrzegania prawa rzymskiego jako nie-
mającego znaczenia dla współczesnej nauki prawa prywatnego są dość złożone. 
Jako pierwszą z nich należy wymienić przypisywanie dorobku w zakresie wy-
pracowania podstawowych pojęć i instytucji prawnych przedstawicielom nauki 
okresu oświecenia. Epoka ta jest bowiem czasem powstawania pierwszych, wiel-
kich kodyfikacji, a co za tym idzie – zrywania z charakterystycznym dla okresu 
średniowiecza partykularyzmem prawnym oraz rezygnacji z kazuistycznych 
opisów konkretnych stanów faktycznych na rzecz unormowań o charakterze 
generalnym i abstrakcyjnym. Głoszenie poglądu, iż podstawowe współczesne 
konstrukcje prawne zawdzięczamy oświeceniu można określić jako swoistego 
rodzaju patrzenie na samo wykończenie (zwieńczenie) konstrukcji zapominając 
o jej fundamencie, którego budowa zajęła wieki, a co najważniejsze: bez którego 
owa konstrukcja w ogóle by nie powstała2.

1  Mgr prawa, doktorantka na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-
społecznego w Warszawie.

2 W. Rozwadowski, Opera Minora, t. II, Poznań 2013, s. 895–896.



198 Justyna Poliszak

Przedmiotem niniejszego opracowania jest problematyka ustawy akwi-
liańskiej jako źródła współczesnej odpowiedzialności deliktowej. Analiza tego 
cennego pomnika antycznego prawa prywatnego pozwala bowiem zrozumieć 
współczesnemu prawnikowi podstawowe różnice między odpowiedzialnością 
kontraktową, a deliktową, a ponadto pomaga ona poznać znaczenie, sposób 
interpretacji oraz genezę podstawowych przesłanek odpowiedzialności za czy-
ny niedozwolone.

 2. Miejsce ustawy akwiliańskiej w rzymskim systemie 
deliktowym

a. okoliczności uchwalenia lex Aquilia i jej znaczenie w rozwoju 
rzymskiego prawa deliktowego

Instytucje Gaiusa przyjmują dychotomiczny podział źródeł zobowiązań na ob-
ligationes ex contractu (zobowiązania z kontraktu) oraz obligationes ex delicto 
(zobowiązania z deliktów – czynów niedozwolonych)3. Kontraktami nazywa-
no umowy uznane przez prawo prywatne i zaskarżalne na mocy rzymskiego 
ius civile lub na podstawie prawa pretorskiego. Zobowiązania ex contractu 
powstawały zatem z umów stron, które na podstawie przepisów ius civile lub 
z woli pretora tworzyły stosunek obligacyjny, z którego służyła skarga (actio), 
za pomocą której uprawniony (wierzyciel) mógł dochodzić od zobowiązanego 
(dłużnika) naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania kontraktowego4. Deliktami określano przestępstwa 
prawa prywatnego, gdzie samo wyrządzenie szkody majątkowej lub moralnej 
powodowało zasądzenie kary prywatnej.

Z czasem Gaius zaczął dostrzegać w przyjętym przez siebie w instytucjach 
dwupodziale zobowiązań pewne niedostatki. Zweryfikował więc swoje poglądy 
przyjmując w księdze drugiej Res cottidianae trójpodział źródeł zobowiązań 
na obligationes ex contractu, obligationes ex delicto oraz tzw. obligationes ex 
variis causarum friguris5.

Tymi trzecimi jurysta określał wszystkie zdarzenia, które nie będąc ani kon-
traktami, ani deliktami stanowiły jednak źródło udzielenia skargi (actio). Gaius 
nie wprowadzał jednolitego kryterium decydującego o zaliczeniu określonych 

3  Por. W. Wołodkiewicz, Obligationes ex variis causarum figuris. Studia nad źródłami 
zobowiązań w rzymskim prawie klasycznym, Warszawa 1968, s. 7.

4  Ibidem.
5  Ibidem, s. 75.
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zdarzeń do obligationes ex variis causarum figuris. Materiał źródłowy daje 
podstawę twierdzić, iż cechy odpowiedzialności przy poszczególnych stanach 
faktycznych klasyfikowanych jako obligationes ex variis causarum figuris były 
zbliżone albo do kontraktów, albo do deliktów6. W prawie justyniańskim wpro-
wadzono tzw. quasi-kontrakty i quasi-delikty7.

Stanowiącym podstawę odpowiedzialności cywilnoprawnej deliktom, Rzy-
mianie przeciwstawiali przestępstwa prawa publicznego – crimina publica. 
Crimina godziły bowiem w interes publiczny i z tego też względu ścigane były 
w procesie karnym. Deliktami, Rzymianie określali natomiast czyny niedozwo-
lone godzące w interes prywatny (majątkowy lub osobisty), z tytułu których 
poszkodowany mógł dochodzić naprawienia szkody na drodze prywatnej8.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uregulowany w lex Aquilia delikt 
bezprawnego wyrządzenia szkody (damnum iniuria datum). Ustawa akwiliań-
ska i jej interpretacja stanowiła bowiem źródło tak istotnych dla współczesnego 
prawa cywilnego pojęć, jak: związek przyczynowy, wina jako przesłanka odpo-
wiedzialności cywilnej, pojęcie szkody itp.9 Można nawet śmiało zaryzykować 
stwierdzenie, iż lex Aquilia „przeżyła” państwo, w którym obowiązywała, czego 
dowodem jest to, że w krajach romańskich na określenie wyrządzenia szkody 
majątkowej używany jest zwrot „odpowiedzialność akwiliańska” (responsabilité 
aquilienne)10.

Lex Aquilia została uchwalona najprawdopodobniej w 286 r. p.n.e. na zgro-
madzeniu plebejuszy. Ustawa ta była pierwszym plebiscytem obowiązującym 
wszystkich obywateli rzymskich, a jej celem miała być ochrona majątków ple-
bejuszy przed ich bezprawnym naruszaniem ze strony patrycjuszy11.

Jak głosił bowiem Ulpian: „...lex Aquilia plebiscitum est, cum eam Aquilius 
tribunus plebis a plebe rogaverit (D. 9, 2, 11)”12.

Zanim doszło do uchwalenia lex Aquilia, problematyka bezprawnego 
wyrządzenia szkody była uregulowana w sposób pobieżny na gruncie usta-

6  Ibidem.
7  Ibidem, s. 130.
8  W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2014, s. 253– 

–255.
9  W. Wołodkiewicz, J. Krzynówek, Łacińskie paremie w europejskiej kulturze prawnej 

i orzecznictwie sądów polskich, Warszawa 2001, s. 16.
10  Ibidem.
11  Por. W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, op.cit., s. 259.
12  R. Zimmermann, The Law of Obligations. Roman Foundation of the Civilian Tra-

dition, Oxford 1996, s. 953.
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wy XII tablic. Tablica VIII zawierała bowiem kazuistyczne opisy dotyczące 
chociażby odpowiedzialności w przypadku ścięcia cudzych drzew13. „Zostało 
ustanowione w XII Tablicach, aby ten, kto bezprawnie cudze drzewa wyciął, 
zapłacił za każde 25 asów”14.

Uregulowane w prawie XII tablic kary pieniężne nie do końca jednak rekom-
pensowały bezprawnie wyrządzone szkody, czego główną przyczyną była cha-
rakterystyczna dla tamtego okresu republiki dewaluacja pieniądza15. Komplek-
sowej regulacji kwestii odpowiedzialności z tytułu bezprawnego wyrządzenia 
szkody w cudzym majątku dokonano dopiero na gruncie ustawy akwiliańskiej.

Lex Aquilia składała się z trzech rozdziałów. Problematyce bezprawnego wy-
rządzenia szkody (damnum iniuria datum) poświęcony został rozdział pierwszy 
oraz trzeci omawianej ustawy. Rozdział pierwszy ustawy akwiliańskiej regulował 
odpowiedzialność osoby, która wskutek swego bezprawnego i bezpośredniego 
działania zabiła cudzego niewolnika lub zwierzę czworonożne zaliczane do ka-
tegorii pecus (zwierzę domowe). Jak podkreśla Reinhard Zimmermann, rozdział 
drugi lex Aquilia wzbudzał wśród przedstawicieli doktryny liczne kontrowersje. 
Niektórzy badacze uważali bowiem, iż rozdział ten dotyczył problematyki psucia 
moralności niewolnika. Wszelkie wątpliwości w tej kwestii rozwiał dopiero tekst 
zawarty w księdze trzeciej Instytucji Gaiusa odnoszący się do czynności prawnej 
zwanej stypulacją16. Adstypulator był osobą, która wchodziła w sytuację dłuż-
nika stypulatora i tym samym uwalniała tego dłużnika od zobowiązania. Jeżeli 
stypulacja okazała się oszustwem, adstypulator ponosił odpowiedzialność na 
podstawie rozdziału drugiego lex Aquilia17.

Jak stwierdzał Fryderyk Zoll, lex Aquilia regulowała powyższy przypadek 
przez bardzo krótki czas, gdyż z czasem praktycznego znaczenia w tego typu 
stanach faktyczych nabrała odmienna skarga zwana mandati18.

13  A. Borkowski, P. Du. Plessis, Textbook on Roman Law, New York 2015, s. 319.
14  Zob. M. Zabłocka, J. Zabłocki, Ustawa XII tablic: tekst. Tłumaczenie, objaśnienia, 

Warszawa 2003, s. 55: Cautum est XII tabulis, ut qui iniuria cecidisset alienas (arbores), 
lueret in singulas aeris XXV.

15  Ibidem.
16  Zob. W. Rozwadowski (red.), Gai Institutiones. Instytucje Gaiusa. Tekst i przekład, 

Poznań 2003, s. 146: Gai. III, 215: „Capite secundo »adversus« adstipulatorem, qui pecu-
niam in fraudem stipulatoris, acceptam fecerit, quanti ea res est, tanti actio constituitur”.

17 R. Zimmermann, op.cit., s. 954.
18  F. Zoll (starszy), Rzymskie Prawo Prywatne (pandekta), t. IV. A: Zobowiązania, 

Warszawa–Kraków 1920.
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Rozdział trzeci lex Aquilia regulował natomiast odpowiedzialność osoby, 
która w wyniku działania określonego w rozdziale pierwszym zraniła cudze-
go niewolnika lub zwierzę należące do pecus, zabiła lub zraniła inne zwie-
rzę, względnie uszkodziła lub zniszczyła inne rzeczy19. Praktyczne znaczenie 
w dalszych dziejach prawa i w Rzymie zachowały wyłącznie rozdział pierwszy 
i trzeci ustawy akwiliańskiej.

Kontrowersje wśród przedstawicieli jurysprudencji klasycznej wzbudziło 
zawarte w pierwszym rozdziale ustawy akwiliańskiej pojęcie „najwyższa war-
tość niewolnika lub zwierzęcia czworonożnego w r. poprzedzającym zabicie”. 
Jak zatem należy dokonać obliczenia wysokości należnej poszkodowanemu 
sumy pieniężnej w sytuacji, gdy niewolnik albo zwierzę zmarło jakiś czas po 
zadaniu śmiertelnego ciosu? Jak wskazuje Andrew Borkowski i Paul Du Plessis, 
większość jurystów klasycznych była zdania, iż w takiej sytuacji sprawca zobo-
wiązany był do zapłaty sumy odpowiadającej najwyższej wartości zwierzęcia 
lub niewolnika w ciągu r. liczonego od momentu zranienia, a nie od chwili 
śmierci niewolnika, która czasem mogła nastąpić nawet kilka miesięcy po za-
daniu rany (the year before the act that caused the later death )20.

Rozdział trzeci ustawy akwiliańskiej znajdował zastosowanie także w przy-
padku złamania, spalenia, uszkodzenia cudzej rzeczy (rumpere). Zawarte 
w rozdziale trzecim wyrażenie „rumpere” początkowo było interpretowane 
w sposób dosłowny jako „rozrywanie”. Niektórzy badacze byli nawet zdania, że 
rozdział ten dotyczył wyłącznie poważnego uszkodzenia rzeczy stanowiąc tyl-
ko swoistego rodzaju uzupełnienie rozdziału pierwszego omawianej ustawy21. 
Pojęcie „rumpere” zaczęto w prawie klasycznym interpretować jako „quasi- 
-rozerwanie”, a następnie „psucie”22.

Następstwa bezprawnego zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy regulowane 
w ustawie akwiliańskiej były w okresie prawa klasycznego dość dotkliwe. Po-
szkodowany czynem niedozwolonym mógł bowiem żądać nie tylko naprawie-
nia rzeczywistej szkody (damnum emergens), ale również zwrotu utraconej ko-
rzyści (lucrum cessans), jeżeli była ona możliwa do ustalenia. Ponadto w skład 
rzeczywistej szkody (damnum emergens) w przypadku śmierci niewolnika lub 
zwierzęcia czworonożnego w wyniku bezprawnego zranienia wchodziła nie 

19  W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, op.cit., s. 260.
20  A. Borkowski, P. Du Plessis, op.cit., s. 121.
21  Por. R. Zimmermann, op.cit., s. 999. Zdaniem tego autora, w kontekście ustawy 

akwiliańskiej, zwrot iniuria był rozumiany jako akt zabijania bądź ranienia, niszczenia, 
rozrywania itp.

22  Ibidem, s. 322.
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tylko jego najwyższa wartość w ciągu r. poprzedzającego czyn bezprawny, ale 
również koszty, które właściciel niewolnika lub zwierzęcia poniósł na leczenie, 
aby umożliwić mu przeżycie23. Zdaniem Reinharda Zimmermanna dotkliwy 
charakter sankcji wynikającej z lex Aquilia wynikał przede wszystkim z oba-
wy, iż przy zapłacie przez sprawcę deliktu kwoty równej pojedynczej wartości 
zniszczonej lub uszkodzonej rzeczy, poszkodowany deliktem damnum iniuria 
datum nie otrzyma pełnej rekompensaty24.

Należy podkreślić, iż powyższa zasada znalazła swoje zastosowanie także 
w polskim prawie zobowiązań. Obecne w polskim prawie cywilnym rodzaje 
szkody zostały bowiem uregulowane w art. 361 k.c., który brzmi następująco:

„§ 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za 
normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wy-
nikła.

§ 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub 
postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które po-
szkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu 
szkody nie wyrządzono”25.

Prawo pretorskie poprzez udzielanie actio utilis ex lege Aquilia lub actio in 
factum (skarga oparta na stanie faktycznym) umożliwiło rozciągnięcie odpo-
wiedzialności także na sytuacje jedynie pośredniego oddziaływania na rzecz 
lub przyczynienia się do powstania szkody także przez zaniechanie. Musiał 
jednak istnieć związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem sprawcy, a szko-
dą26.

b. przesłanki odpowiedzialności w ustawie akwiliańskiej  
i jej późniejsza interpretacja

W porównaniu z poprzednimi ustawami antycznymi, chociażby ustawą XII ta-
blic, które dość zdawkowo regulowały kwestię odpowiedzialności z tytułu 
bezprawnego wyrządzenia szkody, lex Aquilia stanowiła swoistego rodzaju 
„kamień milowy” w kwestii odpowiedzialności z tytułu aktów bezprawnego 
naruszenia cudzego mienia. Mimo to jednak jej pierwotny tekst zawierał wiele 
prymitywnych i sztywnych uregulowań. Przyczyna takiego stanu rzeczy nie 
była nam do końca znana. Być może miało to związek z niezwykle trudnymi 

23  Ibidem.
24  Ibidem, s. 970.
25  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 2017. o. 459 t.j.
26  Por. W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, op.cit., s. 262.
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okolicznościami uchwalenia tego aktu – zamieszki, powszechny niepokój, po-
śpiech itp.

Z czasem jednak sztywny zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy 
akwiliańskiej wraz z rygorystycznymi przesłankami jej zastosowania uległ 
rozszerzeniu poprzez działalność pretorów oraz twórczą interpretację jury-
stów. Ograniczenie odpowiedzialności deliktowej do przypadków, gdy sprawca 
działał tylko w ściśle określony w ustawie akwiliańskiej sposób, pozostawiało 
bowiem pole do bezkarnego wyrządzenia szkody, np. lex Aquilia nie dawała 
prawa do wystąpienia ze skargą przeciwko osobie, która zagłodziła na śmierć 
zwierzę lub niewolnika27. Pierwotny tekst ustawy akwiliańskiej wprowadzał 
bowiem jako konieczny dla jej zastosowania wymóg zaistnienia czterech prze-
słanek: bezpośredniego oddziaływania na rzecz – damnum corpore corpori 
iniuria datum, rzeczywistego uszkodzenia rzeczy, wyrządzenia szkody wy-
łącznie poprzez działanie oraz obiektywnej bezprawności działania28. Ponad-
to legitymowany czynnie do wystąpienia ze skargą akwiliańską był wyłącznie 
poszkodowany będący właścicielem kwirytarnym uszkodzonej lub zniszczonej 
rzeczy. Z czasem jednak juryści klasyczni zaczęli przyznawać prawo do sko-
rzystania ze skargi akwiliańskiej również posiadaczowi oraz użytkownikowi 
rzeczy, pod warunkiem jednak, iż władali oni rzeczą w dobrej wierze29.

Szkoda na rzeczy musiała być wyrządzona bezprawnie. Bezprawność tą 
rozumiano początkowo w sposób ściśle obiektywny pomijając stosunek psy-
chiczny sprawcy deliktu do popełnionego przez niego czynu niedozwolone-
go. Szkoda musiała być ponadto wynikiem bezpośredniego oddziaływania 
sprawcy na rzecz, w związku z czym wymagane było, aby zachodził fizyczny 
kontakt między sprawcą deliktu, a zniszczoną lub uszkodzoną rzeczą – dam-
num corpore corpori datum30. Sytuacja ta została zilustrowana na przykładzie  
 

27  Zob.W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw 
prawa prywatnego, Warszawa 2009, s. 534.

28  W. Rozwadowski (red.), Gai Institutiones. Instytucje Gaiusa. Tekst i przekład, 
Poznań 2003, s. 147: „Ceterum placuit ita demum ex ista lege actionem esse, si quis cor-
pore suo damnum dederit; ideoque alio modo damno dato utiles actiones dantur: veluti si 
quis hominem aut pecudem inclu serit et fame necaverit, aut iumentum tam vehementer 
egerit, ut rumperetur, item si quis alieno servo persuaserit, ut in arborem ascenendo aut de-
scendendo ceciderit »et« aut mortuus fuerit aut aliqua parte corporis laesus sit. Sed si quis 
alienum servum de ponte aut ripa in flumen proiecerit et is suffocatus fuerit, hic quoque 
corpore suo damnum dedisse eo quod proiecerit non difficiliter intellegi potest”.

29  R. Taubenschlag, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1969, s. 210.
30  K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 1976, s. 393.
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kazusu lekarza, który podał choremu niewolnikowi lekarstwo będące trucizną, 
co w konsekwencji spowodowało śmierć niewolnika. Jeśli lekarz wprowadził 
lekarstwo do organizmu chorego własnoręcznie – odpowiadał na podstawie 
lex Aquilia. Jeżeli jednak lekarz tylko podał lekarstwo, a niewolnik sam je zażył 
– skarga akwiliańska nie przysługiwała31. Ta restrykcyjna, żeby nie powiedzieć 
wręcz absurdalna przesłanka dopuszczalności zastosowania lex Aquilia uległa 
jednak rozszerzeniu poprzez działalność pretora. Udzielił on bowiem actio 
utilis lub actio in factum w przypadku damnum non corpore corpori datum. 
Jak podkreśla Fritz Schulz, actio utilis podobnie jak actio legis Aquiliae miała 
charakter penalny oraz początkowo służyła wyłącznie właścicielowi rzeczy. 
W prawie klasycznym uczyniono jednak wyjątki od tej zasady, przyznając skar-
gi analogiczne do akwiliańskiej osobom władającym rzeczą w dobrej wierze32.

Jak wskazuje Władysław Bojarski, w prawie justyniańskim istniała również 
możliwość udzielenia skargi opartej na stanie faktycznym – actio in factum 
służącej poszkodowanemu w przypadku szkody wyrządzonej non corpore cor-
pori oraz każdej innej szkody nieobjętej zakresem przedmiotowym lex Aqu-
ilia. Actio in factum generatis ob indemnitas służyła bowiem do dochodzenia 
odszkodowania za wszelką szkodę pozakontraktową33.

Pierwotny tekst ustawy akwiliańskiej nakładał na poszkodowanego obo-
wiązek wykazania w procesie szkody jako rzeczywistego uszczerbku na jego 
mieniu. Szkoda ta nie mogła być urojona. Musiała bowiem przejawiać się jako 
zmiana w świecie zewnętrznym dostrzegalna okiem zwykłego, przeciętnego 
człowieka jako osoby trzeciej, wolnej od emocji, niebiorącej udziału w zda-
rzeniu34. W prawie klasycznym, przy obliczaniu wysokości odszkodowania 
zaczęto brać pod uwagę utraconą korzyść (lucrum cessans), o ile oczywiście 
była ona możliwa do ustalenia35.

Juryści interpretowali lex Aquilia w taki sposób, aby nie odejść za daleko 
od jej oryginalnego brzmienia, by nie zaburzyć jej sensu. Interpretując usta-
wę akwiliańską przyznawali oni poszkodowanym czynami bezprawnymi, przy 
których nie można było wykazać rzeczywistego uszkodzenia rzeczy – skargi 
analogiczne do tych z lex Aquilia. Ponadto Ulpian podkreślał, iż pojęcie szko- 
 

31  R. Taubenschlag, op.cit., s. 211.
32  F. Schulz, Classical Roman Law, London 1961, s. 155.
33  W. Bojarski, Prawo rzymskie, Toruń 1983, s. 282.
34  Zob. R. Zimmermann, op.cit., s. 975: „An object must have been damaged and the 

damage must have arisen as the result of some conduct of the wrongdoer”.
35  A. Borkowski, P. Du Plessis, op.cit., s. 323.
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dy nie jest równoznaczne z pojęciem obniżenia wartości niewolnika rozumia-
nej jako spadek jego ceny. Czasowe pogorszenie stanu zdrowia niewolnika 
i wiążąca się z nim konieczność poniesienia kosztów jego leczenia również 
winno być rozumiane jako szkoda z punktu widzenia lex Aquilia. Jurysta ten 
twierdził bowiem, że:

D. 9, 2, 27, 17: „Przyjmujemy w szczególności, że pogorszył ten, kto zranił, 
kto uderzył, czy to rózgami, czy rzemieniami, czy bronią albo czymś innym, tak 
że skaleczył czyjeś ciało albo wywołał opuchliznę, ale tylko wtedy gdy szkoda 
została wywołana w sposób bezprawny. Jeśli jednak nie spowodował żadnego 
zmniejszenia się wartości niewolnika, ani żadnego pogorszenia jego stanu fi-
zycznego, ustawa akwiliańska nie ma zastosowania i dla wszczęcia procesu bę-
dzie mieć zastosowanie jedynie skarga z tytułu umyślnego naruszenia cudzej 
osobowości. Ustawa akwiliańska dotyczy bowiem tylko tych uszkodzeń, które 
wywołują straty. W konsekwencji, jeśli nawet niewolnik nie stał się mniej wart 
z punktu widzenia ceny, ale poniesione zostały wydatki w celu polepszenia jego 
stanu fizycznego i powrotu do zdrowia, to przez to, moim zdaniem, została wy-
rządzona szkoda. A zatem można z tego powodu pozywać na podstawie ustawy 
akwiliańskiej”36.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż współczesne prawo zobowiązań rów-
nież przewiduje obowiązek zwrotu kosztów leczenia jako element roszczenia 
odszkodowawczego w przypadku szkody na osobie. Poszkodowanemu na sku-
tek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia przysługuje bowiem m.in. roszcze-
nie o zwrot kosztów związanych z pobytem poszkodowanego w szpitalu oraz 
koszty leczenia poszkodowanego, koszty specjalnego odżywiania itp.37

W sytuacji, gdy sprawca zerwał z drzewa niedojrzałe owoce to poszko-
dowanemu przysługiwało powództwo akwiliańskie. Nie można było bowiem 
mieć wątpliwości co do rzeczywistego uszkodzenia rzeczy. Natomiast w przy-
padku, gdy sprawca ściął owoce dojrzałe i zabrał je sobie, z uwagi na brak 
rzeczywistej szkody (nie pogorszył owoców, gdyż były już zdatne do spożycia), 

36  Zob. D. 9, 2, 27, 17, T. Palmirski (red.), Digesta Iustiniani. Digesta Justyniańskie. 
Tekst i przekład, Kraków 2013, s. 321: „Rupisse eum utique accipiemus, qui vulneraverit, 
vel virgis vel loris vel pugnis cecidit, vel telo vel quo alio, ut scinderet alicui corpus, vel 
tumorem fecerit, sed ita demum, si damnum iniuria datum est: ceterum si nullo servum 
pretio viliorem deterioremve fecerit, aquilia cessat iniuriarumque erit agendum dumtaxat: 
aquilia enim eas ruptiones, quae damna dant, persequitur. ergo etsi pretio quidem non sit 
deterior servus factus, verum sumptus in salutem eius et sanitatem facti sunt, in haec mihi 
videri damnum datum: atque ideoque lege Aquilia agi posse”. Wszystkie teksty Digestów 
justyniańskich pochodzą z tłumaczenia pod redakcją T. Palmirskiego.

37  Wyrok SN z 12. 12. 2002 r. (II CKN 1018/00), LEX nr 75352.
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skarga akwiliańska co do zasady nie przysługiwała (wyjątek dotyczący znisz-
czenia zebranych winogron). Juryści wskazywali jednak, iż w takim wypadku 
sprawca odpowie nie za damnum iniuria datum, lecz za kradzież (furtum).

D. 9, 2, 27, 25: „Jeśli ktoś zerwał niedojrzałe oliwki lub ściął niedojrzałe 
zboże, albo zerwał niedojrzałe winogrona, będzie odpowiadał na podstawie 
ustawy akwiliańskiej. Jeśli jednak były już dojrzałe, ustawa akwiliańska nie ma 
zastosowania. Brak jest bowiem bezprawności, skoro jeszcze ci podarował 
nakłady, które się ponosi na zbiór tego rodzaju plonów. Gdyby jednak zabrał 
sobie te zbiory, odpowiada za kradzież, poza przypadkiem który dodaje Octa-
venus odnośnie do winogron: jeśli, jak mówi, rzucił grona na ziemię, tak że 
wypłynął z nich sok”38.

Odpowiedzialność na podstawie ustawy akwiliańskiej wchodziła w grę 
wyłącznie, gdy szkoda została wyrządzona poprzez działanie sprawcy, a nie 
w sytuacjach gdy szkody te powstały z zaniechania. Jak już zostało wskazane 
przy okazji omawiania innych przesłanek zastosowania lex Aquilia, juryści 
i pretorzy dokonywali swoistego rodzaju rozszerzania zakresu ustawy akwi-
liańskiej w taki sposób, aby nie niweczyć jej pierwotnego brzmienia. W związ-
ku z powyższym, jurysprudencja klasyczna oraz pretorzy utrzymywali w mocy 
zasadę, iż lex Aquilia nie ma zastosowania, gdy nie było czynności pozytywnej, 
samo zaniechanie nie mogło bowiem być podstawą do wniesienie przeciwko 
sprawcy deliktu skargi akwiliańskiej. Jednak w przypadku szkód wyrządzonych 
z powodu zaniedbań, udzielane były actiones legis aquiliae utiles albo actiones 
in factum, inspirowane przez lex Aquilia, w przypadku szkody niespowodo-
wanej wskutek działania39.

Możliwość skorzystania ze skargi analogicznej do skargi akwiliańskiej ist-
niała w przypadku bezprawnej szkody wyrządzonej poprzez zaniechanie jeżeli 
na sprawcy szkody (osobie dopuszczającej się zaniechania) ciążył obowiązek 
działania. Rozwiązanie to okazało się na tyle trafne, iż zostało przejęte przez 
współczesne prawo cywilne większości państw Europy40. Pretor udzielił wielu 
actiones in factum i actiones utiles, w sytuacjach gdy szkoda powstała z zanie-
chania. Klasyczne przykłady stanowią tutaj chociażby – kazus zagłodzenia 

38  D. 9, 2, 27, 25, Ulp. ad. ed.: „Si olivam immaturam decerpserit vel segetem desecuerit 
immaturam vel vineas crudas, aquilia tenebitur: quod si iam maturas, cessat aquilia: nulla 
enim iniuria est, cum tibi etiam impensas donaverit, quae in collectionem huiusmodi fruc-
tuum impenduntur: sed si collecta haec interceperit, furti tenetur. octavenus in uvis adicit, 
nisi inquit, in terram uvas proiecit, ut effunderentur”.

39  W. Bojarski, op.cit., s. 282.
40  Por. A. Borkowski, P. Du Plessis, op.cit., s. 326.
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niewolnika, zagłodzenie zwierząt, zaniedbania gruntu, czy też umożliwienie 
ucieczki dzikim zwierzętom41.

Ciekawa w tym względzie może okazać się wypowiedź Ulpiana, który przy-
taczał opinię Neratiusa w kwestii niewolnika zobowiązanego do pilnowania 
pieca w posiadłości wiejskiej:

D. 9, 2, 27, 9: „Neratius pisze, że jeśli niewolnik będący palaczem u dzier-
żawcy gospodarstwa wiejskiego zasnął przy piecu i dom wiejski spłonął, to po-
zwany dzierżawca powinien odpowiadać z kontraktu najmu, jeżeli nie dołożył 
staranności przy doborze służby. Ale jeśli kto inny rozpalił ogień w piecu, a kto 
inny niestarannie go pilnował, to czy odpowiedzialny jest ten, kto go rozpalił? 
Przecież osoba, która pilnowała nie zrobiła niczego złego, a ten kto rozpalił 
prawidłowo niczym nie zawinił. Jak więc należy to rozstrzygnąć? Uważam, że 
przysługuje skarga analogiczna zarówno w stosunku do tego, kto zasnął przy 
piecu, jak i tego, kto pilnował niestarannie. Nikt nie może bowiem powiedzieć 
o tym, co zasnął, że zdarzyła mu się ludzka i naturalna rzecz, skoro powinien 
albo ogień wygasić, albo tak go zabezpieczyć, żeby się nie rozszerzył”42.

Zauważmy że juryści klasyczni ściśle wiązali przypadki bezprawnego wy-
rządzenia szkody z zaniechania z kwestią dochowania tzw. należytej staran-
ności. Problematyka należytej staranności wciąż odgrywa kluczową rolę we 
współczesnym prawie zobowiązań. Zostanie ona omówiona w części poświę-
conej zagadnieniu winy, jako przesłanki odpowiedzialności za delikt damnum 
iniuria datum.

Obecnie polski ustawodawca wiąże obowiązek odszkodowawczy z koniecz-
nością powstania szkody w wyniku zdarzenia (faktu), którym może być nie tyl-
ko działanie ludzkie, ale także inne zdarzenie, z którym norma prawna wiąże 
obowiązek odszkodowawczy (np. zaniechanie). Ciężar udowodnienia takiego 
faktu spoczywa na poszkodowanym43.

41  W. Litewski, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 2002, s. 309.
42  D. 9, 2, 27, 9, Ulp. ad. ed.: „Si fornicarius servus coloni ad fornacem obdormisset et 

villa fuerit exusta, neratius scribit ex locato conventum praestare debere, si neglegens in 
eligendis ministeriis fuit: ceterum si alius ignem subiecerit fornaci, alius neglegenter cus-
todierit, an tenebitur qui subiecerit? nam qui custodit, nihil fecit, qui recte ignem subiecit, 
non peccavit: quid ergo est? puto utilem competere actionem tam in eum qui ad fornacem 
obdormivit quam in eum qui neglegenter custodit, nec quisquam dixerit in eo qui obdormi-
vit rem eum humanam et naturalem passum, cum deberet vel ignem extinguere vel ita 
munire, ne evagetur”.

43  Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa 2004, s. 190.
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Do wystąpienia ze skargą akwiliańską z tytułu damnum iniuria datum upraw-
niony był wyłącznie właściciel kwirytarny rzeczy. Tworząc skargi zwane actiones 
utiles pretor dokonywał jednak rozszerzenia kręgu podmiotów legitymowanych 
do dochodzenia odszkodowania na peregrynów (osoby wolne niebędące obywa-
telami rzymskimi) tudzież osoby, które nie były właścicielami rzeczy44.

W razie bezprawnego zabicia lub zranienia niewolnika, korzystającemu 
z jego usług w dobrej wierze przysługiwała wzorowana na akwiliańskiej skarga 
oparta na stanie faktycznym (actio in factum).

D. 9, 2, 11, 8: „Ulpian w księdze osiemnastej Komentarza do edyktu: Czy 
jednak skarga akwiliańska przysługuje komuś, kto korzysta w dobrej wierze 
z usług cudzego niewolnika? Powinno się udzielić wówczas skargi opartej na 
stanie faktycznym”.

Analogiczne rozwiązanie stosowano w przypadku uszkodzenia lub znisz-
czenia pożyczonej rzeczy. Ulpian, przywołując wypowiedź Juliana, pisał bo-
wiem, iż:

D. 9, 2, 11, 9: „Iulianus stwierdza, iż osoba której użyczono ubranie, nie 
może, jeśli zostało ono podarte, pozwać sprawcy za pomocą skargi z ustawy 
akwiliańskiej. Przysługuje ona jednak właścicielowi”.

D. 9, 2, 11, 10: „Iulianus rozpatruje kwestię, czy skarga z ustawy akwiliań-
skiej będzie przysługiwać użytkownikowi mającemu prawo do używania rze-
czy. Ja uważam, że w tym wypadku należy udzielić raczej skargi analogicznej”45.

Paulus twierdził ponadto, iż w przypadku zranienia albo zabicia niewolnika 
obciążonego prawem na rzeczy cudzej przez jego właściciela kwirytarnego, 
użytkownikowi przysługiwała przeciwko właścicielowi actio analogiczna do 
akwiliańskiej.

D. 9, 2, 12: „Paulus w księdze dziesiątej Komentarza do pism Sabinusa: 
Także, wtedy gdy właściciel niewolnika, na którym mam prawo użytkowa-
nia, zranił go albo zabił, zostanie udzielona mi przeciw niemu skarga na wzór 
ustawy akwiliańskiej, stosownie do wartości użytkowania, w taki sposób, by 
przy oszacowaniu szkody uwzględniona została również ta część r., kiedy nie 
miałem jeszcze użytkowania”46.

44  K. Kolańczyk, op.cit., s. 394.
45  D. 9, 2, 11, 9, Ulp. ad. ed.: „Eum, cui vestimenta commodata sunt, non posse, si scis-

sa fuerint, lege Aquilia agere iulianus ait, sed domino eam competere. An fructuarius vel 
usuarius legis Aquiliae actionem haberet, iulianus tractat: et ego puto melius utile iudicium 
ex hac causa dandum”.

46  D. 9, 2, 12, 9, Paul. 10 ad. ed.: „Sed et si proprietatis dominus vulneraverit servum vel 
occiderit, in quo usus fructus meus est, danda est mihi ad exemplum legis Aquiliae actio in 
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Interesująco przedstawiała się sytuacja w przypadku zabicia lub zranienia 
niewolnika objętego współwłasnością przez jednego z jego współwłaścicieli. 
Zdaniem Ulpiana w takiej sytuacji skarga akwiliańska jak najbardziej przy-
sługuje drugiemu z właścicieli (pozostałym właścicielom). Objęcie rzeczy 
współwłasnością nie zmienia bowiem faktu, iż współwłaściciele pozostają 
właścicielami kwirytarnymi tej rzeczy. Niemniej należy pamiętać, iż wysokość 
odszkodowania była wtedy obliczana stosownie do udziału, jaki miał w rzeczy 
każdy z poszkodowanych właścicieli.

D. 9, 2, 19: „Ulpian w księdze osiemnastej Komentarza do edyktu: Gdyby 
zaś wspólnego niewolnika zabił któryś ze współwłaścicieli, to, jak mówi Cel-
sus, będzie odpowiadał z ustawy akwiliańskiej. To samo obowiązuje również 
wówczas, gdyby go zranił”.

D. 9, 2, 20: „Ulpian w księdze czterdziestej Komentarza do edyktu: Oczy-
wiście w zakresie udziału, którego powód jest właścicielem”47.

Obecnie, art. 251 k. c. głosi: „Do ochrony praw rzeczowych ograniczonych 
stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności’’48. W związku z tym, 
osoba władająca rzeczą w dobrej wierze, ale niebędąca właścicielem rzeczy 
ma prawo, w przypadku bezprawnego uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy do 
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od sprawcy deliktu.

Z założenia, ustawa akwiliańska została skonstruowana w celu dochodze-
nia odpowiedzialności za szkody wyrządzone na rzeczach materialnych, nie-
wolnikach oraz określonych gatunkach zwierząt (pecus). Nie regulowała ona 
zagadnienia szkody na osobie stanu wolnego49. Jeżeli został zraniony niewolnik 
– wystąpiła szkoda w majątku właściciela, natomiast w sytuacji, gdy ten sam 
czyn dotkął osobę wolną, niczyi majątek nie uległ uszczupleniu. Początkowo, 
sposób dochodzenia odpowiedzialności za szkodę na osobie wolnej był nie-
zwykle skomplikowany. Służyły do tego dwie skargi: actio iniuriarum, która 
znajdowała zastosowanie wyłącznie, gdy szkoda na osobie wolnej była wyni-
kiem podstępu (dolus) oraz actio de feris, z którymi można było wystąpić tylko 
w bardzo ściśle określonych sytuacjach50.

eum pro portione usus fructus, ut etiam ea pars anni in aestimationem veniat, qua nondum 
usus fructus meus fuit”.

47  D. 9, 2, 19, Ulp. 40 ad. ed.: „Sed si communem servum occiderit quis, aquilia teneri 
eum celsus ait: idem est et si vulneraverit. Scilicet pro ea parte, pro qua dominus est qui 
agat”.

48  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93.
49  R. Zimmermann, op.cit., s. 1014.
50  Ibidem, s. 1014–1015.
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Skarga actio legis aquilae utilis była przyznawana przez prawników kla-
sycznych w sytuacjach, gdy jako niewolnik zraniona została osoba wolna, która 
nie miała wiedzy na temat swojego aktualnego statusu51.

Zgodnie z kluczową, rzymską zasadą „Liberum corpus nullam recepit aesti-
mationem”, w przypadku zranienia osoby wolnej, dochodzenie odszkodowa-
nia w takiej samej wysokości, jak w przypadku zranienia niewolnika nie było 
możliwe, lecz odnosiło się ono raczej do takich kwestii, jak zwrot wydatków 
poniesionych na leczenie czy chociażby utrata zarobków, które poszkodowany 
uzyskałby gdyby do zranienia nie doszło52.

Do powyższych założeń należy jednak podchodzić z pewną dozą scep-
tyzmu. Jak bowiem podkreśla Reinhard Zimmermann, wywodzenie z poje-
dynczego kazusu teorii, iż w przypadku szkody na ciele osoby wolnej juryści 
klasyczni przyznawali odpowiednie skragi zbliżone do akwiliańskiej jest za-
biegiem zbyt ryzykownym. Ponadto część doktryny jest zdania, iż powyższy 
fragment źródłowy został interpolowany przez kompilatorów justyniańskich53.

Wśród uczonych często pojawia się pytanie czy oprócz takich dóbr, jak 
koszty leczenia czy wynagrodzenie za pracę, poszkodowana wskutek zranie-
nia osoba wolna mogła dochodzić odszkodowania z powodu takich ujemnych 
konsekwencji deliktu, jak ból, cierpienie, czy też zeszpecenie? Juryści klasyczni 
udzielali na to pytanie odpowiedzi negatywnej, co zostało wyraźnie zaznaczo-
ne w zawartej w księdzie dziewiątej Digestów wypowiedzi Gaiusa54.

Koncepcja przyznawania okreśonych sum pieniężnych w celu zrekompen-
sowania cierpień osobie wolnej zranionej wskutek deliktu pojawiła się naj-
prawdopodobniej dopiero w germańskim prawie zwyczajowym55.

51  Zob. D. 9, 2, 13: „Ulpianus 18 ad ed. Liber homo suo nomine utilem aquiliae habet 
actionem: directam enim non habet, quoniam dominus membrorum suorum nemo videtur. 
fugitivi autem nomine dominus habet”.

52  Zob. R. Zimmermann, op.cit., s. 1007: „Again, however, the action could be brought 
to recover medical exoenses and the loss of earnings that resulted from his injury”.

53  Ibidem, s. 1017.
54  Zob. D. 9, 3, 7: „Gaius 6 ad ed. provinc. Cum liberi hominis corpus ex eo, quod 

deiectum effusumve quid erit, laesum fuerit, iudex computat mercedes medicis praestitas 
ceteraque impendia, quae in curatione facta sunt, praeterea operarum, quibus caruit aut 
cariturus est ob id, quod inutilis factus est. cicatricium autem aut deformitatis nulla fit 
aestimatio, quia liberum corpus nullam recipit aestimationem”.

55  R. Zimmermann, op.cit., s. 1026.
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3. Współczesne przesłanki odpowiedzialności z tytułu 
bezprawnego wyrządzenia szkody, a ustawa akwiliańska

a. Bezprawność
Wyrządzenie szkody regulowane przez ustawę akwiliańską musiało być bez-
prawne. W prawie współczesnym przez bezprawność należy rozumieć nie-
zgodność określonego zachowania z porządkiem prawnym. Chodzi zatem 
o naruszenie zakazów i nakazów wynikających nie tylko z prawa cywilnego, 
ale ze wszystkich gałęzi prawa (prawo cywilne, prawo karne etc.). Bezprawne 
są również zachowania naruszające obowiązujące w społeczeństwie zasady 
współżycia społecznego56.

Korzenie współczesnych instytucji wyłączających bezprawność czynu 
niedozwolonego możemy zaobserwować już w prawie rzymskim. Jak podają 
bowiem zawarte w Digestach justyniańskich przekazy jurystów klasycznych, 
na gruncie ustawy akwiliańskiej obecne były odpowiedniki współczesnego 
kontratypu obrony koniecznej, stanu wyższej konieczności oraz innych oko-
liczności wyłączających bezprawność czynu zabronionego. W pierwszej kolej-
ności przejdę do omówienia kontratypu obrony koniecznej na gruncie ustawy 
akwiliańskiej.

Pierwsze zasadnicze uregulowania dotyczące „kontratypu” obrony koniecz-
nej w prawie rzymskim pojawiły się na gruncie ustawy XII tablic. Wyrażenie 
„kontratyp” zostało użyte w tej pracy wyłącznie na potrzeby wywodu, gdyż 
z uwagi na kazuistyczny charakter rzymskich przepisów prawnych tego typu 
ogólne pojęcia nie były jeszcze antycznemu ustawodawcy znane. Nie oznacza 
to jednak, iż prawo rzymskie nie regulowało kwestii okoliczności wyłączają-
cych bezprawność czynu zabronionego. Wręcz przeciwnie, regulacje te były na 
tyle dojrzałe pod kątem merytorycznym i aksjologicznym, iż pomimo upadku 
Cesarstwa Rzymskiego przeniknęły one do współczesnych systemów praw-
nych, jednak w nieco zmienionej formie. Mianowicie przyjęły one kształt norm 
o charakterze generalnym i abstrakcyjnym. Uregulowana w ustawie XII tablic 
obrona konieczna została przedstawiona w formie kazuistycznego opisu przy-
padku tzw. kradzieży nocnej (furtum) oraz kradzieży dziennej. Na początku 
zabicie złodzieja nocnego nie było obwarowane żadnymi dodatkowymi wa-
runkami, gdyż jak wskazują przedstawiciele doktryny, już kwestia samej pory 
o jakiej sprawca kradł mogła wskazywać na premedytację i poważniejsze za-

56  Z. Radwański, A. Olejniczak, op.cit., s. 190.



212 Justyna Poliszak

miary, jak np. dokonanie bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie ofiary. 
Z czasem juryści wprowadzili dla broniącego się wymóg podniesienia krzyku, 
który miałby niejako przepłoszyć pospolitego złodzieja mienia. Możliwość 
zabicia w obronie koniecznej złodzieja dziennego była zaś uzależniona od ko-
nieczności kumulatywnego spełnienia dwóch warunków. Po pierwsze złodziej 
dzienny musiał bronić się orężem, gdyż wskazywało to na zamiar zabicia lub 
zranienia okradanego. Po drugie niezwłocznie po odparciu zamachu należało 
wezwać sąsiadów, co miało prawdopodobnie pełnić funkcję dowodową57.

Lex Aquilia, mimo iż regulowała kwestię dotyczącą deliktów prawa prywat-
nego, dała podstawy funkcjonowania niezwykle istotnych instytucji współcze-
snego prawa karnego. Jurysta Paulus głosił bowiem, że:

D. 9, 2, 45, 4: „Wszystkie ustawy zezwalają bowiem siłą bronić się przeciw 
przemocy. Jeśli jednak dla własnej obrony rzucę kamieniem w napastnika, lecz 
uderzę nie jego, ale osobę przechodzącą obok, będę odpowiadał na podstawie 
ustawy akwiliańskiej. Dozwala się bowiem zranić tylko tego, kto stosuje przemoc, 
ale i to jedynie wtedy, gdy stało się to w celu obrony, nie zaś z powodu zemsty”58.

Można wywnioskować, że stwierdzenie iż wszystkie ustawy zezwalają bro-
nić się przed przemocą stanowi o wyraźnym wyłączeniu bezprawności czynów 
popełnionych w obronie koniecznej. Ponadto Paulus po raz pierwszy sformo-
wał tutaj dosłowny zakaz krwawej zemsty w prawie rzymskim. Warto zwrócić 
uwagę, iż kształtuje się w tym miejscu zalążek znamienia konieczności obro-
ny. Obrona konieczna jest bowiem dopuszczalna tylko wtedy, gdy działanie 
sprawcy motywowane jest wyłącznie odparciem bezprawnego i bezpośrednie-
go zamachu na dobro prawnie chronione, nie zaś z powodu zemsty i innych 
pobudek.

Rozważenia wymaga również zapis mówiący, iż przypadkowe zranienie in-
nej osoby niż napastnik powoduje odpowiedzialność na gruncie ustawy akwi-
liańskiej. Co ciekawe, brak jest regulacji w tym względzie na gruncie normują-
cej odpowiedzialność karną ustawy Lex Cornelia de sicariis et veneficis. Można 
zatem przypuszczać, iż w przypadku tego rodzaju błędu odpowiedzialność 
miała charakter wyłącznie prywatnoprawny, nie zaś karnoprawny. Ponadto 

57  K. Amielańczyk, Crimina legitima w rzymskim prawie publicznym, Lublin 2001, 
s. 101.

58  D. 9, 2, 45, Paul. 10 ad. sab.: „Qui, cum aliter tueri se non possent, damni culpam 
dederint, innoxii sunt: vim enim vi defendere omnes leges omniaque iura permittunt. sed 
si defendendi mei causa lapidem in adversarium misero, sed non eum, sed praetereuntem 
percussero, tenebor lege Aquilia: illum enim solum qui vim infert ferire conceditur, et hoc, 
si tuendi dumtaxat, non etiam ulciscendi causa factum sit”.
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znamię konieczności obrony na gruncie lex Aquilia rozpatrywane było po-
dobnie, jak czynią to współcześni prawnicy. Przeprowadzano bowiem bardzo 
dokładny test na to czy działanie sprawcy rzeczywiście było motywowane od-
parciem bezprawnego zamachu. Wskazywano ponadto że każdy przypadek 
powinien być rozpatrywany indywidualnie59.

Słuszny wydaje się pogląd Reinharda Zimmermanna mówiący, iż warunki 
uregulowanej w Digestach obrony koniecznej zbliżone były do współczesnych 
znamion tego kontratypu. Użycie siły dopuszczalne było bowiem wyłącznie 
w sytuacji, gdy akt przemocy miał charakter bezprawny60. Ponadto zamach ten 
musiał cechować się bezpośredniością. Użycie siły wobec osoby, która zakończy-
ła już atak nie mogło być usprawiedliwione, gdyż stanowiłoby ono akt zemsty, 
a nie przejaw zachowania ukierunkowanego na ochronę dobra prawnego przed 
przemocą61. Kolejnym warunkiem użycia siły wskazywanym przez Reinharda 
Zimmermanna była konieczność obrony. Zdaniem tego autora na gruncie lex 
Aquilia obowiązywała zasada subsydiarności obrony koniecznej, ponieważ jeśli 
napadnięty miał możliwości uniknięcia zamachu poprzez np. aresztowanie zło-
dzieja, stosowanie wobec niego przemocy nie było dozwolone62.

Istnieje wiele przykładów europejskich ustawodawstw, które w uregulowa-
niach dotyczących obrony koniecznej wciąż kontynuują zapoczątkowane przez 
rzymskich prawników zasady63.

59  Por. A. Borkowski, P. Du. Plessis, op.cit., s. 236.
60  Zob. R. Zimmermann, op.cit., s. 999: „Off course, there were certain limits to the 

right of self – defense. It was admissible only against unlawful attack”.
61  Zob. ibidem, s. 999–1000: „Furthermore, the attack had to be imminent. Use of force 

against a person who has already completed his attack cannot be justified, since it continues 
an act of revenge, rather than self – defence”.

62  Zob. ibidem, s. 1000: „Off course, if one’s life was threatened, one was allowed to kill 
the attacker. But if an imminent theft could have been prevented by arresting the thief, it 
was not permissible quite simply to stab him to death”.

63  Zob. ibidem, s. 1000. Reinhard Zimmermann wskazał kilka przykładów europej-
skich ustaw, które w swych uregulowaniach dotyczących obrony koniecznej wciąż konty-
nuują rzymską tradycję. I tak holenderska ustawa karna uzależnia dopuszczalność obrony 
koniecznej od zaistnienia trzech kluczowych przesłanek: „circa causam” (powodem aktu 
przemocy musi być wyłacznie obrona, a nie zemsta), „circa tempus” (atak musi być bezpo-
średni) oraz „circa modum” (wymóg konieczności oraz umiarkowania obrony). Doktryna 
chrześcijańska wskazywała zaś na wymóg zgodności aktu obrony koniecznej z prawem 
natury. Uważano że osoba, która stosuje wobec swojego bliźniego przemoc godzi się tym 
samym z faktem, iż może zostać zabita, a jej zachowanie należy przez to traktować na 
równi z aktem samobójczym, który jest zamachem przeciwko Bogu.
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Współczesny polski Kodeks cywilny również przewiduje obronę koniecz-
ną jako jedną z przesłanek wyłączających bezprawność zachowania sprawcy 
czynu niedozwolonego. Obrona konieczna uregulowana została w art. 424 k.c. 
i polega na odparciu bezprawnego i bezpośredniego zamachu na jakiekolwiek 
dobro własne lub innej osoby. Ten, kto działa w obronie koniecznej nie jest 
odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną innej osobie64.

Wypowiedziane w Digestach zdanie jurysty Paulusa wskazuje również na 
obecność w prawie rzymskim stanu wyższej konieczności, jako przesłanki 
wyłączającej bezprawność zachowania sprawcy czynu niedozwolonego. Na 
pierwszy rzut oka powyższe wyrażenie może wskazywać na stan wyższej ko-
nieczności wyłączający winę. Należy jednak pamiętać, iż początkowo winę 
na gruncie lex Aquilia traktowano jako element subiektywny bezprawności. 
W każdym razie sprawca działający celem ratowania dobra prawnego, jeżeli 
nie udało mu się uniknąć niebezpieczeństwa w inny sposób, nie odpowiadał 
na podstawie lex Aquilia. Przyczyną, która pozwala twierdzić, iż omawiany 
przepis stanowi odpowiednik współczesnej instytucji stanu wyższej koniecz-
ności, a nie obrony koniecznej jest brak wskazania w nim, iż działania obronne 
mają być skierowane wyłącznie przeciwko bezprawnemu zamachowi pocho-
dzącemu od człowieka. Wydaje się, że podobnie jak współcześnie – źródłem 
niebezpieczeństwa mogło być np. zachowanie zwierzęcia lub oddziaływanie 
sił przyrody. Ustawa akwiliańska przewidywała w okresie prawa klasycznego 
subsydiarność instytucji stanu wyższej konieczności. Paulus wskazuje bowiem 
wyraźnie, iż z instytucji tej skorzystać można wyłącznie w sytuacji, gdy „nie 
można obronić się w inny sposób’’65.

D. 9, 2, 45: „Ci, którzy nie mogąc obronić się w inny sposób wyrządzili jakąś 
szkodę są wolni od winy”66.

Przesłanka subsydiarności stanu wyższej konieczności została przejęta przez 
współczesne prawo cywilne. Obecnie stan wyższej konieczności został uregulo-
wany w art. 23 k.c. i polega na zniszczeniu lub uszkodzeniu cudzej rzeczy albo 
zabiciu cudzego zwierzęcia w celu odwrócenia od siebie albo od innych niebez-
pieczeństwa grożącego bezpośrednio od tej rzeczy lub zwierzęcia67.

Osoba, która dokonała zniszczenia albo uszkodzenia cudzej rzeczy albo zra-
niła lub zabiła cudze zwierzę działając w warunkach stanu wyższej konieczności 

64  W. Czachórski (red.), Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2004, s. 216.
65  Ibidem.
66  D. 9, 2, 45, Paul. 10 ad. sab.: „Scientiam hic pro patientia accipimus, ut qui prohibere 

potuit teneatur, si non fecerit”.
67  W. Czachórski (red.), op.cit., s. 216.
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nie odpowiada za wyrządzoną szkodę, jeżeli spełniła łącznie trzy przesłanki. Po 
pierwsze sprawca sam nie wywołał grożącego dobru prawnemu niebezpieczeń-
stwa, np. nie drażnił psa, który zaatakował. Po drugie analogicznie jak na grun-
cie lex Aquilia – niebezpieczeństwu nie można było zapobiec w inny sposób, 
jak przez wyrządzenie szkody. Po trzecie ratowane dobro przedstawia wartość 
oczywiście wyższą aniżeli dobro poświęcone68.

Kolejną przesłanką wyłączającą bezprawność na gruncie lex Aquilia była 
niewątpliwie zgoda pokrzywdzonego. Zdaniem Jerzego Krzynówka, prawo 
rzymskie nie wypracowało jednolitego stanowiska co do znaczenia reguły 
volenti non fit iniuria. Z uwagi na kazuistyczny charakter przepisów prawa 
rzymskiego, sformowania wyrażające wyłączenie bezprawności, a co za tym 
idzie – odpowiedzialności deliktowej należy oceniać w kontekście konkretne-
go przypadku. Ich znaczenie musi być czytane dopiero przez egzegezę źródła69.

Na gruncie współczesnego prawa cywilnego zgoda poszkodowanego może 
uchylić bezprawność zachowania sprawcy deliktu, ale tylko w takim zakresie, 
w jakim poszkodowany może dysponować swoimi dobrami. Większość przed-
stawicieli doktryny przyjmuje, iż w sferze stosunków majątkowych zgoda poszko-
dowanego jest szeroko uwzględniana. Natomiast jeśli chodzi o obszar stosunków 
niemajątkowych to zgoda ta podlega ograniczeniom ze względu na ochronę życia 
lub zdrowia. Poszkodowany wyrażając zgodę na naruszenie jakichś dóbr powi-
nien być świadomy skutków tego naruszenia. Pojawia się na tym etapie problem 
świadomej zgody przy dokonywaniu zabiegów lekarskich70. Brak zgody na le-
czenie, przekroczenie zakresu zgody bądź niepoinformowanie poszkodowanego 
o ryzyku i skutkach zabiegu stanowi bowiem podstawę do uznania winy lekarza71.

Zgoda pokrzywdzonego wyłącza bezprawność zachowania sprawcy, który 
narusza dobra pokrzywdzonego w zakresie objętym zgodą. Jest ona bowiem 
aktem stanowiącym wyraz uprawnienia każdego człowieka do decydowania 
w kwestii swoich dóbr. Zgoda nie musi przejawiać się przez zachowanie dosłow-
ne. Może być również dorozumiana jako brak sprzeciwu. O braku sprzeciwu 
możemy jednak mówić dopiero wtedy, gdy istniała okazja to swobodnego wyra-
żenia sprzeciwu, a mimo to uprawniony w tym zakresie jednoznacznie pozostał  
 

68  Ibidem.
69  J. Krzynówek, Volenti non fit iniuria. Powstanie i historia reguł, [w:] Łacińskie pare-

mie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich, re. W. Wołodkiewicz, 
J. Krzynówek, Warszawa 2001, s. 268.

70  Z. Radwański, A. Olejniczak, op.cit., s. 204.
71  Ibidem, s. 205.
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bezczynny. Ponadto należy pamiętać, iż każda sytuacja udzielenia zgody bądź 
jej braku powinna być rozpatrywana w kontekście okoliczności konkretnego 
przypadku72.

b. Wina
Rozwinięta na gruncie prawa rzymskiego bogata teoria winy znalazła swój 
oddźwięk we współczesnych systemach prawa. Początkowo kluczową prze-
słanką do przyjęcia odpowiedzialności na gruncie lex Aquilia była obiektyw-
na bezprawność działania sprawcy deliktu. Kwestię zaistnienia tej przesłanki 
rozpatrywano z pominięciem subiektywnego elementu winy. Z czasem jednak 
juryści klasyczni, pod ustawowe słowo iniuria (bezprawie) podciągali również 
culpa obejmujące także niedbalstwo. W prawie justyniańskim culpa nawet 
najlżejsza rozumiana była czysto subiektywnie jako zwyczajne niedbalstwo. 
Rozwój antycznego pojęcia culpa dał solidną podstawę współczesnym, jak-
że istotnym rozważaniom na temat kwestii dochowania należytej staranności 
w przypadku bezprawnego wyrządzenia szkody poprzez zaniechanie73. 

Juryści klasyczni rozumieli winę, jako brak prawnego usprawiedliwienia 
zachowania wywołującego szkodę zgodnie z kluczową zasadą: onus probandi 
incubit ei qui dicit non ei qui negat, w prawie klasycznym nakładano na stronę 
powodową obowiązek udowodnienia culpa74.

Oprócz culpa jako formę winy Rzymianie wyróżniali oczywiście dolus, 
który polegał na umyślnym wyrządzeniu szkody. Pierwotnie terminem do-
lus określano zamiar lub działanie w zamiarze. Z czasem do określenia do-
lus zaczęto dodawać przymiotnik malus – zamiar naganny. Następnie juryści 
klasyczni wprowadzili do pojęcia zamiaru także element podstępu. W prawie 
klasycznym dolus rozumiano przede wszystkim jako umyślne wyrządzenie 
szkody. Jak podkreśla Wiesław Litewski, koncepcja dolus poszła znacznie da-
lej w okresie prawa poklasycznego. Zaczęto bowiem podkreślać także jego 
moralną naganność75.

Należy przychylić się do poglądu Marka Kuryłowicza, iż na gruncie przepi-
sów lex Aquilia rzymska jurysprudencja rozwinęła drogą starannej wykładni 
pojęcie winy jako niedbalstwa (culpa) lub nawet nieumiejętności (imperitia)76.

72  Ibidem, s. 202.
73  W. Litewski, op.cit., s. 309.
74  A. Borkowski, P. Du. Plessis, op.cit., s. 324.
75  W. Litewski, op.cit., s. 311.
76  M. Kuryłowicz, op.cit., s. 283.
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Problem lekkomyślności i niedbalstwa jako formy winy nieumyślnej dosko-
nale zobrazował Ulpian w księdze dziewiątej Digestów justyniańskich. Zda-
niem jurysty ustawa akwiliańska będzie miała zastosowanie, gdy ktoś nadmier-
nie obładowany zrzuci ciężar i zabije nim niewolnika.

D. 9, 2, 7, 2: „Ustawa akwiliańska będzie miała także zastosowanie, gdy ktoś 
nadmiernie obładowany zrzucił ciężar i zabił niewolnika. Od niego samego 
zależało przecież, by się tak nie obciążać. Jednak gdy ktoś by się poślizgnął 
i przygniótł ciężarem cudzego niewolnika, to, jak mówi Pegasus, będzie od-
powiadał na podstawie ustawy akwiliańskiej tylko wtedy, gdyby obładował się 
nadmiernie albo bardzo nieostrożnie przechodził przez śliskie miejsce”77.

Na kwestię lekkomyślności i niedbalstwa jako formy winy przy bezprawnym 
wyrządzeniu szkody wskazywał również Paulus na przykładzie podpalenia 
ścierniska w dzień wietrzny, które spowodowało rozprzestrzenienie się ognia, 
a w konsekwencji powstanie szkód w cudzym mieniu. Osoba, która zdecydo-
wała się na podpalenie ścierniska w dzień wietrzny miała bowiem możliwość 
przewidzenia, z jakimi skutkami może wiązać się taka decyzja. W sytuacji takiej 
poszkodowanemu przysługiwała skarga analogiczna do skargi akwiliańskiej.

D. 9, 2, 30, 3: „Także przy tej skardze, która ma źródło w omawianym roz-
dziale ustawy, karane są zamiar umyślny oraz lekkomyślność i niedbalstwo. 
Z tego powodu, jeśli ktoś podpalił swoje ściernisko albo kolczaste zarośla, aby 
je wypalić, a ogień się rozszerzył i poszedł dalej, wyrządził szkody w cudzych 
zasiewach lub cudzej winnicy, badamy czy doszło do tego z powodu braku jego 
doświadczenia lub niedbalstwa. Jeśli bowiem zrobił to w dzień wietrzny, jest 
winien lekkomyślności (ponieważ za sprawcę szkody uważa się również tego, 
kto daje powód do jej wystąpienia). Taki sam jest rodzaj winy osoby, która nie 
dopilnowała, żeby ogień nie rozprzestrzeniał się dalej. Jeśli jednak dopilnowała 
wszystkiego, co należało, albo nagły poryw wiatru przerzucił ogień dalej, brak 
jest zawinienia”78.

77  D. 9, 2, 7, 2, Ulp. 18 ad. ed.: „Sed si quis plus iusto oneratus deiecerit onus et servum 
occiderit, aquilia locum habet: fuit enim in ipsius arbitrio ita se non onerare. nam et si lap-
sus aliquis servum alienum onere presserit, pegasus ait lege Aquilia eum teneri ita demum, 
si vel plus iusto se oneraverit vel neglegentius per lubricum transierit”.

78  D. 9, 2, 30, 3, Paul. 22 ad. ed.: „In hac quoque actione, quae ex hoc capitulo oritur, 
dolus et culpa punitur: ideoque si quis in stipulam suam vel spinam comburendae eius 
causa ignem immiserit et ulterius evagatus et progressus ignis alienam segetem vel vineam 
laeserit, requiramus, num imperitia eius aut neglegentia id accidit. nam si die ventoso id 
fecit, culpae reus est (nam et qui occasionem praestat, damnum fecisse videtur): in eodem 
crimine est et qui non observavit, ne ignis longius procederet. at si omnia quae oportuit 
observavit vel subita vis venti longius ignem produxit, caret culpa”.
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Rzymscy juryści podkreślali ponadto, iż przy ocenie kwestii odpowiedzial-
ności z tytułu damnum iniuria datum powinien być brany pod uwagę nawet 
najmniejszy stopień winy. Znamienny jest w tym przypadku zawarty w Di-
gestach kazus bezprawnego wyrządzenia szkody przez niewolnika za zgodą 
jego pana. Paulus utożsamiał bowiem pojęcie winy także z kwestią wiedzy 
rozumianej jako „godzenie się na coś’’.

D, 9, 2, 44: „Przy stosowaniu ustawy akwiliańskiej brany jest pod uwagę na-
wet najmniejszy stopień winy. Nie ulega wątpliwości, że zawsze, gdy niewolnik 
rani lub zabija za wiedzą swojego właściciela, ten ostatni ponosi odpowiedzial-
ność na podstawie ustawy akwiliańskiej”79.

D, 9, 2, 45: „Rozumiemy tutaj »wiedzę« jako »godzenie się na coś« dlatego 
też ponosi odpowiedzialność ktoś, kto mógł zabronić, a nie uczynił tego”80.

Juryści klasyczni niezwykle szeroko opracowali problematykę kwestii za-
chowania należytej staranności. Bez wątpienia można stwierdzić, iż zainspi-
rowane treścią ustawy akwiliańskiej wypowiedzi jurystów klasycznych dały 
podstawy współczesnego rozumienia pojęcia należytej staranności oraz for-
mowania na jego podstawie kluczowych reguł obowiązujących w stosunkach 
danego rodzaju. Antyczni juryści, twórczo interpretując przepisy ustawy akwi-
liańskiej, wskazywali na podwyższony poziom należytej staranności wyma-
ganej od osób trudniących się danymi czynnościami zawodowo, a także od 
mającego pod władzą niewolników i członków rodziny pater familias. Pozwa-
ny w procesie o bezprawne wyrządzenie szkody, aby odeprzeć zarzut o braku 
dochowania wymaganych reguł ostrożności mógł wykazać, iż swoje czynności 
wykonywał z zachowaniem wszelkich wymaganych od niego reguł należytej 
staranności, a mimo to doszło do wyrządzenia szkody (brak związku przyczy-
nowego między zachowaniem pozwanego, a szkodą)81. 

Zdaniem Reinharda Zimmermanna lekarze oraz inni profesjonaliści nie 
podlegali ocenie w kategoriach swojego doświadczenia, czy też wykształcenia. 
Przy ocenie odpowiedzialności osoby wykonującej swoisty „zawód zaufania” 
istotne było jedynie to czy posiadali oni umiejętności, które w sposób zasadny 
winny być wymagane od osoby trudniącej się daną profesją82.

79  D, 9, 2, 44, Ulp. 42 ad. sab.: „In lege Aquilia et levissima culpa venit. Quotiens sciente 
domino servus vulnerat vel occidit, aquilia dominum teneri dubium non est”.

80  D, 9, 2, 45, Paul. 10 ad. sab.: „Scientiam hic pro patientia accipimus, ut qui prohibere 
potuit teneatur, si non fecerit”.

81  A. Borkowski, P. Du Plessis, op.cit., s. 235.
82  Zob. R. Zimmermann, op.cit., s. 1009: „Nobody who had undertaken a particular 

job could escape liability by claiming that he did not possess the necesarry skills to carry 
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Analizowany przy okazji omawiania okoliczności wyłączających bezpraw-
ność kazus fryzjera golącego niewolnika na boisku do gry w piłkę można rów-
nież wskazać jako przykład niedochowania reguł ostrożności wymaganych od 
profesjonalistów. Fryzjer, jako osoba wykonująca zawód wymagający obcho-
dzenia się z narzędziami ostrymi (brzytwa, nożyce itp.), powinien bowiem 
dochować szczególnych reguł ostrożności, zwłaszcza w kwestii wyboru miej-
sca wykonywania czynności zawodowych (miejsce niezaludnione, o słabym 
natężeniu ruchu itp.).

W wypowiedzi Gaiusa zawartej w Digestach pojawia się zalążek żywo dys-
kutowanej współcześnie problematyki niedochowania zasad należytej staran-
ności przez lekarza.

D. 9, 2, 8: „To samo obowiązuje, jeśli lekarz błędnie zastosował lekarstwo. 
Także ten, kto dokonał udanego zabiegu, ale poniechał dalszego leczenia, nie 
będzie wolny od odpowiedzialności, lecz uważa się go za osobę winną”83.

Analogicznie, jak to miało miejsce w prawie rzymskim, we współczesnym 
prawie cywilnym, pojęcie niedbalstwa (wina nieumyślna) wiąże się z niedoło-
żeniem wymaganej staranności. Kwestię mierników należytej staranności na 
gruncie prawa polskiego reguluje art. 335 k.c. Przepis ten zobowiązuje do za-
chowania należytej staranności wymaganej w stosunkach danego rodzaju. Zda-
niem Zbigniewa Radwańskiego i Adama Olejniczaka jest to miernik obiektywny 
formowany jako wzorzec właściwego zachowania dla każdego, kto znajdzie się 
w określonej sytuacji84. Wymóg zachowania tego rodzaju reguł ostrożności był 
już wskazywany na gruncie prawa rzymskiego. Przytoczone powyżej kazusy 
rozpalenia ogniska na ściernisku w dzień wietrzny. Czy też nadmiernego „ob-
ładowania się’’ zdają się potwierdzać tezę, iż Rzymianie wymagali od przecięt-
nego dorosłego, dysponującego pełnym rozeznaniem obywatela przestrzegania 
zasad należytej staranności w zwykłych sytuacjach życia codziennego. Przykład 
przywiązania Rzymian do przestrzegania reguł należytej staranności stanowi 

out that job. If a doctor operated unskillfully or if he caused damage by making the wrong 
use of a drug”.

83  D. 9, 2, 8, Gai. 7 ad.ed. provinc.: „Idem iuris est, si medicamento perperam usus 
fuerit. sed et qui bene secuerit et dereliquit curationem, securus non erit, sed culpae reus 
intellegitur. mulionem quoque, si per imperitiam impetum mularum retinere non potuerit, 
si eae alienum hominem obtriverint, volgo dicitur culpae nomine teneri. idem dicitur et si 
propter infirmitatem sustinere mularum impetum non potuerit: nec videtur iniquum, si 
infirmitas culpae adnumeretur, cum affectare quisque non debeat, in quo vel intellegit vel 
intellegere debet infirmitatem suam alii periculosam futuram. idem iuris est in persona eius, 
qui impetum equi, quo vehebatur, propter imperitiam vel infirmitatem retinere non poterit”.

84  Z. Radwański, A. Olejniczak, op.cit., s. 208.
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również przekazany przez Ulpiana kazus poganiacza mułów. Winę nieumyślną 
w postaci niedbalstwa (lekkomyślności) ponosi bowiem również osoba, która 
z powodu braku umiejętności nie potrafiła zatrzymać tłoczących się mułów. 
Warto również wskazać, iż usprawiedliwienia nie stanowi fakt, iż poganiacz 
mułów nie zatrzymał ich, ponieważ był za słaby. Nikt bowiem nie powinien 
podejmować się danych czynności, jeżeli wie, że jego słabość lub brak wiedzy 
w danej dziedzinie może spowodować szkodę. Kazus ten stanowi zatem po-
twierdzenie tezy, iż Rzymianie rozumieli winę nieumyślną także jako najlżejszy 
stopień niedbalstwa.

D. 9, 2, 8, 1: „Przyjmuje się powszechnie, że na zasadzie winy jest odpowie-
dzialny także poganiacz mułów, jeśli z powodu braku umiejętności nie potra-
fi zatrzymać gwałtownego naporu i stratowały one cudzego niewolnika. To 
samo przyjmuje się w sytuacji, gdyby nie mógł on powstrzymać tłoczących się 
mułów z powodu słabości. Nie wydaje się niesłuszne, że brak odpowiedniej 
siły traktuje się jak winę, gdyż nikt nie powinien podejmować się zadania, 
przy którym wie lub powinien wiedzieć, że jego słabość może spowodować 
zagrożenie dla innych. To samo obwiązuje w stosunku do osoby, która jadąc 
na koniu nie potrafiła z powodu braku umiejętności lub siły zatrzymać go, gdy 
poniósł”85.

Współcześnie odpowiedzialność z tytułu wyrządzenia szkody opiera się nie 
tylko na zasadzie winy, ale także na innych zasadach. Zalicza się do nich zasadę 
ryzyka tudzież zasadę słuszności. Podstawową zasadą odpowiedzialności jest 
zasada winy, jednak w szczególnych przypadkach stosuje się również dwie 
pozostałe zasady86.

Zgodnie z zasadą winy, za szkodę odpowiedzialny jest ten, kto wyrządził ją 
z własnej winy, a więc zachował się niezgodnie z ogólnie przyjętym wzorcem 
człowieka ostrożnego i szanującego prawa innych osób, a uczynił to w spo-
sób umyślny bądź poprzez niedbalstwo, czyli brak dochowania należytej sta-
ranności w stosunkach danego rodzaju. W przypadku odpowiedzialności na 

85  D. 9, 2, 8, 1, Gai. 7 ad ed. provinc.: „Mulionem quoque, si per imperitiam impetum 
mularum retinere non potuerit, si eae alienum hominem obtriverint, volgo dicitur culpae 
nomine teneri. idem dicitur et si propter infirmitatem sustinere mularum impetum non 
potuerit: nec videtur iniquum, si infirmitas culpae adnumeretur, cum affectare quisque non 
debeat, in quo vel intellegit vel intellegere debet infirmitatem suam alii periculosam futur-
am. idem iuris est in persona eius, qui impetum equi, quo vehebatur, propter imperitiam 
vel infirmitatem retinere non poterit”.

86  Por. R. Longschamps de Berier, Polskie prawo cywilne. Zobowiązania, Poznań 1999, 
s. 232.
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zasadzie słuszności, analogicznie jak w prawie rzymskim – ciężar dowodu 
spoczywa na poszkodowanym87. Na zasadzie ryzyka odpowiadają zaś osoby 
prowadzące działalność, która jest przez prawo dozwolona, jednak wiąże się 
ze szczególnym niebezpieczeństwem wystąpienia szkód w dobrach prawnych 
innych osób. Na zasadzie ryzyka odpowiadają m.in. osoby posługujące się pod-
władnymi czy chociażby osoby zajmujące pomieszczenie z tytułu wyrządzenia 
szkody poprzez wyrzucenie, wylanie lub spadnięcie czegoś z pomieszczenia88.

Istnieje jednak kilka sytuacji, w których ustawodawca nakłada na daną oso-
bę odpowiedzialność, mimo iż nie ma ani winy, ani szczególnego tytułu do 
ponoszenia ryzyka, ale wymagają tego zasady słuszności. Na zasadzie słuszno-
ści opiera się obecnie odpowiedzialność osób niepoczytalnych za wyrządzone 
przez nie szkody oraz odpowiedzialność właścicieli zwierząt lub osób posłu-
gujących się zwierzętami za szkodę wyrządzoną przez zwierzęta, mimo braku 
odpowiedzialności ze strony tych osób89.

Warto przy tym zaznaczyć, iż z zalążkami kwestii odpowiedzialności na zasa-
dzie ryzyka mieliśmy do czynienia już w prawie rzymskim. Edykt pretorski prze-
widywał bowiem przypadki odpowiedzialności osoby zajmującej pomieszczenie 
za szkody wyrządzone poprzez wylanie lub wyrzucenie czegoś z zajmowanego 
pomieszczenia (effusum vel deiectum). Specyfika tej regulacji wyrażała się w tym, 
że osoba zajmująca pomieszczenie ponosiła odpowiedzialność niezależnie od 
tego czy wyrzucenia lub wylania dokonała ona sama, czy zrobił to ktoś inny. 
Zdaniem Witolda Wołodkiewicza unormowanie dotyczące odpowiedzialności 
za effusum vel deiectum stanowiło swoistego rodzaju uzupełnienie ustawy akwi-
liańskiej. Lex Aquilia nie przewidywała bowiem odpowiedzialności za szkody 
wyrządzone na ciele osoby wolnej, a ponadto – restrykcyjna przesłanka wyrzą-
dzenia szkody corpore corpori wyłączałaby jej stosowanie w przypadkach wyrzą-
dzenia szkód poprzez wyrzucenie lub wylanie czegoś z budynku90.

O odpowiedzialności z tytułu effusum vel deiectum wiemy najwięcej z za-
wartego w Digestach przekazu Ulpiana dotyczącego edyktu pretorskiego.

D. 9, 3, 1, 1: „Ulpianus w księdze dwudziestej Komentarza do edyktu: Pretor 
stanowi w odniesieniu do tych, którzy wyrzucili lub wylali coś z zamieszkałych 
pomieszczeń: Przeciwko temu, kto mieszkał tam, skąd coś zostanie wyrzucone 
lub wylane na takie miejsce, przez które ludzie zwykle przechodzą lub gdzie 

87  Ibidem.
88  Ibidem.
89  Ibidem, s. 233.
90  W. Wołodkiewicz, Obligationes..., op.cit., s. 110–111.
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się zatrzymują, udzielę skargi o podwójną wartość wyrządzonej lub spowodo-
wanej przez to szkody. Jeśli zostanie postawiony zarzut, że od tego uderzenia 
zginął wolny człowiek, udzielę skargi o pięćdziesiąt złotych monet (aureusów). 
Jeśli będzie żył, ale zostanie postawiony zarzut, że jest poszkodowany, udzielę 
skargi na taką kwotę, na jaką sędzia uzna za słuszne zasądzić z tego powodu 
tego, przeciwko komu toczy się postępowanie. Jeśli zostanie postawiony za-
rzut, że czynu dokonał niewolnik bez wiedzy właściciela, dodam do skargi 
formułę: albo wydać go poszkodowanemu w ramach odpowiedzialności nok-
salnej za popęłniony delikt”91.

Zdaniem Reinharda Zimmermanna w omawianym wcześniej kazusie fryzje-
ra również zarysowywuje się koncepcja odpowiedzialności na zasadzie ryzyka 
po stronie jego klienta. Powinien on bowiem, zgodnie z wymogiem zachowa-
nia należytej staranności, uniknąć tego incydentu proponując np. inne miejsce 
wykonania usługi. Poddając się czynności z wykorzystaniem ostrego narzędzia 
w miejscu, w którym wykonuje się gwałtowne ruchy winien on bowiem liczyć się 
z ryzykiem ciężkiego zranienia. Koncepcja ta została przejęta do współczesnej 
doktryny common law. Zgodnie z nią, jeżeli wina za spowodowanie wypadku 
istnieje po obu stronach, to bezpośrednio za szkodę będzie odpowiedzialna ta 
osoba, która miała „ostatnią możliwość” uniknięcia lub zapobieżenia szkodzie, 
ale tego nie uczyniła92. Ryzyko wyrażało się tutaj w tym, iż klient poprzez wyra-
żenie zgody na poddanie się usłudze w miejscu niebezpiecznym powinien liczyć 
się z ryzykiem wyrządzenia szkody poprzez śmiertelne zranienie. W związku 
z powyższym obie strony – zarówno fryzjer, jak i jego klient byli z własnej winy 
włączeni w wydarzenie powodujące powstanie szkody i winni liczyć się z jego 
konsekwencjami93.

Już na gruncie prawa rzymskiego podkreślano, iż winę można przypisać 
tylko takiemu człowiekowi, który działa z dostatecznym rozeznaniem. Stan 
dostatecznego rozeznania obejmuje poczytalność i dojrzałość psychiczną. 

91  D. 9, 3, 1, 1, Ulp. 23 ad ed.: „Praetor ait de his, qui deiecerint vel effuderint: unde in 
eum locum, quo volgo iter fiet vel in quo consistetur, deiectum vel effusum quid erit, quan-
tum ex ea re damnum datum factumve erit, in eum, qui ibi habitaverit, in duplum iudicium 
dabo. si eo ictu homo liber perisse dicetur, quinquaginta aureorum iudicium dabo. si vivet 
nocitumque ei esse dicetur, quantum ob eam rem aequum iudici videbitur eum cum quo 
agetur condemnari, tanti iudicium dabo. si servus insciente domino fecisse dicetur, in iudicio 
adiciam: aut noxam dedere.

92  R. Zimmermann, op.cit., s. 1012: „As a result of it, the entire blame was now thrown 
on whoever had had the last opportunity of avoiding the harm”.

93  Ibidem, s. 113.
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Obecnie winę, a co za tym idzie – odpowiedzialność z tytułu czynu niedo-
zwolonego wyłączają wiek sprawcy oraz stan jego niepoczytalności94.

Problematyka przesłanek wyłączających winę kształtowała się podobnie 
w lex Aquilia.

W prawie rzymskim odpowiedzialność za czyny niedozwolone popełnione 
przez dzieci oraz przez niewolników była ściśle powiązana z instytucją noksal-
ności. Jeśli delikt popełnił niewolnik lub dziecko rodziny, to poszkodowanemu 
przysługiwała tzw. actio noxalis przeciwko sprawującemu władzę pater fami-
lias. Ten ostatni mógł albo wydać sprawcę – noxae deditio (zdaniem Wiesława 
Litewskiego – czasowo w celu odpracowania długu) albo zapłacić karę prywat-
ną. W prawie justyniańskim noxae deditio dzieci będących pod władzą pater 
familias wyszła z użycia95.

Według Ulpiana odpowiedzialność na podstawie lex Aquilia wyłączona 
była w przypadku, gdy sprawcą deliktu było dziecko poniżej siódmego roku 
życia.

D. 9, 2, 5, 2: „To samo trzeba powiedzieć nawet, gdy szkodę wyrządziło 
dziecko poniżej siódmego roku życia”96.

Na gruncie polskiego prawa cywilnego odpowiedzialności na zasadzie winy 
za wyrządzoną szkodę nie ponosi małoletni poniżej trzynastego roku życia. 
Przyjmuje się bowiem, iż osoby takie nie mają dostatecznego rozeznania co do 
skutków swojego zachowania. Dyskusyjna jest natomiast kwestia małoletniego, 
który ukończył trzynasty rok życia. Otóż doktryna wskazuje, iż w przypadku 
osób małoletnich powyżej trzynastego roku życia, stan ich rozeznania należy 
badać w każdym przypadku indywidualnie97.

W polskim prawie cywilnym kwestia indywidualnego rozstrzygania przy-
padków popełnienia czynu niedozwolonego przez osobę małoletnią, która nie 
ukończyła trzynastego roku życia rodzi wątpliwości co do tego, na kim spoczywa 
ciężar dowodu odpowiedzialności takiej osoby. W kwestii tej ukształtowały się 
w doktrynie dwa odmienne poglądy. Pierwszy z nich zakłada, iż ciężar dowodu 
w takie sytuacji spoczywa na poszkodowanym, co uzasadnione jest tym, iż to 
on domaga się odszkodowania, a więc „onus probandi incumbit ei qui dicit, non 
ei qui negat”98.

94  Z. Radwański, A. Olejniczak, op.cit., s. 212.
95  W. Litewski, op.cit., s. 310.
96  D. 9, 2, 5, 2, Ulp. 18 ad ed.: „Sed et si infans damnum dederit, idem erit dicendum”.
97  Z. Radwański, A. Olejniczak, op.cit., s. 206.
98  Ibidem, s. 207.
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Drugi pogląd zakłada natomiast, iż to sprawca powinien wykazać, że mimo 
przekroczenia granic odpowiedzialności deliktowej nie był on poczytalny. 
W związku z tym sąd może przyjąć założenie, że małoletni po ukończeniu 
trzynastego roku życia jest poczytalny, a to na sprawcy ciąży obowiązek udo-
wodnienia, że jest inaczej99. Kwestia odpowiedzialności małoletniego sprawcy 
deliktu budziła wątpliwości już w starożytnym Rzymie okresu prawa klasycz-
nego. Jak podaje materiał źródłowy, w prawie rzymskim, odpowiedzialność 
z tytułu czynu niedozwolonego była całkowicie wyłączona w przypadku osób 
małoletnich, które nie ukończyły siódmego roku życia. Ta odmienna grani-
ca wieku była prawdopodobnie uzasadniona faktem, iż średnia długość życia 
ludzi w starożytności była niemal o połowę krótsza niż ma to miejsce współ-
cześnie.

Pogląd że to na małoletnim powyżej trzynastu lat ciąży obowiązek udo-
wodnienia swojej niepoczytalności zdaje się mieć swoje korzenie już w pra-
wie rzymskim będąc uznawanym przez jurystów klasycznych interpretujących 
przepisy lex Aquilia. Jak głosił bowiem Ulpian:

D. 9, 2, 5, 2: „Trzeba powiedzieć to samo, nawet jeśli szkodę wyrządziło 
dziecko poniżej siódmego r. życia. Natomiast, gdy wyrządził ją niedojrzały, to 
jak mówi Labeo, skoro odpowiada za kradzież, powinien odpowiadać również 
z ustawy akwiliańskiej. I ja uważam to za słuszne, o ile jest już zdolny podjąć 
bezprawność”100.

Drugą z przesłanek wyłączających odpowiedzialność sprawcy deliktu na 
zasadzie winy jest niepoczytalność. O kwestii wyłączenia odpowiedzialności 
niepoczytalnych, którzy dopuścili się bezprawnego zniszczenia lub uszkodze-
nia cudzej rzeczy rozprawiali już rzymscy juryści na gruncie ustawy akwiliań-
skiej. Znamienna w tej kwestii może okazać się zawarta w księdze dziewiątej 
Digestów wypowiedź Ulpiana:

D. 9, 2, 5, 2: „Z tego względu pytamy, czy zastosowanie będzie miała skarga 
akwiliańska, jeżeli szkodę wyrządził chory psychicznie? Pegasus odpowiedział 
na to przecząco. Jakaż może być bowiem wina tego, kto nie jest przy zdrowych 
zmysłach? I to jest w pełni słuszne. Skarga akwiliańska nie znajdzie tu więc 
zastosowania, podobnie jak nie stosuje się ustawy akwiliańskiej, gdy szkodę 
wyrządziło zwierzę czworonożne albo spadła dachówka”101.

99  Ibidem, s. 119.
100  D. 9, 2, 5, 2, Ulp. 18 ad ed.: „Sed et si infans damnum dederit, idem erit dicendum. 

quodsi impubes id fecerit, labeo ait, quia furti tenetur, teneri et aquilia eum: et hoc puto 
verum, si sit iam iniuriae capax”.

101  D. 9, 2, 5, 2, Ulp. 18 ad ed.: “Et ideo quaerimus, si furiosus damnum dederit, an legis 
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Można więc wywnioskować, iż już Rzymianie dostrzegali fakt niemożności 
ponoszenia odpowiedzialności na zasadzie winy przez osobę, która nie dys-
ponowała dostatecznym rozeznaniem oraz nie miała możliwości kierowania 
swoim postępowaniem z uwagi na chorobę psychiczną. We współczesnym 
polskim prawie cywilnym wyłączenie odpowiedzialności na zasadzie winy 
z powodu niepoczytalności zostało uregulowane w art. 425 k.c. Stan niepoczy-
talności oznacza, iż osoba znajduje się w stanie wyłączającym świadome albo 
swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Stan ten może być wywołany 
przez różne przyczyny. Nie jest nią tylko choroba psychiczna, ale może to być 
także niedorozwój umysłowy albo inne zaburzenia czynności psychicznych.

Odmienną kategorię stanowi przypadek, gdy sprawca sam wprawi się 
w stan niepoczytalności np. z powodu spożycia napojów alkoholowych lub 
środków odurzających albo innych podobnych substancji. Taka osoba nie jest 
zwolniona z odpowiedzialności, chyba że stan zakłócenia został wywołany 
bez jej winy102.

Jeżeli kilku sprawców popełniło delikt wspólnie, ponosili oni odpowiedzial-
ność solidarną z tytułu bezprawnego wyrządzenia szkody. W zakresie odpo-
wiedzialności penalnej obowiązywała tzw. zasada kumulacji skarg penalnych. 
Oznaczała ona, iż każdy z kilku dłużników odpowiadał z całego świadczenia 
osobno. Skargi penalne kumulowały się bowiem po stronie poszkodowanego 
(wierzyciela). Mógł on wnieść osobne skargi (actio penalis) w stosunku do 
każdego ze współsprawców103.

Na gruncie współczesnego prawa cywilnego wszyscy współsprawcy po-
noszą odpowiedzialność solidarną za wspólnie wyrządzoną szkodę, chyba że 
czyn któregoś z nich nie był zawiniony. Zasady odpowiedzialności solidarnej 
reguluje obecnie art. 441 k.c. Ponadto, niezależnie od tego art. 422 k.c. wią-
że odpowiedzialność odszkodowawczą z trzema rodzajami zachowań: pod-
żeganie, pomocnictwo oraz świadome skorzystanie z wyrządzonej drugiemu 
szkody104.

Odpowiednik współczesnej instytucji świadomego skorzystania z wyrzą-
dzonej drugiemu człowiekowi szkody można dostrzec już na gruncie lex Aqu-
ilia. Obecnie konstrukcja ta polega na tym, iż osoba, która świadomie skorzy- 

Aquiliae actio sit? et pegasus negavit: quae enim in eo culpa sit, cum suae mentis non sit? et 
hoc est verissimum. cessabit igitur aquiliae actio, quemadmodum, si quadrupes damnum 
dederit, aquilia cessat, aut si tegula ceciderit”.

102  Z. Radwański, A. Olejniczak, s. 206.
103  M. Kuryłowicz, A. Wiliński, op.cit., s. 281.
104  Z. Radwański, A. Olejniczak, op.cit., s. 209.
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stała z wyrządzonej drugiemu szkody odpowiada wyłącznie za czyn własny 
solidarnie ze sprawcą bezpośrednim, ale tylko w granicach następstw własnego 
czynu i bez względu na to czy ów czyn pozostaje w związku przyczynowym ze 
szkodą wyrządzoną przez poszkodowanego105. Pewnych zalążków tej proble-
matyki można dopatrzeć się już na gruncie lex Aquilia. Ulpian, przytaczając 
Celsusa, pisze bowiem:

D. 9, 2, 1, 3: „Celsus pisze, że jeżeli jedna osoba zadała śmiertelną ranę, 
a inna później ostatecznie pozbawiła życia, to pierwsza nie odpowiada za za-
bójstwo, lecz za zranienie, gdyż śmierć nastąpiła od innego ciosu, i że odpo-
wiedzialna jest druga ponieważ zabiła. Tak uważa również Marcellus i jest 
to bardziej przekonujące”106. Zdaniem jurystów klasycznych, podobnie jak na 
gruncie k.c., każdy odpowiadał w granicach następstw swojego czynu.

Zdaniem Reinharda Zimmermanna wyrazem penalnego charakteru actio 
leges Aquilae było chociażby to, że w sytuacji gdy kilka osób uczestniczyło 
w akcie zabójstwa niewolnika to każdy z nich ponosił odpowiedzialność na 
gruncie rozdziału pierwszego lex Aquilia, chyba że zostanie ustalone, który 
z nich zadał śmiertelny cios107.

c. Związek przyczynowy
Z omówioną w poprzedniej partii wywodu problematyką winy Rzymianie 
łączyli również kwestię związku przyczynowego jako nieodzownej przesłan-
ki odpowiedzialności z tytułu damnum iniuria datum. Zgodzić należy się 
z poglądem Władysława Rozwadowskiego, iż Rzymianie nie skonstruowali 
jakiejś ogólnej teorii związku przyczynowego. Wydaje się że taki stan rzeczy 
stanowi zapewne naturalną konsekwencję specyfiki rzymskich unormowań 
prawnych, które – w przeciwieństwie do norm współczesnych – nie miały 
charakteru generalnego i abstrakcyjnego. Mimo to analiza poszczególnych, 
kazuistycznie sformowanych stanów faktycznych daje solidne podstawy do 
stwierdzenia, iż Rzymianie zdawali sobie sprawę z wymogu istnienia związku  
przyczynowego między zachowaniem sprawcy deliktu, a powstałą szkodą108. 

105  Ibidem.
106  D. 9, 2, 1, 3, Ulp. 18 ad ed.: „Celsus scribit, si alius mortifero vulnere percusserit, 

alius postea exanimaverit, priorem quidem non teneri quasi occiderit, sed quasi vulnera-
verit, quia ex alio vulnere periit, posteriorem teneri, quia occidit. quod et Marcello videtur 
et est probabilius”.

107  R. Zimmermann, op.cit., s. 973.
108  Zob. R. Zimmermann, op.cit., s. 988: „Delict has to do with human behaviour and 

with a harmful result”.
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Problematykę związku przyczynowego doskonale ilustruje przytoczony przez 
Ulpiana kazus wyrządzenia szkody z powodu pchnięcia przez inną osobę. Je-
żeli zatem X wyrządził szkodę, ponieważ został pchnięty przez Y to X nie 
ponosi odpowiedzialności z lex Aquilia, ponieważ między zachowaniem X 
a szkodą brak jest związku przyczynowego. Związek taki zachodzi natomiast 
pomiędzy zachowaniem Y, a szkodą, ponieważ gdyby Y nie pchnął X – szkoda 
by nie nastąpiła. Z uwagi jednak na fakt, iż Y nie wyrządził szkody zgodnie 
z akwiliańskim wymogiem corpori corpore, poszkodowanemu nie przysługiwa-
ła skarga akwiliańska, ale juryści Ulpian i Proculus przyznawali mu możliwość 
wystąpienia z analogiczną do akwiliańskiej actio in factum.

D. 9, 2, 7, 3: „Jeśli zatem ktoś wyrządził szkodę pchnięty przez inną osobę, 
to nie odpowiada, jak pisze Proculus, ani ten, kto popchnął, gdyż nie zabił, 
ani ten, kto został popchnięty, ponieważ nie wyrządził szkody bezprawnie”109.

Współcześnie przesłanką odpowiedzialności deliktowej na gruncie k.c. jest 
adekwatny związek przyczynowy między zdarzeniem, z którego szkoda wyni-
kła, a szkodą. Oznacza to iż sprawca odpowiada tylko za normalne następstwa 
zdarzenia, z którego szkoda wynikła110.

4. Podsumowanie

Lex Aquilia, wraz z jej twórczą interpretacją dokonaną przez jurystów klasycz-
nych, stanowi cenny fundament współczesnych regulacji dotyczących kwestii 
odpowiedzialności z tytułu bezprawnego wyrządzenia szkody czynem niedo-
zwolonym. Na gruncie ustawy akwiliańskiej rzymscy juryści rozwinęli takie 
pojęcia, jak: wina, niedbalstwo, należyta staranność, związek przyczynowy itp.

Jak podkreśla Henryk Kupiszewski, upłynęło bardzo dużo czasu zanim 
doktryna współczesnego prawa cywilnego zaczęła tworzyć nowe, odmienne 
od rzymskich pojęcia i instytucje. Według tego autora za dziedzinę współcze-
snego prawa, w której proces tworzenia się nowych konstrukcji prawnych jest 
najsilniejszy można uznać głównie międzynarodowe prawo handlowe111.

Zdaniem Marka Kuryłowicza i Adam Wilińskiego znaczenie lex Aquilia 
przekroczyło czasy istnienia państwa rzymskiego. Ustawa ta na długo pozosta- 

109  D. 9, 2, 7, 3, Ulp. 18 ad ed.: “Proinde si quis alterius impulsu damnum dederit, 
proculus scribit neque eum qui impulit teneri, quia non occidit, neque eum qui impulsus 
est, quia damnum iniuria non dedit: secundum quod in factum actio erit danda in eum 
qui impulit”.

110  W. Czachórski (red.), op.cit., s. 221.
111  H. Kupiszewski, Prawo rzymskie, a współczesność, Bielsko-Biała 2013, s. 108.
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ła bowiem podstawą prawa odszkodowawczego w doktrynie i praktyce prawa 
cywilnego państw nowożytnych112. 

Summary

The purpose of this article is to indicate that all the fundamental private law insti-
tutions regarding liability for delicts, negligence, detriments etc. have its roots in 
Roman law. Lex Aquilia and its creative interpretation made by classical Roman 
lawyers can be one of the most valuable examples of this historical process. The 
following essay emphasizes that the classical Roman jurists have developed such 
an important legal instruments as: the concept of fault, negligence, due diligence, 
causation etc. Moreover the article contains source texts with case studies and its 
explanations based on classical interpretation made by Roman lawyers. In addition, 
the last part of the lecture indicates the main similarities and differences between 
ancient and modern private law instruments. The article may be useful for law 
students and legal practitioners to understand the origin and main idea of modern 
legal principals and therefore improve their skills. 

Keywords: Roman Law, lex Aquilia, due Diligence, the concept of fault, causation, 
negligence, civil liability, private Law, private Roman law, civil law, detriment, delict

Słowa kluczowe: prawo rzymskie, lex Aquilia, należyta staranność, teoria winy, 
związek przyczynowy, niedbalstwo, odpowiedzialność cywilna, prawo prywatne, 
prawo rzymskie prywatne, prawo cywilne, szkoda, delikt 

112  M. Kuryłowicz, A. Wiliński, op.cit., s. 283.
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Piotr F. Piesiewicz1

Glosa aprobująca do uchwały Sądu Najwyższego – Izba 
Cywilna z dnia 15 marca 2018 r., III CZP 105/17 dotycząca 

wynagrodzenia przewidzianego w art. 70 ust. 21 pkt 3 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych za korzystanie z utworów audiowizualnych

Uchwała Sądu Najwyższego
z dnia 15 marca 2018 r.

III CZP 105/17
Twórca danego rodzaju utworu audiowizualnego może dochodzić od wła-
ściwej organizacji zbiorowego zarządzania zapłaty wynagrodzenia prze-
widzianego w art. 70 ust. 21 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 880) także 
wtedy, gdy przyjęte uchwałą tej organizacji zasady repartycji nie przewi-
dują wynagrodzenia za ten rodzaj utworów audiowizualnych.

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa T. B. przeciwko Stowarzyszeniu (...) 
z siedzibą w W. o ochronę praw autorskich, po rozstrzygnięciu w Izbie Cy-
wilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 15 marca 2018 r. zagadnienia praw-
nego przedstawionego przez Sąd Apelacyjny w (...) postanowieniem z dnia 
5 września 2017 r., sygn. akt I ACa (...), „Czy twórca krótkiego animowanego 
utworu audiowizualnego może dochodzić od właściwej organizacji zbioro-
wego zarządzania zapłaty wynagrodzenia przewidzianego w art. 70 ust. 2 (1) 
pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(t.j. Dz.U. 2017, poz. 880 z późn. zm.), jeżeli przyjęte uchwałą tej organizacji 
zasady repartycji nie przewidują wynagrodzenia za ten rodzaj utworów audio-
wizualnych?” podjął uchwałę o wskazanej wyżej treści. 

1  Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Ochrony Własności Intelektu-
alnej na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie, 
adwokat.
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Uzasadnienie

T. B. wniósł o zasądzenie od Stowarzyszenia (...) ww. kwoty 10 000 zł jako wy-
nagrodzenia za nadawanie utworów audiowizualnych – filmów animowanych, 
które wykonał dla Programu (...) S.A., na podstawie umów zawartych między 
tą spółką a „P.” S.A. Roszczenie wywodził z art. 17, 21, 70 ust. 21 i 3 ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: 
Dz.U. 2017, poz. 880 z późn. zm.; dalej: „pr. aut.”). Pozwany Stowarzyszenie (...) 
wniósł o oddalenie powództwa.

Wyrokiem z dnia 5 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy w W. oddalił powódz-
two. Sąd Okręgowy ustalił, że w dniu 11 sierpnia 2008 r. Telewizja (...) S.A. oraz 
pozwany podpisali umowę generalną określającą m.in. wysokość i sposoby wy-
płaty wynagrodzeń bieżących i zaległych za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do 
dnia 6 czerwca 2007 r. dla współtwórców utworów audiowizualnych z tytułu 
ich nadawania przez Telewizję (...) S.A. drogą bezprzewodową, przewodową 
i satelitarną w telewizji oraz w sieciach szerokopasmowych. Umowa dotyczyła 
„utworów audiowizualnych” będących filmami fabularnymi kinowymi, filmami 
fabularnymi telewizyjnymi, fabularnymi serialami, filmami i serialami animowa-
nymi, filmami i serialami dokumentalnymi i paradokumentalnymi, telenowela-
mi, sitcomami oraz teatru telewizji, natomiast nie obejmowała reklam, video-
-clipów i teledysków.

Uprawnionymi do dodatkowych wynagrodzeń według tabel i stawek okre-
ślonych przez pozwanego w regulaminie repartycji dodatkowych wynagrodzeń 
reżyserów, autorów scenariusza, operatorów obrazu i scenografów za nadania 
telewizyjne Telewizji (...) S.A. są w szczególności polscy i zagraniczni twórcy: 
reżyserzy filmów oraz seriali fabularnych, dokumentalnych oraz animowanych, 
a także autorzy scenariusza.

Na podstawie umowy z dnia 16 listopada 2010 r. powód powierzył pozwa-
nemu w zarząd autorskie prawa majątkowe współtwórcy utworów audiowi-
zualnych w zakresie praw reżysera, twórcy scenariusza i scenografa. Strony 
przyjęły, że podział wynagrodzeń przez pozwanego i ich wypłacanie powodo-
wi będzie dokonywane zgodnie z zasadami repartycji przyjętymi przez pozwa-
nego po potrąceniu kosztów inkasa.

Na podstawie umów z dnia 31 marca 2010 r., z dnia 2 czerwca 2010 r., 
z dnia 24 listopada 2010 r., z dnia 15 marca 2011 r. Telewizja (...) S.A. zamó-
wiła u „P.” Sp. z o.o. realizację uniwersalnej oprawy graficznej Programu (...) 
oraz opraw graficznych „L.”, „J.”, „Z.”, składających się z elementów graficznych 
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udźwiękowionych muzyką ilustracyjną oraz kilkudziesięciu krótkich filmów 
animowanych. W każdej z umów wskazano powoda jako reżysera krótkich 
filmów animowanych oraz sprawującego nadzór reżyserski nad wszystkimi 
elementami graficznymi oprawy. W wykonaniu umów powód wyreżyserował 
krótkie utwory animowane, sprawował także nadzór reżyserski nad wszystki-
mi elementami graficznymi oprawy. Jako reżyser odpowiadał za wizję całego 
przedsięwzięcia, przekazywał stosowne uwagi grafikom współpracującym nad 
projektem oraz koordynował pracę zespołu. Powód formułował osobne fabuły 
do każdego filmu, a także tworzył scenariusz, określał tempo, wybierał kolo-
ry, następnie graficy tworzyli elementy fabuły, a animatorzy zajmowali się ich 
animacją. Powód wykonał na rzecz „P.” Sp. z o.o.m.in. Czołówki (...) – B., J., 
G., M., P., P. (o.tvp), Z., L., D., G., Ś., W., L., S., P., M. oraz Bufory – w., I., j., z., 
które następnie podlegały emisji na antenie Programu (...) S.A.

Pismami z dnia 15 listopada 2013 r. Telewizja (...) S.A. zgłosiła pozwanemu 
powyższe utwory, których reżyserem i autorem scenariusza był powód, jako 
te, za które także odprowadza ryczał liczony procentowo od jej przychodów.

W dniu 4 listopada 2011 r. powód zwrócił się do Telewizji (...) S.A. o przed-
stawienie wykazu emisji utworów (filmów animowanych), objętych umowami 
pomiędzy tą spółką a „P.” S.A. oraz sprawozdaniami przekazanymi organiza-
cjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Telewizja (...) S.A. poin-
formowała powoda, że wszystkie stworzone przez niego utwory wykorzysty-
wane jako oprawa graficzna (czołówki) oznacza jako filmy animowane oraz że 
wynagrodzenia za korzystanie z nich przekazuje do organizacji zbiorowego 
zarządzania w formie zryczałtowanej.

Sąd Okręgowy uznał, że Czołówki (...): B., J., G., M., P., Czołówka (o.), Z., L., 
D., G., Ś., W., L., S., P., M., jak również Bufory w., I., j., z. nie są filmami animo-
wanymi. Sąd Okręgowy przytoczył art. 70 pr. aut. będący podstawą roszczenia 
powoda i stwierdził, że wobec braku definicji legalnej utworu audiowizualnego, 
o którym stanowi ten przepis, charakter utworów stworzonych przez powoda, 
w związku z nadawaniem których dochodzi dodatkowych wynagrodzeń trzeba 
ustalić z odwołaniem się do definicji utworu audiowizualnego przyjętej w umo-
wie łączącej Telewizję (...) S.A. i pozwanego z dnia 11 sierpnia 2008 r., gdyż jej 
przedmiotem jest ustalenie wysokości i sposobu wypłaty wynagrodzeń dla współ-
twórców utworu audiowizualnego z tytułu nadawania utworów audiowizualnych 
przez Telewizję (...) S.A. W myśl tej umowy utworami audiowizualnymi są filmy 
fabularne kinowe, filmy fabularne telewizyjne, fabularne seriale, filmy i seriale 
animowane, filmy i seriale dokumentalne i paradokumentalne, telenowele, sitco-
my oraz teatr telewizji, a nie są nimi reklamy, video-clipy i teledyski. Warunkiem 
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uwzględnienia powództwa o wynagrodzenie było zatem wykazanie przez powo-
da, że wymienione w pozwie utwory stanowiły filmy animowane, gdyż tylko takie 
utwory są utworami audiowizualnymi w rozumieniu umowy łączącej Telewizję 
(...) S.A. i pozwanego. Utwory stworzone przez powoda, w związku z emisją któ-
rych dochodzi wynagrodzenia nie mają takiego charakteru, nawet jeśli w umowie 
pomiędzy Telewizją (...) S.A. a producentem, na rzecz którego pracował zostały 
określone jako filmy animowane. Skoro dzieła powoda nie są utworami audiowi-
zualnymi będącymi filmami animowanymi w rozumieniu umowy generalnej, to 
Telewizja (...) S.A. nie odprowadzała od nich wynagrodzenia, nawet jeśli w umo-
wach z powodem i w oświadczeniach kierowanych do pozwanego traktuje utwo-
ry powoda jako objęte umową i obowiązkiem rozliczeń.

Przy rozpoznawaniu apelacji powoda od wyr. Sądu Okręgowego z dnia 
5 stycznia 2016 r. powstało zagadnienie prawne przytoczone w sentencji, które 
Sąd Apelacyjny w (...) postanowieniem z dnia 5 września 2017 r. przedstawił 
Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia.

Sąd Apelacyjny stwierdził, że ocena zasadności powództwa wymaga w pierw-
szej kolejności odpowiedzi na pytanie, czy utwory, w związku z którymi powód 
dochodzi wynagrodzenia są utworami audiowizualnymi w rozumieniu art. 70 
pr. aut. Na to pytanie Sąd Apelacyjny odpowiedział twierdząco, odmienne niż 
Sąd Okręgowy, zastrzegając jednak, że utwory te nie są filmami animowanymi. 
W taki też sposób kwalifikowała utwory powoda nadająca je Telewizja (...) S.A., 
która nadto jeszcze przekazywała pozwanemu uzgodniony z nim ryczał pod-
legający rozdysponowaniu między podmiotami uprawnionymi, o jakich mowa 
w art. 70 pr. aut.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, utwory audiowizualne, których dotyczy rosz-
czenie powoda mają wprawdzie drobny charakter, ale były tak intensywnie 
eksploatowane, że nie sposób odmówić powodowi uprawnienia do tantiemy 
ustawowej, nawet gdyby założyć, że organizacja zbiorowego zarządzania pra-
wami autorskimi władna była ustalić pewien minimalny próg eksploatacji, po 
przekroczeniu którego uznaje roszczenie o wypłacenie tej tantiemy za zasad-
ne. Roszczenie powoda nie znajduje jednak oparcia w uchwale podjętej przez 
pozwanego i określającej zasady repartycji ryczałtu pobranego od podmiotów 
wykorzystujących utwory audiowizualne na poczet tantiem ustawowych, gdyż 
pozwany nie przewidział wypłaty wynagrodzenia za nadawanie utworów au-
diowizualnych o drobnym charakterze, nie podlegających zaliczeniu do kate-
gorii filmów animowanych, choćby krótkich.

Sąd Apelacyjny wskazał, że ustawa pozostawia organizacji zbiorowego za-
rządzania określenie wszystkich kwestii odnoszących się do wysokości i zasad 
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wypłacania tantiem ustawowych, o jakich mowa w art. 70 pr. aut. na rzecz 
wskazanych w tym przepisie podmiotów uprawnionych. Określenie mechani-
zmu repartycji przez organizację zbiorowego zarządzania znajduje podstawę 
w art. 106 ust. 1 i 3 pr. aut. i art. 29 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo 
o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 210). Zasady te muszą 
być stabilne i jednakowe w stosunku do wszystkich uprawnionych. Sąd Ape-
lacyjny nie znalazł w przepisach prawa o stowarzyszeniach podstawy pozwa-
lającej osobie powołującej się na ustawowe uprawnienie do wynagrodzenia za 
nadawanie jej utworów – pominięte jednak w ustalonym przez organizację 
zbiorowego zarządzania regulaminie redystrybucji środków – na zakwestio-
nowanie regulaminu. Za wątpliwą uznał jednak możliwość określania wysoko-
ści tantiemy ustawowej ad casu, w sprawach inicjowanych przez poszczegól-
nych uprawnionych o zasądzenie na ich rzecz wynagrodzenia, o jakim mowa 
w art. 70 pr. aut.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
1. O sposobie uregulowania w naszym systemie prawnym podstaw dla rosz-
czeń o wynagrodzenie za korzystanie z utworów audiowizualnych oraz o kie-
runku wykładni przepisów ustanawiających te roszczenia zadecydowała Dy-
rektywa Rady 92/100/EWG z dnia 19 listopada 1992 r. (Dz.U.UE.L 346/61), 
ujednolicona następnie i zastąpiona Dyrektywą 2006/115/WE Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. (Dz.U.UE.L 376/28) w sprawie pra-
wa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu 
w zakresie własności intelektualnej. Zakładały one konieczność wprowadzenia 
unormowań zapewniających niezbywalne prawo do godziwego wynagrodze-
nia twórcom i wykonawcom. Zgodnie z dyrektywą godziwe wynagrodzenie 
może być przekazane w formie jednej lub więcej płatności każdorazowo przy 
zawieraniu umowy lub w terminie późniejszym. Powinno ono odpowiadać 
zakresowi wkładu odnośnych twórców lub wykonawców w fonogram lub film, 
przy czym „film” w rozumieniu dyrektywy oznacza udźwiękowione lub nie-
udźwiękowione utwory filmowe, dzieła audiowizualne lub ruchome obrazy. 
W przypadku przeniesienia lub cedowania przez twórcę lub wykonawcę swego 
prawa najmu fonogramu lub oryginału lub egzemplarza powielonego filmu na 
rzecz producenta fonogramu lub producenta filmu autor powinien zachować 
prawo do otrzymania godziwego wynagrodzenia za najem. W świetle dyrek-
tywy, twórca lub wykonawca nie może zrzec się tego prawa, a jego wykonywa-
nie może przenieść na organizację zbiorowego zarządzania, która go będzie 
reprezentować. Dyrektywa zapewnia Państwom Członkowskim swobodę, gdy 
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chodzi o ustanowienie dalej sięgającej ochrony praw właścicieli praw twórców 
i wykonawców.

Podstawa roszczeń współtwórców utworów audiowizualnych o wynagro-
dzenie za korzystanie z nich ustalona została w art. 70 pr. aut. Przepis ten 
ustanawia domniemanie, że producent utworu audiowizualnego nabywa na 
mocy umowy o jego stworzenie albo o wykorzystanie już istniejącego utwo-
ru wyłączne prawa majątkowe do eksploatacji poszczególnych utworów, ja-
kie złożyły się na utwór audiowizualny, a w pierwotnym brzmieniu obligował 
producenta utworu audiowizualnego do zapłaty, za pośrednictwem właściwej 
organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrew-
nymi, reżyserowi, twórcom scenariusza, utworów muzycznych i słowno-mu-
zycznych oraz odtwórcom głównych ról w utworze audiowizualnym – przez 
czas trwania do nich praw majątkowych – wynagrodzenia proporcjonalnego 
do wpływów z tytułu rozpowszechniania utworu audiowizualnego w kinach 
oraz stosownego wynagrodzenia z tytułu najmu lub dzierżawy utworów au-
diowizualnych oraz ich publicznego odtwarzania.

Ustawą z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 53, poz. 637; dalej: „ustawa nowelizująca 
pr. aut.”), która weszła w życie z dniem 22 lipca 2000 r., ustawodawca zmienił 
adresata roszczeń o wynagrodzenie za korzystanie z utworu audiowizualnego, 
gdyż w miejsce producenta stali się nim „korzystający z utworu”, czyli tzw. 
użytkownicy. Zarazem jednak ustawodawca zwiększył liczbę pól eksploatacji 
wiążących się z obowiązkiem płatności tantiem, zwiększył krąg podmiotów 
uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie z utworów au-
diowizualnych, a także wyeliminował możliwość zrezygnowania przez indy-
widualnego autora z pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania przy 
pobieraniu dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie z utworu audiowizu-
alnego. Celem tej nowelizacji – jak wyjaśnił jej twórca w uzasadnieniu projektu 
ustawy nowelizującej pr. aut. (druk sejmowy nr 1382/III) – było między innymi 
zharmonizowanie prawa polskiego z prawem wspólnotowym, w tym z powo-
łaną dyrektywą Rady 92/100/EWG z dnia 19 listopada 1992 r.

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 maja 2006 r., 
K 5/05 (OTK-A 2006, Nr 5, poz. 59), którym art. 70 ust. 2 pr. aut. został uznany 
za niekonstytucyjny z uwagi na pominięcie w nim pewnych grup współtwór-
ców utworów audiowizualnych, jako uprawnionych do dodatkowego wynagro-
dzenia, przepis ten z dniem 6 czerwca 2006 r. stracił moc, a krąg uprawnio-
nych do wynagrodzenia za korzystanie z utworu audiowizualnego został przez 
ustawodawcę wyznaczony – w art. 70 ust. 21 pr. aut., dodanym ustawą z dnia 
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7 września 2007 r. (Dz.U. Nr 181, poz. 1293), który wszedł w życie z dniem 
1 listopada 2007 r. – z odwołaniem się do szerokiego pojęcia „współtwórcy 
utworu audiowizualnego oraz artyści wykonawcy”.

2. Gdy chodzi o przedmiot, z którym ustawodawca powiązał z jednej strony 
obowiązek wypłacania wynagrodzenia przez korzystającego z niego, a z dru-
giej – uprawnienie do zażądania wynagrodzenia przez podmioty wskazane 
wyżej, to art. 70 pr. aut. konsekwentnie posługuje się określeniem utwór au-
diowizualny, w zakresie którego niewątpliwie mieszczą się różne kategorie 
utworów objętych ochroną prawnoautorską, stworzonych przy wykorzystaniu 
rozmaitych i zmieniających się w czasie technik, możliwe jednak do wyspecyfi-
kowania i powiązania w podgrupy. Podstawową i wspólną im wszystkim cechą 
– zgodnie z podejściem wypracowanym w orzecznictwie i zaakceptowanym 
przez Trybunał Konstytucyjny w wyr. z dnia 24 maja 2006 r., K 5/05 – jest to, 
że stanowią one przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, 
wyrażony za pomocą serii następujących po sobie obrazów, z dźwiękiem lub 
bez dźwięku, utrwalony na jakimkolwiek nośniku umożliwiającym wielokrotne 
odtwarzanie, wywołujący wrażenie ruchu.

Do zakwalifikowania konkretnego utworu do kategorii utworów audiowi-
zualnych dochodzi po zbadaniu właściwych mu cech. W niniejszej sprawie Sąd 
Apelacyjny nie miał wątpliwości co do tego, że utwory w związku z którymi 
powód dochodzi roszczeń należy zaliczyć do kategorii utworów audiowizu-
alnych.

3. Twórca utworu audiowizualnego oraz twórcy drobniejszych utworów, 
które weszły w skład utworu audiowizualnego uzyskują wynagrodzenie za ich 
stworzenie na podstawie umowy, w wykonaniu której powstały lub też umowy 
o wykorzystanie jako utworu audiowizualnego lub jego części utworów istnie-
jących już wcześniej. Wynagrodzenie, o którym mowa w art. 70 ust. 21 pr. aut., 
jest innym wynagrodzeniem niż należne z tytułu samego udziału w tworzeniu 
dzieła audiowizualnego albo z tytułu udzielenia zezwolenia na wykorzystanie 
dzieła powstałego uprzednio. Ma ono dla współtwórców utworu audiowizual-
nego charakter dodatkowy i dotyczy określonych sposobów wykorzystywania 
utworu na pewnych polach eksploatacji. Podstawę do zażądania tego dodat-
kowego wynagrodzenia i jego wypłacenia tworzy art. 70 ust. 21 pr. aut. jako 
przepis ustawy.

Zobowiązanym do zapłaty wynagrodzenia, o jakim mowa w art. 70 ust. 21 
pr. aut. powinien być ten podmiot, który korzysta z utworu audiowizualnego 
w sposób przewidziany tym przepisem. Ustawodawca wprowadził jednak or-
ganizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w relacje między ko-



236 Piotr F. Piesiewicz

rzystającym z utworu audiowizualnego na polach eksploatacji wymienionych 
w art. 70 ust. 21 pr. aut. i współtwórcą utworu oraz przewidział obligatoryjne 
pośrednictwo organizacji w wypłacaniu współtwórcom utworów audiowi-
zualnych wynagrodzeń należnych im na podstawie powołanego przepisu ze 
środków pochodzących od podmiotów wpłacających ryczałtowo obliczone 
wynagrodzenie za korzystanie z tych utworów.

Dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi polski usta-
wodawca wybrał formę stowarzyszenia i założył, że podmioty zajmujące się 
zbiorowym zarządem będą działać na podstawie przepisów prawa o stowarzy-
szeniach. Stowarzyszenia są jedną z postaci dobrowolnych zrzeszeń obywateli, 
w których mogą oni realizować przyznaną im konstytucyjnie wolność zrze-
szania się, tworzenia organizacji i działania w nich (art. 12 i 58 Konstytucji).

Stowarzyszenie stanowi korporacyjną osobę prawną, której konstrukcja 
zakłada, że przez czas jej istnienia członkowie pozostają z nią w szczególnych 
stosunkach prawnych, którym współcześnie przypisuje się charakter cywilny. 
Członkostwo w stowarzyszeniu jest oparte na zasadzie dobrowolności ale po-
zostaje pod ochroną sądową. Prawo o stowarzyszeniach nie przewiduje jed-
nak podstaw odrębnego powództwa członka stowarzyszenia o uchylenie lub 
stwierdzenie nieważności albo ustalenie nieistnienia uchwał organów stowa-
rzyszenia innych niż dotyczące jego stosunku członkostwa, a upoważnienia 
członka do wystąpienia z takim żądaniem nie można konstruować z odwo-
łaniem się do przepisów innych ustaw, w tym w szczególności art. 189 k.p.c. 
Ustawodawca założył, że działanie stowarzyszenia podlega nadzorowi władz 
państwowych i przewidział instrumenty, przy wykorzystaniu których ów nad-
zór jest wykonywany. Jednym z nich jest przewidziana w art. 29 ust. 1 pkt 2 
prawa o stowarzyszeniach możliwość zakwestionowania uchwały organów sto-
warzyszenia przez organy nadzorujące lub pr.ratora (szerzej w uzasadnieniu 
uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 października 
2015 r., III CZP 27/15, OSNC 2016 Nr 3, poz. 31). Powyższe oznacza, że z żą-
daniami uchylenia uchwał organów stowarzyszeń zajmujących się zbiorowym 
zarządem prawami autorskimi mogłyby wystąpić nadzorujące je organy pań-
stwowe lub pr.rator, gdyby organy te powzięły wątpliwości co do zgodności 
z prawem takich uchwał.

Twórcy utworów chronionych prawem autorskim, na rzecz których organi-
zacja zbiorowego zarządu wykonuje nałożone na nią ustawowo obowiązki nie 
muszą być jednak jej członkami, a gdyby połączyła ich z organizacją zbiorowe-
go zarządu więź wynikająca z członkostwa w niej jako stowarzyszeniu, to i tak 
wynikające z niej prawa i obowiązki podlegałby odrębnemu rozpatrywaniu od 
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praw i obowiązków będących konsekwencją wykonywania przez organizację 
zbiorowego zarządu prawami autorskimi. Oba te stosunki prawne – a zatem 
i właściwe im prawa i obowiązki – mają bowiem inne źródło powstania i inną 
treść.

W każdym przypadku ustanowienia obowiązku przymusowego pośredni-
czenia organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w wykonywa-
niu przez twórców ich praw wobec korzystających z utworów, organizacje te są 
nie tylko upoważnione, ale i ustawowo zobowiązane do wykonywania zarządu 
powierzonym im repertuarem. Pozwany, jako organizacja zbiorowego zarzą-
dzania prawami do utworów audiowizualnych ma zatem obowiązek ściągania 
z rynku tantiem ustawowych, o jakich mowa w art. 70 ust. 21 pr. aut. oraz ich 
podziału między uprawnionych.

W art. 70 pr. aut. – wyznaczającym krąg podmiotów uprawnionych do 
uzyskania świadczeń (tantiem) oraz zobowiązanych do ich zapłaty za pośred-
nictwem organizacji zbiorowego zarządu, a ponadto określającym przedmiot 
(rodzaju utworu), w związku z eksploatowaniem którego na oznaczonych po-
lach powstaje uprawnienie do zażądania świadczenia – ustawodawca zaniechał 
określenia zasad, według których organizacje mają dzielić zebrane tantiemy 
między uprawnionych. Zasady te muszą być zatem ustalone we własnym za-
kresie przez samą organizację, z uwzględnieniem wynikającego z art. 106 pr. 
aut. zakazu nierównego traktowania podmiotów uprawnionych. W konse-
kwencji organizacje zbiorowego zarządzania jako stowarzyszenia działające 
samorządnie w uchwałach ich organów statutowych muszą ustalać zasady re-
partycji kwot pobranych na podstawie art. 70 pr. aut. Ta kompetencja została 
im przyznana ustawowo, a jej wykonanie jest niezbędne dla osiągnięcia celów 
zbiorowego zarządu. Trafnie założył Sąd Apelacyjny, że działalność zbioro-
wego zarządu prawami autorskimi musi opierać się na stabilnych kryteriach 
stosowanych jednakowo wobec wszystkich uprawnionych, gdyż stosowanie 
odmiennych zasad wobec każdego twórcy byłoby sprzeczne z istotą zbiorowe-
go zarządu oraz że zarząd zbiorowy wymaga szeregu uproszczeń, jeżeli ma być 
sprawny, gdyż nierealne jest, żeby każdy współtwórca utworu audiowizualnego 
uzyskał taką część opłat odprowadzanych przez korzystających z utworów, 
jaka będzie odpowiadała ściśle rozmiarowi jego wkładu w powstanie utworu 
i zakresowi eksploatacji.

Uchwały organizacji zbiorowego zarządu nie mogą być – w braku ku temu 
podstaw – zaskarżone bezpośrednio przez współtwórców utworów chronio-
nych przez poszczególne organizacje, niezależnie od tego, czy owi współtwór-
cy występowaliby w pozycji członków stowarzyszenia, jakim jest organizacja, 
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czy tylko podmiotów zobowiązanych do dochodzenia za jej pośrednictwem 
uprawnień prawnoautorskich. Jeśli organizacja zbiorowego zarządu ustali 
sposób repartycji wynagrodzeń pomiędzy wszystkich potencjalnie uprawnio-
nych do korzystania z jej pośrednictwa w zarządzie określonym repertuarem, 
to w innej sprawie niż dotycząca bezpośrednio oceny zgodności z prawem 
uchwały o zasadach repartycji także nie jest dopuszczalne kwestionowanie 
wysokości stawki za eksploatację poszczególnych kategorii utworów, czy wy-
sokości stawki na rzecz poszczególnych grup uprawnionych twórców, ponie-
waż mogłoby doprowadzić do zachwiania zasady jednakowego traktowania 
uprawnionych.

Nie sposób jest jednak współtwórcom utworów audiowizualnych pominię-
tym przez organizację zbiorowego zarządu w przyjętych przez nią zasadach 
repartycji odmówić prawa do sądu w celu uzyskania ochrony przyznanego im 
ustawowo roszczenia, którego z woli prawodawcy nie mogą skierować bez-
pośrednio do korzystających z utworów. Zasady zbiorowego zarządu wyma-
gają bowiem, żeby to organizacja go wykonująca ściągała wynagrodzenia od 
korzystających z utworów i następnie rozdzielała je pomiędzy uprawnionych 
twórców. Prawo do sądu twórcy utworu audiowizualnego może się zatem zre-
alizować przez wystąpienie z żądaniem zasądzenia od organizacji zbiorowego 
zarządu wynagrodzenia za korzystanie z utworu w sposób określony w art. 
70 pr. aut. Skuteczność ochrony prawnej udzielanej takiemu roszczeniu nie 
może zależeć wyłącznie od tego, czy uchwała organu statutowego organiza-
cji zbiorowego zarządu przewiduje wynagrodzenie dla twórcy pewnego typu 
utworu audiowizualnego, w warunkach gdy sama ustawa przyznaje roszczenie 
o wynagrodzenie temu, kto jest twórcą utworu audiowizualnego, bez katego-
ryzacji i odwołania się do jakichś dalszych, bardziej szczegółowych wyma-
gań, jakim utwór ten powinien odpowiadać. W ramach działalności będącej 
sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości sąd związany jest tylko ustawą (art. 
178 ust. 1 Konstytucji), a ewentualną kolizję między przepisem niższej rangi 
w hierarchii źródeł prawa a ustawą musi rozstrzygnąć na korzyść ustawy, na 
niej ostatecznie opierając rozstrzygnięcie, pomijając normę niższą pozostającą 
z nią w sprzeczności.

Oddając zbiorowy zarząd prawami autorskimi stowarzyszeniom ustawo-
dawca niewątpliwie zakładał nawet znaczny zakres ich samorządności. Nie 
może to jednak oznaczać, że organizacje te wyznaczą krąg podmiotów, na 
rzecz których wykonują zarząd inaczej niż stanowi o tym ustawa czy że wy-
eliminują z zakresu podlegających przez nie zaspokojeniu niektóre z przewi-
dzianych ustawą roszczeń, odnoszących się do chronionego przez nie, a zatem 
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pozostającego w ich zarządzie repertuaru, czy pół jego eksploatacji. Twórca 
utworu będącego utworem audiowizualnym w rozumieniu art. 70 ust. 21 pr. 
aut. może zatem skutecznie dochodzić od właściwej organizacji zbiorowego 
zarządzania zapłaty wynagrodzenia przewidzianego w art. 70 ust. 21 pkt 3 pr. 
aut. także wtedy, gdy przyjęte uchwałą tej organizacji zasady repartycji nie 
przewidują wynagrodzenia za ten rodzaj utworów audiowizualnych.

Glosa

Stanowisko zajęte przez Sąd Najwyższy w glosowanej uchwale ma doniosłe zna-
czenie praktyczne. Zgodnie z wykładnią dokonaną przez Sąd Najwyższy, twór-
ca utworu audiowizualnego, którego rodzaj utworu nie został wyszczególniony 
w uchwale tej organizacji dotyczącej zasad repartycji, jest uprawniony do do-
chodzenia zapłaty wynagrodzenia na podstawie art. 70 ust. 21 pkt 3 pr. aut.2, od 
właściwej organizacji zbiorowego zarządzania. Pogląd należy w pełni podzielić. 
Jednakże z uwagi na zmianę stanu prawnego argumentacja przywołana w tej 
uchwale wymaga pewnego uzupełnienia, albowiem ustawą z dnia 15 czerwca 
2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewny-
mi3 została wdrożona dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE 
z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi 
i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących 
praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym4.

W pierwszej kolejności rozważaniach swoich Sąd Najwyższy poczynił pew-
ne ogólne uwagi odnoszące się do podstawy roszczeń współtwórców utwo-
rów audiowizualnych o wynagrodzenie za korzystanie z nich (art. 70 pr. aut.), 
w dalszej kolejności odniósł się do pojęcia utworu audiowizualnego, następnie 
poddał analizie problematykę związaną z uchwałami organizacji zbiorowe-
go zarządzania dotyczącymi zasad repatriacji kwot pobranych na podstawie 
art. 70 pr. aut. 

Z uzasadnienia glosowanej uchwały wynika, iż u podstaw zajętego stanowi-
ska legły następujące argumenty. Po pierwsze wynagrodzenie, o którym mowa 
w art. 70 ust. 21 pr. aut., jest innym wynagrodzeniem niż należne z tytułu sa-
mego udziału w tworzeniu dzieła audiowizualnego albo z tytułu udzielenia 
zezwolenia na wykorzystanie dzieła powstałego uprzednio i przysługuje ono 

2  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. z dnia 
21 czerwca 2018 r. Dz.U. 2018, poz. 1191.

3  Dz.U. 2018, poz. 1293, dalej jako „z.z.p.a.”.
4  Dz.Urz. UE L z 2014, nr 84, s. 72, dalej jako dyrektywa CRM.
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twórcy utworu audiowizualnego oraz twórcy drobniejszych utworów, któ-
re weszły w skład utworu audiowizualnego za korzystanie z tego utworu na 
pewnych polach eksploatacji. Po drugie ustawodawca wprowadził organizacje 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w relacje między korzystającym 
z utworu audiowizualnego na polach eksploatacji wymienionych w art. 70 
ust. 21 pr. aut. i współtwórcą utworu oraz przewidział obligatoryjne pośred-
nictwo organizacji w wypłacaniu współtwórcom utworów audiowizualnych 
wynagrodzeń należnych im na podstawie powołanego przepisu ze środków 
pochodzących od podmiotów wpłacających ryczałtowo obliczone wynagro-
dzenie za korzystanie z tych utworów. Po trzecie w art. 70 pr. aut. ustawo-
dawca zaniechał określenia zasad, według których organizacje mają dzielić 
zebrane tantiemy między uprawnionych. Z tego też względu zasady te muszą 
być ustalone we własnym zakresie przez samą organizację, z uwzględnieniem 
wynikającego z art. 106 pr. aut. zakazu nierównego traktowania podmiotów 
uprawnionych. Po czwarte Sąd Najwyższy stwierdził, że uchwały organizacji 
zbiorowego zarządzania nie podlegają zaskarżeniu bezpośrednio przez współ-
twórców utworów chronionych przez poszczególne organizacje, niezależnie od 
tego czy owi współtwórcy występowaliby w pozycji członków stowarzyszenia, 
jakim jest organizacja, czy tylko podmiotów zobowiązanych do dochodzenia 
za jej pośrednictwem uprawnień prawnoautorskich. Nie podlegają one także 
zakwestionowaniu w innej sprawie niż dotycząca bezpośrednio oceny zgodno-
ści z prawem uchwały o zasadach repartycji, ponieważ mogłoby to doprowa-
dzić do zachwiania zasady jednakowego traktowania uprawnionych. Po piąte 
skuteczność ochrony prawnej udzielanej roszczeniu uprawnionego z tytułu 
utworu audiowizualnego nie może zależeć od treści uchwały organizacji zbio-
rowego zarządzania prawami, albowiem prawo twórcy do otrzymania wyna-
grodzenia ma swoje źródło w ustawie (art. 70 ust. 21 pr. aut.).

Odnosząc się do kolejno do powyższej argumentacji należy w pierwszej 
kolejności wskazać, że glosowana uchwała pozostaje aktualna także pod rzą-
dami nowego stanu prawnego, tj. po wejściu w życie ustawy o zbiorowym za-
rządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, której przepisy stano-
wią implementację dyrektywy CRM. Dyrektywa CRM weszła w życie z dniem 
9 kwietnia 2014 r., a termin jej implementacji upłynął w dniu 10 kwietnia 
2016 r.5 Natomiast ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi 

5  Zob. także: M. Kępiński, Zbiorowy zarząd prawami autorskimi w świetle Dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, „Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, z. 2, s. 227. 
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i prawami pokrewnymi weszła w życie dnia 19 lipca 2018 r. W konsekwencji 
dokonując oceny stanowiska w niej wyrażonego należy odwołać się do prze-
pisów wskazanych wyżej aktów prawnych.

Słusznie zauważył Sąd Najwyższy w uzasadnieniu przedmiotowej uchwały, 
że problematyka związana z regulacją wynagrodzenia za korzystanie z utwo-
rów audiowizualnych została uregulowana w dyrektywie Rady 92/100/EWG 
z dnia 19 listopada 1992 r.6, zastąpioną następnie dyrektywą 2006/115/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie pra-
wa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu 
w zakresie własności intelektualnej7. Zdaniem Sądu Najwyższego treść tej dy-
rektywy zdeterminowała kierunek wykładni przepisów pr. aut. ustanawiają-
cych roszczenia twórcy w stosunku do organizacji zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi. W motywie 12 wspomnianej dyrektywy 2006/115/WE za 
konieczne uznano wprowadzenie ustaleń zapewniających niezbywalne prawo 
do godziwego wynagrodzenia twórcom i wykonawcom oraz uregulowania, 
zgodnie z którym twórcom i wykonawcom przyznana zostanie możliwość zle-
cania administrowania tym prawem organizacjom zbiorowego zarządzania 
ich reprezentujących. W kolejnym 13 motywie wskazano, że takie godziwe 
wynagrodzenie może być przekazane w formie jednej lub więcej płatności każ-
dorazowo przy zawieraniu umowy lub w terminie późniejszym. Powinno ono 
odpowiadać zakresowi wkładu odnośnych twórców lub wykonawców w fono-
gram lub film. Ponadto dyrektywa 2006/115/WE wprowadziła definicję filmu, 
która jest definicją szeroką. Film oznacza udźwiękowione bądź nieudźwięko-
wione utwory filmowe, dzieła audiowizualne lub ruchome obrazy. 

Natomiast odnosząc się do problematyki niezbywalnego prawa do godzi-
wego wynagrodzenia należy zwrócić uwagę, że dyrektywa wyróżnia prawo do 
wynagrodzenia z dwóch tytułów. Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 dyrektywy 
2006/115/WE twórcy przysługuje godziwe wynagrodzenie za przeniesienie 
lub cedowanie swego prawa najmu fonogramu lub oryginału lub egzemplarza 
powielonego filmu na rzecz producenta fonogramu lub producenta filmu. Po-
nadto twórca nie może zrzec się prawa do godziwego wynagrodzenia za najem, 
zaś wykonywanie prawa do stosownego wynagrodzenia może być powierzone 
organizacji zbiorowego zarządzania reprezentującej twórców lub wykonawców 
(art. 5 ust. 2 i 3). Odnosząc się do zagadnienia wynagrodzenia należnego twór-
cy wskazać należy, że samo pojęcie „wynagrodzenia” z tytułu praw autorskich 

6  Dz.U. UE L 346/61.
7  Dz.U. UE. L. z 2006, nr 376, s. 28.
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jest niejednolicie ujmowane, zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie. Pod-
stawowym przepisem, który do wynagrodzenia z tytułu praw autorskich się 
odnosi jest art. 17 pr. aut., który jak wskazuje E. Traple formułuje tylko zasadę 
ogólną, zgodnie z którą jeśli ktoś korzysta z utworu, to musi zapłacić wynagro-
dzenie twórcy dzieła8. W odniesieniu do wynagrodzenia należnego twórcom 
utworu audiowizualnego, o którym mowa 70 ust. 21 pr. aut. z tytułu jego eks-
ploatacji w doktrynie prezentowane są różne stanowiska. Jedne wskazywały 
na względny9 charakter tego prawa, inne określały je jako prawo o charakterze 
bezwzględnym10, zaś jeszcze inne przypisywały mu półbezwzględny charak-
ter11. Wspomniane poglądy doktryny nie mają jednak znaczenia dla stanowiska 
i argumentacji wyrażonej przez Sąd Najwyższy w glosowanej uchwale.

Odnosząc się do prawnego charakteru wynagrodzenia, jak słusznie zauwa-
żył Sąd Najwyższy, wynagrodzenie, o którym mowa w art. 70 ust. 21 pr. aut., 
jest innym wynagrodzeniem niż należne z tytułu samego udziału w tworzeniu 
dzieła audiowizualnego albo z tytułu udzielenia zezwolenia na wykorzystanie 
dzieła powstałego uprzednio. Przysługuje ono twórcy utworu audiowizualnego 
oraz twórcy drobniejszych utworów, które weszły w skład utworu audiowizu-
alnego za korzystanie z tego utworu na pewnych polach eksploatacji. Źródłem 
prawa do otrzymania tego wynagrodzenia jest wskazany wyżej przepis ustawy. 

8  E. Traple, Treść majątkowych praw autorskich, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodar-
czego” 1994, nr 11, s. 13. Zob. także: M. Kępiński, [w:] System prawa prywatnego. Prawo 
autorskie, t. 13, red. J. Bart, Warszawa 2007, s. 525; W. Machała, Dozwolony użytek prywat-
ny w polskim prawie autorskim, Warszawa 2003, s. 130; D. Sokołowska, Prawo twórcy do 
wynagrodzenia w prawie autorskim, Poznań 2013, s. 47. W orzecznictwie zob. np.: wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2003 r., V CKN 411/01, Lex nr 82130.

9  E. Traple, Prawo współtwórcy utworu audiowizualnego do udziału w dochodach 
z eksploatacji tego dzieła w polskim prawie autorskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 1997, z. 69, s. 54–55.

10  Zob. J. Błeszyński, Wynagrodzenie autorskie w świetle art. 70 ust. 3 i 5 ustawy o pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1995, 
nr 8, s. 4–5; J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Kraków 2004, s. 57. 

11  Zob. M. Czajkowska-Dąbrowska, [w:] J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwią-
kalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Kraków 
2005, s. 554 – 556. Ponadto należy zwrócić uwagę, że M. Czajkowska-Dąbrowska określa 
wynagrodzenie należne twórcy na podstawie art. 701 pr. aut. jako konstrukcję nietypową. 
Zdaniem autorki świadczy o tym właśnie rozrzut poglądów w wyrażonych doktrynie oraz 
podnosi, że prawa tego nie chroni „roszczenie zakazowe, natomiast kieruje się ono prze-
ciwko każdemu, kto korzysta z utworu – na przykład przeciwko prowadzącemu kino (por. 
postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 grudnia 2001 r., I ACz 747/01, 
OSA 2002, z. 7, poz. 40), nadawcy, właścicielowi wideo-wypożyczalni”.
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Jest to tzw. prawo do dodatkowego wynagrodzenia. Konstrukcja ustawowa 
tego dodatkowego wynagrodzenia różni się od tego wynagrodzenia wskaza-
nego w art. 17 pr. aut. nie tylko źródłem (prawo do otrzymania tego wyna-
grodzenia wynika z ustawy), lecz także sposobem, w jaki twórca wskazanego 
wynagrodzenie otrzymuje. Ustawodawca wprowadził bowiem organizacje 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w relacje między korzystającym 
z utworu audiowizualnego (na polach eksploatacji wymienionych w art. 70 
ust. 21 pr. aut.) a współtwórcą utworu, ustanawiając obligatoryjne pośrednic-
two takiej organizacji w wypłacaniu współtwórcom utworów audiowizualnych 
należnych im wynagrodzeń. 

W zakresie regulacji problematyki związanej z wykonywaniem prawa do 
stosownego wynagrodzenia przez organizację zbiorowego zarządzania oraz 
podmiotów, od których takiego wynagrodzenia można żądać lub je pobierać, 
dyrektywa pozostawia w gestii państw członkowskich. Oczywistym jest, że za-
kres analizy prawa UE, dokonany przez Sąd Najwyższy w glosowanej uchwale, 
nie uwzględnia stanu prawnego obowiązującego na dzień orzekania, tj. pomija 
przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lu-
tego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami 
pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do 
utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym12. Nie-
wątpliwie taki zabieg interpretacyjny został wymuszony przez stan faktyczny 
sprawy, na tle której zapadło komentowane orzeczenie. Zgodnie z art. 44 dy-
rektywy 2014/26/UE weszła ona w życie 20. dnia po jej opublikowaniu w dniu 
20 marca 2014 r. w Dzienniku Urzędowym UE. Natomiast sprawa dotyczyła 
roszczeń związanych z drobnymi utworami audiowizualnymi wyreżyserowa-
nymi przez powoda pomiędzy 2010 a 2011 r. Ponadto wyrok Sądu Okręgo-
wego zapadł przed terminem realizacji obowiązku wykonania transpozycji 
do krajowego porządku prawnego. W myśl art. 43 dyrektywy 2014/26/UE 
państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 10 
kwietnia 2016 r. Z uwagi na fakt, iż dyrektywa 2014/26/UE została już imple-
mentowana, należy więc poczynić pewne uwagi dotyczące roszczeń twórcy 
utworu audiowizualnego o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z utworu 
audiowizualnego. 

Odnosząc się do treści wspomnianej dyrektywy 2014/26/UE należy 
w pierwszej kolejności podnieść, że zgodnie z jej motywem drugim rozpo-

12  Dz.U. UE. L. z 2014, nr 84, s. 72.
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wszechnianie treści chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi, 
w tym książek, produkcji audiowizualnych i nagrań muzycznych oraz zwią-
zanych z nimi usług wymaga uzyskania licencji obejmujących te prawa od 
różnych podmiotów praw autorskich i praw pokrewnych, takich jak twórcy, ar-
tyści wykonawcy, producenci i wydawcy. W dalszej części motywu wskazano, 
że w gestii podmiotu uprawnionego pozostaje wybór między samodzielnym 
a zbiorowym zarządzaniem przysługującymi mu prawami, chyba że państwa 
członkowskie postanowią inaczej zgodnie z prawem Unii oraz międzynarodo-
wymi zobowiązaniami Unii i państw członkowskich. W konsekwencji zauwa-
żono, że zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi obejmuje 
udzielanie licencji użytkownikom, kontrolowanie użytkowników, monitoro-
wanie korzystania z praw, egzekwowanie praw autorskich i praw pokrewnych, 
pobieranie przychodów z praw z tytułu ich eksploatacji oraz podział między 
podmiotami uprawnionymi należnych im kwot. Ponadto organizacje zbioro-
wego zarządzania powinny umożliwić podmiotom uprawnionym uzyskanie 
wynagrodzenia z tytułu korzystania z ich utworów w przypadkach, w których 
podmioty te nie byłyby same w stanie kontrolować tego wykorzystania lub 
egzekwować należnych im wynagrodzeń, w tym na rynkach zagranicznych. 
Dyrektywa posługuje się pojęciem podmiotu uprawnionego, który zdefinio-
wany jest jako osoba lub podmiot, inny niż organizacja zbiorowego zarządza-
nia, któremu przysługują prawa autorskie lub prawa pokrewne bądź który jest 
uprawniony – na podstawie umowy o eksploatacji praw lub z mocy prawa – do 
części przychodów z praw (art. 3 pkt c). Natomiast przez przychody dyrektywa 
rozumie kwoty pobierane przez organizację zbiorowego zarządzania w imie-
niu podmiotów uprawnionych, przysługujące z tytułu prawa wyłącznego, pra-
wa do wynagrodzenia lub prawa do kompensaty (art. 3 pkt h). Ponadto należy 
zwrócić uwagę, że w myśl art. 33 państwa członkowskie powinny zapewnić, 
aby organizacje zbiorowego zarządzania udostępniały swoim członkom oraz 
organizacjom zbiorowego zarządzania, w imieniu których zarządzają prawa-
mi na podstawie umowy o reprezentacji, skuteczne procedury szybkiego roz-
patrywania skarg, szczególnie w odniesieniu do udzielenia upoważnienia do 
zarządzania prawami oraz wypowiedzenia lub wycofania praw spod zarządu, 
warunków członkostwa, pobierania kwot należnych podmiotom uprawnio-
nym, dokonywania potrąceń od tych kwot oraz ich podziału. Wypada jednak 
zauważyć, że rozpatrywanie skarg pozostaje bez uszczerbku dla prawa pod-
miotu uprawnionego do dochodzenia i obrony swoich praw na drodze sądowej 
(art. 35), zaś wspomniany art. 33 stosuje się także wobec podmiotów upraw-
nionych niebędących członkami organizacji zbiorowego zarządzania (art. 7). 
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Ustawodawca implementując powyższe przepisy dyrektywy do polskiego 
porządku prawnego zdefiniował uprawnionego jako każdego, komu przysługu-
ją prawa autorskie lub prawa pokrewne lub tytuł prawny do przychodów z tych 
praw, niebędącego organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi 
lub prawami pokrewnymi, zaś przychody z praw jako: a) środki pieniężne po-
brane przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pra-
wami pokrewnymi na rzecz uprawnionych, z tytułu przysługujących im praw 
autorskich lub praw pokrewnych, prawa do wynagrodzenia oraz opłat, okre-
ślonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz b) pożytki, 
jakie środki te przyniosły do chwili ich wypłaty uprawnionym (art. 3 pkt 4 
z.z.p.a.). Z powyższego jednoznacznie wynika, iż podmiotem uprawnionym 
do pobierania przychodów z praw jest zarówno członek organizacji zbioro-
wego zarządzania, jak i inny podmiot uprawniony, którzy członkostwa w tej 
organizacji nie posiadają. W zależności od tego czy dany podmiot jest człon-
kiem organizacji zbiorowego zarządzania, czy też podmiotem uprawnionym, 
roszczenie o zapłatę wynagrodzenia może skierować bądź wobec organizacji 
zbiorowego zarządzania, z którą twórca zawarł umowę o zarządzanie prawami 
autorskimi, bądź organizacji zbiorowego zarządzania, która jest organizacją 
reprezentatywną, w sytuacji gdy twórca nie zawarł umowy o zarządzanie pra-
wami autorskimi na danym polu eksploatacji. Na marginesie należy zauważyć, 
że w myśl ustawy organizacją reprezentatywną jest taka organizacja, która jako 
jedyna posiada zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami danej kategorii 
uprawnionych do danego rodzaju utworów (art. 10 ust. 1 z.z.p.a.). Natomiast 
jeżeli dla danej kategorii uprawnionych do danego rodzaju utworów lub przed-
miotów praw pokrewnych na danym polu eksploatacji posiada więcej niż jedna 
organizacja zbiorowego zarządzania, organizacją reprezentatywną jest ta, któ-
ra w tym zakresie reprezentuje największą liczbę uprawnionych na podstawie 
umowy o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi 
oraz umowy o reprezentacji (art. 10 ust. 2 z.z.p.a.). W takiej sytuacji reprezen-
tatywność organizacji zbiorowego zarządzania musi być stwierdzona z urzędu 
przez właściwego ministra w drodze decyzji. Należy zwrócić uwagę, że usta-
wa implementująca dyrektywę bezpośrednio nie określa zasad dochodzenia 
roszczeń podmiotu uprawnionego wobec organizacji zbiorowego zarządzania, 
pozostawiając to zagadnienie przepisom pr. aut. 

Jak słusznie zauważył Sąd Najwyższy w uchwale podstawa roszczeń współ-
twórców utworów audiowizualnych o wynagrodzenie za korzystanie z nich zo-
stała w art. 70 pr. aut. Zgodnie z ust. 3 tego przepisu zobowiązanym do zapłaty 
wynagrodzenia organizacji zbiorowego zarządzania jest podmiot korzystający 
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z utworu audiowizualnego. W zakresie spójności terminologicznej tj. posługi-
wania się w treści art. 70 ust. 3 pr. aut. terminem „korzystający” ustawa prawo 
autorskie nie pozostaje w zgodzie z art. 3 pkt 10 z.z.p.a. Otóż przepisy z.z.p.a. 
posługuje się pojęciem „użytkownika” definiując go jako osobę fizyczną, osobę 
prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa 
przyznaje zdolność prawną, która dokonuje eksploatacji utworów lub przed-
miotów praw pokrewnych wymagającej zgody uprawnionych lub zapłaty na 
ich rzecz wynagrodzenia albo dokonuje czynności wymagających uiszczenia 
opłat zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wydaje się 
jednak, iż taki zabieg ustawodawcy nie wprowadza jakichkolwiek trudności 
interpretacyjnych, albowiem w obowiązującym stanie prawnym pojęcia te na-
leży traktować jak takie, które posiadają tożsame znaczenie. W uzasadnieniu 
glosowanej uchwały Sąd Najwyższy zauważa, iż podmiotami korzystającymi 
z utworu są właśnie użytkownicy utworów. 

Odnosząc się do powyższych rozważań wskazać należy, że nowa regula-
cja prawna nie zmienia de facto zasad związanych z wypłatą dodatkowego 
wynagrodzenia, pozostawiając tym samym pośrednictwo pomiędzy twórcą 
a organizacją zbiorowego zarządzania. Wprowadza jednakże zasady związane 
z ustalaniem należnego twórcy wynagrodzenia. 

Trafnie zauważył Sąd Najwyższy, że w art. 70 pr. aut. ustawodawca zanie-
chał określenia zasad, według których organizacje mają dzielić zebrane tantie-
my między uprawnionych. Z tego też względu zasady te muszą być ustalone 
we własnym zakresie przez samą organizację, z uwzględnieniem wynikającego 
art. 106 pr. aut. zakazu nierównego traktowania podmiotów uprawnionych. 
Obecnie kwestię tą reguluje art. 19 z.z.p.a., natomiast zasady repatriacji okre-
śla art. 39 z.z.p.a. Oznacza to zatem, że zasady repatriacji określają samodziel-
nie organizacje zbiorowego zarządzania. 

Organizacje zbiorowego zarządzania prowadzone są w formie stowa-
rzyszeń; samego twórcę może łączyć z nimi stosunek dwojakiego rodzaju. 
Po pierwsze twórca może być członkiem takiego stowarzyszenia i wówczas 
przysługują mu w związku z tym członkostwem określone prawa. Po drugie 
twórca jest także podmiotem praw autorskich, którego prawami zarządza or-
ganizacja, albowiem takie uprawnienie zostało jej powierzone. Oba stosunki 
mają charakter cywilnoprawny. Istotnym zagadnieniem pozostaje, iż uchwa-
ły organizacji zbiorowego zarządzania (w tym także odnoszące się do zasad 
repatriacji) nie podlegają zaskarżeniu. Nie mogą zostać zaskarżone zarówno 
bezpośrednio przez współtwórców utworów chronionych przez poszczególne 
organizacje, niezależnie od tego czy owi współtwórcy występowaliby w pozycji 
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członków stowarzyszenia, czy tylko podmiotów zobowiązanych do dochodze-
nia za jej pośrednictwem uprawnień prawnoautorskich13. Nie podlegają one 
także zakwestionowaniu w innej sprawie niż dotycząca bezpośrednio oceny 
zgodności z prawem uchwały o zasadach repartycji, ponieważ mogłoby to 
doprowadzić do zachwiania zasady jednakowego traktowania uprawnionych. 
W dotychczasowym orzecznictwie sądowym jako podstawę ochrony członków 
stowarzyszenia wskazuje się w niektórych sytuacjach art. 189 k.p.c.14 Nie budzi 
wątpliwości dopuszczalność drogi sądowej dla zrealizowania przez członka 
stowarzyszenia ochrony dóbr osobistych naruszonych przez tę organizację 
w toku jej działalności, co wiąże się z oparciem tej ochrony na konstrukcji 
prawa podmiotowego niemajątkowego o charakterze bezwzględnym (art. 189 
k.p.c.). Ochronę taką w orzecznictwie przyznaje się jedynie w sytuacji, gdy 
„wynika to ze stosunku członkostwa”, nie przysługuje ona jednakże w spra-
wie dotyczącej wynagrodzenia dodatkowego. Oznacza to zatem, że twórca 
utworu audiowizualnego, który jako kategoria nie został wskazany w uchwale 
organizacji zbiorowego zarządzania określającej zasady repatriacji, nie po-
siada uprawnienia do zaskarżenia tej uchwały. Nie oznacza to jednakże, iż 
nie przysługuje mu wynagrodzenie dodatkowe na podstawie art. 70 ust. 21 
pr. aut., albowiem to ten właśnie przepis a nie uchwała stowarzyszenia (orga-
nizacji zbiorowego zarządzania), stanowi podstawę prawną do dochodzenia 
jego wypłaty. Z tego też względu trafnie wskazał Sąd Najwyższy, że skutecz-
ność ochrony prawnej udzielanej roszczeniu uprawnionego z tytułu utworu 
audiowizualnego nie może zależeć od treści uchwały organizacji zbiorowego 
zarządzania prawami, albowiem prawo twórcy do otrzymania wynagrodzenia 
ma swoje źródło w ustawie (art. 70 ust. 21 pr. aut.)15. 

Kwestią istotną, choć nieporuszoną szerzej w uzasadnieniu wskazanej 
uchwały jest także kwalifikacja określonego utworu jako utworu audiowizu-

13  Taki pogląd jest prezentowany jednolicie w orzecznictwie. Zob. m.in. postanowie-
nie Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2003 r., III CK 319/03, OSNC 2005, nr 2, poz. 31; 
uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2005 r., III CZP 75/04, OSNC 2005, nr 11, 
poz. 188; uchwała składu 7 Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2015 r., 
III CZP 27/05, OSNC 2006, nr 4, poz. 59; wyrok z dnia 26 lutego 2016 r., IV CSK 257/14, 
LEX nr 2023933.

14  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2016 r., II CSK 182/15, LEX nr 2043738.
15  Należy zwrócić przy tym uwagę na fakt, że w doktrynie prezentowane jest także 

stanowisko, „że praktyka stosowana przez organizacje ustalające tabele wynagrodzeń jest 
nadużyciem i nie ma uzasadnienia w przepisach prawa autorskiego”. Zob. P. Ślęzak, Wyna-
grodzenie twórców filmowych i artystów wykonawców z tytułu rozpowszechniania utworu, 
„Państwo i Prawo” 2008, nr 10, s. 90.
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alnego albo drobnego utworu audiowizualnego. Do zakwalifikowania danego 
utworu jako audiowizualnego dochodzi po zbadaniu cech mu właściwych. 
Jak wynika z uzasadnienia glosowanej uchwały Sąd Najwyższy stwierdził, 
że dla zakwalifikowania utworu jako utworu audiowizualnego na znaczenie 
wyłącznie fakt czy stanowi on „przejaw działalności twórczej o indywidual-
nym charakterze, wyrażony za pomocą serii następujących po sobie obrazów 
z dźwiękiem lub bez, utrwalony na jakimkolwiek nośniku umożliwiającym wie-
lokrotne odtwarzanie”. Definicję tę Sąd Najwyższy przytoczył za orzeczeniem 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 maja 2006 r., K 5/0516. W kontekście 
powyższego nie ma znaczenia czy utwór jest drobnym utworem audiowizual-
nym, czy też można zakwalifikować go do tzw. kategorii utworów drobnych. 
W konsekwencji należy uznać, że zakwalifikowanie utworu audiowizualnego 
do danej kategorii utworu audiowizualnego nie przesądza i nie może przesą-
dzać o braku uprawnienia do pobierania przez współtwórcę takiego utworu 
wynagrodzenia, o którym mowa w art. 70 ust. 21 pr. aut. wypłacanego za po-
średnictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Jak się 
wydaje kwestie dotyczące zasad wypłacania takiego wynagrodzenia powinny 
być uregulowane w uchwale takiej organizacji. Uchwała określająca zasady 
może różnicować wynagrodzenie wypłacane dla współtwórców określonych 
kategorii utworów audiowizualnych.

Podsumowując dotychczasowe uwagi należy w pełni zgodzić się tak z tezą 
postawioną przez Sąd Najwyższy w glosowanej uchwale, jak i przywołaną na 
jej poparcie argumentacją, która pozostaje aktualna także na gruncie obecnie 
obowiązujących przepisów, w szczególności pozostaje w zgodzie z przepisami 
z.z.p.a. oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 
26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pra-
wami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących 
praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym. 

16  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 maja 2006 r., K 5/05, OTK-A 
2006/5/59.



Anna Machałek1

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego 
z dnia 20 października 2016 r. (III KK 127/16)2

Teza glosowanego postanowienia brzmi:
1. Art. 19 i art. 19a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji3, jak i przepisy 

zawarte w Rozdziale 26 Kodeksu postępowania karnego nie dotyczą pry-
watnego gromadzenia dowodów. Dopuszczalne jest więc w postępowa-
niu karnym przeprowadzenie dowodu z nagrania rozmowy utrwalonej, 
nawet potajemnie, przez jednego z jej uczestników. 

2. Ocenę tzw. dowodu prywatnego w postaci nagrania powinna cecho-
wać szczególna wnikliwość, zwłaszcza gdy nagranie nie ma charakteru 
przypadkowego, a jest dokonywane celowo. Wówczas utrwalone w taki 
sposób wypowiedzi powinny być oceniane – z wykorzystaniem kryte-
riów określonych w art. 7 k.p.k. – pod kątem ewentualnych prowokacji 
lub sugestii stosowanych w toku rozmowy przez nagrywającego, a oce-
na taka powinna uwzględniać stan, w jakim znajdował się nieświadomy 
nagrywania rozmówca. 

3. Wykonywanie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) określonych 
prawem uprawnień polegających na podejmowaniu czynności związa-
nych z powołaniem albo odwołaniem członka rady nadzorczej jedno-
osobowej spółki jednostki samorządu terytorialnego wchodzi w zakres 
wykonywanych, w związku z pełnieniem tego urzędu, czynności służbo-
wych w rozumieniu art. 228 § 4 k.k. w zw. z art. 115 § 19 k.k. 

Przedmiotem glosy będą wyłącznie kwestie postępowania karnego doty-
czące gromadzenia, dopuszczalności i oceny dowodu prywatnego w postaci 
nagrania z rozmowy. Poza zakresem niniejszej glosy pozostawiono kwestie 
ujęte w trzeciej tezie związanej z częścią ustroju samorządowego.

Autorka aprobuje, stanowiska wyrażone przez Sąd Najwyższy w glosowa-
nym postanowieniu, uznając je za trafne i logiczne, pomimo, iż w doktrynie 

1  Mgr prawa, doktorantka na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-
społecznego w Warszawie.

2  Orzecznictwo Sądu Najwyższego, „Izba Karna i Izba Wojskowa” 2017, nr 2, s. 55.
3  Dz.U. 2015, poz. 355 z późn. zm.
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i orzecznictwie procesu karnego istnieją rozbieżności na temat przeprowadza-
nia i wykorzystania dowodu z nagrań prywatnych uzyskanych nie dla celów 
postępowania karnego. 

Zważyć należy, iż zakaz dowodowy wyrażony w treści art. 168a k.p.k., do 
regulacji polskiego postępowania karnego został wprowadzony w dniu 1 lipca 
2015 r. ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks po-
stępowania karnego oraz niektórych innych ustaw4. Nowa regulacja prawna 
implikowała ograniczenie prawa stron w zakresie możliwości dopuszczenia 
dowodów. Odtąd, niedopuszczalne było przeprowadzanie i wykorzystanie 
dowodu uzyskanego dla celów postępowania karnego za pomocą czynu za-
bronionego, o którym mowa w art. 1 § 1 kodeksu karnego, zgodnie, z którym 
odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony 
pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Taki 
stan prawny obowiązywał do dnia 15 kwietnia 2016 r., kiedy to weszła w życie 
Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
karnego oraz niektórych innych ustaw5. Zgodnie z przedmiotową nowelizacją 
dowodu nie można uznać za niedopuszczalny wyłącznie na tej podstawie, że 
został uzyskany z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu 
zabronionego, o którym mowa w art. 1 § 1 k.k., chyba że dowód został uzyska-
ny w związku z pełnieniem przez funkcjonariusza publicznego obowiązków 
służbowych, w wyniku: zabójstwa, umyślnego spowodowania uszczerbku na 
zdrowiu lub pozbawienia wolności. 

Liczne kontrowersje w doktrynie oraz różne zapatrywania sądu na kwestię 
prywatnego dowodu, zachęcają do przeprowadzenia analizy wskazanego za-
gadnienia. 

Stanowisko zawarte w glosowanym orzeczeniu Sąd Najwyższy sformułował 
w oparciu o następujący stan faktyczny. Sąd Rejonowy w K. wyrokiem z dnia 
26 stycznia 2015 r. uznał oskarżonego P.C. za winnego popełnienia czynu wy-
czerpującego dyspozycję m.in. art. 228 § 4 k.k. w zw. art. 12 k.k. w zw. z art. 65 
§ 1 k.k. Jak ustalił Sąd Rejonowy, oskarżony P.C. jako burmistrz miasta K. uza-
leżnił pozostawienie na stanowisku desygnowanych członków rady nadzorczej 
gminnej spółki od comiesięcznego oddawania mu części diet, jakie otrzymy-
wali z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej, a także wydał dyrektorom pod-
ległych szkół polecenie wyjazdu na szkolenie, które się nie odbyło i wypłatę na 
jego rzecz sumy pieniężnej tytułem diet za podróż służbową. Jednym z dowo-

4  Dz.U. 2013, poz. 1247.
5  Dz.U. 2016, poz. 437.
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dów dopuszczonych przez sąd I i II instancji były prywatne nagrania rozmów 
pomiędzy oskarżonym P.C., a świadkiem D.S. Zdaniem obrony nastąpiła m.in. 
obraza prawa procesowego mająca wpływ na treść orzeczenia, t.j. art. 170 § 1 
pkt 1 k.p.k. w związku z naruszeniem w postępowaniu zasad wyrażonych 
w art. 2, 7 i 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej6 oraz art. 6 Europejskiej 
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności7. Oskar-
żenie burmistrza miało podtekst polityczny, zaś użyte w postępowaniu pota-
jemne nagranie prowadzonej rozmowy, podczas której burmistrz został spro-
wokowany, nie może być dowodem wykorzystanym przeciwko oskarżonemu. 
Nagrane wypowiedzi są przedmiotem manipulacji i nielegalnej prowokacji. 
Sąd Okręgowy w B. po rozpoznaniu środka odwoławczego zaskarżone orze-
czenie utrzymał w mocy. Od wyroku sądu odwoławczego kasację na korzyść 
skazanego wniósł jego obrońca, zaskarżając w całości orzeczenie. Wniesiona 
przez obrońcę kasacja nie została uwzględniona. Sąd Najwyższy zważył, pomi-
mo że rozmowa pomiędzy oskarżonym i świadkiem została nagrana potajem-
nie, to nie można przyjąć, że dowód był nielegalny. Nadto, nagrania rozmów 
stanowiły jeden z wielu dowodów. W sprawie w ogóle nie było do czynienia 
z podsłuchem. Jednocześnie w obowiązującym porządku prawnym nie wystę-
puje zakaz nagrywania rozmowy, w której się uczestniczy (nawet bez wiedzy 
rozmówcy) ani wykorzystywania takiego nagrania jako dowodu. Jak podkreślił 
Sąd Najwyższy dowód taki podlega szczególnej, wnikliwej ocenie, zwłaszcza 
gdy nagranie nie ma charakteru przypadkowego.

Fundamentem dla niniejszych rozważań jest zdefiniowanie pojęcia „dowód” 
oraz „dowód prywatny” stosowanego w polskiej procedurze karnej. Zarów-
no w języku polskim jak i literaturze procesu karnego pojęcie „dowód” ma 
wiele znaczeń. W Słowniku języka polskiego pojęcie „dowód” zdefiniowane 
jest jako okoliczność, albo rzecz dowodząca czegoś, przemawiająca za czymś, 
świadcząca o czymś, wskazująca na coś; oznaka czegoś, potwierdzenie, uza-
sadnienie, świadectwo8. W języku potocznym za „dowód” uznawane jest coś 
co potwierdza istnienie pewnego zdarzenia czy faktu, który istnieje obecnie 
lub istniał w przeszłości. Z kolei w języku prawniczym znaczenie pojęcia „do-
wód” definiowane jest jako każdy rodzaj informacji pozostawionej przez fakt 
przestępstwa, lub fakt uboczny (poszlakę), umożliwiający odtworzenie obrazu 

6  Dz.U.1997, nr 78, poz. 483.
7  Dz.U.1993.61.284.
8  M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1999, s. 415. 
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tego faktu9. Inne określenie „dowodu” rozumiane jest jako każdy dopuszczalny 
przez prawo karne procesowe środek służący dokonaniu takich ustaleń, czyli 
służący ustaleniu okoliczności mających znaczenie dla rozstrzygnięcia10.

W związku z brakiem kodeksowej definicji legalnej pojęcia „dowodu pry-
watnego”, A. Bojańczyk dowód prywatny definiuje jako „każdy środek dowo-
dowy zgromadzony, wyszukany, zebrany, utrwalony, zamówiony lub zabez-
pieczony przez podmiot prywatny (rozumiany jako podmiot, który nie jest 
organem prowadzącym postępowanie karne i to niezależnie od tego, czy, tak 
jak w przypadku oskarżyciela publicznego, na wcześniejszym etapie postępo-
wania ten podmiot był organem prowadzącym postępowanie, a później stał 
się tylko stroną) dla celów postępowania karnego, niezależnie do tego, czy 
w czasie, kiedy dany dowód został zebrany, toczyło się postępowanie karne co 
do czynu, którego dotyczy dowód”11. W komentarzu do kodeksu postępowania 
karnego autorstwa D. Świeckiego czytamy, iż dowody prywatne to dokumenty 
prywatne powstałe na zlecenie strony lub sporządzone przez stronę dla celów 
tego postępowania jak np.: oświadczenia, publikacje, listy i notatki12. Z kolei 
T. Grzegorczyk za dokumenty prywatne, o których mowa w art. 393 § 3, uzna-
je oświadczenia pisemne powstałe poza postępowaniem, przeznaczone dla 
różnych, zarówno legalnych, jak i nielegalnych celów, m.in. publikacje, w tym 
prasowe, listy prywatne mające znaczenie dla sprawy, przejęte tzw. grypsy, 
zajęte notatki prywatne, pamiętniki itd. Podkreśla, iż zawarty w przepisie zapis 
„w szczególności”, oznacza, iż dokumentami prywatnymi mogą to być również 
inne pisma np. pamiętniki, a nie jedynie te określone w przepisie13.

W tym momencie zasadne jest również przytoczenie definicji literalnej 
„dokumentu” określonej w art 115 § 14 k.k.14, za który uważa się każdy przed-
miot lub zapisany nośnik informacji, z którym związane jest określone prawo, 
lub który stanowi dowód prawa albo stosunku prawnego lub okoliczności ma-
jącej znaczenie prawne. 

9  R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny. Część ogólna, Warszawa 2006, s. 343. 
10  T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2011, s. 464.
11  A. Bojańczyk, Dowód prywatny w postępowaniu karnym w perspektywie prawno-

porównawczej, Warszawa 2011, s. 229.
12  D. Świecki (red.), Kodeks postępowania karnego, t. I: Komentarz aktualizowany, 

Warszawa 2017, s. 421.
13  T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego, t. I: Artykuły 1–467. Komentarz, 

Warszawa 2014, s. 322.
14  Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553. 
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Zważyć należy, że kodeks postępowania karnego również nie reguluje kwe-
stii gromadzenia i wykorzystania przez osoby prywatne informacji uzyska-
nych poza procesem, a mogących być dowodami. Zadaniem tym zostały zo-
bowiązane organy postępowania karnego i określone jest w art. 297 § 1 pkt. 5 
k.p.k. Chociaż niewątpliwie strony mogą przedstawić dowody, mając w art. 
167 k.p.k. zapewnioną inicjatywę dowodową. A skoro mogą je przedstawić 
sądowi, to również mogą je na potrzeby procesu gromadzić. 

W związku z powyższym, problematyczne staje się dopuszczenie dowodu 
w postaci dokumentu prywatnego do procesu karnego, które uregulowane jest 
jedynie w bardzo wąskim zakresie w art. 393 § 3 k.p.k. 

Przed dniem 1 lipca 2015 r., zdania doktryny w kwestii dopuszczalności 
dowodu prywatnego były rozbieżne, pomimo iż art. 393 § 3 k.p.k. dopuszczał 
do odczytania na rozprawie wszelkie dokumenty prywatne, powstałe poza 
postępowaniem karnym i nie dla jego celów, w szczególności oświadczenia, 
publikacje, listy oraz notatki. W doktrynie pojawiały stanowiska opowiadające 
się za dopuszczeniem dowodu zgromadzonego przez osoby prywatne nawet 
w sposób sprzeczny z prawem. Pogląd taki podzielał A. Bojańczyk, który uwa-
ża, iż wobec braku normatywnego iunctium pomiędzy ustawą karnomaterial-
ną a ustawą postępowania karnego, które eliminowałyby dowody uzyskane 
z naruszeniem prawa, dowody takie są dopuszczalne15. 

Po 1 lipca 2015 roku, art 393 § 3 k.p.k. otrzymał nowe brzmienie – „mogą 
być odczytane na rozprawie wszelkie dokumenty prywatne, powstałe poza po-
stępowaniem karnym, w szczególności oświadczenia, publikacje, listy oraz no-
tatki”. Usunięcie z przepisu zwrotu „nie dla jego celów”, oznaczało możliwość 
wprowadzenia do postępowania karnego dowodu wytworzonego dla jego celu. 
Niby niewielka zmiana, ale jakże istotna dla postępowania dowodowego. Do-
datkowo „lipcowa” ustawa wniosła do kodeksu wspomniany już art. 168a k.p.k., 
stanowiący ograniczenie w zakresie możliwości dopuszczenia dowodów. Odtąd 
doktryna była jednomyślna w kwestii braku możliwości wprowadzenia do proce-
su karnego dowodu prywatnego uzyskanego za pomocą przestępstwa, bowiem 
tak uzyskany dowód nie był w ogóle dopuszczalny. D. Świecki art. 168a k.p.k. 
konstruuje jako nieznany dotychczasowej ustawie karnoprocesowej bezwzględ-
ny zakaz dowodowy, którego istota sprowadza się do stwierdzenia, że dowód 
uzyskany z naruszeniem zakazu wynikającego z materialnego prawa karnego jest 
nieprzydatny procesowo tzn. nie może zostać przeprowadzony i wykorzystany 

15  A. Bojańczyk, Dowód..., op.cit., s. 416.
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w postępowaniu karnym16. Podobny pogląd wyraził A. Lach, według którego 
w myśl art. 168a k.p.k., niedopuszczalne jest przeprowadzenie i wykorzystanie 
dowodu uzyskanego do celów postępowania karnego za pomocą czynu zabro-
nionego, o którym mowa w art. 1 § 1 k.k. Również pisze o bezwzględnym niezu-
pełnym zakazie dowodowym, który nie doznaje żadnych wyjątków, podkreślając, 
że nie ma przeszkód, aby dana okoliczność została wykazana przy użyciu innego 
środka dowodowego17. Zdaniem B.T. Bieńkowskiej poprzez zmianę reżimu z art. 
393 § 3 k.p.k. zamiarem ustawodawcy było w sposób jasny ograniczenie możli-
wości wprowadzania do procesu dowodów, które zostały uzyskane za pomocą 
czynu zabronionego, zważywszy na zwiększoną aktywność dowodową stron 
postępowania18. Powyższe zmiany legislacyjne w zakresie części dowodowej D. 
Świecki interpretuje jako intencję ustawodawcy do ograniczenia prywatnych 
czynności dowodowych wyłącznie do legalnych działań19.

Przystępując do bliższej analizy stanowiska Sądu Najwyższego zajętego 
w glosowanym postanowieniu, należy zwrócić uwagę na pojawiające się w dok-
trynie prawniczej rozbieżności co do dowodowego charakteru prywatnych 
nagrań dźwięku uzyskanych poza procesem. 

R. Kmiecik uważał, iż dokumenty gromadzone w sposób prywatny w celu 
wykorzystania ich w procesie karnym są niedopuszczalne. Mogą być jedynie 
wykorzystane jako źródła informacji o innych dowodach, które dopiero będą 
mogły być przeprowadzone przez organ procesowy20. Oznacza to, że strony 
procesu karnego mają prawo poszukiwać i gromadzić informacje o dowodach 
prywatnych. Pełną swobodę w tym zakresie gwarantuje m.in. art. 54 ust. 1 
Konstytucji RP – zgodnie z którym „każdemu zapewnia się wolność wyra-
żania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
R. Kmiecik opowiada się za twierdzeniem – jeżeli osoba prywatna, będąca 
stroną w postępowaniu dysponuje dowodem rzeczowym, może złożyć wnio-
sek dowodowy o zatrzymanie takiej rzeczy, którą zdecydowana jest dobro-

16  D. Świecki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2015, Warszawa 
2015, s. 235.

17  A. Lach, Dopuszczalność dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa w postępowa-
niu karnym, „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 10, s. 43.

18  B.T. Bieńkowska, H. Gajewska-Kraczkowska, M. Rogacka-Rzewnicka (red.), Wokół 
gwarancji współczesnego procesu karnego. Księga jubileuszowa profesora Piotra Kruszyń-
skiego, Warszawa 2015, s. 589. 

19  D. Świecki, Kodeks postępowania..., op.cit., s. 235. 
20  R. Kmiecik, Dokumenty prywatne i ich prywatne gromadzenie w sprawach karnych, 

„Państwo i Prawo” 2004, nr 5, s. 10.
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wolnie oddać organom postępowania”21. L. Schaff w przeszłości, nagranie 
z zeznań przesłuchiwanego wykonane za jego wiedzą jak i bez jego wiedzy, 
z wyłączeniem sytuacji, kiedy przesłuchiwany został wprowadzony w błąd, 
uznawał za dopuszczalne22. Jednocześnie twierdził, że taśma magnetofonowa 
nie jest dokumentem w sensie procesowym, więc nie może stanowić dowodu 
z dokumentu. Istniały wówczas wątpliwości co do możliwości stwierdzenia 
autentyczności nagrania w sensie braku przeróbek, usuwania fragmentów itd. 
W. Smardzewski, taśmę magnetofonową z zapisem wypowiedzi, która sama 
w sobie – przy stwierdzeniu innych znamion potwierdza przestępstwo, uważał 
za dowód rzeczowy, natomiast poprzez posłużenie się zmysłem słuchu moż-
liwe jest przesłuchanie treści zapisu magnetofonowego, dokonane w formie 
oględzin taśmy. Z kolei taśma magnetofonowa z zapisem dokonanym poza 
procesem stanowi dowód z dokumentu, ponieważ odtwarzanie zapisu magne-
tofonowego jest technicznym sposobem odczytywania informacji „zapisanej” 
w szczególny sposób23. Pogląd uznający taśmę magnetofonową za dokument 
podzielał E. Skrętowicz, która uznaje, iż pod pojęciem dokumentu w najszer-
szym znaczeniu podpadają nie tylko dowody pisemne, ale również te przed-
mioty, które służą do stwierdzenia pewnych zdarzeń prawnych24.

Pisząca te słowa opowiada się za poglądem reprezentowanym przez L. Schaf-
fa, dopuszczającym do postępowania karnego treść zapisu wykonanego zarówno 
za wiedzą jak i bez wiedzy osoby nagrywanej. Kluczową kwestią, na jaką należy 
tu zwrócić uwagę, jest przyzwolenie obecnych regulacji procedury karnej na 
wprowadzenie i wykorzystanie w procesie karnym dowodów, które zostały po-
zyskane z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabro-
nionego wypełniającego znamiona przestępstwa. Jak już zostało wspomniane 
dowodu nie można uznać za niedopuszczalny wyłącznie na tej podstawie, że 
został uzyskany z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu 
zabronionego. Jest tak od dnia 15 kwietnia 2016 r. 

Równie aprobujący tę sytuację pogląd prezentuje w doktrynie T. Grzegor-
czyk i J. Tylman, którzy opowiadają się za tezą, iż rejestracja może być też 
efektem działania osoby trzeciej zupełnie przypadkowo, bądź też w sposób 

21  Ibidem, s. 4.
22  L. Schaff, Dowód z taśmy magnetofonowej w polskim procesie karnym, „Problemy 

Kryminalistyki” 1959, nr 17, s. 7.
23  W. Smardzewski, Z problematyki wykorzystania taśmy magnetofonowej w procesie 

karnym, „Problemy Praworządności” 1982 nr 10, s. 16.
24  E. Skrętowicz, Zapis magnetofonowy – jako środek dokumentacji procesowej, „Pro-

blemy Praworządności” 1972, nr 9, s. 59.
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planowany. Nagrania mogą być wprowadzone do postępowania karnego, z za-
znaczeniem, że powinny być one poddane uprzednio ocenie biegłego i oględzi-
nom rzeczoznawczym, zwłaszcza gdy chodzi o zapisy prywatne, a inne także, 
gdy tylko podniesiony będzie zarzut co do ich autentyczności. Przyjmuje się 
przy tym, że istnieje pełna możliwość zbadania fałszerstwa zapisu niezależnie 
od sposobu i techniki fałszowania25. 

W dalszej kolejności zważyć należy, iż w związku z brakiem w kodeksie 
postępowania karnego regulacji dotyczących prywatnych zapisów utrwala-
jących przebieg rozmowy, orzecznictwo stoi na stanowisku, iż wobec braku 
zakazu, a także istnienia otwartego katalogu środków dowodowych, prywat-
ne dowody mogą stanowić dowód w sprawie który powinien być oceniany 
na zasadach ogólnych. Natomiast, jeżeli chodzi o wykorzystanie prywatnych 
nagrań, to jedynie rejestracja obrazu czynu przestępnego może być dopusz-
czona jako dowód. W judykaturze zostało utrwalone stanowisko, iż nagrania 
prywatne mogą być dopuszczone do materiału dowodowego jedynie w sytu-
acji, gdy stanowią rejestrację czynu przestępnego, a nie prywatnych rozmów 
nawet dotyczących tego czynu26. Stanowisko Sądu Najwyższego oraz sądów 
powszechnych dotychczas nie dopuszczało prywatnych nagrań rozmów za 
dowód w postępowaniu karnym27. 

Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 5 listopada 2013 r. w swoim 
uzasadnieniu wskazał, że polska procedura karna nie uznaje legalnej oceny 
dowodów i nie zawiera żadnych dyrektyw, które nakazywałyby określone czy 
szczególne ustosunkowanie się do konkretnych dowodów, jak również kodeks 
postępowania karnego nie wprowadza różnic co do wartości dowodowej po-
szczególnych dowodów. Ocena każdego dowodu pozostawiana jest sądowi 
orzekającemu w sprawie, który obowiązany jest dokonać jej z uwzględnieniem 
wskazań wiedzy oraz doświadczenia życiowego, jak również biorąc pod uwa-
gę całokształt okoliczności ujawnionych w toku przewodu sądowego (podobny 
pogląd, zachowujący aktualność wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z 11 lipca 
1977 r., w sprawie VKR 92/77, OSNKW 1978/6/67) (...). W dążeniu do wykrycia 
i ustalenia tej prawdy sąd orzekający ma obowiązek posługiwania się dowodami, 
którymi rozporządza oraz poprawnym rozumowaniem, wspieranym w razie po-
trzeby także i przesłankami natury empirycznej. Trudności ujawniania prawdy, 
tylko wtedy mogą być uznane za rzeczywiście uniemożliwiające to ujawnienie, 

25  T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 1999, s. 484.
26  Postanowienie SN z 27 września 2012 r., III KK 5/12.
27  Zob. Postanowienie SN z 7 lutego 2007 r., III KK 237/06.
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gdy sąd całym wysiłkiem umysłowym wszelkich wątpliwości rozwikłać nie zdoła 
(podobny pogląd, zachowujący aktualność, wyraził Sąd Najwyższy w orzeczeniu 
z 11 czerwca 1981 r., w sprawie I KR 78/81, OSNPG 1982/2/22)28. 

Jednocześnie w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2016 r.29, Sąd 
stwierdził, iż zgodnie z obowiązującą w polskim procesie karnym zasadą swo-
body dowodzenia w postępowaniu dowodowym dopuszczalne jest przepro-
wadzenie wszelkich czynności dowodowych, z wyjątkiem czynności objętych 
zakazem ich przeprowadzania. Artykuł 168a k.p.k. w brzmieniu ustalonym 
ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
karnego oraz niektórych innych ustaw, nie wprowadził zakazu wykorzysty-
wania „owoców zatrutego drzewa”, gdyż dotyczył jedynie zakazu przeprowa-
dzenia i wykorzystania dowodu bezpośrednio nielegalnego. Obowiązujący 
aktualnie art. 168a k.p.k. nie wprowadza zakazu wykorzystywania „owoców 
zatrutego drzewa”, gdyż dotyczy jedynie zakazu przeprowadzenia i wykorzy-
stania dowodu bezpośrednio nielegalnego. 

Z racji przedstawionej argumentacji, wynikającą z orzecznictwa i doktry-
ny należy podzielić wyrażony w glosowanym orzeczeniu pogląd, iż artykuł 
19 i art. 19a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz przepisy zawar-
te w Rozdziale 26 Kodeksu postępowania karnego, nie dotyczą prywatnego 
gromadzeniem dowodów. Zostało to już potwierdzone przez Sąd Najwyższy 
w postanowieniu z dnia 14 listopada 2006 r., sygn. V KK 52/0630. Podobnie 
orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 maja 2002 r., sygn. WA 22/02, 
w uzasadnieniu, którego czytamy: „korzystanie przez osobę prywatną ze swo-
ich praw poprzez nagranie na taśmie magnetofonowej słów osoby znieważają-
cej ją na potrzeby wniesionego przez nią aktu oskarżenia w trybie art. 330 § 2 
k.p.k. nie doznaje ograniczenia przez postanowienia art. 47 i 49 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei nierespektowanie tych zasad przez sąd orze-
kający prowadzi do obrazy przepisu art. 410 k.p.k., która ma wpływ na treść 
rozstrzygnięcia”31. 

28  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 listopada 2013 r., II AKa 273/13, 
LEX nr 1396846.

29  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2016 r., IV KK 346/15, OSNKW 
2016/7/43.

30  Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2006 r., V KK 52/06, LEX nr 
202271.

31  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2002 r., WA 22/02, OSNKW 2002/9-
10/77. Zob. też. S. Hoc, Glosa do wyroku SN z dnia 10 maja 2002 r. WA 22/02, „Przegląd 
Sądowy” 2003, nr 6, s. 161.
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Rozdział 26 k.p.k. reguluje kwestię kontroli i utrwalania rozmów telefonicz-
nych, korespondencji, rozmów lub przekazów innymi środkami porozumiewa-
nia się możliwych do przeprowadzenia przez odpowiednie organy państwowe. 
Nagrania z ukrytych urządzeń rejestrujących przebiegają w określonych pra-
wem przypadkach po spełnieniu wymogów formalnych. Tylko zebrane zgod-
nie z prawem przez odpowiednie organy informacje mogą stanowić dowód 
w sprawie. Natomiast dane zebrane w przeprowadzonej bez zgody sądu kon-
troli operacyjnej podlegają zniszczeniu na mocy zarządzenia sądu. 

R. Kmiecik stał na stanowisku, iż uzyskane poza procesowo legalne dowody 
mogłyby być wyjątkowo uznane za pomocniczy materiał dowodowy. Jego wy-
korzystanie wymagałoby jednak przeprowadzenia postępowania dowodowego 
z zachowaniem wszelkich rygorów procesowych32. T. Hanausek wyrażał po-
gląd, iż informacje operacyjne z założenia mogą jedynie wskazywać poszuki-
wania lub utrwalenia dowodu. Wyniki czynności operacyjno-rozpoznawczych 
nie mają bezpośredniego znaczenia dowodowego i nie mogą być bezpośrednio 
wykorzystane w toku procesu karnego, a ich dowodowe wykorzystanie wyma-
ga odpowiedniego „przetworzenia” przez przeprowadzenie dowodu zgodnie 
z zasadami obowiązującymi na gruncie postępowania karnego podczas jawnej 
i kontradyktoryjnej czynności procesowej33.

Odmienne stanowisko przedstawił Sąd Najwyższy w wyroku III KK 5/1234, 
w którym czytamy, że nagrania prywatne mogą być dopuszczone do materiału 
dowodowego jedynie w sytuacji, gdy stanowią rejestrację czynu przestępnego, 
a nie prywatnych rozmów nawet dotyczących tego czynu.

Jednocześnie pomimo, iż art. 168a k.p.k. w obecnym brzmieniu obowią-
zuje od 15 kwietnia 2016 r., wykładnia orzecznictwa analogicznie wskazuje 
na dopuszczalność dowodu z nagrania rozmowy. I tak w wyroku Sądu Okrę-
gowego w Gliwicach z dnia 2 sierpnia 2016 r. stwierdzono: „przepis art. 168a 
k.p.k., który dowody uzyskane za pomocą czynu zabronionego uczynił niedo-
puszczalnymi w okresie od 1 lipca 2015 r. do 15 kwietnia 2016 r. nie dotyczył 
bowiem spraw, w których akt oskarżenia skierowano do Sądu przed 1 lipca 
2015 r. do czasu ich prawomocnego zakończenia”35.

32  R. Kmiecik, Konwalidacja i konwersja wadliwych dowodów w procesie karnym, 
„Prokuratura i Prawo” 1989, nr 5, s. 94.

33  T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 1998, s. 131.
34  Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2012 r., III KK 5/12, LEX nr 

1226723.
35  Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 2 sierpnia 2016 r., VI Ka 445/16, LEX 

nr 2089581.
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W doktrynie, ponownie A. Bojańczyk potwierdza, że przepisy rozdziału 
26 k.p.k. nie są adresowane do pomiotów prywatnych, lecz wyłącznie do or-
ganów procesowych36. 

Również z całą pewnością podzielić należy stanowisko Sądu Najwyższego 
wyrażone w niniejszym postanowieniu, iż ocena dowodu prywatnego w po-
staci zapisu rozmowy powinna być wnikliwa, w szczególności, gdy dotyczy 
zamierzonego nagrywania rozmówcy. W większości przypadków dowód z na-
grania rozmów prowadzonych pomiędzy stronami przedstawia dowód z po-
tajemnego nagrania rozmowy jako dowód na niekorzyść strony przeciwnej. 
Wówczas taki dowód powinien być wnikliwie i starannie oceniony, z uwzględ-
nieniem kontekstu i miejsca rozmowy, a co ważne powinien być poparty inny-
mi dowodami. Ocena ta powinna również obejmować ewentualne stosowanie 
przez nagrywającego prowokacji. 

Poza powyższymi wskazaniami należy zwrócić uwagę i zadać pytanie czy 
dopuszczalność tzw. dowodów nielegalnych do postępowania karnego może 
prowadzić do naruszenia konstytucyjnej zasady ochrony życia prywatnego 
oraz zasady komunikowania się wyrażonej w art. 47 i 49 Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego 
wynikającego bezpośrednio z Konwencji o ochronie praw człowieka i podsta-
wowych wolności. Takie stanowisko wyraził A. Bodnar-Rzecznik Praw Oby-
watelskich, występując do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwier-
dzenie niezgodności art. 168a k.p.k. z art. 42 ust. 2, art. 45 ust. 1, art. 47, art. 51 
ust. 2, 3 i 4 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, a także 
z art. 2, art. 7 i art. 40 Konstytucji RP, w związku z art. 3 i 6 Konwencji o ochro-
nie praw człowieka i podstawowych wolności. Jego zdaniem art. 168a k.p.k. 
w brzmieniu „dowodu nie można uznać za niedopuszczalny wyłącznie na tej 
podstawie, że został uzyskany z naruszeniem przepisów postępowania lub za 
pomocą czynu zabronionego, o którym mowa w art.1 warunki odpowiedzial-
ności karnej § 1 Kodeksu karnego, chyba że dowód został uzyskany w związ-
ku z pełnieniem przez funkcjonariusza publicznego obowiązków służbowych, 
w wyniku: zabójstwa, umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu lub 
pozbawienia wolności”, prowadzi do obniżenia standardów praw człowieka. 
Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, iż wraz z rozwojem technologicznym, 
tajemnica korespondencji o której mowa w art. 49 Konstytucji, dotyczy ko-
respondencji nie tylko listownej, ale w głównej mierze elektronicznej. Zatem 
potajemne nagranie rozmowy może być traktowane jako ingerencja w spokój 

36  A. Bojańczyk, Z problematyki konstytucyjnej dopuszczalności niektórych dowodów 
prywatnych w postępowaniu karnym, „Palestra” 2004, nr 9–10, s. 48.
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psychiczny osoby nagrywanej, naruszająca jej prawo do komunikowania się. 
Każdemu człowiekowi przysługuje prawo do autonomicznego decydowania 
o tym, jakie informacje o sobie, o swoim życiu prywatnym, pragnie zachować 
dla siebie, a z którymi chce się podzielić publicznie. Przy nagrywaniu rozmów, 
samo nagranie drugiej osoby nie stanowi naruszenia jej praw, ale upublicz-
nienie, czyli przedstawienie jako dowód, już stanowi. W przypadku nagrania 
rozmowy telefonicznej, mamy do czynienia jednocześnie z prawną ochroną 
wizerunku, w której mieści się głos. Stąd, jak najbardziej należy twierdzić, że 
podstępne nagranie może naruszać zasady współżycia społecznego oraz go-
dzi w konstytucyjną zasadę swobody i ochrony komunikowania się. Praktyka 
pokazuje jednak, że chociaż w teorii można się powoływać na naruszenie za-
sad prywatności gwarantowanych przez Konstytucję, w rzeczywistości dowód 
z potajemnie nagranej rozmowy przedstawiony jako dowód w procesie pod-
lega szczególnej i wnikliwej ocenie sądu, a więc ocenie wizualnej i zawartości 
nośnika. 

Jednocześnie należy pamiętać o brzmieniu art. 54 ust. 4 Konstytucji RP P, 
zgodnie z którym każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia 
informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny 
z ustawą, jako normę zakazującą wykorzystania w procesie karnym dowodów 
uzyskanych niezgodnie z prawem. O ile przepisy Konstytucji RP są stosowa-
ne w postępowaniu karnym o tyle, nie dotyczą postępowania dowodowego 
z uwagi na przeciwstawny sposób przetwarzania informacji w trybie admini-
stracyjnej ochrony danych osobowych. 

Omawiając prawo do prywatności nie należy ograniczać się jedynie do 
prawa krajowego, bowiem prawo Unii Europejskiej również reguluje tę pro-
blematykę. I tak art. 7 Karty Praw Podstawowych UE37 statuuje prawo do pry-
watności, z kolei art. 8 wyodrębnia prawo do ochrony danych osobowych, 
natomiast w art. 52 ust. 1 czytamy, że „Wszelkie ograniczenia w korzystaniu 
z praw i wolności uznanych w niniejszej Karcie muszą być przewidziane usta-
wą i szanować istotę tych praw i wolności. Z zastrzeżeniem zasady propor-
cjonalności, ograniczenia mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy są 
konieczne i rzeczywiście odpowiadają celom interesu ogólnego uznawanym 
przez Unię lub potrzebom ochrony praw i wolności innych osób”. Zgodnie 
z art. 8 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 
każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, 
swojego mieszkania i swojej korespondencji. Termin „poszanowanie” z jednej 

37  Dz.Urz. UE 2016 C 202. 
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strony oznacza zakaz ingerowania w wymienione prawa w sposób bezwzględ-
ny, z drugiej strony oznacza przyjęcie odpowiednich środków prawnych do 
poszanowania tych wartości. O ochronie prawa do prywatności wypowiada 
się wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r., sygn. I ACa 
1056/15, w którym czytamy „ochrona życia prywatnego obejmuje także auto-
nomię informacyjną, o której mowa w art. 51 Konstytucji, oznaczającą prawo 
do samodzielnego decydowania o ujawnieniu informacji dotyczącej swojej 
osoby oraz prawo do kontrolowania takich informacji, znajdujących się w po-
siadaniu innych podmiotów”38. Postępowanie karne stanowi jednak sytuację 
wyjątkową, w której określone rygory prywatności mogą być w sposób uspra-
wiedliwiony naruszone. 

Za realizacją prawa do wolności przytoczyć należy wyrok Sądu Apelacyj-
nego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2016 r., II AKa 130/1639, zgodnie z któ-
rym godność człowieka jest przyrodzona i niezbywalna, a jej poszanowanie 
i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Reasumując należy wskazać, iż według ugruntowanego w doktrynie i orzecz-
nictwie stanowiska, zaaprobowanego również przez Sąd Najwyższy w uzasad-
nieniu glosowanego orzeczenia dowody prywatne w postaci nagrania rozmowy 
wniesione przez jednego z jej uczestników nie mogą być żadną miarą porówny-
wane z dokonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych, czy też proce-
sowych w postaci kontroli i utrwalania rozmów przez odpowiednie organy pań-
stwa. W związku z dynamicznym rozwojem technologicznym, który dostarcza 
nam wielu narzędzi do rejestracji obrazu oraz dźwięku, uważa się za zasadne 
dopuszczalność dowodów prywatnych w postaci nagrania rozmowy utrwalonej 
nawet potajemnie przez jednego z jej uczestników. Przy czym dowód taki powi-
nien podlegać szczególnej ocenie i być poparty innymi dowodami. Jednocześnie 
powinien być dostarczony na oryginalnym nośniku, na którym zapisana została 
rozmowa pierwotna. Ewentualnie w drodze opinii biegłego powinna być wyka-
zana autentyczność takiego nagrania. 

Niemniej jednak, niezależnie od powyższych rozbieżności doktryny 
i orzecznictwa, o dalszych losach art. 168a k.p.k. w brzmieniu „dowodu nie 
można uznać za niedopuszczalny wyłącznie na tej podstawie, że został uzy-
skany z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronio- 
 

38  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r., sygn. I ACa 1056/15, 
LEX nr 2087795.

39  Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2016 r., II AKa 130/16, 
LEX nr 2304240. 
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nego, o którym mowa w art.1 warunki odpowiedzialności karnej § 1 Kodek-
su karnego, chyba że dowód został uzyskany w związku z pełnieniem przez 
funkcjonariusza publicznego obowiązków służbowych, w wyniku: zabójstwa, 
umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności”, 
i jego zgodności z aktami normatywnymi wyższego rzędu zdecyduje Trybunał 
Konstytucyjny. 



ZASADY RECENZOWANIA OPRACOWAŃ 
PRZEZNACZONYCH DO PUBLIKACJI 

W „THEMIS POLSKA NOVA”

1. Wstępnej kwalifikacji artykułów do recenzji dokonują redaktorzy tema-
tyczni. 

2. Decyzję o skierowaniu opracowania do recenzji podejmuje redaktor na-
czelny, po sprawdzeniu warunków formalnych opracowania, tj. wska-
zania przez autora jednostki reprezentowanej (afiliacji) i danych ko-
niecznych do korespondencji (adres do doręczeń, adres e-mailowy oraz 
numer telefonu), załączenia oświadczeń wszystkich współautorów o ich 
wkładzie do opracowania, załączenia streszczenia w języku polskim oraz 
słów kluczowych.

3. W recenzji uwzględnia się rodzaj opracowania (oryginalne, doświad-
czalne, przeglądowe, kazuistyczne, metodyczne), poziom naukowy, czy 
praca odpowiada tematowi określonemu w tytule, czy spełnia wymogi 
pracy naukowej, czy zawiera istotne elementy nowości, prawidłowość 
terminologiczną, rzetelność wyników i wniosków, układ pracy, objętość, 
przydatność poznawczą, język oraz wnioski co do przyjęcia bez zmian 
lub po poprawach albo odrzucenia. Recenzja sporządzana jest w formie 
karty recenzenta.

4. Recenzje opracowują recenzenci stali oraz powoływani ad hoc. Są to 
osoby posiadające znaczny dorobek naukowy w danej dyscyplinie na-
ukowej. Lista recenzentów stałych jest publikowana na stronie interne-
towej, a w każdym numerze publikowany jest wykaz recenzentów, którzy 
recenzowali zamieszczone w nim artykuły i glosy.

5. Recenzje opracowuje dwóch niezależnych recenzentów.
6. Recenzenci nie są afiliowani przy tej samej placówce, z której pochodzą 

autorzy.
7. Recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości.
8. Recenzenci do publikacji recenzowanego tekstu nie ujawniają informacji 

o jego recenzowaniu.
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9. Recenzja jest sporządzana na piśmie według wzoru (karta recenzenta) 
i zawiera stwierdzenie o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu artykułu do 
publikacji.

10. Recenzent przekazuje redakcji recenzję w postaci elektronicznej oraz 
w formie papierowej z odręcznym podpisem. Jest ona przechowywana 
w redakcji przez 2 lata.

11. Uwagi recenzenta są przekazywane autorowi recenzowanego tekstu, 
który ma obowiązek ustosunkować się do nich. Recenzent dokonuje po-
wtórnej weryfikacji poprawionego tekstu.

12. W razie negatywnej oceny przez recenzenta poprawionego tekstu, decy-
zję o publikacji tekstu podejmuje redaktor naczelny po konsultacji z re-
daktorem tematycznym.

INFORMACJE DLA AUTORÓW

1. W czasopiśmie mogą być publikowane prace dotyczące szeroko rozumia-
nej problematyki prawnej, a także recenzje oraz sprawozdania z życia 
naukowego szkół wyższych. Warunkiem opublikowania jest pozytywna 
opinia recenzenta.

2. Materiał do Redakcji należy przekazać w jednym egzemplarzu znormali-
zowanego maszynopisu (30 wierszy na stronie, po 60 znaków w wierszu, 
ok. 1800 znaków na stronie) wraz z tekstem zapisanym na nośniku elek-
tronicznym lub przesłanym na adres: jmwsobczak@gmail.com

3. Przypisy należy umieszczać na dole strony, podając najpierw inicjały 
imienia, nazwisko autora, tytuł pracy (kursywą), miejsce i rok wydania, 
numer strony. W przypadku prac zbiorowych należy podać inicjał imie-
nia i nazwisko redaktora naukowego z dopiskiem (red.).

4. Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim, 
podając cel artykułu, zastosowaną metodykę, wyniki pracy oraz wnio-
ski. Streszczenie nie powinno przekraczać 20 wierszy maszynopisu. Do 
streszczenia należy dołączyć słowa kluczowe w języku polskim i angiel-
skim.
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5. Artykuł nie powinien przekraczać 22 stron znormalizowanego maszyno-
pisu, natomiast recenzja, komunikat naukowy i informacja – 12 stron.

6. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanej pracy skró-
tów, zmiany tytułów, podtytułów oraz poprawek stylistycznych.

7. Autorów artykułów obowiązuje podanie bibliografii.
8. Opracowanie należy podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem, podać 

swój adres z numerem telefonu, faksu, e-mail, stopień lub tytuł naukowy, 
nazwę instytucji naukowej, w której autor jest zatrudniony.
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