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WSTĘP
Prawo jest tą dziedziną nauki i wiedzy, która cały czas się rozwija i ewoluuje. Duży
wpływ na to ma fakt, że stale wprowadzane są nowe przepisy prawne, a ponadto modyfikowane
są te uregulowania, które już zostały we wcześniejszym okresie przyjęte. Z tego względu
istnieje ciągła potrzeba analizy różnorodnych aspektów, które wiążą się z prawem. Praktyczną
realizacją tego postulatu są rozdziały, które zostały zawarte w niniejszej monografii. Ich
wspólnym mianownikiem jest to, że dotykają one wielu kwestii, związanych z prawem,
skupiając się przy tym w sposób szczególny na tych zagadnieniach, które są aktualnie
przedmiotem intensywnego dyskursu naukowego czy politycznego, wywołując długofalowe
dyskusje, a nawet kontrowersje o charakterze prawnym czy organizacyjnym (przykładowo
zagadnienia na temat zmian w zakresie polskiego prawa implikowanych rozwojem nowych
technologii, ochrony dzieci i młodzieży w środowisku wirtualnym oraz występowania
przedsiębiorców w charakterze prosumentów).
Wszystkie przedstawione rozdziały w sposób nierozerwalny łączą się ze sferą
gospodarczą i funkcjonowaniem w jej ramach państwa polskiego czy całej Unii Europejskiej.
Gospodarka jest terminem bardzo złożonym i pojemnym, tak więc w jej zakres mogą wchodzić
różnorodne regulacje prawne, wpływające nie tylko na sytuację przedsiębiorców (rozdział na
temat konkurencyjności międzynarodowej i aliansu strategicznego), ale również
poszczególnych obywateli (staż a stosunek pracy) czy całych państw („inteligentne kontrakty”).
Przedstawione w monografii rozdziały łączy również fakt, że starają się one w sposób
praktyczny, opierając się na konkretnych przykładach, podchodzić do różnorodnych aspektów
funkcjonowania współczesnego człowieka, dotykając przy tym zagadnień odnośnie prawa.
Odnoszą się one w szczególności do jego działalności i aktywności w sferze zawodowej, nie
pomijając jednak bardzo ważnych i jednocześnie nie do końca rozpoznanych w literaturze
przedmiotu zagadnień związanych ze sferą prawno-medyczną (rozdział porównawczy
odnośnie zadośćuczynienia za uszkodzenia ciała w świetle regulacji polskich i niemieckich)
czy z relacjami pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi (wpływ zapisów
regulaminowych jednego z internetowych serwisów aukcyjnych na charakter relacji pomiędzy
jego użytkownikami).
Dawid Chaba
Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego
WPiA UJ
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Dawid Chaba1
ROZWÓJ NOWYCH TECHNOLOGII
A ZMIANY W ZAKRESIE POLSKIEGO PRAWA
Streszczenie: W pracy odniesiono się do kwestii związanych z wpływem nowych technologii na zmiany, do jakich
dochodzi w obszarze prawodawstwa. Chodzi w tym względzie o modyfikowanie już istniejących aktów
normatywnych bądź wprowadzanie zmian do tych, które już zostały wydane. Analiza została oparta w dużej
mierze na tych zmianach, które dotyczą funkcjonowania administracji publicznej. W artykule posłużono się
głównie metodą dogmatyczną. Wśród głównych wniosków wynikających z pracy należy wskazać na to,
że intensywny rozwój nowych technologii wymusza wdrażanie zmian w ustawodawstwie, czego przykładem są
m.in. ustawy o podpisie elektronicznym czy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Należy podkreślić, że duży
wpływ na taki stan rzeczy ma informatyzacja administracji publicznej i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa
danych przesyłanych drogą elektroniczną.
Słowa kluczowe: nowe technologie, ustawodawstwo, zmiany, administracja publiczna.

Wstęp
Współcześnie jedną z charakterystycznych cech funkcjonowania państwa i społeczeństwa jest
intensywny rozwój nowoczesnych technologii. Technologie takie wpływają w zasadzie
na wszystkie dziedziny ludzkiego funkcjonowania, w tym także na te, które są związane
z działaniem przedsiębiorstw czy administracji publicznej.
Przy tym istotne jest to, że nowoczesne systemy i rozwiązania informatyczne implikują
wiele przemian, które mają charakter gospodarczy, społeczny czy polityczny. Wśród nich
należy wyodrębnić również te, które są związane z przeobrażeniami w zakresie prawa.
Faktem bowiem jest, że wdrażanie i wykorzystywanie nowoczesnych technologii implikuje
konieczność tworzenia nowych aktów normatywnych, jak również modyfikowania istniejących
przepisów prawa. Dzięki temu możliwe staje się uwzględnianie w odpowiednim stopniu
zagadnień odnośnie standardów i zasad, jakie muszą obowiązywać w odniesieniu do
stosowania nowych technologii. W tym względzie należy zaznaczyć, że zmiany, które są
następstwem rozwoju nowych technologii, dotyczą w zasadzie wszystkich dziedzin i obszarów
prawa. Wywołane jest to przede wszystkim stopniową automatyzacją, komputeryzacją
i digitalizacją wielu obszarów funkcjonowania państwa i społeczeństwa, co obejmuje także
usługi o charakterze publicznym2.
W związku z tym tak istotnego znaczenia nabiera podejmowanie zagadnień dotyczących
rozwoju nowoczesnych technologii w kontekście zmian prawnych, jakie są implikowane tym
rozwojem. Zagadnienia te będą przedmiotem prezentowanej pracy. Warto zaznaczyć, że są one
niezwykle ważne, gdyż dotykają wielu obszarów działań prowadzonych przez państwo
i jednostki i że w zauważalny sposób wpływają na całokształt relacji, jakie zachodzą
w społeczeństwie. Co więcej, wspomniane zmiany mają już tak duży zasięg, że zaczyna
się stopniowo upowszechniać zupełnie nowa gałąź prawa, która jest określana jako

Mgr, Doktorant w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ,
e-mail: dawid.chaba@doctoral.uj.edu.pl
2
Nowe technologie w pracy prawników i transformacje działów prawnych. Analiza wyzwań i trendów, PwC,
Warszawa 2018, s. 9.
1
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„prawo nowych (nowoczesnych) technologii”3. W tym względzie warto wspomnieć o tym,
że na niektórych uczelniach w Polsce pojawiły się już takie kierunki studiów. Przykładem jest
Akademia Leona Koźmińskiego4.
Głównym celem pracy będzie próba potwierdzenia tezy, że nowe technologie mają
istotny wpływ na zmiany w zakresie przepisów prawnych, prowadząc do konieczności
wydawania zupełnie nowych aktów normatywnych oraz wprowadzania zmian w tych, które już
zostały opublikowane. Należy dodać, że w pracy podjęta zostanie również problematyka,
dotycząca tego, w jaki sposób i od kiedy następował rozwój prawa nowoczesnych technologii,
a także jakie podstawowe akty normatywne regulują kwestie dotyczące wykorzystywania tego
prawa w strukturach administracji publicznej.
Rozwój nowych technologii w kontekście zmian prawnych
Do rozwoju nowych technologii na szczególnie dużą skalę zaczęło dochodzić w drugiej
połowie XX w., w tym szczególnie w latach dziewięćdziesiątych. W tym względzie
kluczowego znaczenia nabrała nie tylko komputeryzacja, ale przede wszystkim umożliwienie
cywilnym użytkownikom dostępu do Internetu (przykładowo można podać, że w Polsce
pierwsze połączenie z Internetem zostało nawiązane w dniu 17 sierpnia 1990 r.). Dzięki temu
możliwe stało się stopniowe upowszechnianie się w społeczeństwie wielu cyfrowych
rozwiązań, w tym produktów i usług, co dotyczyło funkcjonowania ludzi nie tylko w obszarze
życia codziennego czy biznesu, ale również w obrębie administracji publicznej (pierwsze
strony internetowe amerykańskich organów administracyjnych powstały w 1993 r.)5.
Sygnałem do tego, że intensywny rozwój nowoczesnych technologii, w tym głównie
Internetu, musi w nierozerwalny sposób wiązać się z wprowadzaniem zmian w ramach
przepisów prawnych, stał się raport, jaki został przedstawiony w czerwcu 1994 r. podczas
jednego ze spotkań Rady Europejskiej. Nosił on tytuł „Europa i globalne społeczeństwo
informacyjne: założenia dla Komisji Europejskiej” (ang. Europe and the Global Information
Society: recommendations to the European Council). Został on opracowany przez powołany
w 1993 r. zespół ekspertów, na którego czele stanął Komisarz ds. Polityki Przemysłowej,
Technologii Informatycznych i Telekomunikacji Martin Bangemann (stąd inna nazwa tego
dokumentu, czyli raport Bangemanna). W raporcie tym wskazano, że na forum całej Unii
Europejskiej konieczne jest podjęcie rozmów odnośnie tego, by doszło do ujednolicenia
i rozwinięcia przepisów prawnych na temat technologii informacyjnych i komunikacyjnych
(ang. Information and Communication Technologies, czyli ICT), dzięki czemu mogłyby zostać
stworzone podstawy do stopniowego, nie ograniczonego np. zbyt rygorystycznymi normami,
upowszechniania tych technologii. Miało to być czynnikiem, sprzyjającym rozwojowi

A. Piechocki, D. Siciński, Prawo nowych technologii i Internetu, https://www.paih.gov.pl/files/?id_plik=28741,
(11.07.2019).
4
https://www.kozminski.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/studiapodyplomowe/kierunki/prawo-nowoczesnych-techno
logii/o-studiach/, (11.07.2019).
5
J. Kos-Łabędowicz, S. Talar, rola Internetu w procesie konwergencji rozwojowej współczesnej gospodarki
światowej, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2013, nr 170, s. 170–171;
D. Chalimoniuk, Rozwój Internetu jako szansa dla przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie” 2011, nr 88, s. 211.
3
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konkurencyjnego, opartego na usługach informacyjnych rynku europejskiego6. W tym zakresie
kluczowe znaczenie przyznano regulacjom odnośnie wzrostu bezpieczeństwa w środowisku
cyfrowym, w tym ochrony baz danych czy praw własności intelektualnej, jak również
intensyfikacji wykorzystania Internetu w różnych obszarach funkcjonowania państwa,
w tym także w administracji publicznej7.
W następstwie opublikowana tego dokumentu nie doszło jednak do jakiegoś radykalnego
rozwoju ustawodawstwa odnośnie nowych technologii. Decydujący wpływ na to miał fakt,
że raport ten, gdyby został zrealizowany, sprzeciwiał się dotychczasowym inicjatywom
w obszarze badań i rozwoju. Dotyczyło to w szczególności tego, że postulował on w pełni
wolnorynkowe podejście do promowania technologii komunikacyjnych, co w wielu kręgach
uznawano za niedopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa społeczeństwa. Stopniowo
jednak podejmowano konkretne kroki, mające na celu, po pierwsze, wdrożenie odpowiednich,
a więc zgodnych z rozwojem nowoczesnych technologii, przepisów prawnych, a także,
po drugie, ich ujednolicenie w krajach należących do UE, tak by możliwy stał się np. swobodny
transfer tych technologii między poszczególnymi krajami.
Wyrazem tego było m.in. przyjęcie dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie
przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych8. Do intensyfikacji
prac, związanych z rozwojem unijnego ustawodawstwa w odniesieniu do nowoczesnych
technologii, doszło na początku XXI w. To wówczas, a konkretnie w dniach 23–24 marca 2000
r., na posiedzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie została przyjęta tzw. Strategia Lizbońska,
zakładająca stworzenie konkurencyjnej, opartej na wiedzy gospodarki europejskiej, która miała
funkcjonować na podstawie nowych przepisów, odnoszących się do funkcjonowania rynku
wewnętrznego, rozwoju sfery B+R (badawczo-rozwojowej) czy wdrażania reform
gospodarczych9. Do rozwinięcia tego typu postulatów doszło w ramach przyjętej w 2010 r.
„Strategii Europa 2020”, w której zaznaczono m.in., że na poziomie unijnym, w celu rozwoju
nowoczesnych technologii i jednolitego rynku cyfrowego, niezbędne jest opracowanie
„stabilnych ram prawnych”, dzięki którym możliwe stanie się:
a) pobudzenie inwestycji w otartą i konkurencyjną infrastrukturę internetową,
b) propagowanie wykorzystywania Internetu poprzez podnoszenie umiejętności
informatycznych w społeczeństwie,
c) stworzenie jednolitego rynku treści i usług online, który będzie zapewniał odpowiednią
ochronę jego użytkownikom oraz propagował licencje wieloterytorialne,
d) zreformowanie działalności funduszy badawczych i innowacyjnych, które wspierają
intensyfikowanie prac nad rozwojem technologii ICT10.
Warto dodać, że wskazane powyżej strategie doprowadziły do licznych zmian prawnych
w obszarze wykorzystywania nowoczesnych technologii. Były one związane
A. Demczuk, Od raportu Bangemanna do Strategii Europa 2020. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
w polityce Unii Europejskiej – bilans 15 lat, „Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio K” 2016,
nr 2, s. 30.
7
R. Posłajko, Rozwój europejskiej polityki cyfrowej, „Poliarchia” 2014, nr 2, s. 40.
8
Dz. Urz. UE L 281 z 23.XI.1995 r.
9
R. Posłajko, Rozwój…, op. cit., s. 42.
10
Komunikat Komisji Europejskiej. Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela 2010, s. 16.
6
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m.in. z promowaniem wdrażania w poszczególnych państwach członkowskich UE rozwiązań,
których celem było stworzenie e-usług publicznych. Usługi takie, według załącznika
do Strategii Lizbońskiej, miały objąć na przykład podatek od osób fizycznych, pośrednictwo
pracy, rejestrację samochodów, funkcjonowanie bibliotek publicznych oraz składanie
deklaracji celnych11. W tym zakresie warto, przykładowo wspomnieć o rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1724 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie
utworzenia jednolitego portalu cyfrowego zapewniającego dostęp do informacji, procedur,
usług wsparcia i rozwiązywania problemów oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE)
nr 1024/201212, w którym w art. 6 ust. 1 podkreślono, że każde państwo członkowskie
UE zapewnia dostęp swoim obywatelom do określonych procedur w sposób internetowy,
a więc poprzez kanał online. Dotyczy to m.in. złożenia wniosku o wydanie dowodu rejestracji
dziecka, ubiegania się o finansowanie studiów w ramach szkolnictwa wyższego, złożenia
wniosku o wydanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego czy rejestracji zmiany
adresu13.
Jeśli chodzi o poziom krajowy, a więc Polskę, to pierwsze inicjatywy odnośnie
ewentualnych zmian prawnych, które byłyby wywołane wykorzystywaniem nowoczesnych
technologii, zostały podjęte na początku XXI w. Były one związane przede wszystkim
z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania
podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce14, jak również z realizacją programu pod
nazwą „Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce” czy opracowaniem
dokumentu zatytułowanego „ePolska. Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa
informacyjnego na lata 2001 – 2006”. W 2004 r. natomiast wydano kolejne dokumenty
rządowe, a więc „Plan działań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji na lata
2005 – 2006” oraz „Proponowane kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
do 2020 roku”15.
Wszystkie te inicjatywy zmierzały do intensyfikacji prac nad nowymi regulacjami,
których celem miało stać się stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju nowoczesnych
technologii poprzez promowanie społeczeństwa informacyjnego czy e-administracji.
Tak przykładowo we wspomnianej uchwale podkreślono, że „Sejm zobowiązuje Rząd
do pilnego podjęcia prac legislacyjnych umożliwiających rozwój gospodarki elektronicznej”,
które miały objąć kwestie związane z podpisem elektronicznym, dokumentem elektronicznym,
bezpieczeństwem informacji, ochroną danych czy zasadami zawierania umów poprzez sieć
internetową.
Rodzaje uregulowań odnośnie rozwoju nowoczesnych technologii
Przepisy prawne na temat nowoczesnych technologii mogą przyjmować różnorodną postać.
Biorąc pod uwagę uregulowania z zakresu e-administracji w Polsce, można za kryterium
przyjąć funkcję, jaką one pełnią.

A. Demczuk, Od…, op. cit., s. 33–34.
Dz. Urz. UE L 295 z 21.11.2018 r.
13
Załącznik II do rozporządzenia 2018/1724.
14
M.P. 2000 r., nr 22, poz. 448.
15
B. Kozłowska, S. Osowski, Miejsce dla obywateli: e-administracja, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego, Warszawa 2010, s. 9.
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W ten sposób można mówić o przepisach, które wypełniają funkcję:
a) adaptacyjną – niektóre przepisy mają za zadanie doprowadzić do tego, by prawo nadążało
za zmianami cywilizacyjnymi i by umożliwiało ono skuteczne adaptowanie się przez
członków społeczeństwa do tych zmian, stwarzające podstawy do uzyskania stanu
społecznego zrozumienia dla nowych rozwiązań technologicznych,
b) ekonomiczną – obejmuje to wprowadzanie nowych rozwiązań prawnych pod postacią
określonych regulacji w sektorze komunikacyjnym, a więc w sferze gospodarczej,
c) innowacyjną – doprowadzenie do zapoczątkowania nowych procesów gospodarczych,
które promują kreatywność czy przedsiębiorczość,
d) ochronną – dotyczy ona zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom w różnych sferach,
w tym m.in. w odniesieniu do bezpieczeństwa danych pozyskiwanych za pomocą
Internetu,
e) regulacyjną – tworzenie odpowiedniego otoczenia dla rozwoju nowoczesnych
technologii poprzez ograniczanie zjawisk i działań, mających negatywny wpływ dla tego
rozwoju16.
Prawo nowoczesnych technologii, wchodzące w skład szerszej gałęzi, a więc prawa
informatycznego, składa się, według J. Kurcyusza, z trzech rodzajów uregulowań prawnych.
Warto podkreślić, że klasyfikacja ta została opracowana przez wspomnianego autora już
w latach siedemdziesiątych XX w., a więc wówczas, gdy o komputeryzacji czy internetyzacji
nie mogło być jeszcze mowy. Pierwszy rodzaj obejmuje te normy prawne, które prowadzą do
zabezpieczenia danych, jakie są zawarte w określonych dokumentach czy programach.
Normy takie wypełniają więc opisaną już funkcję ochronną. Drugi rodzaj unormowań to takie
normy prawne, dzięki którym możliwe staje się zabezpieczenie członków społeczeństwa przed
uzyskaniem przez nieuprawnione osoby dostępu do danych, których ujawnienie mogłoby
wywołać naruszenie określonych dóbr osobistych. Także więc wprowadzanie tego typu norm
należy uznać za przejaw funkcji ochronnej prawa nowoczesnych technologii. Trzeci rodzaj
przepisów prawnych wyodrębnionych przez J. Kurcyusza to takie normy, które regulują
stosunki pomiędzy organizatorami systemów informatycznych a właścicielami poszczególnych
urządzeń i maszyn komputerowych, jak również relacje na linii pracownicy (programiści
czy dokumentaliści) – osoby czy instytucje prowadzące systemy informatyczne17.
W kontekście kwestii podjętych w tej części pracy można wskazać jeszcze na to,
że te przepisy prawne, które przewidują informatyzację określonych podmiotów,
w tym również tych wywodzących się z sektora publicznego, normują trzy podstawowe obszary
takiej informatyzacji. Chodzi w tym względzie o zapewnienie:
a) właściwej organizacji i koordynacji inicjatyw w kierunku rozwoju nowoczesnych
technologii,
b) stosowania odpowiednich zasad w odniesieniu do nowoczesnych technologii (np. zasady
stosowania odpowiedniego trybu dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach
publicznych, wymiany informacji drogą elektroniczną czy interoperacyjności systemów
informatycznych pozostających w gestii podmiotów publicznych),
M. Ganczar, Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli
i przedsiębiorców, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009, s. 28.
17
J. Kurcyusz, Wprowadzenie do nauki o informacji i informatyce prawniczej, Uniwersytet Śląski, Katowice 1979,
s. 169.
16
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c) prawidłowej korelacji pomiędzy przepisami dotyczącymi informatyzacji z innymi
unormowaniami z zakresu prawa materialnego czy procesowego18.
Przepisy prawne związane z wdrażaniem nowoczesnych technologii mają zatem bez
wątpienia szeroki wymiar, zakres i charakter. Obejmują one przy tym wiele aktów
normatywnych.
Wybrane ustawy regulujące wykorzystywanie nowoczesnych technologii w ramach
funkcjonowania administracji publicznej
Trzeba podkreślić, że aktów normatywnych, regulujących zagadnienia odnośnie nowoczesnych
technologii jest bardzo duża liczba. W związku z tym poniżej uwaga zostanie skupiona
wyłącznie na wybranych spośród nich. Będą one dotyczyć przede wszystkim administracji
publicznej. Także i w tym zakresie można opisać bardzo dużą liczbę ustaw. Konieczne jest więc
tutaj wyodrębnienie tylko najistotniejszych spośród nich.
Zalicza się do nich ustawę z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 19.
Warto zwrócić uwagę na to, że była ona jednym z pierwszych aktów normatywnych przyjętych
w Polsce, który regulował ściśle kwestie odnoszące się do stosowania nowoczesnych
technologii w administracji publicznej. Nie jest możliwe omówienie wszystkich przepisów w
nim zawartych. Wystarczy tylko wspomnieć o tym, że przewiduje on, iż bezpieczny podpis
elektroniczny wywołuje identyczne skutki prawne jak ten, który został sporządzony
własnoręcznie20. Taki podpis elektroniczny obejmuje dane w postaci elektronicznej, które służą
do identyfikacji osób, przy czym dane te są sporządzane przy wykorzystaniu podlegających
kontroli określonych podmiotów bezpiecznych urządzeń21.
Nieco wcześniej niż omawiana powyżej ustawa została wydana ustawa z dnia 27 lipca
2001 r. o ochronie baz danych22. Przewiduje ona ochronę wszelkich tych baz danych, które
zostały wytworzone na terenie Polski bądź UE. Ochrona taka obejmuje m.in. wyłączność
producenta bazy danych względem prawa pobierania danych oraz wtórnego ich wykorzystania.
Wyłączność taka nie dotyczy jedynie sytuacji, w której określone dane są wykorzystywane do
własnego użytku osobistego bądź do celów związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym czy
prowadzeniem postępowań sądowych lub administracyjnych23.
Kolejny kluczowy akt normatywny, który dotyczy stosowania nowoczesnych
technologii, to ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną24.
Nakłada ona wiele obowiązków na wszystkie podmioty, które zajmują się realizacją usług
poprzez kanał internetowy. Obowiązki te dotyczą przede wszystkim podawania w sposób
wyraźny, jednoznaczny i bezpośrednio dostępny podstawowych danych, w tym imienia
i nazwiska, miejsca zamieszkania czy adresu firmy oraz adresu elektronicznego25.

G. Sibiga, Komunikacja elektroniczna w Kodeksie postępowania administracyjnego. Komentarz, LexisNexis,
Warszawa 2011, s. 21–22.
19
Tekst jedn. Dz.U. 2013 r., poz. 262.
20
Art. 5 ust. 1 ustawy o podpisie elektronicznym.
21
Art. 3 pkt 1 - 2 ustawy o podpisie elektronicznym.
22
Tekst jedn. Dz.U. 2018 r., poz. 2339.
23
Art. 6 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o ochronie baz danych.
24
Tekst jedn. Dz.U. 2019 r., poz. 123.
25
Art. 5 ust. 1 – 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
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Warto wspomnieć tutaj o jeszcze jednym akcie prawnym. Chodzi o ustawę z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne26.
W jej zakresie szczególnie ważne znaczenie mają te przepisy, które ustalają minimalne
wymagania dla systemów teleinformatycznych stosowanych przez podmioty publiczne.
Wymagania takie pozwalają na wymianę danych z innymi systemami informatycznymi oraz
dostęp do zasobów informacyjnych znajdujących się w tych systemach 27 i obejmują kwestie
związane z funkcjonalnością, niezawodnością, używalnością, wydajnością, przenoszalnością
oraz pielęgnowalnością takich systemów28.
Powyżej wskazane akty normatywne były w całości wprowadzane w związku
z rozwojem nowoczesnych technologii, były to zatem unormowania zupełnie nowe.
Ich publikowanie unaocznia niewątpliwie to, jak duże znaczenie w funkcjonowaniu
współczesnej administracji publicznej mają takie technologie. Prowadzą one bowiem do tego,
że istnieje wymóg kształtowania zupełnie nowych przepisów prawnych. Należy jednak
zauważyć, że w wielu przypadkach ustawodawca decydował nie o formułowaniu nowych
unormowań, ale o wprowadzaniu zmian do tych, które już istniały. Sztandarowym przykładem
w tym względzie jest ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych29. Była ona już wielokrotnie nowelizowana ze względu na konieczność
dostosowania przepisów w niej się znajdujących do wymagań, jakie są związane z rozwojem
nowoczesnych technologii. Przykładowo można wspomnieć o tym, że w nowelizacji z 2001 r.,
która była efektem przyjęcia ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do przepisu
odnośnie dozwolonego użytku chronionych utworów (art. 23 ust. 1) dodano unormowanie,
mówiące o tym, że taki dozwolony użytek nie obejmuje nie tylko cudzych utworów
architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych, ale również elektroniczne bazy danych,
spełniające cechy utworu.
Innym przykładem zmian w już obowiązujących aktach normatywnych, jakie zostały
wywołane postępem technologicznym, są przepisy znajdujące się w ustawie z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego30. Można tutaj m.in. wspomnieć o tych
zmianach, które zostały wprowadzone do tego Kodeksu na mocy ustawy z dnia 17 lutego 2005
r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Chodzi w tym
względzie przykładowo o uprawnienie organów administracji publicznej w zakresie doręczania
pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeśli strona wystąpiła do organu
administracyjnego o taki sposób doręczenia (w obecnym stanie prawnym jest mowa o tym, że
strona bądź inny uczestnik postępowania administracyjnego złożyła podanie w formie
dokumentu elektronicznego poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą tego organu) bądź
wyraziła zgodę na doręczenie pisma pod postacią elektroniczną (aktualnie w ustawie wskazany
został jeszcze jeden warunek, mówiący o tym, że doręczanie pism w sposób elektroniczny może

26

Tekst jedn. Dz.U. 2019 r., poz. 700.
Art. 3 pkt 9 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
28
§ 15 ust. 1 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań
dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań
dla systemów teleinformatycznych, Dz.U. 2017 r., poz. 2247.
29
Tekst jedn. Dz.U. 2019 r., poz. 1231.
30
Tekst jedn. Dz.U. 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.
27
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odbywać się po wystąpieniu przez stronę bądź innego uczestnika postępowania
administracyjnego o takie doręczanie)31.
Takich przykładów można niewątpliwie mnożyć znacznie więcej. Pokazują one,
że rozwój nowoczesnych technologii implikuje duże zmiany w zakresie prawa. Przy tym
zmiany te polegają albo na wprowadzaniu zupełnie nowych aktów normatywnych,
albo na modyfikowaniu tych przepisów, które znajdują się w już przyjętych unormowaniach.
Zakończenie
Należy przede wszystkim wskazać, że udało się potwierdzić tezę, jaka została sformułowana
we wstępie. Nowe technologie bowiem mają istotny wpływ na zmiany w zakresie przepisów
prawnych, prowadząc do konieczności wydawania zupełnie nowych aktów normatywnych oraz
wprowadzania zmian w tych, które już zostały opublikowane. Zmiany takie są widoczne
w zasadzie we wszystkich aspektach funkcjonowania państwa i społeczeństwa, a więc zarówno
w odniesieniu do życia codziennego i zawodowego, w tym biznesowego, jak i w sferze
publicznej. W tej ostatniej nowoczesne technologie prowadzą głównie do tego, że organy
administracyjne mają obowiązek umożliwiania obywatelom nawiązywania z nimi kontaktu
poprzez formę elektroniczną, internetową, jak również załatwiania różnorodnych spraw w
takiej właśnie formie. Ponadto warto zauważyć, że postęp technologiczny niesie konieczność
regulowania aspektów, związanych np. z bezpieczeństwem i ochroną baz danych, w tym także
rejestrów publicznych, ochroną praw autorskich w odniesieniu do różnorodnych wytworów pod
postacią elektroniczną, a także umożliwianiem stosowania przez obywateli podpisów
elektronicznych.
Na kanwie rozważań podjętych w pracy niezbędne staje się stwierdzenie tego, że nowe
technologie, w tym ICT, wymuszają na ustawodawcy wprowadzanie określonych uregulowań
prawnych z nimi związanych. Gdyby nie dochodziło do tego, to mogłyby pojawić się realne
zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i obywateli, związane np. z brakiem zachowania
podstawowych zasad przy wymianie drogą elektroniczną informacji, zawierających poufne
dane. Ponadto trzeba stwierdzić, że bez odpowiednich przepisów w odniesieniu
do nowoczesnych technologii wzrastałyby koszty funkcjonowania administracji. Technologie
takie bowiem stwarzają podstawy do automatycznego przesyłu informacji, co wyklucza
konieczność ich sporządzania w formie papierowej. Co istotne, już teraz można mówić o prawie
nowoczesnych (nowych) technologii. Faktem bowiem jest, że obecnie aktów normatywnych,
które regulują wyłącznie zagadnienia odnośnie takich technologii, jest spora liczba.
Przykładowo można wspomnieć o ustawach o: podpisie elektronicznym, świadczeniu usług
drogą elektroniczną, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Warto dodać, że ustawy takie są wyrazem dążeń do tego, by prawo nadążało za zmianami
technologicznymi.

31

Art. 39¹ § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
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NEW TECHNOLOGIES AND CHANGES TO POLISH LEGISLATION
Summary: The paper discusses matters related to the impact of new technologies on changes to legislation. It
focuses primarily on amendments of existing normative acts or changes to enacted legislation. The analysis is
based mostly on changes relevant to the functioning of the public administration. The primary tool Was the legaldogmatic approach. The main conclusion is that the rapid development of new technologies demands legislative
changes, which is evident in such acts as the Act on electronic signature and the Act on electronic services. Note
that this state of affairs is affected significantly by the IT shift in the public administration and the necessity to
ensure the safety of data sent electronically.
Keywords: new technologies, legislation, changes, public administration.

16

DOSTOSOWANIE PRAWA DO WYZWAŃ TECHNOLOGICZNYCH, EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH W XXI WIEKU

Anna Maria Dzięgiel32
KONKURENCYJNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA,
ALIANS STRATEGICZNY – ASPEKTY PRAWNE
Streszczenie: Alians strategiczny stanowi połączenie współpracy oraz konkurencji w określonej grupie firm,
które transportują, oraz emitują wiele produktów, które są tylko w pewnym stopniu komplementarne.
Dzięki aliansowi strategicznemu łatwiej jest wprowadzić przedsiębiorstwo na rynek, a także wymienić wiedzę
oraz doświadczenia pomiędzy współpracującymi ze sobą przedsiębiorstwami. Aktualnie alians strategiczny jest
atrakcyjna formą, gdyż jest to łączone z internacjonalizmem przedsiębiorstw. Termin konkurencyjność
gospodarcza może być stosowany w odniesieniu do przedsiębiorstw, sektorów, regionów, narodów, a także
organizacji ponadnarodowych. Problemy z definicją pojawiają się natomiast podczas oceny konkurencyjności
tworów terytorialnych takich jak państwo czy region. Sytuacja taka wynika z innych cech i celów przedsiębiorstw
oraz państw, a także z odmiennej natury ich konkurowania.
Słowa kluczowe: forma współpracy międzynarodowej oraz fuzja, holding, spółki joint venture jako przykład
innowacyjnych form koncentracji i kooperacji przedsiębiorców.

Wstęp
Generalne przyczyny podejmowania pewnych przedsięwzięć innowacyjnych to szybkość
zmian oraz przekształceń, względem jakich każda firma, rozumiana, jako organizacja
nabywająca i przetwarzająca wiedzę, powinna być przygotowana do reformy własnych
poczynań w społeczeństwie w którym funkcjonuje. Firma powinna „rozszyfrować” realia,
w jakich działa oraz towarzyszące mu mechanizmy. Ponadto powinna „wniknąć” w struktury
konkurencyjnych jednostek prowadzących podobną działalność - a także bacznie analizować
potencjalną konkurencje. Powyższe działania mają na celu ulepszenie oraz utworzenie
innowacyjnych mechanizmów, będących w stanie pokonać konkurencje. Alianse strategiczne
stanowią atrakcyjną korzystną formą kooperacji firm, ponieważ dotyczą one jedynie części
działalności uczestników umowy, natomiast w innych sferach przedsiębiorstwa te mogą między
sobą konkurować na rynku. Stanowi to także sprzyjającą metodę współpracy przy realizacji
dużych projektów, gdyż alians powoduje zarówno podział kosztów, a także ryzyka pomiędzy
wszystkich partnerów. W sytuacji dużych przedsięwzięć coraz częściej spotykaną formą
kooperacji są tzw. sieci aliansów w różnych sektorach gospodarki narodowej33.
Powyższe zagadnienie szerzej rozpatruje autor J. Kraciuk w artykule: Alianse strategiczne jako
sposób konsolidacji przedsiębiorstw, „Prace naukowe Katedry Polityki Agrarnej
i Marketingu SGGW” 2005 nr 28.
Firmy dążyć będą do organizacji pozbawionej centralizacji, która zapewnia dużą
elastyczność w podejmowaniu szybkich działań oraz ułatwi skuteczne podejmowanie decyzji.
Potencjał firmy uzależniony będzie od wielorakich zmian i mechanizmów wspierających 34.
Powyższe spostrzeżenie można wywnioskować na postawie: „Achieving Excellence with
Kaizen and Lean Supply Chains Euclides” A. Coimbra. Strategia wzrostu i rozwoju
przedsiębiorstw może być realizowana metodą wewnętrzną, na przykład poprzez inwestycje
32

Dziennikarstwo UW.
J. Kraciuk, Alianse strategiczne jako sposób konsolidacji przedsiębiorstw, „Prace naukowe Katedry Polityki
Agrarnej i Marketingu SGGW” 2005 nr 28.
34
A. Coimbra, Achieving Excellence with Kaizen and Lean Supply Chains Euclides. Total Flow Management:
Achieving Excellence with Kaizen and Lean Supply Chains Hardcover – April 1, 2009.
33
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własne przedsiębiorstwa oraz metodą zewnętrzną poprzez udział innych jednostek35.
Do zmian zewnętrznych należą między innymi alianse strategiczne, fuzje oraz przejęcia
przedsiębiorstw bądź ich części, stanowiące alternatywne strategie rozwoju firm.
Jedną z głównych przyczyn niepowodzeń jest niewłaściwy wybór strategii rozwoju firmy,
optymalnej ze względu na zdynamizowanie sprzedaży, zwiększenie zysków i ceny akcji36.
Wszak alternatywne sposoby wiodące do osiągnięcia założonych celów, jednak podejmując
decyzję o wyborze strategii decydenci muszą mieć świadomość istotnych różnic pomiędzy
aliansami. Istotną kwestią w procesie integracji firm są pewne różnice społeczne łączących się
przedsiębiorstw, przekładające się na potrzebę wypracowania nowej metody organizacyjnej
połączonych przedsiębiorstw37. Sukces bądź klęska łączących się firm zależy od wielu
skomplikowanych czynników. Bazując na pracach teoretycznych oraz doświadczeniach realne
jest wytworzenie stosownego modelu realizacji aliansu strategicznego. Przyczyną tworzenia
i rozwoju aliansów strategicznych jest globalizacja rynków38.
Zakłada się, iż globalizacja oznacza świadomość, iż w biznesie należy uwzględniać
ogólnoświatowy globalny, a nie tylko regionalny aspekt. Zdecydowanie sprzyja temu
ujednolicenie stylów życia oraz indywidualnych preferencji życia klientów. Kolejną przesłanką
powstawania sojuszy strategicznych stanowi szybki rozwój nowych technologii39.
Koszty modelu produktu przekraczają niebagatelne sumy powoduje to, iż firma będąca
rynkowym liderem, nie może samoistnie ponosić wszystkich kosztów związanych z rozwojem
nowego produktu, lecz dąży do rozłożenia ryzyka na większą liczbę partnerów. Inną przyczyną
powstawania aliansów strategicznych są warunki geopolityczne oraz nurt w kierunku
odformalizowania, polegający na likwidacji zapór handlowych oraz zmniejszaniu taryfowych
i pozataryfowych ograniczeń40. Mechanizm liberalizacji w obrocie handlowym oraz łączone
z nim praktyki lobbystyczne niektórych krajów, sprowadzają się do ograniczania dostępu
konkurencji do lokalnych rynków poprzez wprowadzenie zapór celnych, oraz aprobatę
pewnych schematów. Działania takie powodują, że potencjalni inwestorzy nie mogą swobodnie
działać na rynkach tych krajów, lecz zmuszeni są współdziałania z lokalnymi
przedsiębiorstwami, m.in. poprzez alianse strategiczne41. Innowacyjnym aspektem tworzenia
aliansów strategicznych dbanie o interes o klienta, co stanowi następstwo konkurencji,
oraz zjawiska różnorakich preferencji odbiorców. Konsument wymaga porozumienia
z producentem, aktywności w pracach badawczo-rozwojowych nad produktem jak również
usług dodatkowych42.
Analizując opłacalność przedsięwzięcia nie można zapominać, że podstawowym celem
porozumień pomiędzy firmami jest uzyskanie zysku z zainwestowanego kapitału. Zysk ten
powinien przekraczać dochód z zakupu obligacji państwa, w którym dochodzi
J. Kraciuk, Alianse strategiczne jako sposób konsolidacji przedsiębiorstw, „Prace naukowe Katedry Polityki
Agrarnej i Marketingu SGGW” 2005 nr 28.
36
J. Rymarczyk (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
37
H. Chwistecka-Dudek, K. Sroka, Alianse strategiczne, problemy praktyki i dylematy teorii, WSB Dąbrowa
Górnicza 2008.
38
J. Rymarczyk, Internalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
39
H. Chwistecka-Dudek, A. Borczuch, Alianse jako gra strategiczna, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2005.
40
J. Cygler, Alianse strategiczne, Difin 2002.
41
L. Yves Doz, Gary Hame, Alianse strategiczne. Wyd. Helion „Sztuka zdobywania korzyści poprzez współpracę,
2006.
42
J. Gajdka, E. Walińska, Zarządzanie finansowe, Warszawa 2000.
35
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do porozumienia43. Zgromadzenie środków pieniężnych, jakich inwestor spodziewa się ponad
zysk z obligacji, jest łączone z pewnym ryzykiem. Cena, którą inwestor może zapłacić
za uzyskanie określonego kompromisu jest funkcją postrzeganego przez niego ryzyka
transakcji44.
Alians strategiczny stanowi połączenie współpracy oraz konkurencji w określonej grupie
firm, które transportują, oraz emitują wiele produktów, które są tylko w pewnym stopniu
komplementarne45. Dzięki aliansowi strategicznemu łatwiej jest wprowadzić przedsiębiorstwo
na rynek, a także wymienić wiedzę oraz doświadczenia pomiędzy współpracującymi ze sobą
przedsiębiorstwami. Aktualnie alians strategiczny jest atrakcyjna formą, gdyż jest to łączone
z internacjonalizmem przedsiębiorstw46. Stanowi to jedną z alternatyw dla firm,
które rozpoczynają swoją działalność za granicą. W związku z powyższym najpopularniejszą
formą aliansów są alianse międzynarodowe. Tworząc alians strategiczny firma ma możliwość
bardziej rozwinąć się oraz powiększyć konkurencyjność47. Zawiera się owe alianse strategiczne
w sytuacji, gdy na rynku obowiązują przepisy antymonopolowe, które nie pozwalają się łączyć
firmom. Przedsiębiorstwa dzięki podpisywanym aliansom strategicznym są trwałe, z uwagi na
fakt, iż są one oparte na dość silnej integracji swojej działalności 48. Nauki takie jak
mikroekonomia, która stanowi jedną z dziedzin ekonomii, która zajmuje się weryfikacją oraz
badaniem konkretnie oznaczonych „manewrów” rynków, przedsiębiorstw oraz konsumentów.
Natomiast mikroekonomią zajmująca się analizą decyzji, które były podejmowane przez dane
jednostki49. Decyzje te dotyczą przede wszystkim sprzedaży oraz zakupu towarów.
Polityka gospodarcza danego kraju, czy też regionu w badaniach mikroekonomicznych
najczęściej traktuje się jako kompilację wielu podmiotów, a nie jako jeden organ, tak jak ma to
miejsce się to w makroekonomii50. Aktualnie ekonomia przyjęła mocny program
neoklasycystyczny, w którym uwzględnia się matematyczne modele zachowań, takich zbiorów
podmiotów jak: konsumenci, instytucje publiczne, czy też przedsiębiorstwa51.
Szczególnym przypadkiem wspólnego przedsięwzięcia firm z udziałem kapitału
zagranicznego jest joint venture, tworzonego zarówno w formie koncentracyjnej jak też
kooperacyjnej. Międzynarodowe spółki joint venture – łączą przedsiębiorstwa z różnych
krajów, przy czym zazwyczaj jeden z partnerów dysponuje określonym produktem,
a drugi dostępem do rynku. Poprzez partnerstwo pierwszy z nich uzyskuje dostęp do rynku,

L. Gargarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, Warszawa 2000.
B. Boćko, Metodyka zarządzania aliansem, Praca zbiorowa pod red. naukową A. Nalepki, „Organizacje
komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i wzrastających wymagań konsumentów”,
Nowy Sącz 2007.
45
Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996.
46
M. Romanowska, Alianse strategiczne przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1997.
47
Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2001. ( STRATEGOR to grupa wybitnych uczonych francuskich z Wydziału Strategii i Polityki
Przedsiębiorstwa HEC-ISA z Jouy-en-Josas niedaleko Paryża. Nauczają oni zarządzania strategicznego i polityki
firmy w wielu renomowanych francuskich i zagranicznych szkołach zarządzania, prowadząc wykłady dla
studentów i dla menedżerów. Swoje doświadczenia wzbogacają, pracując jako doradcy różnych firm i organizacji
o bardzo zróżnicowanym charakterze ).
48
B. N. Kumar, H. Haussmann, Handworterbuch der internationalen Unternehmenstatigheit, C. H. Besk'she
Verlagsbuchhandlung, Munchen 1992.
49
M. Romanowska, Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997.
50
D. Begg, R. Dornbusch, S. Fischer, Mikroekonomia, PWE 2007.
51
J. P. Montiel, Makroekonomia międzynarodowa, Wolters Kluwer 2012.
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oferując lokalnemu partnerowi produkt do dystrybucji52. Jednym z głównych czynników
decydujących o dynamice i trwałości aliansu jest stopień jego symetryczności53. Spółka joint
venture o równym udziale partnerów uważana jest za najlepsze rozwiązanie. Symetryczność
aliansu można oceniać na podstawie: udziałów partnerów, ich potencjału na rynku, metody
zarządzania aliansem54. Ustawodawstwo polskie nie nadąża za rozwojem tych form
koncentracyjnej współpracy przedsiębiorstw. Niemniej jednak niezbędne jest
usystematyzowanie powyższych terminów, jak również dokonanie klasyfikacji grup
kapitałowych i holdingów55.
Warto zaznaczyć, iż podstawowym mechanizmem rozwoju przedsiębiorczości jest
wsparcie finansowe środkami Unii Europejskiej. Realizowanie prezentacji form koncentracji
przedsiębiorców wymaga zaznaczenia okoliczności istnienia pozostałych, także mających
zastosowanie w praktyce form szeroko pojmowanej współdziałania56. Termin konsorcjum
-posiadający niejednokrotnie formę aliansu strategicznego nie występuje w formie definicji
w ustawodawstwie, w związku z czym bardzo trudno jest jednoznacznie określić jego cechy
konstytutywne57. Zgodnie z przyjętą w doktrynie definicją - pojęciem tym określa się dwóch
lub więcej przedsiębiorców realizujących wspólnie pewien cel gospodarczy. Różnica między
tymi dwoma formami - konsorcjum a aliansem strategicznym polega przede na tymczasowości
konsorcjum, w przeciwieństwie do aliansu strategicznego, który zwykle przybiera formę
współpracy długoterminowej58. Inną metodą dokonania koncentracji gospodarczej jest holding,
który z ekonomicznego aspektu niejako stanowi gospodarczą kompilację, jest jednak typem
Pierwsza ustawa regulująca zagraniczne inwestycje została uchwalona w 1987r., po dwóch nowelizacjach,
ustawa została zastąpiona w listopadzie 1996r. przez nową Ustawę o zagranicznych inwestycjach, która została
ponownie znowelizowana w maju 2000r., aby stworzyć coraz to lepsze środowisko inwestycyjne dla
zagranicznych przedsiębiorców. Prawo inwestycyjne dla zagranicznych inwestorów zapewnia m.in.. Traktowani
w sposób uczciwy i równy, kapitał i inne aktywa inwestorów zagranicznych nie podlegają konfiskacji
i nacjonalizacji. Prawo do przetransferowania swojego kapitału i zysków a zagraniczni pracownicy swoich
dochodów za granicę. kupowanie obcych walut w bankach komercyjnych na operacyjną lub inne prawnie
dozwolone działalności przedsiębiorstwa.
53
Spółki joint venture można podzielić ze względu na: Proporcję udziałów - występują mniejszościowi
-większościowe i ekwiwalentne, czyli parytetowe joint venture. Status prawny - prywatne joint venture (biorą
w nim udział osoby fizyczne bądź prywatne osoby prawne), mieszane (składające się z prywatnych osób prawnych
i przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw państwowych, a spotykane najczęściej w stosunkach pomiędzy krajami
rozwiniętymi a rozwijającymi) oraz publiczne (łączące prywatną osobę lub osoby prawne ze spółką składającą się
z dużej liczby drobnych akcjonariuszy).Czas trwania - można wyróżnić przedsięwzięcia, które są ograniczone
ramami czasowymi a powoływane głównie dla zrealizowania określonych zadań bądź też porozumienia zawierane
bez ścisłego ustalania czasu obowiązywania umowy. Sposób tworzenia - można tu mówić o powoływaniu zupełnie
nowych organizmów gospodarczych przez partnerów lub o przejęciu istniejącego przedsiębiorstwa.
Innym rodzajem joint venture może być włączenie jednego z partnerów do nowo tworzonego przedsięwzięcia.
54
Sprecyzowanie typu aliansu strategicznego wymaga poznania szczegółowo zakresu podpisanej umowy
pomiędzy firmami. B. Garrette i P. Dussauge (1995) prezentują alians strategiczny jako porozumienie między
przedsiębiorstwami zamierzającymi zrealizować projekt lub prowadzić specyficzną działalność, w którym jest
utrzymana niezależność każdej z firm partnerskich, mimo umowy wiążącej jednych z drugimi w celu koordynacji
kompetencji, sposobów i niezbędnych zasobów działania. Nieco inaczej Y.L. Doz i L. Hamel przedstawiają alians
jako formę dynamicznego (zmieniającego się w czasie w zależności od potrzeb) porozumienia, która odgrywa
jedną najważniejszych obecnie ról na globalnych rynkach, często zawierana również z konkurentami w celu
pozyskania odpowiednich zasobów. Porozumienie pomiędzy minimum dwoma partnerami (z naciskiem na
wymiar wieloelementowy), mające na celu kreowanie wartości.
55
B. Nogalski, R. Ronkowski, Holding w gospodarce krajowej. Praktyczny poradnik tworzenia, Gdańsk 2000.
56
P. Kotler, Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa 1994.
57
L. Oręziak, B. Pietrzak (red.), Bankowość na świecie i w Polsce. Stan obecny i tendencje rozwojowe, Warszawa
2000/2001.
58
W. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją, Warszawa 1997.
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ciągu wspólnych zależności. Łączy niezależne, spółki59. Hierarchie holdingowe powstają
w wyniku przejęć, podziału tzw. spółek mate bądź w skutek zawiązywania tzw. spółek
jednoosobowych. Koniecznym czynnikiem jest określenie na niezbędności dokonania analizy
przyszłej transakcji łączenia, przejęcia na każdej możliwej płaszczyźnie, co pozwoli na
uniknięcie niekorzystnych, a co najgorsze niespodziewanych, następstw po przeprowadzeniu
transakcji oraz pozwoli przedsiębiorcom na obiektywną ocenę korzyści i zagrożeń
wynikających z realizacji podejmowanych działań60.
Badanie aktualnego statusu przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa również zorganizowanej
jego części nosi nazwę due diligence stanowi poważny czynnik polityki ekonomicznej,
strategicznej oraz finansowej rzutującej na przyszłościowe metody podejmowania decyzji 61.
W sytuacji niedokonania analizy due diligence kumuluje się ryzyko, iż cel transakcji nie
zostanie osiągnięty, w związku z powyższym przeprowadzanie tego typu badań, prowadzić
może do odpowiedzialności podejmujących decyzje o przeprowadzanych transakcjach oraz ich
efektywności62. Przedsiębiorstwa działając w warunkach nasilających się procesów
globalizacyjnych w gospodarce światowej, muszą przystosować swoje działania do potrzeb
i uwarunkowań rynku63. W związku surowymi wymaganiami rynku firmy zobligowane są do
wprowadzania w życie nowych rozwiązań, które pozwolą im osiągnąć przewagę nad swoimi
konkurentami. Podstawową metodę stanowi ujmowana sensu largo współpraca strategiczna
pomiędzy przedsiębiorstwami64. Decyzja o zawarciu i utrzymaniu sojuszu strategicznego,
połączenie przedsiębiorstw czy wreszcie przejęcie przedsiębiorstw może poprawić jego
zdolność do konkurowania.
Reasumując alians strategiczny stanowi niezwykle atrakcyjną formę koncentracji.
Jego zróżnicowany charakter oraz elastyczność konstrukcji powoduję, iż staje się skutecznym
mechanizmem w walce o zapewnienie firmie konkurencyjnej pozycji zarówno na arenie
międzynarodowej jak i krajowej. Co integralnie wiąże się z zwiększeniem zysków oraz
poprawą kondycji przedsiębiorstwa.
Zagadnienie od lat budzi kontrowersje niejednokrotnie powodując spór w doktrynie.
Odmienne stanowiska reprezentują przedstawiciele różnych ośrodków naukowych,
lecz analizując wszelkie wizje wniosek nasuwa się sam – istota konkurencyjności pozostaje
niezmienna.
Zdaniem I. Zawiślińskiej „stopień międzynarodowej konkurencyjności gospodarki jest
określany przez poziom realnego kursu walutowego oraz stosowną politykę wewnętrzną,
gwarantującą równowagę bilansu wewnętrznego i zewnętrznego kraju”. Według R.B. Reicha
miernikiem międzynarodowej konkurencyjności gospodarki w długim okresie jest wkład
krajowej gospodarki do gospodarki światowej, niosący ze sobą wzrost dobrobytu obywateli bez
obciążania przyszłych pokoleń. Natomiast R. J. Carbaugh, mimo że również wskazuje na
złożoność i wielorakość definicji, sugeruje, iż tak prawdę wszystkie z nich mają pewien
wspólny element. Otóż konkurencyjność na szczeblu gospodarki narodowej zależy od jej
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zdolności do czerpania korzyści z możliwości, jakie stwarza rynek światowy65. Tak więc
międzynarodowa konkurencyjność gospodarki jest to zdolność w warunkach wolnego
i sprawiedliwego rynku do kreowania, produkowania i sprzedawania dóbr i usług lepszych
lub tańszych od tych produkowanych przez inne kraje”66.
Termin konkurencyjność gospodarcza może być stosowany w odniesieniu do
przedsiębiorstw, sektorów, regionów, narodów, a także organizacji ponadnarodowych67.
Problemy z definicją pojawiają się natomiast podczas oceny konkurencyjności tworów
terytorialnych takich jak państwo czy region. Sytuacja taka wynika z innych cech i celów
przedsiębiorstw oraz państw, a także z odmiennej natury ich konkurowania68. O ile bowiem
głównym celem przedsiębiorstwa jest przetrwanie na rynku i maksymalizacja zysku w długim
okresie, o tyle dla państwa celem jest zwykle poprawa standardu życia społeczeństwa.
Dodatkowo państwa i przedsiębiorstwa wyposażone są w różne strategie i instrumenty
osiągania swych celów69.
Kryteria określające uzyskanie przewagi międzynarodowej mogą wzajemnie się
wspomagać lub też osłabiać. Maksymalna jest sytuacja, w której konkurencyjność
międzynarodowa jest wsól-determinowania przez wszystkie czynniki łącznie70. Występują
jednak także sytuacje, gdy przewaga narodowa wynika z działania tylko jednego lub dwóch
czynników. W tym ostatnim przypadku często dochodzi do erozji przewagi, trudno jest ja
utrzymać71.
W wyniku postępującej liberalizacji handlu i „otwierania rynków”, jak podkreśla to Bank
Światowy i MFW, ma miejsce pozytywny i bezpośredni związek między dwiema zmiennymi:
konkurencją i konkurencyjnością, doktryna w krajach wysoko rozwiniętych jest
ukierunkowana w mniejszym stopniu na konkurencyjność związaną z liberalizacją handlu,
a w większym stopniu na implikacje polityki antymonopolowej dla generowania dobrobytu72.
Jednak szczególną rolę przypisuje się relacjom między konkurencyjnością i innowacyjnością
zarówno w krajach wysoko rozwiniętych, jak i rozwijających się, a zwłaszcza roli innowacji
J. Fagerberg, Technology and Competiti-veness, Oxford Review ofEconomic Policy, 1996, vol. 12, no. 3, s. 39.
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The World Competitiveness Yearbook 1995. IMD Lausanne, World Economic Forum Geneva 1995.
69
T. Kowalewski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania kapitałem ludzkim w wybranych uczelniach
podlaskich, „Optimum – studia ekonomiczne”, 2005, nr 1, s. 104 – 107. B. Liberda, Inwestycje w kapitał ludzki
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w kreowaniu tzw. trwałej konkurencyjności73. Zasadnicze znaczenie ma zwłaszcza
konkurencyjność technologiczna i zdolność do konkurowania w kwestii dystrybucji towarów74.
Podstawowym warunkiem uzyskania i utrzymania przez firmy stałej konkurencyjności
na rynku globalnym jest ich zdolność do innowacyjności – czyli nowoczesnej różnorodności.
Globalizacja przemysłu ustosunkowuje się do działalności transgranicznej podejmowanej
przez firmy, włączając w to inwestycje zagraniczne, handel i współpracę w celu rozwoju
produktu, produkcję, zaopatrzenie, a także reklamę75. Aktywności międzynarodowa sprzyja
wkraczaniu firm na nowe rynki, wykorzystaniu ich technologicznych i organizacyjnych
przewag, zmniejsza koszty biznesu i ryzyko; związana jest z międzynarodową ekspansją firm
i częściowo jest przez nie sterowana, jak również na jej rozwój mają wpływ technologiczne
przewagi, liberalizacja rynków i zwiększona mobilność czynników wytwarzających dobra
i usługi76.
Selekcja stosownych metod instrumentów, oceniających międzynarodową
konkurencyjność, nie może polegać na kopiowaniu rozwiązań stosowanych w innych krajach
i nie może uwzględniać jedynie interesów danego kraju, ale musi uwzględniać uwarunkowania
wewnętrzne oraz miejsce danego kraju w gospodarce światowej oraz wywodzące się stąd
procesy globalizacyjne77. Innowacyjność dominująca rolę we wzroście międzynarodowej
konkurencyjności może być także rozpatrywana z punktu widzenia jej koalicji z globalizacją78.
Ostatecznie należy podkreślić, iż konkurencyjność międzynarodowa – jest to zdolność
określonego kraju do wytwarzania i sprzedaży na rynkach zagranicznych dóbr, które mogą być
atrakcyjniejsze, lub tańsze od tych oferowanych przez inne kraje79. Ponadnarodowy charakter
konkurencyjności zaczyna przekraczać przyjęte standardy przy jednoczesnym ukazywaniu
realnych szans i zagrożeń. Zgodne z prawem i etyką wykorzystywanie mechanizmów analizy
ekonomicznej wiedzie ku rozwojowi innowacyjnych metod kształtowania możliwości
uatrakcyjnienia zdobywania godnej pozycji na arenie międzynarodowej.
Celem niniejszego rozdziału było objaśnienie konkurencyjności polskiej gospodarki na
tle międzynarodowym przy zastosowaniu innowacyjnych wytycznych konkurencyjności
międzynarodowej. Pozycja konkurencyjna określonego państwa w perspektywie
międzynarodowej jest związana sensu stricte z atrakcyjnością kraju dla inwestorów
zagranicznych.
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INTERNATIONAL COMPETITIVENESS, STRATEGIC ALLIANCE – LEGAL ASPECTS
Summary: A strategic alliance is a combination of cooperation and competition in a determined group
of companies that transport and emit many products that are complementary only to some extent. The strategic
alliance makes it easier to introduce the company on the market as well as exchange knowledge and experiences
between cooperating companies. Currently, the strategic alliance is considered as an attractive form of cooperation,
especially when combined with the internationalism of enterprises. The term economic competitiveness can be
used in reference to enterprises, sectors, regions, nations and supranational organizations. However, its definition
seems unclear when it comes to assesing the competitiveness of territorial structures such as states or regions.
This issue stems not only from a discrepancy between the characteristics and goals of enterprises and states, but
also from the different nature of the competition between entities falling into both those categories.
Keywords: form of international cooperation and merger, holding, joint ventures as an example of innovative
forms of concentration and cooperation of entrepreneurs.
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Klaudia Dzikowska80, Wojciech Zaborowski81
REGULACJE PRAWNE Z PERSPEKTYWY UMÓW
GOSPODARCZYCH
Streszczenie: Niniejszy rozdział ma na celu przedstawienie regulacji prawnych dotyczących umów
gospodarczych. Zostały omówione zagadnienia ogólne, funkcje oraz tryby zawarcia umów gospodarczych.
Zadaniem autorów było przedstawienie najważniejszych pojęć oraz wyszczególnienie i opisanie najczęściej
spotykanych umów gospodarczych. W opracowaniu znalazły się takie umowy jak: umowa sprzedaży, umowa
dostawy, umowa komisu oraz umowa przewozu. Dzięki takiemu zestawieniu praca zawiera wszystkie niezbędne
informacje związane z umowami gospodarczymi oraz wpływem prawa na kształtowanie się umów.
Słowa kluczowe: rodzaje umów gospodarczych; umowa sprzedaży; elementy umowy; zasada swobody umów;
tryb zawarcia umowy.

Wstęp
Przedmiotem analizy w niniejszym rozdziale jest próba omówienia zagadnień związanych
z umowami gospodarczymi. Dla osoby, która na co dzień nie ma do czynienia z rzeczywistością
prawną, to zagadnienie z pewnością może stwarzać pewne problemy. Aby wprowadzić w temat
należy zacząć od tego, czym właściwie jest umowa gospodarcza, jakie są jej cele i funkcje oraz
jakie są jej rodzaje. Umowy gospodarcze są to umowy zawierane w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej. Jest to termin prawniczy, a nie prawny co oznacza, że określenia
tego nie znajdziemy w przepisach prawnych. Zazwyczaj umowy gospodarcze są umowami
dwustronnie zobowiązującymi, co prowadzi do tego, iż obowiązkiem świadczenia są obciążone
obie strony umowy. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu82.
Umowa jako instytucja prawna jest wykorzystywana do realizowania współpracy między
podmiotami prawa. Przedsiębiorca wytwarzając różnego rodzaju dobra, musi je zbyć i aby mógł
to uczynić musi wykorzystać konstrukcję prawną jaką jest umowa gospodarcza.
Najprościej rzecz ujmując umowa to konsens, a więc zgodne oświadczenie woli stron.
Wola osoby dokonującej czynność prawną musi prowadzić do zmiany, ustania lub powstania
stosunku prawnego, oraz może zostać wyrażona w postaci pisemnej lub elektronicznej.
Umowa jest instytucją stricte zobowiązaniową co oznacza, że podlega zasadom
obowiązującym w całym kodeksie cywilnym, a w szczególności jego trzeciej księdze.
Zobowiązanie zaś polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik
powinien to świadczenie spełnić83. Umowy, do których potrzebne jest tylko zgodne
oświadczenie woli stron są nazywane umowami konsensualnymi (umowa o dzieło, umowa
sprzedaży, umowa zlecenia). Natomiast w obrocie prawnym występują umowy, do których
potrzebne jest, oprócz konsensusu, wydanie rzeczy. Takie umowy nazywamy umowami
realnymi (umowa składu czy umowa przechowania).

Studentka Prawa, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Wydział Prawa i Administracji.
Student Prawa, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Wydział Prawa i Administracji.
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Art. 353 §2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 tj. z późń. zm.).
83
Art. 353 §1, Ibidem.
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Swoboda umów
Wolność umów czy zasada swobody umów to tożsame pojęcia, które w postaci przepisów
prawnych zawierał kodeks zobowiązań wprowadzony rozporządzeniem Prezydenta
Rzeczpospolitej z dnia 27 października 1933 roku84. Następnie przepisy prawa wycofały się
z tej instytucji, aby następnie ją przywrócić nowelą do obowiązującego kodeksu cywilnego85
z 1990 roku. Według kodeksu cywilnego86 strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek
prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości
(naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego87. Jest to granica swobody
umów, która jeżeli zostanie przekroczona powoduje, iż umowa staje się nieważna,
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Za ogólną zasadę uznajemy art. 58 §2 kodeksu
cywilnego88, który statuuje, że w miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą
odpowiednie przepisy ustawy. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności
prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika,
iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana89.
Ograniczenie swobody umów nie jest powszechne i występuje tylko w kilku przypadkach
takich jak ustawa o przedsiębiorstwach państwowych90, ustawa o ochronie konkurencji
i konsumenta91 oraz prawo spółdzielcze92. Do 2001 roku ustawa o przeciwdziałaniu praktykom
monopolistycznym93 również ograniczała swobodę w tworzeniu umów. Dziś funkcję i cel tej
ustawy pełni UOKiK94.
Treść umowy gospodarczej
Głównym elementem treści stosunku umownego jest oświadczenie woli. Przybiera ono postać
konkretnych postanowień umownych (klauzule umowne)95. Klauzule dzielimy na trzy grupy:
− Klauzule regulujące prawa i obowiązki stron.
− Klauzule informacyjne.
− Klauzule powtarzające treść odnośnych przepisów prawa96.
Ponadto, każda umowa powinna zawierać następujące elementy:
− Oznaczenie umowy (nazwa umowy) – nie ma wpływu na kwalifikację prawną umowy,
ponieważ decyduje o tym treść umowy. Przyjmuje się, że oznaczenie umowy ma
charakter informacyjny.
− Data i miejsce zawarcia umowy – data mając charakter porządkowy wskazuje na czas
w którym świadczenie stanie się wymagalne, jeżeli nie wynika to z treści umowy.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. - Kodeks zobowiązań (Dz.U. 1933,
nr 82, poz. 598).
85
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 tj. z późń. zm.).
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Ibidem.
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Art. 3531, Ibidem.
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Ibidem.
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Art. 58 §3, Ibidem.
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Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. 1981, nr 24, poz. 122 tj. z późń.
zm.).
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Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007, nr 50, poz. 331).
92
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. (Dz.U. 1982, nr 30, poz. 210).
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Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym. (Dz.U. 1990, nr 14, poz.
88).
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Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007, nr 50, poz. 331).
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J. Kufel, W. Siuda, PRAWO GOSPODARCZE dla ekonomistów, Scriptus, Poznań 2001, s. 144.
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Miejsce zawarcia umowy jest ważne z punktu widzenia strony, która będzie chciała
wytoczyć powództwo.
Oznaczenie stron, a także ich pełnomocników – wskazuje na podmioty, które uzyskają
prawa lub obowiązki przez zawarcie umowy.
Oznaczenie przedmiotu umowy – powinien być jak najprecyzyjniej określony pod
względem: ilościowym, przestrzennym, rodzajowym oraz jakościowym.
Oznaczenie ceny usługi bądź towaru – jest to essentialia negotii umów takich jak: najmu,
sprzedaży, dostawy i ubezpieczenia.
Oznaczenie terminu świadczenia – jeżeli termin nie został oznaczony, świadczenie musi
być wykonane po wezwaniu dłużnika do spełnienia świadczenia.
Oznaczenie możności zbycia prawa lub obowiązku – zasadniczo dłużnik nie jest
zobowiązany do spełnienia świadczenia osobiście co może wiązać się z przeniesieniem
obowiązku na osobę trzecią.
Oznaczenie trybu dodawania aneksów – najczęściej tego rodzaju postanowienie
umieszcza się w umowach długoterminowych. Celem jest zmiana bądź poprawienie
niektórych warunków umowy, aby dostosować je do obecnych potrzeb podmiotów,
którzy zawarli umowę.
Oznaczenie organu do rozstrzygania sporu, jeżeli nastąpiłaby taka konieczność – może
zawierać zapis dotyczący sądu państwowego jak również sądu polubownego.
Ilość oryginałów umowy – postanowienie o charakterze porządkowym, często
stosowanym.
Podpis stron lub ich pełnomocników – jest to niezbędna cześć umowy, ponieważ wyraża
zgodę na treść zawartej umowy. Musi zostać złożony własnoręcznie przez składającego
podpis i stanowić wytwór pisma97.

Sposób zawarcia umowy
Istnieje wiele możliwości zawarcia umowy. Zaliczamy do nich:
− Złożenie i przyjęcie oferty - przyjęcie oferty zasadniczo wiąże się z wyrażeniem woli
w rozumieniu art. 60 kodeksu cywilnego98. Ustanawia to możność wyrażenia woli
w dwojaki sposób. Umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez
składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę
oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane – w chwili przystąpienia przez drugą
stronę do wykonania umowy99. Jednakże istnieje wyjątek od tej zasady.
Jeżeli przedsiębiorca otrzymał od osoby z którą pozostaje w stałych stosunkach
gospodarczych, ofertę zawarcia umowy w ramach swej działalności, brak niezwłocznej
odpowiedzi poczytuje się za przyjęcie oferty100.
− Ustalenie treści umowy za pomocą rokowań - jeżeli strony prowadzą negocjacje w celu
zawarcia oznaczonej umowy, umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia
co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji101.

Art. 79 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 tj. z późń. zm.).
Ibidem.
99
Art. 70 §1, Ibidem.
100
Art. 682, Ibidem.
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Art. 72 §1, Ibidem.
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− Aukcja (licytacja) - Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik
aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą, chyba że w warunkach aukcji zastrzeżono
inaczej. Zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia102.
− Przetarg (konkurs ofert) - Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została
wybrana inna oferta, albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek
z ofert, chyba że w warunkach przetargu zastrzeżono inaczej. Organizator jest
obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku
albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru103.
W ogłoszeniu aukcji albo przetargu należy określić czas, miejsce, przedmiot oraz warunki
aukcji albo przetargu albo wskazać sposób udostępnienia tych warunków104.
Forma umowy
Umowa może zostać zawarta w dowolnej formie. Wyjątki od tej zasady występują w dwóch
przepadkach: jeśli strony tak postanowią oraz jeśli tak stanowi prawo. Forma jaka musi zostać
zachowana w wymienionych przypadkach to forma pisemna lub forma szczególna (forma aktu
notarialnego, forma notarialnie poświadczona). Niezachowanie formy może mieć różnorakie
konsekwencje. Jeżeli umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem
nieważności lub w formie szczególnej, a umowa została zawarta bez wymaganej formy staje
się nieważna bezwzględnie, co oznacza że nie można jej konwalidować (nadać jej pełnej
wartości prawnej). Kolejną konsekwencja są trudności dowodowe. Zastrzeżenie formy
pisemnej bez rygoru nieważności ma ten skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy
nie jest w sporze dopuszczalny dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron na fakt
dokonania czynności105.
Gdy stroną umowy jest podmiot polski, a umowa ma zostać zrealizowana na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, powinna zostać sporządzona w języku polskim. Spisana w ten sposób
może mieć wersję obcojęzyczną, natomiast sporządzona w języku obcym nie stanowi
uprawdopodobnienia faktu zawarcia umowy106.
Poszczególne umowy gospodarcze
Umowa sprzedaży
Umowa sprzedaży jest jedną z tych umów których definicje zawarte zostały bezpośrednio
w kodeksie cywilnym. Bowiem zgodnie z art. 535§ 1 KC Przez umowę sprzedaży sprzedawca
zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący
zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Zaznacza się już w tym momencie
istotna cecha tego rodzaju umowy, mianowicie brak w niej jednolitej regulacji prawnej
na przykład co do formy. Może być ona zawarta zgodnie z art. 60 KC w sposób dorozumiany,
w przypadku umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego albo gdy sprzedaż
ma za przedmiot przedsiębiorstwo zgodnie z art. 751 KC powinna być dokonana w formie
pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi107.
Art. 702 §1 i 2, Ibidem.
Art. 703 §1 i 2, Ibidem.
104
Art. 701 §1 i 2, Ibidem.
105
Art. 74 §1, Ibidem.
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J. Kufel, W. Siuda, PRAWO GOSPODARCZE dla ekonomistów, Scriptus, Poznań 2001, s. 157.
107
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 tj. z późń. zm.).
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Nie może być jednak miejsca na wątpliwości co do tego, że wymienione w niej zostały
elementy przedmiotowo istotne tzn. strony umowy, którymi są sprzedający i kupujący,
przedmiot sprzedaży oraz cena. Przedmiotem sprzedaży o którym przepis art. 535 KC stanowi
wprost rzeczy. Ustawodawca nie ogranicza się do konkretnej grupy, można zatem stwierdzić,
iż są to zarówno rzeczy ruchome jak i nieruchomości. W dalszej części rozdziału kodeksu
cywilnego dotyczącego zobowiązań dostrzec należy, iż przepisy o sprzedaży stosuję się także
do praw zbywalnych jakimi są na przykład użytkowanie wieczyste czy prawa wynikające
z akcji oraz do sprzedaży wody i energii. Kolejną podstawową sprawą jest zakreślenie ogólnych
ram określenia ceny. Zgodnie bowiem z art. 536 §1 KC cenę można ustalić przez wskazanie
jedynie podstaw do jej ustalenia. Oznacza to sytuacje w której strony nie są w stanie
przewidzieć w chwili zawierania umowy jaka cena konkretnie winna być ceną należną
sprzedawcy. Jednakże jej konkretyzacja powinna nastąpić najpóźniej z chwilą dokonania
zobowiązania przez kupującego tzn. z chwilą zapłaty108.
Nieobojętna pozostaje także kwestia tego kto poniesie odpowiedzialność za ewentualnie
powstałe wady. Zgodnie z obowiązującym kodeksem cywilnym sprzedawca jest
odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną109.
Już na tym etapie można zauważyć podział ujęty przez ustawodawcę w przytoczonym
przepisie. Wada fizyczna powstaje w sytuacji, gdy przedmiot umowy nie ma właściwości
o jakich sprzedawca zapewniał kupującego. Może ona polegać na zmniejszeniu wartości lub
użyteczności rzeczy lub wydanie kupującemu rzeczy w stanie niezupełnym. Z kolei, gdy rzecz
sprzedana obciążona jest prawem osoby trzeciej (np. stanowi jej własność) mamy do czynienia
z wada prawną. W obu tych przypadkach odpowiedzialnością obarczony jest sprzedawca,
chyba że kupujący w czasie zawarcia umowy o wadzie wiedział110.
Istotny dla mechanizmu funkcjonowania obrotu gospodarczego jest art. 554 KC
stanowiący, iż roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności
przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia
prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają
się z upływem lat dwóch. Tymczasem art. 118 KC wskazuje na to, iż termin przedawnienia
roszczeń związanych z działalnością gospodarczą wynosi 3 lata. Przy takiej konfrontacji
przepisów stwierdzić należy, że art. 554 KC jest przepisem szczególnym do art. 118 KC.
Oznacza to, że znajdzie on zastosowanie w przypadku roszczeń, które przysługują stronom
obrotu gospodarczego wynikającego z umowy sprzedaży. Uwzględniając to wszystko na uwagę
zasługuje fakt, iż ten termin przedawnienia jest krótszy od zasady ogólnej terminu
przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Umowa komisu
Stosownie do art. 765 KC przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje
się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna
lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu
własnym.

108

Olszewski J., Prawo gospodarcze Kompendium, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 316.
Art. 556 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 t.j. z późń. zm.).
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Art. 557 §1, Ibidem.
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W efekcie przyjęty został podział na dwa rodzaje umów komisu: kupno komisu oraz
sprzedaż komisu. Zaznaczyć należy, iż przedmiotem umowy komisu są rzeczy ruchome o czym
przepis stanowi wprost, jak również papiery wartościowe wskazywane niejednokrotnie
w literaturze111.
Powołując się na art. 765 KC wyróżnić można jako strony umowy komisanta będącego
osobą, która zobowiązała się do kupna lub sprzedaży rzeczy oraz komitenta, czyli tego na
którego rachunek działa komisant. Innymi słowy działanie we własnym imienia
(ale na rachunek komitenta) czyni komisanta stroną umowy.
Odpowiedzialność za wady rzeczy w przypadku sprzedaży poniesie komisant.
Wyjątkiem od tej reguły jest art. 770 §1 kodeksu cywilnego, który stanowi, iż. Komisant nie
ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również za jej wady prawne,
jeżeli przed zawarciem umowy podał to do wiadomości kupującego. Jednakże wyłączenie
odpowiedzialności nie dotyczy wad rzeczy, o których komisant wiedział lub z łatwością mógł
się dowiedzieć. Aczkolwiek ustawodawca nie poddał regulacji kwestii sposobu w jaki komisant
powinien o wadzie kupującego poinformować. W każdym razie niewątpliwym jest fakt,
iż do skutecznego wyłączenia odpowiedzialności komisanta dojdzie, jeżeli taka klauzula
zostanie umieszczona bezpośrednio w umowie komisu.
Umowa przewozu
Ustawodawca w ogólny sposób zdefiniował umowę przewozu w art. 774 KC zgodnie, z którym
przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego
przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Nie oznacza to jednak,
że kodeks cywilny jest jedynym źródłem stosowania przepisów odnoszących się do tej umowy.
Bowiem zgodnie z art. 775 KC przepisy zawarte w kodeksie cywilnym stosuję się do przewozu
w zakresie poszczególnych rodzajów transportu, ale tylko w granicach nieuregulowanych
odrębnymi przepisami.
Umowy przewozu zarysowuje się w zakresie swej zróżnicowanej działalności
transportowej jako składny system kontraktowy. Podział umów w działalności transportowej
kształtuje się następująco na:
− Umowy których dokonanie czynności przewozowych jest ich bezpośrednim celem
(umowa przewozu, umowa czarteru oraz umowa najmu wraz z kierowcą).
− Usługi prawne i faktyczne związane z przemieszczaniem się rzeczy (umowa spedycji).
− Umowy służące usprawnieniu lub umożliwieniu przewozu (umowa o wykonanie
czynności załadunkowych, umowa pilotażu, umowa holownicza, umowa bocznicowa,
umowa ważenia).
− Umowy samoistne których związek z działalnością transportową stanowy element
charakteryzujący ich zasięg (umowa składu, umowa ubezpieczenia, umowa
przechowania)112.
Zwrócić należy uwagę na operowanie przez ustawodawcę określeniami definiującymi
strony umów przewozu. Bowiem w transporcie osobowym występują przewoźnik
oraz podróżny, który w kodeksie morskim i prawie lotniczym określony został jako pasażer,
Kruczalak K., Rott-Pietrzyk E., Umowy o pośrednictwo gospodarcze (handlowe), [w:] S. Włodyka (red.),
System Prawa Handlowego, t. 5, Prawo umów handlowych, Warszawa 2006, s. 600.
112
Olszewski J., Prawo gospodarcze Kompendium, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 362.
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a w transporcie towarowym przewoźnik i wysyłający. Ujęty w art. 774 KC przewoźnik
wykonuje przewóz w ramach działalności swojego przedsiębiorstwa. Natomiast podróżny,
którego zdefiniować trzeba jako jednocześnie kontrahenta przewoźnika i przedmiot przewozu
w transporcie towarowym nazwany został jako wysyłający w kodeksie cywilnym, nadawca
w prawie lotniczym oraz frachtujący w kodeksie morskim.
W konfrontacji z zyskującymi popularność przetargiem czy negocjacjami, złożenie oferty
stało się jednak najbardziej rozpowszechnionym sposobem zawarcia umowy przewozu.
W wersji definitywnie przyjętej i używanej przez polską doktrynę to pasażer występuje z ofertą
zawarcia umowy, a przewoźnik jest jej adresatem. Wynikać to może z taryf przewozowych,
rozkładu jazdy (lotów) oraz zasady, iż oferta jest wiążąca z chwilą przyjęcia jej przez oblata,
oznacza to, że przewoźnik może mimo woli klienta odmówić zawarcia umowy. Nie przesądza
to jednak o tym, że to wyłącznie podróżny inicjuje zawarcie umowy. Występują sytuacje,
w których z ofertą zawarcia umowy występuje także przewoźnik. Na przykład przy automatach
sprzedających bilety, które znajdują się w miejscach publicznych czy sposobie funkcjonowania
komunikacji miejskiej, w której po udostępnieniu środka transportowego podróżnym,
zawierają oni umowę dopiero z chwilą skasowania biletu i zajęcia miejsca113.
Nie mniej ważna jest kwestia odpowiedzialności odnosząca się nie tylko do bagażu
podręcznego jak i samego podróżnego. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę tylko
w przypadku możności przypisania mu winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
Umowa dostawy
Przez umowę dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co
do gatunku oraz do ich dostarczania częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się
do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny.114 Treść przytoczonej definicji wskazuje, iż nie
jest to umowa typowo handlowa, nie została ona bowiem ukształtowana ani jednostronnie,
ani dwustronnie. Ogólnie biorąc konfiguracje podmiotowe mogą być różne, jednak przyjmuje
się, iż dostawcą jest przedsiębiorca a odbiorcą przedsiębiorca lub konsument. Godne uwagi jest
to, że przedmiotem umowy mogą być tylko rzeczy oznaczone co do gatunku na co bezpośrednio
wskazuje przepis.
Nawet przy dość szeroko rozbudowanej regulacji przepisów odnoszących się do umowy
dostawy, literatura wskazuje na niewielkie znaczenie jakie umowa ta pełni w obrocie
gospodarczym. Co więcej zaznacza się tendencja do całkowitego wykreślenia przepisów
dotyczących umowy dostawy z obowiązującego kodeksu115.
Według art. 606 KC umowa dostawy powinna być stwierdzona pisemnie. Jednakże
niezachowanie formy nie wpłynie na jej ważność. Zatem będzie skuteczna nawet jeśli zostanie
zawarta w sposób dorozumiany lub ustnie. Z kolei odnosząc się do roszczeń, które przysługują
odbiorcy z tytułu wad, zgodnie z art. 612 KC zastosowanie znajdą przepisy regulujące
te kwestie w odniesieniu do sprzedaży.
Ustawa przyznaje odbiorcy prawo do odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych
w art. 610 i 611 KC. Mianowicie gdy dostawca opóźnia się z rozpoczęciem wytwarzania
113

Ibidem, s. 367.
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Katner W.J., Umowy w obrocie towarowym, [w:] System Prawa Handlowego, t. 5, Prawo umów handlowych,
C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 1039-1040.
114

33

DOSTOSOWANIE PRAWA DO WYZWAŃ TECHNOLOGICZNYCH, EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH W XXI WIEKU

przedmiotu dostawy lub jego części albo w trakcie wytwarzania przedmiotu dostawy, dostawca
wykonuje ten przedmiot w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową116.
Podsumowanie
Umowa gospodarcza jest niewątpliwie instytucją prawną. Wskazuje na to szereg uregulowań
znajdujących się w kodeksie cywilnym jak i w innych ustawach z zakresu prawa
gospodarczego. Tworząc umowy gospodarcze korzystamy z zasady swobody umów,
dzięki której podmioty prawa zawierające umowy mogą swobodnie uregulować kwestie nie
zastrzeżone przepisami prawa. Omawiana zasada rozciąga się także na formę, która gdy nie
zostanie zachowana zazwyczaj nie powoduje nieważności, a jedynie komplikacje w sferze
dowodowej. Ustawodawca będąc przychylnym osobom zawierającym umowę nie wymaga
umieszczania w umowie wszystkich elementów, a jedynie te najważniejsze (essentialia
negotii). W konsekwencji zawieranie umów gospodarczych nie wymaga pełnej znajomości
przepisów. W niniejszym artykule wyszczególniono umowy, które są podstawowymi
konstrukcjami prawnymi występującymi i funkcjonującymi w obrocie gospodarczym.
Jednakże pewną pochopność stanowiłoby to, że są one jedyny umowami funkcjonującymi
w polskim systemie obrotu gospodarczego. Istnieje bowiem wiele umów, których definicje
legalne nie zostały uregulowane w żadnym polskim akcie prawnym. Są nimi np. umowa
dealerska czy umowa faktoringu. Pozostaje to w ścisłym związku z upowszechnioną zasadą
swobody umów, która stanowi, iż strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny
według swojego uznania, byleby jego treść lub cel odpowiadały naturze stosunku, ustawie
oraz zasadom współżycia społecznego117.
Bibliografia
Źródła prawa:
1. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. - Kodeks
zobowiązań (Dz.U. 1933, nr 82, poz. 598).
2. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007,
nr 50, poz. 331).
3. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. (Dz.U. 1982, nr 30, poz. 210).
4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93
tj. z późń. zm.).
5. Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
(Dz.U. 1990, nr 14, poz. 88).
6. Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. 1981,
nr 24, poz. 122 tj. z późń. zm.).
Literatura:
7. Bieniek G., Ciepła H., Dmowski S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia.
Zobowiązania Tom 1 i 2, LexisNexis Polska, Warszawa 2011.
8. Czajkowska-Matosiuk K., Prawo gospodarcze i spółdzielcze, C.H. Beck, Warszawa
2011.

116
117

Olszewski J., Prawo gospodarcze Kompendium, C.H. Beck, Warszawa 2013, s.342
Art. 3531 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 tj. z późń. zm.).
34

DOSTOSOWANIE PRAWA DO WYZWAŃ TECHNOLOGICZNYCH, EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH W XXI WIEKU

9. Katner W.J., Umowy w obrocie towarowym, [w:] System Prawa Handlowego, t. 5, Prawo
umów handlowych., C.H Beck, Warszawa 2017.
10. Koch A., Napierała J., Umowy w obrocie gospodarczym, Wolters Kluwer, Warszawa
2015.
11. Kruczalak K., Rott-Pietrzyk E., Umowy o pośrednictwo gospodarcze (handlowe),
[w:] S. Włodyka (red.), System Prawa Handlowego, t. 5, Prawo umów handlowych, C.H
Beck, Warszawa 2006.
12. Kufel J., Siuda W., PRAWO GOSPODARCZE dla ekonomistów, Scriptus, Poznań 2001.
13. Olejniczak A., Radwański Z., Zobowiązania - część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2018.
14. Olszewski J., Prawo gospodarcze Kompendium, C.H. Beck, Warszawa 2013.
15. Panowicz-Lipska J., Radwański Z. Zobowiązania - część szczegółowa, C.H. Beck,
Warszawa 2017.
16. Stec M., Umowa przewozy w transporcie towarowym, Wolters Kluwer, Kraków 2005.

LEGAL REGULATIONES FROM THE POINT OF VIEW OF BUISNESS AGREEMENTS
Summary: This article aims to provide legal regulations concerning trade agreements. Have been discussed
general considerations, functions and the procedure of the conclusion of the agreements. The authors' main task
was to provide the most important terms, to specify and describe the most commonly found business agreements
such as sales contract, supply agreement, dealership agreement and contract of carriage. Thanks to this statement,
the paper contains all necessary information associated with the business agreements and influence of law on the
formation of business agreements.
Keywords: types of business agreements, sales contract, elements of the agreement, freedom of contract,
procedure of conclusion of the agreement
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Ewa Golka-Jastrząb118
EKSPLORACJA TEKSTÓW I DANYCH (TDM) W ŚWIETLE
DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
W SPRAWIE PRAW AUTORSKICH
NA JEDNOLITYM RYNKU CYFROWYM
Streszczenie: W artykule autorka analizuje tematykę dotyczącą TDM w kontekście standardów wynikających
z nowoprzyjętej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku
cyfrowym oraz z międzynarodowych i europejskich uwarunkowań prawnych. Przedstawia analizę pozytywnych
i negatywnych skutków dla TDM wynikających z Dyrektywy DSM oraz podaje pewne sugestie dotyczące
możliwych rozwiązań prawnych, biorąc pod uwagę potrzebę takiego wyjątku w prawodawstwie. Rozważania
są dokonywane w kontekście głównych gospodarek technologicznych i gospodarki globalnej, które dysponują
narzędziami prawnymi umożliwiającymi naukowcom przeprowadzanie badań w ramach procesu TDM.
Słowa kluczowe: eksploracja tekstu i danych, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw
autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, dozwolony użytek, wyjątki i ograniczenia, Rawo autorskie, dane.

Wstęp
Prezentowany artykuł zawiera rozważania dotyczące tematyki eksploracji tekstu i danych
(TDM). Zagadnienie to stało się szczególnie istotne w związku z art. 3 niedawno przyjętej
Dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (DSM)119 oraz dzięki
wszechobecności przetwarzania komputerowego ogromnych ilości danych w Internecie,
czyniącemu TDM niezwykle ważnym narzędziem badawczym wykorzystywanym
w rozmaitych dziedzinach. Bowiem pomimo, że TDM jest utożsamiany z szeroko rozumianymi
badaniami naukowymi dotyczy również rozrywki. Ewolucja technologii cyfrowych
doprowadziła do pojawienia się Internetu jako głównego rynku dystrybucji rozmaitych treści.
Znaczna jej część odbywa się za pośrednictwem internetowych platform udostępniania treści,
takich jak np. YouTube, Vimeo, Instagram, Dailymotion, MySpace. Umożliwiają one
użytkownikom końcowym przesyłanie do Internetu dużych ilości materiałów prowadzących do
popularyzowania modelu konsumpcji treści opartego na dostępie online120. W tym nowym
krajobrazie technologicznym121, posiadacze praw do tych materiałów napotykają trudności
w dążeniu do autoryzacji użycia oraz rekompensaty za korzystanie z nich online. To z kolei
skutkuje obawami dotyczącymi sprawiedliwego podziału wartości generowanych przez
niektóre nowe formy dystrybucji treści w sieci. Można rozpatrywać je choćby w kontekście
przydatności naukowej, technicznych wyzwań czy też norm prawnych regulujących czynności
związane z TDM. Bowiem waśnie to narzędzie jest używane w odniesieniu do przeszukiwania
sieci celem znalezienia materiałów.
Wspomniane we wstępie zagadnienia miały zobrazować funkcjonalność TDM.
Natomiast niniejszy artykuł dotyczy rozważań na gruncie przepisów prawa, wynikających
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Doktorantka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 130/92, 2019.
120
Zob: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego i Komitetu Regionów: Propagowanie na jednolitym rynku cyfrowym uczciwej, wydajnej
i konkurencyjnej gospodarki europejskiej opartej na poszanowaniu praw autorskich (COM(2016) 592).
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Deliverable D3.1, Research Report on TDM Landscape in Europe, 2016 FutureTDM, Horizon 2020|G.
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ze wspomnianej powyżej dyrektywy. Odniesienie bowiem jej postanowień na grunt prawa
polskiego wymagałoby dosyć wnikliwej analizy przepisów ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ochrony danych osobowych, wszelkich
postanowień umownych mających wpływ na zakres danych, dostępnych na rynku.
Wystarczy stwierdzić, że z przepisów wspomnianych powyżej nie wynika ex lege zakres
dopuszczonej prawem eksploracji. Także krajobraz prawny122 wokół TDM jest bardzo
skomplikowany. Dosyć ogólne zapisy w tej mierze nie ułatwiają ich interpretacji, co więcej
warunki technologiczne wykorzystywane przy eksploracji czynią, w niektórych przypadkach
TDM potencjalnie niezgodny z prawem. Zawarte w artykule informacje stanowią pewnego
rodzaju wytyczne, mające na celu zakreślenie problematyki TDM na płaszczyźnie
uwarunkowań prawno-autorskich, nadając pozostałym zagadnieniom, także prawnym
charakter sygnalizacyjny.
Technologia TDM
Poniżej zostanie przedstawionych kilka ogólnych uwag o tym czym jest TDM oraz wyjaśnienia
dlaczego technologia ta ma tak duże znaczenie w obecnych czasach. Zrozumienie mechanizmu
działania TDM jest niezbędne aby zidentyfikować ryzyko prawne z nim związane. Zyskująca
na znaczeniu eksploracja tekstu i danych jest technologią, wykorzystywaną podczas
analizowania dużych zbiorów rozmaitych materiałów. Odnosi się do techniki badawczej, która
zbiera informacje z dużych ilości danych cyfrowych za pomocą zautomatyzowanych narzędzi
programowych.
Poniżej przedstawiono ogólne fazy procesu TDM wraz z przykładami czynności, które
mogą być przeprowadzane w każdej fazie. Trzeba pamiętać, że nie każdy wykorzystujący TDM
koniecznie musi wykonać wszystkie te czynności. Wszystko jest uzależnione od rodzaju TDM
i celu, dla którego jest przeprowadzany. Eksploracja odbywa się poprzez identyfikację
materiałów wejściowych, które mają być analizowane, gromadzonych indywidualnie lub
zorganizowanych w istniejącej bazie danych. Następnie materiały zostają skopiowane,
by mogły być poddane wstępnemu przetwarzaniu w format do odczytu maszynowego
zgodnego z technologią TDM, tak aby wyodrębnić dane strukturalne. Kolejnym krokiem
w zależności od zastosowanej techniki TDM jest ewentualnie, przesyłanie wstępnie
przetworzonych materiałów na platformę, wyodrębnianie danych i połączenie w celu
zidentyfikowania określonego modelu w końcowym wyniku. Eksploracja tekstu i danych
odczytuje i analizuje dokumenty za pomocą algorytmów przetwarzania języka naturalnego.
Rozpoznaje podobne pojęcia, fakty, terminy, związki i twierdzenia123.
Wobec powyższego można śmiało stwierdzić, że TDM jest wykorzystywane na każdym
etapie badań naukowych - przegląd literatury, formułowanie hipotez, analizy danych
- umożliwiając naukowcom poświęcenie większej ilości czasu na innowacyjną analizę tych
danych. Wynikiem tego procesu jest zwiększona produktywność badacza ery cyfrowej,
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Zob: M. Sag, The New Legal Landscape for Text Mining and Machine Learning, Journal of the Copyright
Society of the USA, nr 66, 2019.
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Zob: J. Moreira, A. Carvalho, T. Horvath, A General Introduction to Data Analytics, Wiley, 2019, s. 270.
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który jest bardziej skłonny do wykorzystywania eksploracji tekstu i danych w celu uzyskania
naprawdę nowych spostrzeżeń124.
Otoczenie prawne TDM
Powyżej opisane działania TDM mogą dotyczyć tekstu lub danych, objętych ochroną praw
autorskich, jak i prawami do bazy danych, lub mogą być poza zakresem ochrony (np. brak
przesłanek wskazujących na przedmiot prawa autorskiego lub przynależność do domeny
publicznej).
TDM jako taka nie jest użytkowaniem objętym wyłącznymi prawami przyznanymi przez
prawo autorskie. Jednak w pewnym momencie eksploracji, w zależności od wykorzystania
istniejących źródeł, narzędzi technicznych i zakresu procesu eksploracji, prawa autorskie mogą
zostać naruszone. TDM może obejmować rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukcję,
tłumaczenie, adaptację, oraz inne pola eksploatacji chronione prawem autorskim.
Wszelkie te czynności skutkujące wykorzystaniem chronionego dzieła wzdłuż łańcucha
działań TDM mogą spowodować naruszenie praw autorskich. Zatem już wstępne przetwarzanie
w celu standaryzacji materiałów w formatach do odczytu maszynowego może spowodować
naruszenie prawa do zwielokrotniania. Podobnie, przesyłanie wstępnie przetworzonego
materiału na platformę może naruszać prawo do reprodukcji - co może nastąpić lub nie
w zależności od tego, czy zastosowana technika TDM wykorzystuje analizę indeksowania
danych do analizy bezpośrednio ze źródła. Kolejny etap procesu to eksploracja, która również
może naruszać prawo do reprodukcji w zależności od zastosowanego oprogramowania
i charakteru eksploracji. Na przykład istnieją techniki ekstrakcji, które powielają część pracy
tak minimalną, by działania odbywały się poniżej poziomu naruszenia praw autorskich.
Mianowicie do naruszenia nie dojdzie jeśli oprogramowanie przeszuka tylko tekst lub dane,
pojedynczo lub tylko kilka z nich na raz, zliczając liczbę wystąpień, określonych słów
i przetworzy je bez kopiowania całego tekstu125. Jedną z podstawowych zasad prawa
autorskiego jest to, że dane jako takie nie są chronione jego przepisami, prawo autorskie chroni
tylko formę twórczą, a nie informacje zawarte w chronionym dziele. W związku z tym
eksploracja tekstu i danych zasadniczo nie powinna być chroniona przez prawo autorskie,
jak i inne prawa sui generis. Można nawet stwierdzić, że działalność ta wykracza poza zakres
praw wyłącznych i że wszelkie ograniczenia oznaczałyby podważenie uzasadnienia ochrony
praw autorskich i skutkowałyby niedopuszczalnym ograniczeniem wolności wypowiedzi
i informacji chronionych.
Załóżmy na potrzeby niniejszego artykułu, że korzystamy podczas eksploracji
z materiałów chronionych prawem autorskim. Jeśli wobec tych materiałów podejmiemy
działania TDM obejmujące tworzenie kopii treści lub (części) baz danych, począwszy od
pobierania kopii z jednego lub więcej źródeł, po przekształcanie treści w (sformalizowany)
zestaw danych, który zostanie załadowany do pamięci roboczej komputera podczas
wykonywania analizy TDM będziemy mieli do czynienia z naruszeniem prawa autorskiego.
Jeżeli udostępnimy wyniki badań TDM lub bazowe dane lub źródła treści, czynności te będą
polegały na publikacji/ rozpowszechnieniu w rozumieniu prawa autorskiego, tym samym
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wymagając, w większości przypadków pozwolenia. Zatem działania te muszą być
autoryzowane przez posiadaczy praw autorskich, chyba że mają zastosowanie specjalne wyjątki
i ograniczenia wynikające z przepisów prawa autorskiego.
Pomimo istnienia wspólnych europejskich przepisów dotyczących praw autorskich
i praw chroniących bazy danych, zastosowanie i zakres tych wyjątków znacznie się różnią
w zależności od kraju. Nawet w obrębie UE, należy ocenić wszelkie istotne wyjątki dla każdego
kraju, w którym podejmujemy działania. W związku z powyższym wszelkie reprodukcje
skutkujące utworzeniem kopii chronionego dzieła wzdłuż łańcucha działań TDM mogą
spowodować naruszenie praw autorskich. A co za tym idzie, już wstępne przetwarzanie w celu
standaryzacji materiałów w formatach do odczytu maszynowego może spowodować naruszenie
prawa do zwielokrotniania. W kontekście ujednolicania przepisów w ramach UE warto
wskazać, że od kwietnia 2017 r. tylko Wielka Brytania i Francja rozpoczęły prace nad
przepisami w sprawie wyjątków w swoich przepisach, zezwalających na korzystanie z treści
TDM bez zgody posiadaczy praw. Wyjątek w Wielkiej Brytanii dotyczy prawa autorskiego,
chociaż istnieje ogólny niekomercyjny wyjątek dotyczący badań w zakresie praw do baz
danych w Wielkiej Brytanii. Francuski wyjątek TDM dotyczy zarówno praw autorskich,
jak i praw do baz danych. W obu krajach, ze względu na ograniczenia wynikające z europejskiej
dyrektywy o prawach autorskich, wyjątki te są ograniczone do TDM do celów
niekomercyjnych i badań naukowych, w których użytkownicy mają legalny dostęp do treści
- na przykład dlatego, że mają subskrypcje czasopism lub ponieważ są swobodnie dostępne
strony internetowe126. Owszem wyjątki te mogą przynieść korzyści np. badaczom
uniwersyteckim, których badania są przeznaczone do niekomercyjnych celów naukowych.
Jednak należy pamiętać, że nie jest całkowicie jednoznaczne, kiedy to spełnione są warunki
niekomercyjne i naukowe, szczególnie w czasach kiedy promowany jest program B+R.
Na przykład naukowcy zaangażowani w konsorcjach z partnerami branżowymi nie mogą być
pewni, co do swobody korzystania z takiego wyjątku. Prywatne i niekomercyjne cele pozwalają
na prowadzenie eksploracji tekstu na własny użytek prywatny. W niektórych państwach
członkowskich UE mamy do czynienia z wyjątkiem w odniesieniu do niektórych działań
przeprowadzanych w celach badawczych, w celach dydaktycznych, albo w jednym i drugim.
Ich zakres jest często bardzo wąski, a zatem raczej nie obejmuje pełnego procesu TDM, jeśli
w ogóle.
Wyjątek pozwalający na wykonywanie tymczasowych kopii niezbędnych do
umożliwienia zgodnego z prawem korzystania z utworu w wielu przypadkach zezwala na część
procesu TDM, w którym zawartość jest tymczasowo ładowana do pamięci roboczej komputera,
chociaż istnieje niepewność co do zakresu, w jakim ten wyjątek na to pozwala. Podczas kiedy
to ustawodawca europejski dopiero podejmuje próby ujednolicenia przepisów prawa mając na
uwadze ułatwienie współpracy wielu podmiotów a tym samym zwiększenie konkurencyjności
w Europie, sytuacja w innych krajach rozwiniętych zdaje się być uregulowana. Bowiem,
chociaż na całym świecie naukowcy nadal generują imponującą liczbę artykułów,
waga działalności przesuwa się w kierunku nowych rynków.

Text and Data Mining (TDM) exceptions in the UK and France, https://www.clarin.eu, (data dostępu:
28.08.2019).
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W ciągu ostatniej dekady, oceniając wedle liczby publikacji Azja zastąpiła Unię
Europejską plasując się tym samym na czołowym miejscu, jako wiodące w świecie centrum
badań naukowych. W sześcioletnim okresie obejmującym lata 2011–2016 udział naukowców
azjatyckich w publikacjach naukowych wzrósł do 32,4% wszystkich publikacji globalnych,
w porównaniu z 31,1% w 2000 r. Globalny udział UE spadł do 28,2% z 38,9% w 2000 r.
Ameryka Północna pozostała na trzecim miejscu z wynikiem 20,9%127.
Przepisy stanowiące o wyjątkach od wyłącznych praw autorskich znajdują się również
w ustawodawstwie Chin, Indii, Izraela, Republice Korei Południowej, Singapuru i na Tajwanie.
Japonia, na przykład, umożliwia eksplorację tekstu i danych bez względu na status
dokonującego badań i nie ogranicza zakresu wyjątku do badań naukowych typu non-profit128.
W Stanach Zjednoczonych, firmy nastawione na zysk, mogą korzystać z wyjątku na fair use129
do tworzenia kopii materiałów chronionych prawem autorskim do celów TDM130.
W większości przypadków fair use zezwala na ograniczone kopiowanie i rozpowszechnianie
bez zgody właściciela praw autorskich lub płatności za użycie, takie jak komentarze,
wyszukiwanie, krytyka, raportowanie wiadomości, badania, nauczanie, archiwizacja
i kwerendy biblioteczne. Powyższe argumenty przemawiają za tym, że europejskie instytucje
badawcze będą zmuszone tworzyć poza Europą, zespoły dla konsorcjów związanych
z eksploracją tekstów i danych dlatego, że prawo tam obowiązujące jest prostsze niż poszarpana
mozaika normatywna, obowiązująca w Europie.
W dobie Internetu liczba opublikowanych artykułów naukowych wciąż rośnie
gwałtownie, napędzana przez zwiększoną świadomość wartości badań w zakresie poszerzania
wiedzy i jej zastosowania poprzez innowacje. Eksploracja tekstu i danych umożliwia
użytkownikom wykrywanie i podsumowywanie relacji, które były dostępne, ale nie były
wcześniej widoczne, oraz analizowanie i wykrywanie wzorców i relacji w różnych bazach
danych, których wcześniej nie było jak połączyć. Uczeni mogą szybko określić, które artykuły
są lub nie są istotne dla ich badań, bez konieczności ich czytania. A inni mogą budować
interesujące i znaczące nowe drogi rozwoju, znajdując wzorce, których inni ich nie widzieli,
biorąc pod uwagę dostępne fakty i łącząc je w sposób, który daje nowe spostrzeżenia
i przyspiesza rozwój całości wiedzy o ludzkości.
Biorąc pod uwagę strategiczną wręcz rolę tekstów i eksploracji danych w światowym
postępie naukowym, nie ulega wątpliwości, że europejskie ramy prawne powinny promować
i ułatwiać stosowanie tej zaawansowanej techniki. Wydaje się, że można już dużej hołdować
ustaleniom prawnym epoki przed cyfrowej, na których opierała się gospodarka analogowa.
Obiektywne spojrzenie na wymagania społeczności badawczej w tej dziedzinie przysporzy
wzrost gospodarczy oparty na wiedzy przekładając się tym samym na zrównoważoną
gospodarkę europejską.
Trudno o szacunki, ale niektóre obliczenia pokazują że w obiegu znajduje się aż 60
milionów artykułów akademickich, do których każdego roku dodaje się około 1,5 miliona
nowych artykułów. Wiele z nich dotyczy zupełnie nowych dyscyplin. Dla przykładu
127

S. Filippov, P, Hofheinz, Text. op. cit.
Japan amends its copyright legislation to meet future demands in AI and Big Data, http://eare.eu (data dostępu:
30.08.2019).
129
Konstrukcja prawna nawiązująca celem do wyjątków i graniczeń od paw autorskich w prawnym systemie
Europy.
130
Authors Guild, Inc. v. Google, Inc., No. 13-4829 (2d Cir. 2015).
128

41

DOSTOSOWANIE PRAWA DO WYZWAŃ TECHNOLOGICZNYCH, EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH W XXI WIEKU

wyszukiwarka Google Scholar, indeksuje metadane w szeregu formatów i dyscyplin, łącząc
około 165 milionów dokumentów według niektórych obliczeń lub około dwóch miliardów
stron. Z pewnością niektórzy wydawcy akademiccy opracowują ramy, aby ułatwić naukowcom
praktykowanie eksploracji tekstu i danych w Europie. Elsevier, holenderskie wydawnictwo
o globalnym zasięgu, przyjęło z kolei podejście oparte na licencji, które zapewnia naukowcom
dostęp do interfejsu programowania aplikacji (API) poprzez portal samoobsługowy.
Umowa dotycząca wydobycia tekstu i danych Elsevier wyraźnie zabrania wykorzystania
danych wyjściowych TDM w celu ulepszenia repozytoriów instytucjonalnych lub
przedmiotowych w sposób, który konkurowałby z wartością ostatecznego recenzowanego
artykułu lub miałby potencjał zastąpienia i / lub replikacji wszelkie inne istniejące produkty,
usługi i / lub rozwiązania Elsevier131. Podobnie Springer, globalny niemiecki wydawca
akademicki, przyznaje prawa do eksploracji tekstu i danych subskrybowanym treściom dla
naukowców za pośrednictwem swoich instytucji, pod warunkiem, że celem są badania
niekomercyjne. Wybór i udoskonalenie pożądanych artykułów można przeprowadzić przy
użyciu istniejących metod i narzędzi wyszukiwania, takich jak m.in. PubMed, Web of Science
i Metadata API. Wiley, globalna firma wydawnicza z siedzibą w USA, przyznaje
subskrybentom i innym legalnym użytkownikom prawo do materiałów tekstowych i danych
online do celów niekomercyjnych. Użytkownicy muszą korzystać z zatwierdzonej usługi API,
takiej jak usługa TDM CrossRef lub API Wiley. Taka klauzula eksploracji tekstu i danych jest
zwykle zawarta we wszystkich nowych umowach subskrypcyjnych. Warunki umowne
zaproponowane przez Wiley zabraniają użytkownikowi wykonywania„ systematycznego
lub merytorycznego wyodrębniania w celu stworzenia produktu lub usługi […], który może
zastąpić i / lub powielać inny istniejący produkt, usługę i / lub rozwiązanie Wiley132.
Publikacja lub analiza wynikająca z eksploracji tekstów i danych w bazach danych
wszystkich trzech wyżej wymienionych wydawców może zawierać cytaty z oryginalnego
tekstu o długości do 200 znaków lub 20 słów lub jedno pełne zdanie. W przeciwieństwie
do tego, uprawnienia do reprodukcji obrazów muszą być negocjowane indywidualnie.
Kwestia wyjątku na rzecz technologii TDM, w prawie autorskim była wielokrotnie
podnoszona na forum europejskim133. Już w 2014 roku Komisja Europejska przeprowadziła
zakrojony na szeroką skalę projekt badawczy dotyczący wykorzystania eksploracji tekstu
i danych w środowiskach akademickich i badawczych w Europie134. Diagnoza wyników tego
projektu skutkowała znamiennym dla omawianej tematyki wydarzeniem. Mianowicie w dniu
9 grudnia 2015 r. Komisja Europejska zaproponowała obowiązkowy wyjątek dla badań
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w unijnym prawodawstwie135 dotyczącym praw autorskich, tak aby organizacje badawcze
przeprowadzające eksplorację treści i danych w interesie publicznym, miały pewność prawną
co do swoich uprawnień. Inicjatywa została przyjęta z zadowoleniem społeczności badawczej,
choć niektórzy wyrazili zaniepokojenie, w związku z używanym językiem, w szczególności
w odniesieniu do „organizacji badawczej interesu publicznego”, której zdefiniowanie może być
wyzwaniem prawnym. Nawet termin „badania”, czy proponowany wyjątek dla badań
„niekomercyjnych” stanowi problem, biorąc pod uwagę coraz ściślejszą współpracę między
finansowanymi ze środków publicznych instytucjami badawczymi i przedsiębiorstwami.
Tym samym nie wpływają na zmniejszenie fragmentacji rynku, powodując niepotrzebnie
koszty transakcji i podnosząc bariery wejścia na rynki treści cyfrowych w UE136.
Po szczegółowej analizie, zleconej przez Departament Tematyczny Parlamentu
Europejskiego ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych na wniosek Komisji Prawnej
(komisji JURI), 22 lutego 2018 r. w Brukseli ostatecznie zaakceptowano art. 3 DSM stanowiący
o obowiązkowym wyjątku od praw autorskich umożliwiający eksplorację tekstu i danych
chronionych dzieł. Oceniono jego pozytywne i negatywne skutki oraz przedstawiono
sugestie dotyczące możliwych ulepszeń. Zwrócono również uwagę na zalety ewentualnego
wprowadzenia „klauzuli otwartej”, która mogłaby być narzędziem rozwiązującym wiele
problemów137. A te pojawiają się nie tylko w związku z rozwojem techniki, ale także
z pomieszaniem reżimu prawnego, w ramach którego prowadzone są badania.
Wobec powyższego można zauważyć, że Europa podchodzi ostrożnie do kwestii
równoważenia praw naukowców do uzyskiwania i wykorzystywania danych, jak i warunków,
na jakich wydawcy udostępniają prawa do korzystania z nich. W rezultacie warunki do
przeprowadzania badań, wykorzystujących szybko rozwijające się narzędzia cyfrowe,
są bardziej ograniczone w Europie niż w wielu innych częściach świata. Wracając do klauzuli
otwartej w postaci testu trójstopniowego to warto podkreślić, że jego wdrożenie i elastyczna
interpretacja w stosunku do TDM szczególnie wspierać będzie takie inicjatywy stosujące tę
technikę, które nie są objęte art. 3 TDM. Jednak restrykcyjne interpretacje testu nakładają
bariery prawne na nowe rozwiązania cyfrowe. Niepewność w stosowaniu istniejących
wyjątków i ograniczeń - w połączeniu z rozdrobnieniem prawnym spowodowanym
dobrowolnym wdrożeniem niektórych wyjątków, które można by uznać za zezwalające na
działania TDM, zajmuje centralną pozycję, jeśli chodzi o problemy, z którymi borykają się
naukowcy w stosowaniu obecnych wyjątków i ograniczenia TDM. Odnotowano, że naukowcy
stoją w obliczu niepewności prawnej co do tego, czy i na jakich warunkach mogą
przeprowadzać TDM na treści, do których mają legalny dostęp. Najbardziej groźną przeszkodą
w tym zakresie jest wąska interpretacja drugiego stopnia testu trójstopniowego138, zgodnie
Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapewnienia możliwości
transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści, 9 grudnia 2015, COM
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z którym ograniczenie nie koliduje z normalną eksploatacją utworów. Również analizy
orzecznictwa i komentarze doktryny wskazują, że interpretacja ta ma charakter
konserwatywny, nacechowany tradycyjnymi, pochodzącymi z ery analogowej poglądami na
„normalne wykorzystywanie”. Pogląd ten kontrastuje z elastycznym i zorientowanym na
rozwój technologiczny podejściem, który mógłby ułatwić wcielenie do kanonu użytkowania
utworów, zwyczajów i norm przyjętych w świecie cyfrowym, które szanują prawa
podstawowe, reagują na rozwój technologiczny i są zgodne z normami społecznymi.
Wcielenie w życie powyższych uwag w obecnej debacie prawno-politycznej mogłoby
umożliwić unijnemu prawodawcy wyjście poza proponowane środki mające na celu
dostosowanie ograniczeń do środowiska cyfrowego i transgranicznego w dyrektywie DSM.
Jak wskazano powyżej obecnie takie środki obejmują ograniczenia w eksploracji tekstu
i danych, wykorzystanie w cyfrowej i transgranicznej działalności dydaktycznej oraz
zachowanie dziedzictwa kulturowego. Jednak w trakcie procesu legislacyjnego zarówno
komitet rynku wewnętrznego, jak i komitety kultury wysunęły propozycje ograniczenia treści
generowanych przez użytkowników. Przepis tego typu może być dopuszczalny w ramach
elastycznego odczytu testu trójstopniowego, podobnie jak inne ograniczenia niekomercyjnej
działalności osób na platformach internetowych.
Podsumowując powyższe rozważania dotyczące artykułu 3 DSM oraz jego konsekwencje
należy podkreślić, że nakłada on obowiązek, aby państwa członkowskie UE zezwoliły
instytucjom badawczym i instytucjom dziedzictwa kulturowego na reprodukowanie dzieł
chronionych prawami autorskimi i uzyskiwanie informacji przy użyciu technologii TDM, pod
warunkiem że naukowcy mieli legalny dostęp do badanej zawartości. Badacze muszą
przechowywać takie kopie w bezpiecznym środowisku i zachować ich kopie nie dłużej niż jest
to konieczne do osiągnięcia celów badań naukowych. Co ważne, posiadacze praw nie mogą
zastąpić wyjątku TDM poprzez ograniczenia umowne. Mogą jednak korzystać z technologii w
celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności swoich sieci i baz danych, co otwiera
możliwość nadpisania technologii, na przepisy prawa.
Komentowany artykuł stanowi również, że właściciele praw autorskich, organizacje
badawcze i instytucje dziedzictwa kulturowego są obowiązani do uzgodnienia najlepszych
praktyk w zakresie prowadzenia badań TDM. Dyrektywa DSM zakłada również, że firmy
nastawione na zysk mogą i powinny uzyskać licencję na prowadzenie badań TDM
od właścicieli uprawnionych praw autorskich. Chociaż DSM rozważa możliwość partnerstwa
publiczno-prywatnego to uniemożliwia podmiotom prywatnym korzystanie z wyjątku TDM
zawartym w DSM.
Komentatorzy dyrektywy DSM wyrazili obawy związane z ograniczeniami wyjątku
TDM. Wśród nich podniesiono następujące argumenty, licencje TDM mogą nie być dostępne
dla startupów i małych przedsiębiorstw w UE. Niektóre firmy z UE mogą wysyłać swoje
badania w dziedzinie TDM offshore, aby skorzystać z mniej restrykcyjnych zasad TDM gdzie
indziej. Co więcej, niektóre firmy spoza UE mogą zdecydować się nie inwestować w badania
i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, opiera się na trzech warunkach, po spełnieniu których
ustawodawstwa krajowe mogą wprowadzać wyjątki od wyłącznego prawa twórców na użytek prywatny. Wyjątki
i ograniczenia powinny być stosowane tylko w niektórych szczególnych przypadkach, które nie naruszają
normalnego wykorzystania dzieła lub innego przedmiotu objętego ochroną ani nie powodują nieuzasadnionej
szkody dla uzasadnionych interesów podmiotów praw autorskich.
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związane z TDM w UE z powodu tych ograniczeń139. Ponieważ omawiany wyjątek dyrektywy
DSM dla badań TDM jest przewidziany, da tych, którzy dokonują badań w instytucjach
badawczych i instytucjach dziedzictwa kulturowego to jednak niefortunne wstrzymanie
wyjątku dla firm nastawionych na zysk i niezależnych naukowców może podważyć
perspektywy osiągnięcia przez UE aspiracji do promowania innowacji. Trudno będzie
podmiotom z UE konkurować z amerykańskimi i japońskimi firmami, których prawa
zapewniają im znacznie większą swobodę w przeprowadzaniu analiz TDM140.
Zakończenie
Konkludując powyższe refleksje należy jeszcze raz podkreślić, że w miarę jak świat przechodzi
coraz dalej w erę cyfrową, eksploracja tekstów i danych staje się ważną, metodą dostarczania
bardziej kompleksowych i lepiej udokumentowanych badań naukowych. Jest to dziś niezwykle
istotne dla szybkiego i skutecznego procesu ustalania aktualnego stanu wiedzy w niemal każdej
dziedzinie badań. W ten sposób eksploracja danych przyczynia się do innowacji, wynikających
w dużej mierze z cyfrowych technologii komunikacyjnych, uznanych powszechnie już za
fundament dobrobytu gospodarczego i dobrobytu narodów w XXI wieku. Co równie ważnie,
chociaż także niepokojące dla europejczyków, w Stanach Zjednoczonych, Azji, Kanadzie
i Wielkiej Brytanii działa znacznie więcej systemów przyjaznych TDM141. Głównym źródłem
tego trendu jest złożoność regulacji prawnych i umownych dotyczących eksploracji tekstów
i danych w Europie. Jest to absolutne przeciwieństwo jednolitego rynku cyfrowego, o jakim
mowa w debacie na temat jednolitego rynku cyfrowego dla UE. Jest to znaczący hamulec dla
zdolności Europy do powrotu do - i pozostania - w czołówce najnowocześniejszych globalnych
innowacji w nadchodzących latach. Większość argumentów dotyczących polityki w dziedzinie
prawa autorskiego koncentruje się na kwestiach motywacji. Dyskusja na ten temat wykracza
poza ramy tego artykułu. Ale jeden wniosek jest dość jasny: badacze zajmujący się eksploracją
tekstu i danych są nieugięci, w poglądzie że to, co tworzą, jest ich oryginalną pracą. Korzystają
oni na „faktów” zapisanych w bazie danych, ale wartość wynika z interpretacji, którą badacze
są w stanie sami opisać, czasami polegając na maszynach, aby pomóc im zobaczyć więcej.
To z kolei zapewnia płaszczyznę dla nowych spostrzeżeń i wynalazków. Innymi słowy, badania
same w sobie są aktem twórczym. Jeśli ta kreatywność jest zakłócana przez systemy regulacji
lub licencjonowania, których celem jest ochrona uznanych firm przed innowacjami innych,
szerszy efekt ekonomiczny z pewnością będzie negatywny. Jeśli europejskie prawo nie będzie
wspierało „tworzenia wiedzy”, Europa zaryzykuje zwiększoną zależnością od wiedzy
generowanej gdzie indziej.
W kontekście międzynarodowej debaty na temat praw prawa autorskiego, doktryna
dozwolonego użytku, stosowana w krajach takich jak Izrael, Republika Korei, Singapur i USA,
umożliwiła naukowcom i organizacjom zatrudniającym naukowców wdrożenie eksploracji
tekstu i danych jako dopuszczalne ryzyko biznesowe, z prawnego punktu widzenia.
Niewątpliwie Europa jest zainteresowana utrzymaniem się w czołówce wszechobecnej
P. Samuelson, The EU’s Controversial Digital Single Market Directive – Part II: Why the Proposed Mandatory
Text- and Data-Mining Exception Is Too Restrictive, 2018, http://copyrightblog.kluweriplaw.com (data dostępu:
20.08.2019).
140
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cyfrowej gospodarki opartej na wiedzy a tylko reżim prawny sprzyjający i „współgrający”
z epoką cyfrową, w której twórcy są sprawiedliwie wynagradzani, a naukowcy w pełni
uprawnieni do podejmowanych działań, będzie adekwatny do realnych wyzwań czasów.
Warto także wskazać, że podczas gdy eksploracja tekstów i danych wywodzi się
z uniwersytetów, instytutów badawczych i spekulantów danych handlowych, nie ma
obiektywnych powodów, aby ograniczyć tę przełomową metodę tylko do podmiotów objętych
wyjątkiem art. 3 Dyrektywy. Wymaga to nowoczesnych, współczesnych i dobrze
przemyślanych ram polityki, opartej na zachęcaniu do innowacji i podnoszenia kwalifikacji
społeczeństwa opartego już nie tyko na wiedzy142, ale także na danych143.
Interes publiczny i dostęp do wiedzy europejskiej w ramach DSM stanowią kluczowy
element nadchodzącej reformy prawa autorskiego. Odpowiednie instytucje nie powinny
odchodzić od jej wyzwań, lecz pozostać na drodze prowadzącej do ostatecznego wdrożenia.
Powinny raczej je wzmocnić, o ile to możliwe, zwłaszcza poprzez wprowadzenie oprócz listy
konkretnych ograniczeń, klauzuli otwartej144, która może służyć TDM i innym celom
promującym innowacje. Może ona obejmować zastosowania, które nie są jeszcze objęte
istniejącymi wyjątkami i ograniczeniami, ale są uzasadnione ważnymi względami interesu
publicznego i prawami podstawowymi, takimi jak wolność wypowiedzi i prawo do informacji.
Istnieją różnorodne przepisy krajowe UE i Europy, które mają wpływ na własność danych.
Brakuje jednak spójnych i odpornych na działanie technologii rozwiązań w zakresie ochrony
danych i własności. Podczas gdy prawo autorskie, ochrona baz danych i tajemnice handlowe,
mogą przynieść określone korzyści w poszczególnych przypadkach, otoczenie prawne
pozostaje niepewne dla firm inwestujących ogromne kwoty w rozwój nowych technologii.
Ponadto szybki rozwój rynku cyfrowego i tempo rozwoju technologii sugerują potrzebę
kolejnego przeglądu otoczenia prawnego w UE i w odniesieniu do innych jurysdykcji,
aby zapewnić zwrot z inwestycji i konkurencyjność w Europie.
Bibliografia:
1. Authors Guild, Inc. v. Google, Inc., No. 13-4829 (2d Cir. 2015).
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz
zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE, Dz. U.U.E., L 130/92, 2019.
3. Filipov S., Hofheinz P., Filippov, S., Mapping Text and Data Mining in Academic and
Research Communities in Europe, 2014.
4. Filippov S., Hofheinz P., Text and Data Mining for Research and Innovation,
The Lizbon Council, Issue 20/2016.
5. Geiger Ch., The Exception for Text and Data Mining (TDM) in the Proposed Directive
on Copyright in the Digital Single Market-Legal Aspects, Policy Department for Citizens'
Rights and Constitutional Affairs Directorate General for Internal Policies of the Union,
PE 604.941-February 2018.
142

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
i Komitetu Regionów W kierunku Europy wiedzy, COM(1998)563.
143
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
i Komitetu Regionów, Ku gospodarce opartej na danych, COM(2014) 442; M. Nadolny, DATA economy
– gospodarka oparta na danych http://www.mgg-conferences.pl (data dostęu:12.08.2019).
144
I. Stamatoudi, P.Torremans (red.), EU Copyright Law: A Commentary, Edward Elgar 2014, s. 466.
46

DOSTOSOWANIE PRAWA DO WYZWAŃ TECHNOLOGICZNYCH, EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH W XXI WIEKU

6. Handke Ch., Guibault L., Vallbé J., Is Europe Falling Behind in Data Mining?
Copyright’s Impact on Data Mining in Academic Research’ [w:] B. Schmidt, M.Dobreva
(red.) New Avenues for Electronic Publishing in the Age of InfiniteCollections and Citizen
Science: Scale, Openness and Trust, Amsterdam, Netherlands,IOS Press, 2015.
7. Hugenholtz P. B., Making the Digital Single Market work for copyright: extending the
Satellite & Cable Directive to content services online, www.ivir.nl, (data dostępu:
31 sierpnia).
8. Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening, 2009, C-5/08.
9. Japan amends its copyright legislation to meet future demands in AI and Big Data,
http://eare.eu (data dostęu:30.08.2019).
10. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów W kierunku Europy wiedzy,
COM(1998)563.
11. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Ku gospodarce opartej na danych,
COM(2014) 442.
12. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Propagowanie na jednolitym rynku
cyfrowym uczciwej, wydajnej i konkurencyjnej gospodarki europejskiej opartej na
poszanowaniu praw autorskich (COM(2016) 592).
13. Lammey R., Solving a Research Problem: Using Crossref Metadata and Apis for Text
Data Mining, 2017, www.wiley.com.
14. Text and Data Mining: The Need for Change in Europe, The Hague, LIBER, 2014.
15. Madiega T., Copyright in the digital single market, http://www.europarl.europa.eu. (data
dostępu:14.08.2019).
16. Moreira J., Carvalho A., Horvath T., A General Introduction to Data Analytics, Wiley,
2019.
17. Nadolny M., DATA economy – gospodarka oparta na danych http://www.mggconferences.pl (data dostęu:12.08.2019).
18. Sag M., The New Legal Landscape for Text Mining and Machine Learning, Journal
of the Copyright Society of the USA, nr. 66, 2019.
19. Samuelson P., The EU’s Controversial Digital Single Market Directive – Part II: Why the
Proposed Mandatory Text- and Data-Mining Exception Is Too Restrictive, 2018,
http://copyrightblog.kluweriplaw.com (data dostępu: 20.08.2019).
20. Stamatoudi I., Torremans P. (red.) EU Copyright Law: A Commentary, Edward Elgar
2014.
21. Text and Data Mining (TDM) exceptions in the UK and France, https://www.clarin.eu,
(data dostępu: 28.08.2019).
22. Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapewnienia
możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w
zakresie treści, 9 grudnia 2015, COM (2015) 627 final.
23. Deliverable D3.1, Research Report on TDM Landscape in Europe, 2016 FutureTDM,
Horizon 2020.

47

DOSTOSOWANIE PRAWA DO WYZWAŃ TECHNOLOGICZNYCH, EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH W XXI WIEKU

TEXT AND DATA MINING (TDM) IN THE LIGHT OF THE DIRECTIVE OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON COPYRIGHT IN THE DIGITAL SINGLE MARKET
Summary: In this article, the author analyzes mandatory TDM limitation against the international and European
copyright exceptions and limitations. It provides an analysis its positive and negative impacts and gives some
suggestions for possible improvements by considering the need for such an exception. The above considerations
are taken in the context of mainstream technological economies and global economy that have legal tools to enable
scientists the research carried out as part of the TDM process.
Keywords: TDM, DSM, copyright, data, copyright exceptions and limitations.
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Wojciech Golnik145
PRAWNE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA
„INTELIGENTNYCH KONTRAKTÓW”,
JAKO SPOSÓB NA UŁATWIENIE ZAWIERANIA UMÓW
W POLSKIM OBROCIE GOSPODARCZYM
Streszczenie: W artykule, autor wyjaśnia działanie i genezę „inteligentnych kontraktów” oraz związanej z nimi
technologii blockchain. Przedstawia od strony prawnej szanse i możliwości wykorzystania tych narzędzi w obrocie
gospodarczym, zwłaszcza w segmencie finansowym. Tekst poparty jest odpowiednimi przykładami, mającymi na
celu pokazanie praktycznego wykorzystania „inteligentnych kontraktów”. Omówione zostały również
ograniczenia i zagrożenia wynikające z zastosowania nowych technologii.
Słowa kluczowe: „inteligentne kontrakty”, blockchain, DAO, Fintech, Initial Coin Offering.

Wstęp
Rewolucja związana z wykorzystaniem technologii rozproszonego rejestru (ang. Distributed
Ledger Technology - DLT), na której opiera się koncepcja „inteligentnego kontraktu”
(ang. „smart contrach”) spowodowała potrzebę uporządkowania tego zagadnienia pod
względem prawnym. Podobnie jak w przypadku kształtowania się pierwszych umów, prawo
pełni jedynie funkcję następczego zaaprobowania lub odrzucenia istniejących już ram
kształtującego się systemu prawa zwyczajowego, które powstaje ze względu na potrzeby
społeczne. Najczęściej najważniejszą taką potrzebą jest obrót gospodarczy, stanowiący
podstawę istnienia dobrze prosperujących społeczeństw. Współczesne problemy z tym
związane spowodowane są skalą tego obrotu, wynikającą częściowo z procesów
globalizacyjnych. Potrzeba zaufania pełni tutaj kluczową rolę. Technologia blockchain
(ang. „łańcuch bloków”)umożliwiła na chwilę obecną bezpieczny obrót bez konieczności
obawy przed nierzetelnym partnerem gospodarczym, którego nie trzeba znać osobiście.
Ma ona jednak również swoje ograniczenia. Wykorzystanie kryptografii i narzędzi
programistycznych oraz funkcjonowanie umów wyłącznie w cyberprzestrzeni powodują,
że blockchain stanowi ogromne wyzwanie dla systemów prawnych na całym świecie.
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie technologii i sposobu działania
„inteligentnych kontraktów” oraz możliwości i perspektyw jakie niosą za sobą w polskim
systemie prawnym. Autor od legalnej strony ukazuje ich wykorzystanie w różnych gałęziach
gospodarki, jako narzędzie ułatwiające zawieranie i egzekwowanie umów, popierając swoje
rozważania przykładami praktycznymi.
Technologia blockchain i jej wykorzystanie w „inteligentnych kontraktach”
Termin „smart contact” (ang. „inteligentny kontrakt”) jest starszy od rewolucji, jaką
spowodowała technologia blockchain. Jako pierwszy omówił go Nick Szabo w 1997 r.
Stworzył on ideę zdecentralizowanej wirtualnej waluty, którą nazwał bit gold. Sam pomysł
odnoszący się do łączenia się urządzeń w sposób zdecentralizowany i rozproszony omówił
natomiast już w 1964 r. Paul Baran w pracy On distributed communications: I. Introdution
145
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to distributed communications network146. Przełom nastąpił jednak dopiero w 2009 r., kiedy to
Satoshi Nakamoto (osoba lub osoby o fikcyjnym pseudonimie), wcielił w życie Bitcoina
- pierwszą kryptowalutę opartą na technologii blockchain, będącą również pierwszym „smart
contractem”147. Zadecydowało to o problemie, jaki staje przed systemami prawnymi,
które w przyszłości mogą zostać przeniesione do cyberprzestrzeni.
Inteligentne kontrakty to umowy w całości lub w części funkcjonujące
w cyberprzestrzeni, mające wbudowany kod programistyczny, który spełnia przewidziane
komendy w razie zaistnienia określonych w umowie warunków. Wymienione w powyższej
definicji elementysą cechami konstytutywnymi inteligentnych umów, jednak nie jedynymi.
W praktyce w przeważającej mierze inteligentne kontrakty zapisywane są w formie blockchain
lub DLT148. Nie bez znaczenia pozostaje również rosnąca popularność tokenów,
które umożliwiają obrót na tzw. „giełdach krypto walut”, a które zostaną omówione poniżej.
Odróżnić należy również umowy, które są zawierane w cyberprzestrzeni od tych,
które powstały w świecie rzeczywistym, a które zostały tylko przetransferowane do świata
wirtualnego, gdzie kod programistyczny stanowi jedynie narzędzie, dzięki któremu umowa
sama może być wykonana. W tym drugim znaczeniu, nie możemy mówić o inteligentnym
kontrakcie jako umowie, bowiem technologia stanowi tylko sposób na przekształcenie
wcześniej zawartej umowy w sposób tradycyjny.
Innowacyjny pomysł wykorzystania rozproszonej bazy danych w zawieraniu umów
opiera się na decentralizacji. Podstawowym założeniem jest brak centralnego podmiotu,
który kontrolowałby poprawność transakcji tak, jak ma to miejsce w przypadku systemu
bankowego. Banki zobowiązane są do zapobiegania wydawaniu tej samej jednostki waluty dwa
razy149. Ponadto transakcje w takim systemie mogą być cofnięte. Wykorzystując blockchain,
nie ma możliwości podrobienia danej transakcji (jest to nieopłacalne ze względu na koszty
takiej operacji), a dokonane transakcje nie mogą zostać cofnięte. Zasada ta ma niewątpliwą
wartość, jednak powoduje również ograniczenia. Jednym z tego przykładów jest The Dao,
niezależny fundusz inwestycyjny, powstały w wyniku ICO (ang. Initial Coin Offering),
który w jego wyniku zebrał ok.150 mln dolarów. Fundusz opierał się na założeniu,
że posiadający tokeny inwestorzy będą głosować, które przedsięwzięcie inwestycyjne ma być
finansowane. W wyniku błędu w kodzie programistycznym, haker wypłacił 1/3 wartości
funduszu, wbrew woli założycieli (wypłata była zgodna z oprogramowaniem). Ostatecznie
w demokratycznym głosowaniu postanowiono o unieważnieniu transakcji poprzez aktualizację,
co jest sprzeczne z ideą technologii łańcuchu bloków150.
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Wykorzystanie „inteligentnych kontraktów” w obrocie gospodarczym
„Inteligentne kontrakty” stają się w dzisiejszej gospodarce powszechnym narzędziem,
które znajduje coraz to więcej zastosowań. Dzięki wyeliminowaniu ryzyka poprzez
wykorzystanie decentralizacji rejestrów danych, możliwy stał się obrót handlowy bez
koniczności udziału instytucji pośredniczących, nadzorujących cały proces151. Ma to istotne
znaczenie dla wielu branż, a zwłaszcza tych z zakresu fintech (ang. financial technology ”technologie finansowe”). Procesy transakcyjne stały się szybsze i bardziej przejrzyste.
„Smart contracts” ułatwiły sposób zawierania umów, poprzez automatyczność procesów,
od negocjacji aż do końcowej realizacji. Mogą także ułatwić stosowanie istniejących już reguł
prawnych, które wykorzystują ustalone wzorce międzynarodowe, takich jak UNIDROIT,
czy FIDIC. Zastosowanie inteligentnych umów daje pewność, że umowa zostanie wykonana
zgodnie z założeniami stron. Ponadto zwiększa to przejrzystość, mimo wzrostu poziomu
stopnia anonimowości. Złamanie postanowień umowy jest niemożliwe, ponieważ jej realizacja
odbywa się w czasie rzeczywistym. Odciąża to jednocześnie systemy prawne.
Poniżej omówione zostaną przykłady wykorzystania „inteligentnych kontraktów” w systemach
prawnych.
„Inteligentne kontrakty” w branży finansowej
Sektor finansowy wykazuje się szczególną podatnością na rozwój nowych technologii,
w ostatnich latach zwłaszcza wykorzystując technologię blockchain. Przykładem tego jest
firma R3CEV LLC, która ma na celu wykorzystanie inteligentnych umów i tworzenie
gotowych rozwiązań dzięki powiązaniu z rzeczywistymi kontraktami152. Zrzesza ona
największych potentatów z branży finansowej, takich jak Barclays, UBS, czy Citi, a dostęp do
rejestru jest poufny. Mimo wycofania się z organizacji wielu podmiotów (Goldman Sachs,
J. P. Morgan Chase), odnosi ona spore sukcesy. W 2017 r. ogłosiła o zabezpieczeniu
największej w historii inwestycji w technologię księgi rozproszonej w wysokości 107 mln
dolarów. System ten ma charakter zamknięty, co oznacza, że funkcjonuje tylko w ramach
określonej grupy podmiotów. Istnieją równocześnie inteligentne kontrakty otwarte o globalnym
zasięgu, do których dostęp jest otwarty, a które sprawiają największe kłopoty w ustaleniu
jurysdykcji.
Zastosowanie blockchaina w sektorze bankowym daje szansę na ujednolicenie baz
danych, co przekłada się na mniejsze koszty operacyjne działalności oraz przyspieszenie
transakcji. Ponadto zastosowanie tego rozwiązania przy weryfikacji dostaw, dawałoby pełną
kontrolę nad weryfikacją pochodzenia danego produktu nawet przez konsumentów,
a także polepszyłoby jakość świadczonych usług.
Sposobów na wykorzystanie inteligentnych kontraktów w branży finansowej jest bardzo
wiele. Ma to szczególne znaczenie przy obrocie instrumentami finansowymi.
Obecnie ustawodawca unijny nie zaliczył do instrumentów finansowych kryptowalut, co nie
oznacza, że nie mogłoby to nastąpić w przyszłości. Skutkowałoby to wprowadzeniem
standaryzacji i odpowiednich środków nadzoru. Praktyka pokazuje, że obrót tokenów i walut
cyfrowych stanowi wygodne narzędzie dla pozyskiwania kapitału. Znamienne znaczenie ma
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w tym przypadku wspomniane wcześniej na przykładzie The Dao, Initial Coin Offering,
które stało się w pewnym sensie chwytem marketingowym, niejako z zasady oznaczającym
nowe technologie. ICO polega na nabywaniu tokenów w zamian za jednostki kryptowaluty,
które następnie zwykle są obracane na „giełdach kryptowalut”. Z tokenem, podobnie jak
z dokumentem akcji, mogą być związane pewne prawa np. możliwość udziału w zyskach,
czy prawo wypowiadania się w dyskusji. Jest to szczególnie istotne przy okazji omawiania
zagadnienia DAO (ang. Decentralised Autonomus Organisation). Jest to autonomiczny
podmiot, mogący przybrać różne formy, a który istnieje wyłącznie w przestrzeni cyfrowej.
Przybiera on formę inteligentnego kontraktu, który może pełnić rozmaite funkcje, pierwotnie
wykonywane przez fundacje, spółdzielnie, spółki itp. Uczestnicy posiadający tokenytego
podmiotu dążą do osiągnięcia wspólnego celu153.
Reakcją polskiego ustawodawcy na ten nowy sposób gromadzenia środków
inwestycyjnych, stał się projekt prostej spółki akcyjnej. Zgodnie z planowaną nowelizacją,
według art. 30032 Kodeksu Spółek Handlowych „Ewidencja może być także prowadzona
w rozproszonej i zdecentralizowanej bazie danych, która zapewnia bezpieczeństwo zawartych
w niej danych oraz należyte wykonywanie obowiązków podmiotu prowadzącego ewidencję”.
Widać wyraźnie, że dopuszcza się w ten sposób tokenizowanie akcji. Z drugiej strony,
Kodeks Spółek Handlowych nie umożliwia dematerializowania spółki niepublicznej,
co jest często krytykowane przez doktrynę. Wprowadzenie możliwości tokenizcji ułatwiłoby
obrót akcjami, obniżenie kosztów, a także wyeliminowanie możliwości manipulacji czy
błędów.
Mimo iż początkowo wielkie instytucje finansowe podchodziły z rezerwą do technologii
blockchain, to obecnie widać zmianę w sposobie myślenia ich kadr zarządzających. Po kryzysie
gospodarczym w 2008 r. stało się oczywiste, że instytucje, w tym banki nie są odporne na
wszelkiego rodzaju wstrząsy gospodarcze, a nawet same przyczyniają się do ich powstawania
poprzez toksyczne instrumenty finansowe. Dało się zauważyć kryzys zaufania do sektora
bankowości, czego efektem było powstanie wielu alternatyw w postaci start up’ów, które nie
wykorzystywały niewiedzy i naiwności klienta (np. Revolut, Klarna).
„Inteligentne kontrakty” w umowach cywilnych
Stosowanie inteligentnych kontraktów w obrocie cywilnym, dałoby możliwość łatwiejszego
i pewniejszego korzystania z narzędzi jakie oferuje ustawodawca. Istotnym ograniczeniem jest
jednak brak powszechnej znajomości języków programowania, co implikuje brak możliwości
wykorzystania tej szansy przez potencjalnego użytkownika. O ile duże instytucje mogą
pozwolić sobie na umieszczanie w umowach kodu programistycznego, zatrudniając do tego
celu wykwalifikowanych programistów, o tyle przeciętny obywatel nie będzie w stanie
zastosować tego narzędzia. Wątpliwości budzi tutaj również sposób sprawdzenia rzetelności
osoby, która zobowiązana byłaby napisać odpowiedni kod, ponieważ nie będziemy mieli
możliwości jego weryfikacji.
Konieczne w tym punkcie jest omówienie formy czynności prawnej, do jakiej
zakwalifikować możemy „smart contracts”. Bez wątpienia operacje w zakresie rozproszonego
J. Czarnecki, Prawne aspekty InitialCoin Offerings oraz TokenCrowdsales, w: J. Czarnecki, K. Wojdyło (red.),
Blockchain, inteligentne kontrakty i DAO, 2016.
153

52

DOSTOSOWANIE PRAWA DO WYZWAŃ TECHNOLOGICZNYCH, EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH W XXI WIEKU

rejestru, z których wynikają skutki majątkowe, można uznać za czynności prawne154.
Wydaje się, że najodpowiedniejszą formą będzie w tym wypadku forma dokumentowa.
Według art. 773 Kodeksu Cywilnego155, dokument jest nośnikiem informacji umożliwiającym
zapoznanie się z jego treścią. Dokument taki może przybrać jakąkolwiek postać, a więc również
może mieć formę łańcucha bloków. Ponieważ łańcuch taki może składać się z setek gigabajtów,
najodpowiedniej jest uznać za dokument pojedynczą transakcję, ponieważ najłatwiej jest wtedy
zidentyfikować użytkownika, dzięki złożonemu przez niego podpisowi cyfrowemu156.
Poniżej zaprezentowane zostały wybrane umowy, w których może występować
technologia „łańcucha bloków”.
Umowa ubezpieczenia jest jedną z wielu, w których można zastosować blockchain,
w celu przyspieszenia i obniżenia kosztów procesu świadczenia usług ubezpieczeniowych.
Możliwość opisania za pomocą kodu programistycznego różnych części składowych
ubezpieczenia powoduje, że w określonych przypadkach ubezpieczenie zostanie,
lub nie zostanie przyznane. Dla przykładu można zaprogramować w umowie deklarację ryzyka,
na podstawie której ubezpieczający jest obowiązany podać do wiadomości ubezpieczyciela
wszelkie znane okoliczności, o które ubezpieczyciel zapyta. W przypadku braku podania takich
informacji, podania nieprawdy lub braku notyfikacji zmiany ryzyka, ubezpieczyciel będzie
zwolniony od odpowiedzialności za dany wypadek ubezpieczeniowy157. Inteligentny kontrakt
mógłby wtedy automatycznie wykonać taką umowę. Wypadek ubezpieczeniowy musi być
jednakże sformułowany tak, by można go było wyrazić za pomocą kodu. Nie zawsze jest to
możliwe, zwłaszcza, iż często to sąd ocenia słuszność dowodu. W tym przypadku to na
ubezpieczycielu spoczywa obowiązek wykazania wszystkich przesłanek zwolnienia go
z odpowiedzialności. Wydaje się więc, że na chwilę obecną możliwe jest jedynie wprowadzanie
„inteligentnych kontraktów” do umów, w których warunki ubezpieczenia są jednoznaczne
i jasno sprecyzowane. Przykładem mogą być ubezpieczenia w wypadku opóźnienia środków
transportu. Program nie będzie miał problemu, żeby wykonać taką umowę, ponieważ
opóźnienia są publikowane przez odpowiednie organy158.
Wykorzystanie technologii blockchain usprawnia też działalność samego podmiotu
ubezpieczeniowego. Zdecydowana większość umów ubezpieczenia zawierana jest na papierze.
Taka sama sytuacja występuje też przy jakichkolwiek zmianach warunków umowy
czy ogólnych warunkach ubezpieczenia. Obecne rozwiązania pozwalają na przekazywanie
części wymaganych dokumentów w formie elektronicznej, dodatkowo utrwalonych
na blockchain, co eliminuje ryzyko oszustwa.
Inną możliwością przekształcenia umowy w „inteligentny kontrakt” jest weksel
elektroniczny. Stosunkowo rzadko stosowany w Polsce w tradycyjnej formie, mógłby pełnić
rolę zdematerializowanego papieru wartościowego. Jako instrument odroczonej płatności
używany jest do zabezpieczenia wierzytelności i obecnie nie ma możliwości, aby nie posiadał
formy materialnej. Ponieważ zwykła dematerializacja weksla mogła by doprowadzić do jego
powielania, idealnym zastosowaniem byłoby zastosowanie blockchaina tak, aby nie budziło
J. Szczerbowski, Sprytne kontrakty a prawo umów- wprowadzenie, Edukacja Prawnicza 2018/2, s. 7.
Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 2019 r. poz. 1145.
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Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018, s. 211.
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wątpliwości, kto w konkretnym momencie jest posiadaczem weksla. Byłoby to rozwiązanie
dużo bezpieczniejsze i prostsze, niż używanie podpisów elektronicznych kilku centrów.
W obecnym stanie prawnym, aby wykorzystać potencjał zdematerializowanego weksla,
zabezpieczonego łańcuchem bloków, należałoby zreformować dotychczasową ustawę o Prawie
wekslowym z 1936 r.159, a to wymagałoby odejścia od tradycyjnych jego elementów, takich jak
awers, czy rewers, które odnoszą się tylko do dokumentu w formie materialnej.
Blockchain rzeczy
Jako pewne następstwo „Internetu rzeczy” (ang. Internet of Things- IoT), należy uznać
blockchain rzeczy. Pomysł ten ma na celu powiązanie praw np. przysługujących do rzeczy
z odpowiadającymi im tokenami160. Token nie jest pojęciem jednoznacznym. Dawniej to
określenie służyło głównie do opisania narzędzia umożliwiającego uwierzytelnienie transakcji
internetowych, zwykle w bankowości. Obecnie kojarzone jest z technologią blockchain,
chociaż trzeba zaznaczyć, że w zależności od wystawcy, token może być wbudowany
w blockchain, albo wyemitowany przez dany podmiot, z wykorzystaniem „łańcucha bloków”
lub bez niego. Istnieją więc również takie tokeny, które nie opierają się o blockchain.
Token odzwierciedla cyfrową jednostkę wartości, którą można zarządzać i obracać 161.
Może on przybrać dowolną postać np. żetonu, kuponu, a nawet głosu w wyborach.
O ile tokenizacja rzeczy materialnych, wymaga znaczących nakładów, np. w przypadku
leasingu samochodu, w który wbudowany jest „inteligentny kontrakt”, który unieruchamia
samochód w razie braku zapłaty raty leasingowej, to już tokenizacja danych cyfrowych,
jakie wytwarza człowiek nie przysparzałaby większych problemów. Aktywność człowieka
w interakcji z urządzeniami elektronicznymi jest w dzisiejszych czasach ogromna,
a firmy wykorzystują te dane, obniżając koszty usługi. Przydatnym narzędziem byłaby
możliwość ich tokenizacji w celach samodzielnego zarządzania takimi informacjami,
a nawet ich obrót na rynku.
Podsumowanie
Rewolucja jaką spowodowała idea wykorzystania „inteligentnych kontraktów”, dopiero się
rozpoczęła. Wraz z rozwojem technologii, dostępne będą coraz bardziej złożone rozwiązania,
umożliwiające większą interakcję z otaczającym nas światem, a co za tym idzie, szersze
wykorzystanie w obrocie gospodarczym. Pogląd według którego, „smart contracts” nigdy nie
zastąpią rzeczywistego prawnika i możliwości interpretacji tekstu, czy porównania systemów
prawnych państw nie jest do końca aktualny. Pomijając możliwość wykorzystania w tym
aspekcie sztucznej inteligencji, już w przytoczonym wcześniej przykładzie firmy R3CEV LLC
zastosowano możliwość interpretacji umowy, dzieląc ją na „operacyjną semantykę”
i „oznaczeniową semantykę”. Pierwsza z nich interpretuje kontrakt w sposób precyzyjny,
natomiast druga analizuje umowę pod względem wagi poszczególnych rozstrzygnięć tak,
jak to czyni prawnik. Ciekawy eksperyment przeprowadziła platforma Law Geex
w porozumieniu z profesorami prawa Uniwersytetu Stanforda, Duke Uniwersity of Law
i Uniwersytetu Kalifornijskiego, w którym dwudziestu prawników zmierzyło się ze sztuczną
159
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inteligencjąw interpretacji umów162. Sztuczna inteligencja uzyskała dokładność 95%
skuteczności rozwiązując kazusy w 26 sekund, natomiast prawnicy zakończyli swoje zadanie
po 92 minutach osiągając dokładność 85 %. Pokazuje to jakie perspektywy mają przed sobą
„inteligentne kontrakty”. Niniejszy rozdział przybliża ich zastosowanie w dzisiejszych czasach,
zwłaszcza w polskim obrocie gospodarczym.
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LEGAL POSSIBILITIES OF USING „SMART CONTRACTS” AS A WAY TO FACILITATE THE
CONCLUSION OF CONTRACTS IN BUSINESS TRANSACTIONS
Summary: In the article, the author explains the operation and genesis of „smart contracts” and associated
blockchain technology. The author presents the legal opportunities and possibilities of using these tools in business
transactions, especially in the financial segment. The text is supported by relevant examples to show the practical
use of 'smart contracts'. The limitations and threats resulting from the use of new technologies were also discussed.
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Martyna Gołąbek163
ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA USZKODZENIE CIAŁA I ROZSTRÓJ
ZDROWIA NA PRZYKŁADZIE POLSKIEGO I NIEMIECKIEGO
SYSTEMU PRAWNEGO – ANALIZA PORÓWNAWCZA
Streszczenie: Niniejsze opracowanie ma na celu porównanie regulacji prawnych obowiązujących w Polsce
oraz w Niemczech, dotyczących problematyki zadośćuczynienia przyznawanego osobom poszkodowanym
za doznane uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia. Z uwagi na bardzo obszerny charakter omawianej tematyki,
to w opracowaniu skupiono się na najważniejszych kwestiach dotyczących zasad przyznawania zadośćuczynienia
oraz elementów wpływających na jego wysokości. W przedmiotowym opracowaniu wskazano różnice, ale także
i podobieństwa, które występują w polskim oraz niemieckim systemie prawnym w zakresie zadośćuczynienia za
szkody osobowe. Rozważania te następnie poddane zostały ocenie, po czym przedstawiono wnioski.
W treści opracowania zawarto także postulaty w zakresie zmian, które winny być poczynione w polskim systemie,
dotyczących problematyki zadośćuczynienia za obrażenia ciała wskazując, iż winny być wprowadzone tzw. tabele
wysokości zadośćuczynienia, na wzór tych obowiązujących w Niemczech.

Słowa kluczowe: zadośćuczynienie, sąd, system prawny, poszkodowany, szkoda.

Wstęp
Analizując systemy prawne obowiązujące chociażby w Państwa należących do Unii
Europejskiej można odnieść wrażenie, iż większość z nich boryka się z problemem określenia
wysokości zadośćuczynienia, które należy przyznać osobie poszkodowanej za doznany
uszczerbek na zdrowiu. Wskazana problematyka dotyczy także polskiego oraz niemieckiego
systemu prawnego. Przyczyn występowania wskazanego zjawiska dopatrywać się można
w braku określenia precyzyjnych kryteriów, które winny decydować o wysokości
zadośćuczynienia należnego osobie poszkodowanej. Tak w polskim jak i niemieckim systemie
prawnym nie ma szczegółowych wytycznych narzuconych chociażby przez określony akt
prawny, powszechnie obowiązujący, który określałby wysokość zadośćuczynienia, jakie należy
się poszkodowanemu za dany uszczerbek na zdrowiu. Sytuacja ta sprawia, iż nierzadko zdarza
się, iż dwie osoby, które doznały w wyniku wypadku, takie same albo bardzo podobne
uszkodzenia ciała otrzymują różne kwoty zadośćuczynienia.
Pomimo, iż polskie regulacje dotyczące zadośćuczynienia należnego poszkodowanemu
za doznane uszkodzenie ciała oraz rozstrój zdrowia wzorują się na regulacja obowiązujących
w tym zakresie w Niemczech, to jednak pomiędzy nimi występują pewne różnice.
Poprzez niniejsze opracowanie chciałabym zwrócić uwagę na niektóre z nich.
Celem przedmiotowej pracy jest także przybliżenie czytelnikowi kryteriów oraz zasad
przyznawania poszkodowanym zadośćuczynienia, tak w polskim jak i w niemieckim systemie
prawnym. W opracowaniu umówione zostaną pokrótce także kwestie związane
z przedawnieniem roszczeń, a także przedstawione zostaną czynniki, które sądy biorą pod
uwagę przy ustaleniu wysokości należnego poszkodowanemu zadośćuczynienia.
Pragnę zauważyć, iż pomimo faktu, iż tematyka zadośćuczynienia należnego poszkodowanemu
nie jest tematyką nową, ani w Polsce, ani tym bardziej w Niemczech, to na polskim rynku
wydawniczym nie ma wielu opracowań, które przybliżałyby jednocześnie regulacje prawne
dotyczące wskazanej tematyki w obu omawianych krajach. Tematyka ta jest niewątpliwie
163
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bardzo istotna szczególnie dla obywateli naszego kraju. Wszakże po wejściu Polski do Unii
Europejskiej wielu naszych obywateli postanowiło wyjechać za pracą właśnie do Niemiec.
Ulegając chociażby wypadkowi komunikacyjnemu na terenie Niemiec, jesteśmy zmuszeni
zazwyczaj dochodzić świadczeń odszkodowawczych właśnie na podstawie prawa tego kraju.
Zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia w polskim prawie
W pierwotnej wersji ustawy z dnia 23.04.1964r. - kodeks cywilny (zwany dalej kodeksem
cywilnym) dyspozycje art. 444 i 445 przewidywały, iż zadośćuczynienie należy się w trzech
przypadkach, takich jak: uszkodzenie ciała lub powstanie rozstroju zdrowia, pozbawienie
wolności oraz zmuszenie kobiety za pomocą gwałtu, podstępu lub nadużycia stosunku
zależności do poddania się czynowi nierządnemu164. Zadośćuczynienie w formie
obowiązującej do dnia dzisiejszego zostało wprowadzone do polskiego systemu prawnego
na mocy ustawy z dnia 23 sierpnia 1996r. O zmianie ustawy – kodeks cywilny165.
Zmiana dokonana na mocy wskazanej nowelizacji polegała na rozszerzeniu ochrony wskazanej
w art. 445 par. 2 kodeksu cywilnego w taki sposób, iż nie przysługuje ona tylko kobiecie, jak
to miało miejsce pierwotnie, a każdej osobie166. W art. 444 par. 1 kodeksu cywilnego
ustawodawca wskazał, iż tzw. szkoda na osobie może przybrać formę uszkodzenia ciała lub
rozstroju zdrowia167. Pomimo, iż ustawodawca w przywołanym przepisie posłużył się takimi
określeniami jak „uszkodzenie ciała”, czy „rozstrój zdrowia” to niestety nie dokonał ich
definicji, dlatego też, aby wyjaśnić wskazane pojęcia niezbędnym jest odwołanie się do ich
definicji występującej w orzecznictwie. Sąd Najwyższy w wydanym wyroku wskazał,
iż uszkodzenie ciała to naruszenie ciągłości tkanek w postaci zranienia (zewnętrznego lub
sięgającego w głąb ciała), którego istotą są pewne zmiany anatomiczne, mogące powodować
także naruszenie czynności narządu ciała (np. narządu słuchu)168. Jeżeli chodzi natomiast
o rozstrój zdrowia, to Jacek Gudowski uważa, iż „Rozstrój zdrowia – w rozumieniu
art. 444 § 1 wyraża się w zakłóceniu funkcjonowania poszczególnych organów bez ich
widocznego uszkodzenia (np. zatrucie, spowodowanie nerwicy lub choroby psychicznej).
Jest oczywiste, że często to samo zdarzenie może wywołać zarówno uszkodzenie ciała,
jak i rozstrój zdrowia”169. Jak słusznie wskazuje się w judykaturze, szkoda na osobie to nie
tylko wywołanie nowego schorzenia, ale także znaczne pogorszenie się istniejącego rozstroju
zdrowia, czy zaostrzenie cierpień fizycznych170. Szkoda na osobie może powstać w ramach
odpowiedzialności deliktowej (np. wypadek komunikacyjny), jak również w ramach
odpowiedzialności kontraktowej (np. w związku z umową zawartą przez pacjenta z lekarzem
prowadzącym prywatny gabinet). Szkoda ta jest niezależna od winy sprawcy, gdyż może
powstać niezależnie od niej (np. zasada ryzyka występująca w związku z ruchem pojazdów
mechanicznych)171. Zachowanie sprawcy musi mieć jednak charakter bezprawny tj. sprzeczny
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - kodeks cywilny, Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93, art. 444 i 445.
Ustawa z dnia 23 sierpnia 1996r. o zmianie ustawy – kodeks cywilny, Dz. U. 1996 nr 114, poz. 542.
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z obowiązującym porządkiem prawnym. Zachowanie takie musi naruszać nakazy bądź zakazy
ustanowione przez normy prawne lub zasady współżycia społecznego. Odpowiedzialność
za skutki zdarzenia w wyniku, którego doszło do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia
poniesie, zatem tylko ta osoba, która naruszyła przepisy prawa lub zasady współżycia
społecznego. Poza wspomnianą już zasadą winy tj. możliwością zarzucenia w sposób
obiektywny sprawcy niewłaściwego zachowania, naruszającego normy prawne oraz zasadą
ryzyka, podstawa żądania roszczeń o zadośćuczynienie oparta może być także na zasadzie
słuszności. Zasada ta określona została w art. 428 kodeksu cywilnego, który stanowi,
iż „Gdy sprawca z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego nie jest
odpowiedzialny za szkodę, a brak jest osób zobowiązanych do nadzoru albo, gdy nie można od
nich uzyskać naprawienia szkody, poszkodowany może żądać całkowitego lub częściowego
naprawienia szkody od samego sprawcy, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu
majątkowego poszkodowanego i sprawcy, wynika, że wymagają tego zasady współżycia
społecznego”172. Zasada ta niewątpliwie ma mniejsze znaczenie, dotyczy przede wszystkim
sytuacji wyjątkowych takich jak np. wypadek w wyniku, którego poszkodowany doznaje
bardzo poważnych urazów, a jego sytuacja materialna jest dużo gorsza niż sprawcy wypadku,
któremu nie można przypisać odpowiedzialności za jego spowodowanie.
Zgodnie z art. 445 par.1 kodeksu cywilnego „W wypadkach przewidzianych w artykule
poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem
zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”. Nadto art. 445 par. 2 wspomnianego aktu
prawnego stanowi, iż „Przepis powyższy stosuje się również w wypadku pozbawienia wolności
oraz w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do
poddania się czynowi nierządnemu”173. Analiza przywołanych przepisów pozwala twierdzić,
iż celem zadośćuczynienia jest zminimalizowanie skutków uszkodzenia ciała lub rozstroju
zdrowia, których doznał poszkodowany, poprzez wypłatę świadczenia, które ma za zadanie
wynagrodzić cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanego.
Za niezbędna przesłankę, która pozwala uzyskać poszkodowanemu zadośćuczynienie jest
fakt zaistnienia zdarzenia, które powoduje szkodę niemajątkową. Zdarzeniem tym może być
np. wypadek komunikacyjny, błąd medyczny. Skutkiem tego zdarzenia musi być wspomniane
uszkodzenie ciała, czy też rozstrój zdrowia. W polskim systemie prawnym fakt wypłaty
zadośćuczynienia nie jest zależny od wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu, uszczerbek
ten może, zatem mieć także charakter długotrwały tj. naruszenie sprawności organizmu na czas
dłuższy niż 6 miesięcy, rokujący poprawę stanu zdrowia. Okoliczność wystąpienia trwałego,
bądź długotrwałego uszczerbku na zdrowiu może mieć jednak wpływ na wysokość należnego
zadośćuczynienia. Tym samym uznać należy, iż w sytuacji, kiedy w wyniku danego zdarzenia
nie doszło do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, to poszkodowanemu zadośćuczynienie
nie przysługuje. Co ciekawe świadczenie to przysługuje także osobą, które chociażby z powodu
swojego kalectwa, czy wieku nie są świadome uszkodzenia ciała, czy też rozstroju zdrowia,
którego doznały174.
innych systemów prawnych pod red. M. Wałachowskiej, Wiadomości Ubezpieczeniowe numer socjalny 2/2012,
Warszawa 2012, s. 12 i 13.
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A. Kocha, T. Kwieciński, J. Pokrzywniak, Zadośćuczynienie..., op. cit., s.13.
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Niezbędnym warunkiem przyznania poszkodowanemu zadośćuczynienia jest to,
aby pomiędzy zdarzeniem, a uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia występował
adekwatny związek przyczynowo – skutkowy. Zgodnie z art. 361 par. 1 kodeksu cywilnego
„Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa
działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła”175. Za normalne następstwo zdarzenia
powodującego szkodę uznawane są tylko takie następstwa, które tego rodzaju zdarzenie jest
w stanie wywołać i w normalnym biegu rzeczy, a nie takie, które powstało niejako
przypadkowo, na skutek szczególnego zbiegu okoliczności176. Normalne następstwo, o którym
mowa w przywołanym przepisie nie oznacza sytuacji, iż przy zaistnieniu pewnych okoliczności
skutek ten zawsze wystąpi. Zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie dopuszczalna jest
sytuacja, gdzie dane zdarzenie stworzyło przychylne warunku lub ułatwiło powstanie innego
zdarzenia, które to stało się bezpośrednią przyczyną powstania szkody177. Zgodnie, bowiem
z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20.02.2019r., sygn. Akt: I Aca 1774/17
„Normalny związek przyczynowy - w rozumieniu art. 361 § 1 k.c. - między określonym
zdarzeniem a szkodą zachodzi wówczas, gdy w danym układzie stosunków i warunków oraz
w zwyczajnym biegu rzeczy, bez zaistnienia szczególnych okoliczności, szkoda jest normalnym
następstwem tego rodzaju zdarzeń”178. Otóż niewątpliwie kwestia adekwatnego związku
przyczynowo – skutkowego pomiędzy danym zdarzeniem, a jego skutkiem w postaci
uszkodzenia ciała, czy rozstrojem zdrowia, ma nieco inny charakter niż to ma miejsce
w przypadku chociażby powstania szkody majątkowej. Otóż pamiętać przecież trzeba,
iż organizm każdego człowieka jest inny, co wiąże się np. z różną odpornością na stres.
Nierzadko zdarzają się przecież sytuacje, iż zdawałoby się niegroźne zdarzenie drogowe, które
w normalnym toku nie wywołałoby u większości osób żadnych długotrwałych dolegliwości
psychicznych u określonej grupy osób poszkodowanych wywołują dotkliwe skutki natury
psychicznej, wymagającej długotrwałego leczenia psychologicznego, a czasami nawet
psychiatrycznego. Taka sytuacja także stanowi następstwo zdarzenia wywołującego rozstrój
zdrowia i poszkodowany uprawniony jest do otrzymania zadośćuczynienia. Nie można jednak
zapominać o tym, iż sprawca nie ponosi odpowiedzialności (brak podstaw do żądania
zadośćuczynienia) za stany chorobowe, czy też uszkodzenia ciała, z którymi poszkodowany się
zmagał przed zdarzeniem powodującym szkodę. Art. 445 par. 1 kodeksu cywilnego stanowi,
iż kwota zadośćuczynienia winna być odpowiednia179. Ustawodawca poprzez taką redakcję
wskazanego przepisu dał dużą swobodę sądom ustalania wysokości zadośćuczynienia,
które winno być dostosowane jednak do rozmiaru krzywdy, jakiej doznała osoba
poszkodowana. Brak sprecyzowania zasad, którymi powinny kierować się podmioty
przyznające zadośćuczynienie niewątpliwie utrudnia ustalenie jego prawidłowej wysokości
i zmusza osoby zainteresowane do zapoznania się z okolicznościami wpływającymi na
wysokość zadośćuczynienia ukształtowanymi w doktrynie i orzecznictwie. Kompensacyjny
charakter zadośćuczynienia winien wynagradzać poszkodowanemu doznaną krzywdę,
Kodeks cywilny, art. 361 par. 1.
A. Aksanowska, T. Krupa, Zadośćuczynienie z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych – podstawowe problemy, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2016,
s. 10.
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jednak nie może prowadzić do jego bezpodstawnego wzbogacenia. Przy ustaleniu wysokości
należnego poszkodowanemu zadośćuczynienia szczególną role mają kryteria, którymi należy
się kierować przy ustalaniu jego wysokości, a które ustalone zostały przez orzecznictwo Sądu
Najwyższego. I tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12.09.1972r. Stwierdził, iż „określenie
wysokości zadośćuczynienia powinno być dokonane z uwzględnieniem wszystkich
okoliczności mających wpływ na rozmiar doznanej krzywdy, m. in. również wieku
poszkodowanegoi czasu trwania jego cierpień”180. Zadośćuczynienie ma przede wszystkim
charakter kompensacyjny, wobec czego jego wysokość nie może stanowić zapłaty
symbolicznej, lecz musi przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość. Wysokość sumy
pieniężnej, stanowiącej zadośćuczynienie za krzywdę, powinna być, zatem ustalona po
uwzględnieniu wszelkich zachodzących w danej sprawie okoliczności. Jednocześnie kwota
przyznana tytułem zadośćuczynienia musi być utrzymana w rozsądnych granicach.
Nie może stanowić źródła wzbogacenia dla pokrzywdzonego, ani swoistej kary dla
zobowiązanego do naprawienia krzywdy181. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
z dnia 15.11.2012r. sąd ten uznał, iż „Skoro ustawodawca zaniechał wskazania w art. 445 § 1
k.c. kryteriów ustalania wysokości zadośćuczynienia, przez posłużenie się klauzulą generalną
„suma odpowiednia”, to pozostawił je uznaniu sądów”182.
Uznaniowość w zakresie przyznania, jak i określania wysokości zadośćuczynienia nie
oznacza jednak pełnej swobody. Jest, bowiem poddana ocenie na podstawie wypracowanych
w orzecznictwie kryteriów. Ustalenie wysokości zadośćuczynienia przewidzianego
w art. 445 § 1 k.c. wymaga uwzględnienia wszystkich okoliczności istotnych dla określenia
rozmiaru doznanej krzywdy, takich jak: wiek poszkodowanego, stopień cierpień fizycznych
i psychicznych, ich intensywność i czas trwania, nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała
lub wywołania rozstroju zdrowia (kalectwo, oszpecenie), rodzaj wykonywanej pracy, szanse na
przyszłość, poczucie nieprzydatności społecznej, bezradność życiowa. Podkreśla się także,
że wysokość zadośćuczynienia odpowiadająca doznanej krzywdzie powinna być odczuwalna
dla poszkodowanego i przynosić mu równowagę emocjonalną, naruszoną przez doznane
cierpienia psychiczne i fizyczne. Zadośćuczynienie powinno mieć przede wszystkim charakter
kompensacyjny, wobec czego jego wysokość nie może stanowić zapłaty symbolicznej,
lecz musi przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość. Zadośćuczynienie powinno
w przybliżeniu stanowić ekwiwalent utraconych dóbr”183. Przy ustalaniu wysokości
zadośćuczynienia nie można pomijać, ani też marginalizować, tak istotnych kwestii jak
trwałość skutków wypadku i rokowania, co do stanu zdrowia na przyszłość 184. Pamiętać także
trzeba, iż doznany przez poszkodowanego uszczerbek na zdrowiu (trwały lub długotrwały) nie
może być decydującym elementem wpływającym na wysokość należnego poszkodowanemu
zadośćuczynienia. Wysokość wskazanego uszczerbku na zdrowiu może mieć charakter tylko
pomocniczy przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia. Co ciekawe tak w doktrynie,
jak i w judykaturze utrwalone jest stanowisko, iż niemożliwe jest przyjęcie tabel,
które określałyby kwoty zadośćuczynienia za poszczególny rodzaj krzywdy i byłyby wiążące
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12.09.1972, II CR 57/72.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 07.03.2019r., I Aca 1756/17.
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dla sądów185.
Warto także zaznaczyć, iż wysokość zadośćuczynienia należnego poszkodowanemu
zależna jest także od stopnia winny poszkodowanego za powstanie wskazanej szkody na
osobie. Zgodnie z art. 362 kodeksu cywilnego „Jeżeli poszkodowany przyczynił się do
powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu
zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron”186. W sytuacji
bowiem, gdy poszkodowany w jakikolwiek sposób przyczyni się do powstania doznanego
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia należne zadośćuczynienie jest obniżane
w zależności od stopnia w jakim jego zachowanie sprawiło, iż do powstania szkody w ogóle
doszło. Zachowanie poszkodowanego może polegać nie tylko na naruszeniu konkretnych norm
prawnych (np. obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa), ale także na naruszeniu
powszechnie uznawanych zasad postępowania, do których chociażby należy zakaz wsiadania
do samochodu prowadzonego przez kierowcę znajdującego się w stanie nietrzeźwości.
Pomimo ukształtowania przez judykaturę kryteriów, którymi kierować się winny sądy
przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia, to w orzecznictwie brak stanowiska określającego,
w jaki sposób poszczególne okoliczności wpływają na wysokość zadośćuczynienia187.
Sytuacja ta utrudnia niewątpliwie ustalenie w sposób prawidłowy wysokość należnego
poszkodowanemu zadośćuczynienia. Utrudnieniem jest także brak tzw. tabel wysokości
zadośćuczynienia, czy chociażby zbioru orzeczeń, które ułatwiałyby przyznawanie
zadośćuczynień mających odpowiednia wysokość. Wszystko to prowadzi nierzadko
do sytuacji, iż wysokość zadośćuczynienia zależna jest przede wszystkim od składu
sędziowskiego rozpatrującego daną sprawę. Zdarzają się, zatem sytuacje, że w dwóch bardzo
podobnych sprawach przyznawane są zgoła odmienne kwoty zadośćuczynienia, gdyż sprawy
te rozpatrywane są przez inne składy sędziowskie.
Ze względu na fakt, iż prawo do zadośćuczynienia jest prawem ściśle związanym
z poszkodowanym, to zgodnie z dyspozycją art. 922 par. 2 kodeksu cywilnego prawo to wygasa
w chwili śmierci osoby uprawnionej188. Jednak od tej zasady przepisy kodeksu cywilnego,
a dokładnie art. 445 par. 3 przewidują wyjątek. Otóż zgodnie ze wskazanym przepisem
roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane
na piśmie albo, gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego 189.
W mojej ocenie regulacja ta jest słuszna, ale niewystarczająca. Otóż ustawodawca słusznie
umożliwia spadkobiercom dziedziczenie roszczeń poszkodowanego krewnego, jednak
niezrozumiałe, jest, czemu dotyczy to tylko roszczeń uznanych na piśmie, czy też
dochodzonych przed sądem. Sytuacja taka niewątpliwie niejako faworyzuje sprawcę
zdarzenia, odpowiedzialnego za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia poszkodowanego.
Okazać się może, iż poszkodowany dozna ciężkich uszkodzeń ciała z którymi będzie zmagał
się przez wiele lat, a nie otrzyma należnego mu zadośćuczynienia, chociażby z takiego powodu,
iż nie będzie wiedział o tym, iż przysługuje mu prawo do uzyskania zadośćuczynienia, albo nie
będzie go stać (dotyczy to zwłaszcza sytuacji, kiedy podmiot odpowiedzialny za wypłatę
A. Kocha, T. Kwieciński, J. Pokrzywniak, Zadośćuczynienie..., op. cit., s. 14.
Kodeks cywilny, art. 362.
187
A. Aksanowska, T. Krupa, Zadośćuczynienie...,op. cit., s. 18.
188
Kodeks cywilny, art. 922 par.2.
189
Kodeks cywilny, art. 445 par.3.
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świadczeń odmówi ich wypłaty) na uiszczenie niezbędnych opłat, aby świadczeń tych
dochodzić przed sądem. Wydaje się, iż właściwszym rozwiązaniem byłoby, aby roszczenia
o zadośćuczynienie były dziedziczone przez najbliższą rodzinę poszkodowanego tj. jego żonę
oraz dzieci, niezależne od tego czy za jego życia podjęte zostały działania w celu uzyskania
wskazanego świadczenia, czy też nie. Byłby to sprawiedliwie szczególnie w stosunku do tych
osób, które po wypadku często opiekują się osobą poszkodowaną, a nadto rozwiązanie to
zapobiegłoby sytuacji, iż śmierć poszkodowanego jest niejako źródłem korzyści dla sprawcy.
Odnosząc się zaś do kwestii przedawnienia roszczeń o zadośćuczynienia szczególną
uwagę należy zwrócić na art. 442(1) kodeksy cywilnego190. Zgodnie z par. 1 wskazanego
przepisu roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega
przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy
zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej
do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym
nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. W przypadku zaś, gdy szkoda wynikła ze zbrodni
lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu
od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się
o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia191. Roszczenie o zadośćuczynienie nie
może ulec przedawnieniu wcześniej, niż w ciągu 3 lat od dnia, w którym poszkodowany
dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia192. Nadto roszczenia osoby
małoletniej o zadośćuczynienie nie może ulec przedawnieniu wcześniej, niż z upływem lat
dwóch od uzyskania przez nią pełnoletniości193.
Biorąc pod uwagę szczególny charakter roszczeń o zadośćuczynienie, które nierzadko
związane są z bardzo dużymi uszkodzeniami ciała, to w sposób pozytywny należy ocenić
stosunkowo długie terminy przedawnienia dotyczące tych roszczeń, występujące w polskim
systemie prawnym. Krótkie terminy przedawnienia w sposób niczym nieuzasadniony
faworyzowałyby sprawców szkód osobowych i mogłyby powodować, iż osoby ciężko
poszkodowane wypadkiem nie zdążyłyby w terminie wystąpić o wypłatę należnych im
świadczeń, co prowadziłoby, iż obowiązek ich utrzymania przerzucony zostałby niemal
w całości na rodzinę lub na Państwo. Jednak stosunkowo długi, bo aż 20 letni termin
przedawnienia roszczeń o zadośćuczynienia w przypadku, gdy powstały one na skutek zbrodni
albo występku obowiązuje w polskim systemie prawny. stosunkowo niedługo, bo został
wprowadzony ustawą z dnia 16 lutego 2007r. o zmianie ustawy – kodeks cywilny194. Wcześniej
wówczas obowiązywał w stosunku do tych roszczeń 10 – letni termin przedawnienia.
Wskazana nowelizacja wprowadziła do polskiemu systemu prawnego także przepis mówiący
o tym, iż roszczenie o zadośćuczynienie nie może ulec przedawnieniu wcześniej, niż w ciągu
3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej
naprawienia, a także przepis mówiący, iż roszczenia osoby małoletniej o zadośćuczynienie nie
może ulec przedawnieniu wcześniej, niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią
pełnoletności195.
Kodeks cywilny, art. 442 (1).
Kodeks cywilny, art. 442 (1) par.2.
192
Kodeks cywilny, art. 442 (1) par.3.
193
Kodeks cywilny, art. 442 (1) par 4.
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Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. O zmianie ustawy – kodeks cywilny, Dz. U. 2007 nr 80, poz. 538, art. 1.
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Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. O zmianie ustawy – kodeks cywilny, Dz. U. 2007 nr 80, poz. 538, art. 1.
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Zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia w niemieckim systemie
prawnym
W niemieckim systemie prawnym poszkodowanemu, który doznał uszkodzenia ciała lub
rozstroju zdrowia przysługuje prawo do zadośćuczynienia określone w par. 253 par. 2
niemieckiego kodeksu cywilnego (dalej jako BGB)196. Wskazany par. 253 został wprowadzony
na mocy drugiej ustawy reformującej prawo odszkodowawcze wraz z dniem 01.08.2002r. Na
mocy wskazanego przepisu zakres roszczeń został rozszerzony, poprzedni par. 847 BGB
dotyczył tylko roszczeń mających charakter deliktowy197.
Na mocy wskazanej ustawy §253 BGB otrzymał następujące nowe brzmienie:
1. Z tytułu szkody niemajątkowej można dochodzić odszkodowania pieniężnego wyłącznie
w przypadkach określonych w ustawie.
2. W przypadku, gdy ma miejsce wypłata odszkodowania z tytułu uszczerbku na ciele,
uszczerbku na zdrowiu, naruszenia wolności osobistej lub prawa do samostanowienia
w kwestiach dotyczących płci, można także dochodzić słusznego zadośćuczynienia
pieniężnego z tytułu szkody niebędącej szkodą majątkową198.
Celem wskazanej nowelizacji było dostosowanie niemieckich regulacji do regulacji
występujących w krajach europejskich, a także zapewnienie skuteczniejszej ochrony ofiar oraz
uproszczenie sposobu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych199. Pomimo jednak wielkich
oczekiwań, jakie związane były ze wskazaną nowelizacją, tak naprawdę nie przyniosła ona
praktycznie żadnych istotnych zmian, gdyż roszczenia o zadośćuczynienie z tytułu uszczerbku
na zdrowiu i rozstroju zdrowia nadal rozpatrywane są na podstawie dotychczasowych zasad200.
Warto także zaznaczyć, iż przywołana już nowelizacja nie ma mocy wstecznej, oznacza to,
iż wszystkie roszczenia o zadośćuczynienie mające swoje źródło w zdarzeniach,
które wystąpiły przed 01.08.2008r. rozpatrywane są według dotychczasowych zasad201.
Niewątpliwie w niemieckim systemie prawnym najważniejszą rolę odgrywa
odpowiedzialność oparta na zasadzie winy. Pomimo występowania innych podstaw
odpowiedzialności w tym odpowiedzialności opartej na zasadzie ryzyka, to jednak według
większości autorów decydujące znaczenie odgrywa zasada winy, mająca najważniejsze
znaczenie202. Zasada zawinienia jest czynnikiem umożliwiającym ustalenie odpowiedzialności,
ale także pozwala na jej ograniczenie. Polega ona na ocenie moralnej zachowania danej
jednostki203. Jak już wspomniano poza zasadą winy, co raz większe znaczenie zaczyna
odgrywać zasada ryzyka. Co ciekawe możliwość oparcia roszczeń o zadośćuczynienie właśnie
na podstawie zasady ryzyka wprowadzona została stosunkowo niedawno do BGB. Otóż na
mocy drugiej ustawy reformującej prawo odszkodowawcze z dnia 01.08.2002r. wprowadzono
par. 253 ust. 2 z którego jednoznacznie wynika, iż roszczenie o zadośćuczynienie może wynikać
Kodeks cywilny niemiecki z dnia 18.08.1896r. (BGB – Bürgerliches Gesetzbuch, BGB I S. 42, FNA 400–2),
art. 253 ust. 2.
197
A. Kocha, T. Kwieciński, J. Pokrzywniak, Zadośćuczynienie..., op. cit., s. 101.
198
Ibidem, s. 126 i 127.
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Begründung des GE der Bundesregierung, BT-Drs. 14/7752, s. 15.
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A. Kocha, T. Kwieciński, J. Pokrzywniak, Zadośćuczynienie..., op. cit., s.127.
201
Ibidem, s. 128.
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K. Larenz, C.W. Canaris, Lehrbuch des Schuldrechts, Band II, Halbband 2, Besonderer Teil, München 1994,
s. 352; D. Medicus, Schuldrecht I, Allgemeiner Teil, München 2004, s. 152.
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J. Kuźmicka – Sulikowska, odpowiedzialność deliktowa w prawie wybranych państw obcych, Prawnicza
i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2011, s. 84.
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z odpowiedzialności na zasadzie ryzyka204. Rozwiązanie to niewątpliwie jest rozwiązaniem
korzystnym dla poszkodowanych, którzy przy dochodzeniu świadczeń o zadośćuczynienie nie
muszą wykazywać winy, co w sposób znaczący ułatwia im uzyskiwanie tego świadczenia.
Niemiecki system prawny przewiduje także, iż poszkodowanemu może przysługiwać
zadośćuczynienie oparte na zasadzie słuszności. Dotyczy to jednak sytuacji wyjątkowych,
gdzie poszkodowany w wyniku określonego zdarzenia doznaje bardzo ciężkich urazów,
które zazwyczaj mają charakter trwały205. Co warto zaznaczyć odpowiedzialność na zasadzie
słuszności pojawia się w zasadzie tylko w jednym przepisie BGB tj. w par. 829, który dotyczy
sytuacji, gdzie sprawcą szkody jest osoba, której ze względu na wiek, stan psychiczny
lub cielesny winy przypisać nie można206.
W Niemczech podobnie jak i w Polsce nie istnieje jedna wysokość zadośćuczynienia
przyznawana za konkretny uraz. Na wysokość zadośćuczynienia wpływ mają tzw. kryteria
zwiększające, jak również kryteria zmniejszające. I tak do kryteriów zwiększających wysokość
zadośćuczynienia należą m.in.:
1) rozmiar cierpień i czas ich trwania – decydującym czynnikiem wpływającym
na wysokość zadośćuczynienia jest wystąpienie bólu, cierpień fizycznych oraz
psychicznych, a także czas ich trwania. Na rozmiar cierpień psychicznych oraz
fizycznych wpływ mają takie czynniki jak: rodzaj obrażeń, fakt wystąpienia niezdolności
do pracy oraz rodzaj uszczerbku na zdrowiu, komplikacje w życiu zawodowym i
rodzinnym207. Istotnym elementem wpływającym na wysokość zadośćuczynienia jest
także czas leczenia, długość występowania niezdolności do pracy oraz czas, przez, jaki
utrzymuje się uszczerbek na zdrowiu208,
2) wiek poszkodowanego – pomimo, iż wiek nie ma znaczenia dla kwestii odczuwania bólu,
czy cierpień związanych z uszkodzeniem ciała, to jednak uwzględnia się go przy ustaleniu
wysokości zadośćuczynienia209. Przyjęło się, iż dzieciom i osobom młodym należy się
zazwyczaj wyższe zadośćuczynienie niż osobom starszym, a to z uwagi na fakt, iż osoby
młode są zazwyczaj mniej odporne psychiczne na wszelkiego rodzaju problemy, z
którymi przychodzi im się zmierzyć, a nadto uszkodzenie ciała może wpłynąć u osób
młodych na takie sfery życia np. kwestia zajścia w ciąży, które nie dotyczą osób
starszych210,
3) utrudnienia w życiu zawodowym – dotyczy to takich sytuacji jak chociażby rezygnacja z
zatrudnienia, czy uniemożliwienie rozwoju zawodowego. Kwestią oczywistą jest,
iż w przypadku, gdy w wyniku uszkodzenia ciała poszkodowany straci zdolność do
wykonywania pracy, to winno zostać mu to zrekompensowane w postaci comiesięcznej
renty. Jednakże okoliczność ta ma niewątpliwie wpływ na krzywdę, którą doznał
poszkodowany. Na wysokość zadośćuczynienia wpływ także powinien mieć fakt,
iż ze względu na doznane szkodzenia ciała, czy też rozstrój zdrowia poszkodowany stracił
możliwość rozwoju zawodowego, czy szanse awansu w strukturze przedsiębiorstwa w
BGB, par. 253 ust. 2.
A. Aksanowska, T. Krupa, Zadośćuczynienie..., op. cit., s. 169.
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BGB, par. 829.
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A. Aksanowska, T. Krupa, Zadośćuczynienie... op. cit., s. 131.
208
A. Kocha, T. Kwieciński, J. Pokrzywniak, Zadośćuczynienie ..., op. cit., s. 103.
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A. Kocha, T. Kwieciński, J. Pokrzywniak, Zadośćuczynienie..., op. cit., s. 103.
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ramach, którego pracuje211,
4) ograniczenia w zakresie uprawiania sportu, wykonywania hobby, czy sposobów
spędzania wolnego czasu – na wysokość zadośćuczynienia winny mieć wpływ wszystkie
skutki danego zdarzenia, które w sposób negatywny wpływają, na jakość życia
poszkodowanego. Toteż bardzo istotnym elementem jest fakt, iż w wyniku doznanych
uszkodzeń ciała poszkodowany nie może (choćby przez pewien czas) uprawiać sportu,
realizować swoich pasji, czy też spędzać czasu wolnego w sposób, który sprawia mu
największa przyjemność. Nierzadko zdarzają się sytuacje, iż w wyniku chociażby
wypadku sportowiec musi zrezygnować z dotychczas uprawianej dyscypliny sportu,
która była zarazem jego pasją. Trudno, aby taka okoliczność nie miała wpływu na
wysokość zadośćuczynienia,
Do okoliczności obniżających zadośćuczynienie należy zaliczyć m.in.:
1) współwina osoby poszkodowanej – kwestia odpowiedzialności poszkodowanego za
powstałą szkodę uregulowana została w par. 254 BGB, który stanowi, iż osoba
poszkodowana jest odpowiedzialna za każdą szkodę, którą spowodowała212.
Odpowiedzialność poszkodowanego za powstałą szkodę przekłada się tym samym na
wysokość należnego mu z tego tytułu zadośćuczynienia. W tym przypadku niezbędnym
elementem jest ustalenie w jakim stopnie tak sprawca jak i poszkodowany przyczynili się
do powstania szkody, poprzez naruszenie swoim zachowaniem nie tylko norm prawnych,
ale powszechnie przyjętych reguł postępowania. Im wyższy stopień winy
poszkodowanego, tym otrzyma mniejsze zadośćuczynienie. Jeżeli bowiem ustalone
zostanie, iż poszkodowany ponosi odpowiedzialność za wypadek w 30 %, to właśnie
o tyle procent pomniejszone zostanie jego świadczenie tytułem zadośćuczynienia
(tzw. przyczynienie)213,
2) wcześniejsze uszkodzenia ciała – przyjęta zasada jest to, iż sprawca szkody ponosi
odpowiedzialność tylko i wyłącznie za uszkodzenia ciała, czy też rozstrój zdrowia
doznany przez poszkodowanego, który został wywołany działaniem lub zaniechaniem
sprawcy (tzw. związek przyczynowo – skutkowy). Oznacza to, iż poszkodowanemu nie
należy się od sprawcy zadośćuczynienie, za uszkodzenia ciała, które już posiadał
w momencie, w którym sprawca spowodował szkodę w wyniku, której ucierpiał
poszkodowany. Sytuacja ta jest skomplikowana zwłaszcza w odniesieniu do niewielkich
zdarzeń komunikacyjnych, które zazwyczaj powodują uraz kręgosłupa szyjnego.
Wówczas trudno jest wykazać, czy w chwili wskazanego zdarzenia poszkodowany
zmagał się już z tym urazem, czy powstał on właśnie na skutek tego zdarzenia. Wówczas
niezbędne jest badanie lekarskie, które jednak nie zawsze jest w stanie potwierdzić,
kiedy wskazany uraz powstał214. Pamiętać trzeba, iż sprawca szkody nie ma prawa
oczekiwać, że napotka zdrową ofiarę, lecz musi zaakceptować poszkodowanego takiego,
jakim jest. Oznacza to, że szczególne predyspozycje osoby, która doznała urazu, mieszczą
się w obszarze ryzyka sprawcy szkody215.
Ibidem, s. 104.
BGB, par. 254.
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3) nieznaczne uszkodzenie ciała – w prawie niemieckim, podobnie jak i w polskim nie każde
uszkodzenie ciała sprawia, iż poszkodowanemu przysługuje zadośćuczynienie.
Nierzadko mają miejsca niewielkie szkody, które albo nie wywołują żadnych skutków
zdrowotnych dla poszkodowanego, albo skutki te są niemal niewidoczne. Za tego typu
szkody zadośćuczynienie zazwyczaj nie przysługuje, a decyzję w tym zakresie podejmuje
każdorazowo sąd216.
W Niemczech przedstawiciele doktryny oraz sędziowie podjęli się wysiłkowi ustalenia
tzw. tabel stawek zadośćuczynienia. Są to publikacje, które zawierają orzeczenia sądowe oraz
kwoty zadośćuczynienia zasądzone za poszczególne rodzaje krzywd 217. Wskazane zbiory
stanowią nieocenione źródło wiedzy i są bardzo przydatne zarówno dla ubezpieczycieli,
jak i dla sądów, które przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia w rozpatrywanej sprawie
mogą posiłkować się orzeczeniami wydanymi w sprawach podobnych. Tabele te, ze względu
na swój szczegółowy charakter pozwalają poszkodowanym niejako przewidzieć wysokość
należnego im zadośćuczynienia, a jednocześnie zweryfikować, czy wysokość tego świadczenia
wypłacona przez ubezpieczyciela, czy też inny podmiot jest prawidłowa. Tabele te teoretycznie
nie są wiążące dla sądów, jednakże praktyka pokazuje, iż często z tabel tych korzystają,
gdyż ułatwiają one ustalenie wysokości zadośćuczynienia, a także minimalizują ryzyko
przyznania w podobnych sprawach zgoła odmiennych kwot zadośćuczynienia218. Pomimo,
iż wskazane tabele nie są dla sądów wiążące, to warto wskazać, iż Wyższy Sąd Krajowy w
Celle orzekł w dniu 01.02.2001r., iż „W interesie równego traktowania poszkodowanych sędzia
musi się kierować orzecznictwem w porównywalnych przypadkach, które są zestawione przede
wszystkim w tak zwanych tabelach norm określania wysokości zadośćuczynienia” i wyjaśnił
dalej, że stanowią one ,,dla sędziego niezbędną wytyczną, którą […] nie tylko może, ale także
musi się kierować”219.
W niemieckim systemie prawnym podstawowym termin przedawnienia wynosi 3 lata
i wynika z par. 195 BGB220. Jeżeli natomiast chodzi o przedawnienie roszczeń wynikających
z uszkodzenia ciała, czy też rozstroju zdrowia to zastosowanie znajdzie tutaj 30 – letni termin
przedawnienia221. Termin ten dotyczy urazów powstałych w wyniku m.in. przestępstwa
i liczony jest od wystąpienia zdarzenia powodującego szkodę.
Podsumowanie
Przytoczona w ramach przedmiotowego opracowania argumentacja pozwala twierdzić,
iż kwestia zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia uregulowana w polskim
systemie prawnym, jest bardzo podobna do tej, która występuje w Niemczech. Oba systemy
prawne w tej kwestii posiadają wiele podobieństw. Dotyczy to przede wszystkim tego, iż tak
w Polsce jak i w Niemczech odpowiedzialność za szkodę może być oparta na trzech podstawach
tj. na zasadzie: winy, ryzyka oraz słuszności. Przy czym ta ostatnia podstawa ma w obu
systemach prawnych charakter wyjątkowy.
Tak w Niemczech jak i w Polsce pomiędzy zdarzeniem powodującym szkodę, a szkodą
A. Kocha, T. Kwieciński, J. Pokrzywniak, Zadośćuczynienie..., op. cit., s. 108 i 109.
Ibidem, s. 6 i 7.
218
Ibidem, s. 7.
219
A. Aksanowska, T. Krupa, Zadośćuczynienie... op. cit., s. 132.
220
BGB, par. 195.
221
BGB, par. 199.
216
217
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musi zachodzić związek przyczynowo – skutkowy. Sama szkoda w postaci uszkodzenia ciała,
czy też rozstroju zdrowia musi być normalną konsekwencją danego zachowania.
W obu systemach prawnych przyjęto zasadę zgodnie, z którą nie każde uszkodzenie ciała
uprawnia poszkodowanego do uzyskania zadośćuczynienia, a tylko takie, które wywołuje
skutek w jego zdrowiu większy niż nieznaczny. W podobny sposób uregulowana została także
kwestia przyczynienia poszkodowanego tj. kwestia winy poszkodowanego za powstałą szkodę.
W przypadku, jeżeli poszkodowany ponosi winę za powstały na jego zdrowie uszczerbek,
to tak w Niemczech jak i w Polsce należne zadośćuczynienie jest mu obniżane, adekwatnie do
stopnia jego zawinienia. W obu systemach prawnych sprawca ponosi odpowiedzialność tylko
za szkodę na ciele poszkodowanego, która powstała na skutek jego działania albo też
zaniechania. Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia nie brane są pod uwagę schorzenia,
z którymi zmagał się poszkodowany jeszcze przed dniem powstania szkody. W podobny sposób
uregulowana została także kwestia prawa do zadośćuczynienia dla poszkodowanego,
który z uwagi na swój stan zdrowia, czy wiek nie odczuwa krzywdy, albo nie ma jej
świadomości. W tym zakresie tak polski jak i niemiecki system prawny uznaje, iż i w takiej
sytuacji poszkodowanemu wskazane świadczenie przysługuje.
Analiza problematyki zadośćuczynienia w obu krajach pozwala stwierdzić, iż tak
w polskim jak i niemieckim prawie, kwestie te są uregulowane w sposób korzystny przede
wszystkim dla osób poszkodowanych. Przykładem jest chociażby długi termin przedawnienia,
występowanie zasady ryzyka, na której mogą być oparte roszczenia o zadośćuczynienie.
Pomimo podobnego uregulowania kwestii zadośćuczynienia, to jednak w przedmiotowej
tematyce w obu systemach prawnych występują także pewne różnice. Otóż dotyczy to przede
wszystkim kwestii ustalania wysokości zadośćuczynienia należnego poszkodowanemu.
Otóż w Niemczech w przeciwieństwie do Polski występują tzw. tabele stawek
zadośćuczynienia. Są to dokumenty, które zawierają orzeczenia sądów dotyczące wysokości
przyznanych zadośćuczynień w konkretnych sprawach. Tabele te, co prawda nie są dla sadów
wiążące, jednakże stanowią one wielkie ułatwienie i są często przez sądy wykorzystywane.
Korzystanie ze wskazanych tabel pozwala poszkodowanym przewidzieć, jaka kwota zostanie
im przyznana, a nadto wskazane tabele umożliwiają przyznanie w podobnych sprawach
podobnych świadczeń tytułem zadośćuczynienia.
W Polsce wysokość zadośćuczynienia w dużym stopniu zależna jest od swobody uznania
sądu, co wynika w sposób jednoznaczny z dyspozycji art. 445 par. 1 kodeksu cywilnego.
W Niemczech, co prawda sądy także posiadają uprawnienie do kształtowania wysokości
zadośćuczynienia według swojego uznania, jednakże są one w pewien sposób związane
wysokością tego świadczenia, zasądzoną w innych, podobnych sprawach. Okoliczność ta
sprawia, iż wyroki są bardziej przewidywalne, niż to ma miejsce w Polsce. Wydaje się także,
iż poza kwestią przywołanych tabel w niemieckim systemie prawnym w sposób bardziej
szczegółowy wypracowane zostały zarówno przez judykaturę jak i doktrynę elementy, które
wpływają na wysokość zadośćuczynienia. Wydaje się, iż we wskazanym systemie prawnym
tych elementów, mających największy wpływ na wysokość zadośćuczynienia jest mniej niż
w naszym systemie prawnym. Zwrócić uwagę należy także na kwestie przedawnienia roszczeń.
Otóż w polskim systemie prawnym roszczenia o zadośćuczynienie, które powstały na skutek
przestępstwa przedawniają się po upływie 20-lat od chwili zaistnienia przestępstwa, podczas
gdy w Niemczech okres ten wynosi lat trzydzieści. Wydaje się także, iż zasada ryzyka, na której
68

DOSTOSOWANIE PRAWA DO WYZWAŃ TECHNOLOGICZNYCH, EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH W XXI WIEKU

oparte może być roszczenie o zadośćuczynienie ma w Polsce większe znaczenie niż to ma
miejsce w Niemczech. Otóż wspomnieć należy chociażby, iż zasady ryzyka dotycząca roszczeń
o zadośćuczynienie w związku z odpowiedzialnością kontraktową została do niemieckiego
systemu prawnego wprowadzona w wyraźny sposób dopiero na mocy drugiej ustawy
reformującej prawo odszkodowawcze wraz z dniem 01.08.2002r. Odważę się także stwierdzić,
iż na wysokość zadośćuczynienia w Niemczech mniejsze znaczenie ma charakter wysokości
i rodzaju uszczerbku na zdrowiu niż to ma miejsce w Polsce. Otóż w naszym systemie prawnym
w praktyce często dochodzi do sytuacji, iż wysokość zadośćuczynienia ustalana jest
na podstawie matematycznego wzoru tj. wysokość trwałego lub długotrwałego uszczerbku
na zdrowiu x określona kwota. Mniejszą uwagę mają przy tym komplikacje wywołane
doznanym uszkodzeniem ciała, chociażby w życiu zawodowym poszkodowanego.
Reasumując uważam, iż w naszym systemie prawnym na wzór tego obowiązującego
w Niemczech winny zostać wprowadzone tzw. tabele wysokości zadośćuczynienia.
Ich występowanie nie tylko ułatwiłoby poszkodowanym ustalanie, jaka wysokość
zadośćuczynienia jest im należna, ale także pomogłoby sądom w ustalaniu kwot odpowiednich
i ograniczyłoby w mojej ocenie zbyt dużą swobodę, która została im w tym zakresie przyznana
przez ustawodawcę. Występowanie wskazanych tabel zapobiegłoby sytuacją, gdzie dwie osoby
mające takie same lub bardzo podobne urazy, znajdujące się w podobnym wieku, mające
podobną sytuacje rodzinną i zawodową otrzymują zgoła różne wysokości świadczenia tytułem
zadośćuczynienia. Sytuacja taka niewątpliwie prowadzi do poczucia niesprawiedliwości
u jednej z tychże osób. Uważam także, iż polski ustawodawca winien rozważyć nowelizację
art. 445 par 3 kodeksu cywilnego, tak aby roszczenie o zadośćuczynienie przechodziło
na najbliższych spadkobierców (np. żonę oraz dzieci) poszkodowanego nie tylko wtedy,
gdy zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo zostało wytoczone za życia
poszkodowanego, ale także wtedy kiedy wskazane wyżej okoliczności jeszcze nie wystąpiły.
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SATISFACTION FOR BODILY HARM AND DISTURBANCE OF HEALTH ON THE EXAMPLE OF
THE POLISH AND GERMAN LEGAL SYSTEM – COMPARATIVE ANALYSIS
Summary: The purpose of this study is to compare legal regulations which are in force in Poland and in Germany,
regarding granting satisfaction for bodily harm and disturbance of health. Due to the broad nature of the discussed
subject this study concentrates on the most important issues connected with the regulations regarding granting
satisfaction and the elements having influence on its amount. This study indicates differences but also
similarities which exist both in the Polish and German legal system in the scope of satisfaction for personal
injuries. These considerations were then evaluated and after that the conclusions were presented. The content
of the study also includes the postulates for changes which should be made in the Polish system. They regard
the issue of satisfaction for bodily harm, indicating that the so-called satisfaction amount tables should be
introduced in the same way as it is in Germany.
Keywords: satisfaction, court, legal system, victim, harm.
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Paulina Kiliszowska222
CHARAKTER PRAWNY UMOWY O STWORZENIE I WDROŻENIE
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO JAKO TAKIEJ
Streszczenie: Przedmiotem niniejszego rozdziału są rozważania prawne oparte o wiedzę naukową pozyskaną
w ramach badań naukowych nad zagadnieniem charakteru prawnego umowy o stworzenie i wdrożenie programu
komputerowego. Przy użyciu terminologii prawnej omówione zostaną między innymi takie aspekty charakteru
prawnego umowy wdrożeniowej, jak charakter zobowiązujący, zobowiązująco-upoważniający, rozporządzający
i zobowiązująco-rozporządzający, konsensualność vs. realność, wzajemność, odpłatność lub nieodpłatność.
Badania naukowe leżące u podstaw niniejszego rozdziału sprowadzają się do analizy regulacji prawnych
i literatury przedmiotu w obszarze charakteru prawnego umów. Powszechne jest przekonanie, że każda umowa
bez zastrzeżeń, bez względu na jej rodzaj, może być przedmiotem analizy z punktu widzenia charakteru prawnego.
Wobec braku regulacji ustawowej i definicji legalnej umowy o stworzenie i wdrożenie programu komputerowego,
będącej umową nienazwaną i jej mieszanego charakteru brak jest jednego rozwiązania teoretycznego problemu
polegającego na określeniu charakteru prawnego umowy. Można stanąć na stanowisku, iż wynikiem takich
rozważań będzie uznanie, iż umowa ta nie posiada jednolitego charakteru prawnego i jej charakter prawny jest
zróżnicowany i uzależniony od elementu umowy poddawanego analizie z tego punktu widzenia.
Słowa kluczowe: charakter prawny, umowa o stworzenie i wdrożenie programu komputerowego, charakter
zobowiązujący, charakter zobowiązująco-upoważniający, charakter rozporządzający, charakter zobowiązująco
-rozporządzający, konsensualność, realność, wzajemność, odpłatność.

Wstęp
Powszechne jest przekonanie, że każda umowa bez zastrzeżeń, bez względu na jej rodzaj,
może być przedmiotem analizy z punktu widzenia charakteru prawnego. Jest tak również
w przypadku omawianej tu umowy. Zasada ta jednak w przypadku umowy o stworzenie
i wdrożenie programu komputerowego podlega pewnej modyfikacji. Wobec braku regulacji
ustawowej i definicji legalnej umowy o stworzenie i wdrożenie programu komputerowego,
będącej umową nienazwaną i jej mieszanego charakteru, a także w obliczu braku na polskim
rynku wydawniczym publikacji, których przedmiotem teoretycznych rozważań byłaby umowa
o stworzenie i wdrożenie programu komputerowego, brak jest jednego rozwiązania
teoretycznego problemu polegającego na określeniu charakteru prawnego umowy.
Można stanąć na stanowisku, iż wynikiem takich rozważań będzie uznanie, iż umowa
ta nie posiada jednolitego charakteru prawnego i jej charakter prawny jest zróżnicowany
i uzależniony od elementu umowy poddawanego analizie z tego punktu widzenia.
W świetle tego poglądu umowa o stworzenie i wdrożenie programu komputerowego
składająca się z zespołu umów w skład którego wchodzą: umowa o analizę przedwdrożeniową,
umowa o dzieło, umowa przeniesienia majątkowych praw autorskich lub licencja, umowa
sprzedaży albo najmu (leasingu) sprzętu i innych programów, umowa o wdrożenie programu,
umowa przeszkolenia pracowników i pomoc techniczna, umowa o usługi serwisowe, będzie
posiadała zróżnicowany charakter prawny w zależności od tego, jaki element umowy będzie
poddawany analizie i której umowy w swej istocie będzie on stanowił wydźwięk.
Rozważania prawne podjęte w niniejszym rozdziale stanowią fragment pracy badawczej
nad umową wdrożeniową w szerszym ujęciu.
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Charakter prawny umowy o dzieło w umowie wdrożeniowej
Przechodząc do analizy charakteru prawnego poszczególnych umów stanowiących części
składowe umowy o stworzenie i wdrożenie programu komputerowego, należy poczynić
następujące uwagi.
Reguły dotyczące umowy o dzieło w przypadku omawianej umowy wdrożeniowej
odnoszą się do głównego przedmiotu umowy, jakim jest powstający na jej mocy program
komputerowy. Charakter prawny umowy o dzieło jest jasno sprecyzowany. Z fragmentów
licznych komentarzy, pozycji książkowych i innych publikacji z zakresu prawa cywilnego
dotyczących umów nazwanych wynika, iż umowa o dzieło jest umową konsensualną,
co oznacza, że aby doszło do jej zawarcia wystarczające są oświadczenia woli stron umowy223.
Jest ponadto umową zawsze odpłatną, w której obowiązek uiszczenia wynagrodzenia stanowi
element przedmiotowo istotny224. Wynagrodzenie w umowie o dzieło może przybrać
różnorodną postać225, bądź pieniężną, bądź świadczeń innego rodzaju. W przypadku umów
o dzieło będących elementem omawianej umowy o stworzenie i wdrożenie programu
komputerowego będzie to zwykle świadczenie pieniężne. Umowa o dzieło jest także umową
wzajemną226, gdyż pojawia się tu powiązanie świadczeń polegające na tym, że jedno
świadczenie podlega uzależnieniu od drugiego świadczenia, stanowi jego ekwiwalent.
Oznacza to, że przyjmujący zamówienie zobowiązuje się świadczyć, gdyż sam od
zamawiającego także świadczenie odbierze – tzw. do ut des. Nie budzi wątpliwości także jej
zobowiązujący charakter227. Jest to umowa dwustronnie zobowiązująca228. W ramach
istniejącego podziału na zobowiązania rezultatu i starannego działania, umowa o dzieło zgodnie
zakwalifikowana jest jako umowa rezultatu, której strony zmierzają do osiągnięcia
konkretnego, indywidualnie oznaczonego skutku w postaci dzieła. W przypadku umowy
o dzieło konieczne jest, by przyjmujący zamówienie doprowadził swoim wysiłkiem
do powstania w przyszłości konkretnego, oznaczonego rezultatu, jako koniecznego
W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, LexisNexis
Warszawa 2003, s. 415, dalej cyt. jako W. Czachórski i in.: Zobowiązania...; K. Zagrobelny, red. E. Gniewek,
Kodeks cywilny. Komentarz 2017, wyd.8, art.627, dalej cyt. jako red. E. Gniewek i in.: Kodeks cywilny...;
M. Raczkowski, Ł. Żelechowski, red. K. Osajda, Kodeks Cywilny. Komentarz 2017, wyd.17, art.627, dalej cyt.
jako red. K. Osajda i in.: Kodeks cywilny...; P. Drapała, w: J. Gudowski, Komentarz KC, Ks. III, cz. 2, s. 214;
M. Gutowski, Kodeks Cywilny. Tom II. Komentarz. Art.450-1088, 2016, wyd.1, art.627, dalej cyt. jako
M. Gutowski, Kodeks Cywilny. Tom II. Komentarz...; wyr. SA w Poznaniu z 10.12.2003 r., I ACA 1144/03,
OSA 2005, Nr 3, poz. 14; red. J. Rajski J., System Prawa Prywatnego. Tom VII. Prawo zobowiązań – część
szczegółowa, C.H.Beck 2011, wyd.3, art.627, dalej cyt. jako red. J. Rajski, System...
224
red. E. Gniewek, Kodeks cywilny..., art.627; M. Raczkowski, Ł. Żelechowski, red. K. Osajda: Kodeks Cywilny.
Komentarz 2017, wyd.17, art.627.
225
red. J. Rajski, System..., art.627.
226
M. Gutowski: Kodeks Cywilny. Tom II. Komentarz. Art.450-1088, 2016, wyd.1, art.627; Z. Radwański,
A. Olejniczak, Zobowiązania, 2014, s. 124; K. Zagrobelny, w: E. Gniewek, Komentarz KC, 2006, s. 832; co do
pojęcia umowy wzajemnej por. też: wyr. SN z 28.7.1999 r., I PKN 180/99, OSNAPiUS 2000, Nr 21, poz. 789;
zob. również wyr. SA w Warszawie z 24.4.2012 r., VI ACa 1342/11, niepubl.; wyr. SN z 12.6.2013 r., II CSK
655/12, Legalis; wyr. SN z 7.2.2006 r., IV CK 393/05, Legalis; wyr. SA w Warszawie z 13.6.2013 r., I ACA
1548/12, Legalis; wyr. SN z 2.4.2004 r., III CK 537/02, Legalis; wyr. SAnt z 26.2.1997 r., XVII Ama 75/96,
niepubl.; red. J. Rajski, System..., art.627.
227
W. Czachórski i in.: Zobowiązania..., s.385-415; red. E. Gniewek i in.: Kodeks cywilny..., art.627;
M. Gutowski, Kodeks Cywilny. Tom II. Komentarz...; wyr. SN z 15.5.2014 r., II CSK 450/13, Legalis; wyr. SA
w Łodzi z 26.1.2015 r., I ACA 1156/14, Legalis; A. Brzozowski, red. K. Pietrzykowski: Kodeks Cywilny.
Tom II. Komentarz art.450-1088, 2015, wyd.8, art.627.
228
W. Czachórski i in.: Zobowiązania..., s.385-415; red. E. Gniewek i in.: Kodeks cywilny..., art.627;
red. K. Osajda i in.: Kodeks Cywilny..., art.627; orzeczenie SA w Szczecinie w wyr. z 4.4.2013 r., III AUA 96/13;
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do osiągnięcia229.
Zdaniem autora zasadne jest przyjęcie, iż również umowa o analizę przedwdrożeniową
nosić będzie powyższe cechy charakterystyczne, gdyż wprawdzie analiza jako taka nosi cechy
świadczenia usługi, to jednak jej efekt zwany analizą przedwdrożeniową jest wymierny
i konkretny i stanowi on dzieło w postaci dokumentu będącego wynikiem dokonanej analizy.
Charakter prawny umowy sprzedaży i najmu w umowie wdrożeniowej
Umowa sprzedaży
Również charakter prawny umowy sprzedaży jest precyzyjnie określony. Umowa sprzedaży in
abstracto jest umową konsensualną, odpłatną i wzajemną, a ponadto umową zobowiązującą230.
Reguła ta w odniesieniu do szczególnych rodzajów przedmiotów sprzedaży podlega
modyfikacjom. Tak też rzecz ma się w przypadku sprzedaży będącej elementem umowy
o stworzenie i wdrożenie programu komputerowego.
W tym miejscu należy nadmienić, iż umowa sprzedaży, jako element umowy o stworzenie
i wdrożenie programu komputerowego nie odnosi się do głównego przedmiotu umowy, jakim
jest program komputerowy mający powstać, będący przedmiotem umowy o dzieło.
Kontrowersje wokół kwestii odróżnienia umów o dzieło od umów sprzedaży rzeczy przyszłej
zauważają niektórzy komentatorzy do kodeksu cywilnego. Zdaniem autora pracy omawiana
umowa może być zakwalifikowana zarówno jako umowa określana mianem emptio rei
speratae, a więc sprzedaż rzeczy przyszłej, jak i umowa o dzieło. W przypadku emptio rei
speratae obowiązki kupującego (zapłaty ceny, odebrania rzeczy) aktualizują się z chwilą jej
powstania. Niezbędne jest w takiej sytuacji możliwie precyzyjne określenie rzeczy będącej
przedmiotem sprzedaży w treści umowy, wedle gatunkowych cech, specyfikacji katalogowej,
a także określenie okoliczności, z których ta rzecz ma wyniknąć. Jednakże gdy z treści umowy
wynikać będzie, że „celem stron jest osiągnięcie określonego rezultatu przez wyprodukowanie
rzeczy, zasadne wydaje się wówczas kwalifikowanie takiej umowy jako umowy o dzieło,
a nie umowy sprzedaży”231. Z tego względu, jak i z uwagi na brak szerszych odniesień
w literaturze do umów sprzedaży rzeczy przyszłych, ze względów praktycznych autor
opowiada się za uznaniem jej w tym zakresie za umowę o dzieło.
Sprzedaż zaś, jako element omawianej umowy, odnosić się w tym wypadku może
zarówno do majątkowych praw autorskich do programu komputerowego, które powstaną
w wyniku realizacji umowy o dzieło w sytuacji, gdy strony ustalą obowiązek przeniesienia
tychże praw na nabywcę. Dopuszczalne jest więc wówczas przeniesienie takich praw w drodze
umowy sprzedaży. Ponadto umowa sprzedaży, jako element składowy umowy o stworzenie
i wdrożenie programu komputerowego odnosić się będzie także do świadczenia infrastruktury
technicznej, jak sprzęt i inne oprogramowanie służące do powstania programu będącego
wyr. SA w Szczecinie z 30.4.2013 r., III AUA 956/12, Legalis; Czachórski W. i in.: Zobowiązania...;
red. K. Osajda i in.: Kodeks Cywilny..., art.627.
230
W. Czachórski i in.: Zobowiązania..., s.385-415; red. E. Gniewek i in.: Kodeks cywilny..., art.535; M. Załucki,
red. B. Kaczmarek-Templin, Kodeks cywilny – wyciąg, 2014, wyd.1, art.535, dalej cyt. jako red. B. Kaczmarek
– Templin: Kodeks...; K. Haładyj, M. Tulibacka, red. K. Osajda, Kodeks Cywilny. Komentarz 2017, wyd.17,
art.535, dalej cyt. jako red. K. Osajda i in.: Kodeks cywilny...; E. Habryn-Chojnacka, red. M. Gutowski,
Kodeks cywilny. Tom II, 2016, wyd.1, art.535 dalej cyt. jako red. M. Gutowski: Kodeks cywilny...;
red. S. Włodyka, KC. SPH. Tom 5, 2014, wyd.4, art.535.
231
red. K. Osajda i in.: Kodeks cywilny..., art.535; M. Nestorowicz, Glosa do wyroku SN z 17.12.2004 r.,
II CK 300/04, OSP 2006, Nr 2, poz. 20.
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świadczeniem głównym. Świadczeniem umowy sprzedaży w tym wypadku jest więc sprzęt,
na którym powstać ma program i oprogramowanie robocze. Uwagi te są w tym miejscu
zasadne, gdyż rozróżnienie to ma wpływ na charakter prawny umowy sprzedaży, jako umowy
zobowiązującej lub o podwójnym skutku oraz umowy konsensualnej bądź realnej, a w dalszej
kolejności może wpływać na charakter prawny umowy będącej przedmiotem analizy,
a więc umowy o stworzenie i wdrożenie programu komputerowego.
Zobowiązujący charakter umowy sprzedaży in abstracto przejawia się w treści praw
podmiotowych stron umowy, z których roszczenia nabyte przez każdą ze stron umowy
są skorelowane z ciążącym na drugiej stronie umowy obowiązkiem spełnienia świadczenia,
co prowadzi do wniosku, że jest to umowa dwustronnie zobowiązująca. Umowa sprzedaży
będąca umową dwustronnie zobowiązującą, gdy dotyczy rzeczy oznaczonej co do tożsamości
zgodnie z art.155§1 kodeksu cywilnego wywołuje rozporządzający skutek. Dlatego uznawana
jest wówczas za umowę o podwójnym rozporządzająco-zobowiązującym skutku232.
Wedle niektórych autorów nie zmienia to jednak ogólnej kwalifikacji charakteru prawnego tej
umowy, jako zobowiązującej, której skutek rozporządzający następuje z mocy prawa233.
Umowa sprzedaży jest więc ze swej natury czynnością zobowiązującą, która może jednakże
wywoływać skutki rozporządzające. W doktrynie sformułowana została ogólna zasada, zgodnie
z którą umowa zobowiązująca z reguły wywołuje skutki rozporządzające (rzeczowe) niejako
automatycznie, z mocy prawa, z chwilą zatem zawarcia umowy sprzedaży kupujący staje się
podmiotem sprzedanego mu prawa, chyba że z ustawy lub umowy zostanie wyłączony skutek
rzeczowy w postaci przejścia własności.234 Takie skutki umowy sprzedaży jako czynności
zobowiązującej określają przepisy art. 155 § 1 KC w odniesieniu do nieruchomości oraz rzeczy
określonych co do tożsamości.
Art. 64 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w odniesieniu do autorskich
praw majątkowych wprowadza dodatkowy wymóg nastąpienia rozporządzającego skutku
w postaci przyjęcia utworu.235 Sprzedaż jako taka przyjmuje zatem postać czynności prawnej
o podwójnym skutku – zobowiązująco-rozporządzającym.236 Podwójny skutek umowy
nie występuje jednak, gdy dochodzi do rozdzielenia obu rodzajów czynności,
tj. zobowiązującej i rozporządzającej. Tak rzecz ma się w przypadku umowy sprzedaży rzeczy
oznaczonych co do gatunku i rzeczy przyszłych, opisanym w art. 155 § 2 Kodeksu
Cywilnego,237 a także w przypadku sprzedaży autorskich praw majątkowych do utworu, który
dopiero ma powstać (art.64 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
Tutaj ustawowym wymogiem przejścia autorskich praw majątkowych, a więc nastąpienia
232

red. E. Gniewek i in.: Kodeks cywilny..., art.535.
red. E. Gniewek E i in.: Kodeks cywilny..., art.535.
234
red. M. Gutowski: Kodeks cywilny..., art.535; S. Rudnicki, Glosa do post. SN z 26.3.1998 r., I CKN 586/97,
OSP 1998, Nr 12, poz. 220; J. Skąpski, System Prawa Cywilnego, t. III, cz. 2, s. 30; W.J. Katner, System Prawa
Prywatnego, t. 7, 2004, s. 11; C. Żuławska C., Komentarz do KC, Ks. III, cz. 2, 2011, s. 21; Z. Gawlik, w: Kidyba,
Komentarz KC, t. III, Cz. szczególna, 2014, s. 26–27; por. też wyr. SN z 11.2.1999 r., III CKN 178/98, Legalis
235
red. E. Ferenc – Szydełko, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, 2016, wyd.3, art.64;
M. Załucki, red. P. Ślęzak, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, 2017, wyd.1, art.64;
236
red. M. Gutowski: Kodeks cywilny..., art.535; C. Żuławska, w: Komentarz do KC, Ks. III, cz. 2, 2011, s. 21;
K. Haładyj, red. K. Osajda, KC. Komentarz, t. II, s. 1021; J. Jezioro, red. E. Gniewek, P. Machnikowski,
Komentarz KC, 2014, s. 1067–1068.
237
red. M. Gutowski: Kodeks cywilny..., art.535; C. Żuławska, w: Komentarz do KC, Ks. III, cz. 2, 2011, s. 21;
tak ponadto w odniesieniu do sprzedaży energii elektrycznej: wyr. SN z 19.9.2002 r., V CKN 1183/00, BSN 2003,
Nr 3, poz. 45.
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skutku rozporządzającego, także będzie przyjęcie utworu238. W tym wypadku sprzedaż tychże
praw będzie więc również na moment zawarcia umowy o stworzenie i wdrożenie programu
komputerowego sprzedażą „rzeczy” przyszłej, a więc sprzedażą pod warunkiem
zawieszającym239, gdyż prawa te powstaną dopiero po utworzeniu głównego przedmiotu
umowy i bez niego prawa te do niego się odnoszące jeszcze nie istnieją, są one na etapie
konkretyzowania się. Również same strony mogą w umowie rozdzielić skutek zobowiązujący
i skutek rozporządzający240.
W zakresie konsensualności umowy sprzedaży należy nadmienić, iż dla jej zawarcia nie
jest niezbędne dopełnienie dalszych przesłanek, które są właściwe dla czynności realnych,
jak wydanie rzeczy (przeniesienie jej posiadania). Przejście prawa własności na rzeczy, gdy nie
następuje ono ex lege, jej wydanie i odebranie oraz zapłata ceny są uznawane za wykonanie
umowy241. Do jej zawarcia nie wymaga się więc dopełnienia wymogów charakterystycznych
dla czynności realnych, to jest wydania przedmiotu sprzedaży, abstrahując od zaistnienia
lub nie skutków rzeczowych w postaci przejścia własności przedmiotu sprzedaży obok skutków
obligacyjnych.
Istnieją jednak rozbieżne poglądy co do charakteru umowy sprzedaży, gdy jej
przedmiotem są rzeczy oznaczone co gatunku lub rzeczy przyszłe. Są autorzy, którzy twierdzą,
że gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy oznaczone co do gatunku lub rzeczy przyszłe,
umowa sprzedaży będzie miała charakter realny242.
Tak też rzecz ma się w przypadku sprzętu i innego oprogramowania roboczego,
przy przyjęciu założenia, że stanowią one już istniejące rzeczy oznaczone co do gatunku
odróżnialne od innych wyłącznie ze względu na numer seryjny (kwestia kontrowersyjna).
W tym zakresie umowa będzie więc miała charakter realny, powstaje bowiem wymóg wydania
rzeczy. Niektórzy autorzy stoją jednak na stanowisku, że w przypadku umowy sprzedaży samo
zawarcie umowy powoduje powstanie stosunku obligacyjnego, zaś przeniesienie własności
stanowi wyłącznie wykonanie umowy, które w przypadku rzeczy oznaczonych co do
tożsamości następuje z chwilą zawarcia umowy zobowiązującej. Charakteru konsensualnego
umowy nie zmienia wedle tychże przedstawicieli doktryny okoliczność, iż w przypadku
sprzedaży rzeczy innych niż rzeczy oznaczone co do tożsamości ma miejsce przesunięcie
rzeczowego skutku umowy sprzedaży w postaci uzyskania prawa własności przez kupującego
na moment uzyskania przez niego posiadania, zgodnie z art.155§2 kc (przy czym przez
red. E. Ferenc – Szydełko, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, 2016, wyd.3, art.64;
M. Załucki, red. P. Ślęzak, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, 2017, wyd.1, art.64;
239
red. E. Gniewek i in.: Kodeks cywilny..., art.535.
240
red. M. Gutowski: Kodeks cywilny..., art.535; wyr. SN z 5.6.1997 r., I CKN 162/97, OSNC 1997, Nr 12, poz.
199.
241
E. Habryn-Chojnacka, red. M. Gutowski w: Kodeks cywilny. Tom II, 2016, wyd.1, art.535 dalej cyt. jako red.
M. Gutowski: Kodeks cywilny...; A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne, 1998, s. 265;
J. Ignatowicz, Prawo rzeczowe, s. 96; W.J. Katner, System Prawa Prywatnego t. 7, 2004, s. 12; W.J. Katner,
Umowne nabycie własności, s. 50–55; Z. Gawlik, w: A. Kidyba, Komentarz KC, t. III, Cz. szczególna, 2014,
s. 25; J. Skąpski, w: System Prawa Cywilnego, t. III, cz. 2, s. 29–30; J. Jezioro, red. E. Gniewek, P. Machnikowski,
Komentarz KC, 2014, s. 1066,; Z. Banaszczyk, red. K. Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 247–248;
C. Żuławska, w: Komentarz do KC, Ks. III, cz. 2, 2011, s. 17; por. również wyr. SN z 11.2.1999 r., III CKN
178/98, Legalis; wyr. SN z 12.8.2014 r., III SK 56/13, niepubl.; post. SN z 17.12.1991 r., III CZP 129/91, Legalis;
wyr. SA w Szczecinie z 18.3.2015 r., I ACA 808/14, Legalis; wyr. SA w Poznaniu z 10.10.2012 r., I ACA 704/12,
Legalis; J. Ignatowicz, Prawo rzeczowe, s. 96; wyr. WSA w Rzeszowie z 5.2.2008 r., II SA/RZ 695/07, Legalis.
242
red. E. Gniewek i in.: Kodeks cywilny..., art. 535.
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przeniesienie posiadania należy rozumieć nie tylko wydanie i odebranie, lecz każdy sposób
wskazany w art. 348 – 351 KC), które to przesunięcie w czasie skutku rzeczowego – zdaniem
tychże autorów – nie odbiera tej umowie charakteru umowy konsensualnej. Gdy bowiem
umowa ma charakter realny powstanie skutków obligacyjnych uzależnione jest od dopełnienia
realnej czynności, jak wydanie rzeczy. W przypadku umowy sprzedaży zaś, jak wyżej podano,
samo już jej zawarcie sprawia, że powstaje stosunek obligacyjny, przeniesienie zaś własności
rzeczy stanowi wyłącznie wykonanie umowy, chociaż w określonych w ustawie przypadkach
dochodzi do tego przeniesienia z chwilą zawarcia czynności zobowiązującej243.
To samo dotyczy sprzedaży autorskich praw majątkowych do programu będącego
głównym przedmiotem świadczenia, mimo że do ich przeniesienia potrzebne jest przyjęcie
utworu, co kwalifikowane może być jako ustawowa przesłanka przejścia. Nie pozbawia to
jednak samej umowy sprzedaży tychże praw charakteru konsensualnego, gdyż do zawarcia
umowy zobowiązującej do przeniesienia autorskich praw wystarczy zgodna wola stron.
To zaś do umowy przeniesienia praw autorskich wymagane jest przyjęcie utworu, co daje
podstawy do tego, aby uznać umowę przenoszącą autorskie prawa majątkowe za czynność
realną, o czym poniżej. One, jako prawa mające dopiero powstać, stanowią, „rzeczy przyszłe”
i w tym wypadku sprzedaż ich dotycząca będzie stanowiła jedynie emptio rei speratae.
Do przejścia własności tychże „rzeczy” (autorskich praw majątkowych) w wyniku takiej
sprzedaży dojdzie dopiero na skutek „przyjęcia”, (art.64 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych i art.155§2 kc: „przeniesienia posiadania”) utworu, którego prawa te dotyczą,
co może nastąpić dopiero w momencie powstania programu stanowiącego ich przedmiot.
Regulacja umowy w tym zakresie może kształtować się w sposób odbiegający od intuicyjnych
rozważań, gdyż przejście takich praw może nastąpić z chwilą ukończenia dzieła i (koniunkcja)
jego przyjęcia, gdyż po pierwsze dopiero wtedy prawa te istnieją w takiej postaci, w jakiej
nabywca programu docelowo chciał je nabyć, a więc dopiero wówczas z powstającej „rzeczy”
przyszłej, która do jej sprzedaży musi być wydana stają się „rzeczą” istniejącą, po drugie zaś
sama ustawa przewiduje wymóg przyjęcia (art.64 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych). Zaś co do programu komputerowego będącego przedmiotem omawianej tu
umowy o stworzenie i wdrożenie programu komputerowego, który dopiero mocą tej umowy
ma powstać, jako główny przedmiot świadczenia, zastosowanie ma regulacja umowy o dzieło.
Przejście więc autorskich praw majątkowych do tegoż programu na mocy umowy sprzedaży
nastąpi dopiero z chwilą ukończenia dzieła i przyjęcia go przez zamawiającego, gdyż dopiero
wówczas są one, wcześniej powstając, w pewnym sensie ucieleśnione w programie,
którego dotyczą i mogą zostać niejako „przyjęte” przez przyjęcie utworu, którego dotyczą,
przez ich nabywcę, co jest wymagane przy sprzedaży „rzeczy” przyszłych. W tym wypadku
więc skutek rozporządzający umowy sprzedaży autorskich praw majątkowych jest więc
przesunięty w czasie na moment przyjęcia dzieła, którego te prawa mają dotyczyć. Jak wyżej,
zdaje się nie zmienia to charakteru konsensualnego umowy sprzedaży tychże praw, chociaż i tu
– zdaniem autora – można podzielić powstałe wyżej rozbieżności interpretacyjne i próbować
zakwalifikować umowę sprzedaży takich praw, jako rzeczy przyszłych, bądź jako umowę
realną bądź nadal konsensualną.

243

red. M. Gutowski: Kodeks cywilny..., art.535; W. J. Katner, System Prawa Prywatnego, Tom 7, 2004, s. 12;
B. Ziemianin, Prawo cywilne, s.200; post. SN z 17.12.1991 r., III CZP 129/91, Legalis.
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Odpłatność umowy sprzedaży oznacza, że kupujący obowiązany jest zapłacić cenę, jako
charakterystyczne dla tej umowy świadczenie pieniężne, które powinno wyrażać wartość jej
przedmiotu244. Stąd też umowa sprzedaży jest umową wzajemną245. Świadczenie jednej strony
stanowi odpowiednik świadczenia strony drugiej. W tym sensie umowa sprzedaży ma charakter
umowy wzajemnej, do której zastosowanie znajdują ogólne przepisy odnoszące się do
zobowiązań wzajemnych (tj. art. 487 kodeksu cywilnego i następne)246.
Wśród cech charakterystycznych umowy sprzedaży wymienia się także jej
przysparzający charakter i kauzalność. Umowa sprzedaży jest umową przysparzającą,
gdyż powoduje zwiększenie aktywów obu stron umowy. Kauzalność umowy sprzedaży,
a więc przyczyna prawna przysporzenia w zakresie causa obligandi vel acquirendi, donandi
lub cavendi, wynika – jak podaje się w literaturze – ex definitione z jej treści i faktu jej zawarcia
jako umowy o podwójnym skutku rozporządzająco – zobowiązującym. Gdy zaś umowa
sprzedaży ograniczona jest do obligacyjnych skutków, następcza umowa rozporządzająca
ma odrębnie określoną przyczynę jako causa solvendi247. Jak podaje się w piśmiennictwie
w zakresie umowy sprzedaży kauzalność ma charakter zasadniczo materialny, wyjątkiem zaś
jest sytuacja, gdy w oparciu o przepisy szczególne niezbędne jest spełnienie dodatkowych
wymogów kauzalności formalnej polegających na wskazaniu w umowie zobowiązania
będącego materialną przyczyną rozporządzenia, jak w art.158 kodeksu cywilnego248.
Umowa najmu
Jak wskazano wyżej w ramach umowy o stworzenie i wdrożenie programu komputerowego
strony zawierają umowę sprzedaży albo najmu (leasingu) sprzętu lub innych programów
potrzebnych do tego, aby program komputerowy będący głównym przedmiotem umowy mógł
zostać stworzony i wdrożony. Charakter prawny umowy sprzedaży odnoszącej się do
infrastruktury technicznej został omówiony powyżej. Umowa najmu zaś oceniana in abstracto
jest umową konsensualną, odpłatną, wzajemną i umową zobowiązującą249.
Cechy tej umowy nie ulegną zmianie ze względu na przedmiot umowy, jakim jest sprzęt
i inne oprogramowanie potrzebne do tego, aby główny przedmiot umowy mógł powstać.
Należy jednak nadmienić, że mimo iż jest ona umową konsensualną, co powoduje, że nie
wymaga ona dla swej skuteczności wydania przedmiotu najmu, to jednak ze względu na
specyficzny cel umowy najmu sprzętu i innego oprogramowania służącego powstaniu przy ich
użyciu podstawowego przedmiotu umowy o stworzenie i wdrożenie programu
244

red. M. Gutowski: Kodeks cywilny..., art.535; W. J. Katner, w: System Prawa Prywatnego, Tom 7, 2004, s. 12;
B. Ziemianin B., w: Prawo cywilne, s.200; post. SN z 17.12.1991 r., III CZP 129/91, Legalis; Z. Gawlik,
w: A. Kidyba, Komentarz KC, t. III, Cz. szczególna, 2014, s. 26; J. Jezioro, w: E. Gniewek, P. Machnikowski,
Komentarz KC, 2014, s. 1066; Z. Banaszczyk, red. K. Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 248;
K. Haładyj, red. K. Osajda, KC. Komentarz, t. II, s. 1021; C. Żuławska, Komentarz do KC, Ks. III, cz. 2, 2011,
s. 17.
245
red. E. Gniewek i in.: Kodeks cywilny..., art.535; red. M. Gutowski: Kodeks cywilny..., art.535.
246
Z. Banaszczyk, red. K. Pietrzykowski: Kodeks Cywilny. Tom II. Komentarz art.450-1088, 2015, wyd.8,
art. 535.
247
Z. Banaszczyk, red. K. Pietrzykowski: Kodeks Cywilny. Tom II. Komentarz art.450-1088, 2015, wyd.8,
art. 535.
248
red. E. Gniewek i in.: Kodeks cywilny..., art.535; red. M. Gutowski: Kodeks cywilny..., art. 535.
249
W. Czachórski W. i in.: Zobowiązania..., s. 426; J. Jezioro, red. E. Gniewek w: KC, 2017, wyd.8, art. 659;
J. Górecki, G. Matusik, red. K. Osajda w: KC, 2017, wyd.17, art.659; J. Panowicz-Lipska, red. M. Gutowski,
Kodeks Cywilny. Tom II. Komentarz art.450-1088, 2016, wyd. 1.
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komputerowego, koniecznym jest jej wykonanie, polegające na wydaniu (przeniesieniu
posiadania) sprzętu z zainstalowanym na nim oprogramowaniem technicznym najpóźniej
z chwilą rozpoczęcia wykonywania umowy o dzieło, gdyż bez wydania przedmiotu najmu
niemożliwe byłoby wykonanie umowy o dzieło, którym jest docelowy program komputerowy
mający powstać jako główny przedmiot umowy o stworzenie i wdrożenie programu
komputerowego. Ta czynność realna nie zmienia jednak w tym wypadku konsensualnego
charakteru umowy najmu.
Nietypowość umowy najmu w tym wypadku może przejawiać się ponadto w zakresie
cechy odpłatności, mimo że cecha ta jest immanentną cechą każdej umowy najmu, to jednak
w przypadku umowy najmu, której przedmiotem będzie sprzęt i oprogramowanie potrzebne do
powstania głównego przedmiotu umowy, cecha ta może ulec modyfikacji. Strony umowy mogą
bowiem umówić się, że sprzęt, którego właścicielem będzie zamawiający, na którym
wykonawca będzie tworzył program, będzie mu wynajęty, najem ten jednak będzie nieodpłatny,
zbliżony raczej do bezpłatnego korzystania. Umowa w tym zakresie może przewidywać fikcję,
polegającą na tym, że opłata z tytułu czynszu będzie w tym wypadku kompensowana
z wynagrodzenia najemcy będącego wykonawcą z tytułu umowy o dzieło. Najemca nie będzie
więc de facto zobowiązany do jego zapłaty, mimo że najem pozostanie w ramach kwalifikacji
umowy czynnością odpłatną.
Tego typu konstrukcja pozwala zachować charakter umowy i stosować do umowy,
w oparciu o którą dostarczony będzie sprzęt przepisy dotyczące umowy najmu.
Inne rozwiązanie uniemożliwiałoby zakwalifikowanie takiej umowy jako umowy najmu,
co w konsekwencji prowadziłoby do konieczności poszukiwania innego reżimu prawnego dla
tego typu rozporządzeń rzeczą. Zdaje się więc, że umowa najmu w swej treści najpełniej
odzwierciedla potrzeby stron umowy o stworzenie i wdrożenie programu komputerowego,
gdy sprzęt i oprogramowanie jest własnością zamawiającego. Gdy zaś infrastruktura
techniczna, o której mowa byłaby własnością wykonawcy, w grę, jak wspomniano wyżej będzie
wchodzić umowa sprzedaży. Tutaj strony mogą jednak w sposób dwojaki rozwiązać problem
wykonania tejże umowy i powiązania umowy sprzedaży i najmu sprzętu i innego
oprogramowania. Gdy bowiem sprzęt przejdzie na własność zamawiającego, jednakże z tym
zastrzeżeniem, że główny przedmiot umowy (program komputerowy) na tymże sprzęcie będzie
tworzony, wówczas w grę wchodzić mogą dwie jednocześnie zawarte umowy, to jest umowa
sprzedaży tegoż sprzętu przez wykonawcę z jednoczesnym zawarciem umowy jego najmu
przez tegoż samego wykonawcę na czas realizacji umowy o dzieło. Ta skomplikowana
konstrukcja pozwala na realizację umowy na sprzęcie, którego własność nabył już
zamawiający. Dopuszcza się również oczywiście przesunięcie w czasie skutku umowy
sprzedaży w postaci przejścia posiadania rzeczy na moment zrealizowania umowy o dzieło.
W tym wypadku umowa najmu nie będzie niezbędnym elementem umowy o stworzenie
i wdrożenie programu komputerowego. Niniejszy fragment rozdziału odnosi się jednak do
sytuacji, w której do zawarcia takiej umowy najmu sprzętu i innego oprogramowania dochodzi.
Charakter prawny umowy zlecenia w umowie wdrożeniowej
Pozostałe umowy, w tym umowa o wdrożenie programu, umowa przeszkolenia pracowników
i pomoc techniczna, umowa o usługi serwisowe, noszą cechy umów o usługi zbliżone
do zlecenia. Przepisy art. 734–749 Kodeksu Cywilnego dotyczące umowy zlecenia mają
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szerszy zakres stosowania, znajdują one bowiem zastosowanie nie tylko do umowy zlecenia,
lecz również stosowane mogą być odpowiednio, do umów o świadczenie usług
nieuregulowanych w kodeksie cywilnym (art. 750 Kodeksu Cywilnego)250. Stąd też ich
charakter prawny będzie taki, jak charakter prawny umowy zlecenia. Umowa zlecenia jest, jak
wiadomo, umową konsensualną, odpłatną bądź nieodpłatną, dwustronnie zobowiązującą251
lub wedle niektórych autorów może być umową dwustronnie lub jednostronnie
zobowiązującą252.
Istnieją spory doktrynalne związane z cechą wzajemności umowy zlecenia253.
Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że umowa zlecenia może być in concreto umową
wzajemną lub nie254. Jak podaje się w komentarzach, essentialia negotii tej umowy nie
determinują jej charakteru wzajemnego bądź niewzajemnego. Decydująca jest konstrukcja
konkretnej umowy przez pryzmat unormowania art. 487 § 2 Kodeksu Cywilnego255.
Umowa zlecenia może mieć wzajemny charakter, jeśli na tle konkretnej umowy
– interpretowanej z uwzględnieniem art. 65 § 2 Kodeksu Cywilnego – kształt zobowiązania jest
taki, że uznać można, że świadczenie jednej strony jest odpowiednikiem świadczenia strony
drugiej256. Wedle zasady swobody umów i związanych z nią przepisów dyspozytywnych
kodeksu cywilnego, uznać należy, że uzgodnienia pomiędzy stronami mają w tym zakresie
decydujące znaczenie, nie zaś regulacje zawarte w przepisach mających charakter
dyspozytywny. Z tego względu nie można zgodzić się z twierdzeniem, by nie miała być
wzajemna odpłatna umowa zlecenia, której strony uznają swoje świadczenia za
ekwiwalentne257.
W omawianych tu sytuacjach związanych ze świadczeniem usług w wykonaniu umowy
o stworzenie i wdrożenie programu komputerowego, co do zasady elementy tej umowy
ukształtowane na podobieństwo umowy zlecenia będą nosiły cechy umów wzajemnych przy
założeniu, że wszystkie świadczone usługi świadczone będą odpłatnie, mimo iż wynagrodzenie
za nie będzie w pewnym sensie wkomponowane w wynagrodzenie jako całość świadczenia
zamawiającego. Umowa zlecenia jest także umową starannego działania, w przeciwieństwie do
umowy o dzieło, która jest umową rezultatu258.
250

P. Machnikowski, red. E. Gniewek, Kodeks Cywilny. Komentarz, 2017, wyd.8, art.734.
red. E. Gniewek i in. w: Kodeks Cywilny..., art.734; R. Morek, red. K. Osajda, Kodeks Cywilny. Komentarz,
2017, wyd.17, art.734; M. Gutowski, red. M. Gutowski, Kodeks Cywilny. Tom II. Komentarz, art.450-1088, 2016,
wyd.1, art.734.
252
M. Gutowski, red. M. Gutowski, Kodeks Cywilny. Tom II. Komentarz, art.450-1088, 2016, wyd.1, art.734,
253
red. E. Gniewek i in. w: Kodeks Cywilny..., art.734; R. Morek, red. K. Osajda, Kodeks Cywilny. Komentarz,
2017, wyd.17, art.734; K. Topolewski, Przedmiot..., s. 103–107.
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R. Morek, red. K. Osajda w: Kodeks Cywilny. Komentarz, 2017, wyd.17, art.734; Wyrok Sądu Najwyższego
z dnia 29.2.2008 r., II CSK 463/07, MoP 2008, Nr 7, s. 341.
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R. Morek, red. K. Osajda, Kodeks Cywilny. Komentarz, 2017, wyd.17, art.734; Z. Radwański, A. Olejniczak,
Zobowiązania, 2014, s. 124–125; L. Ogiegło, red. K. Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2009, s. 602;
M. Romanowski, Charakter prawny zlecenia maklerskiego, s. 8–14; P. Machnikowski, red. E. Gniewek,
P. Machnikowski, Komentarz KC, 2014, s. 1377, wprost wskazuje, że odpłatne zlecenie jest umową wzajemną.
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M. Gutowski, red. M. Gutowski w: Kodeks Cywilny. Tom II. Komentarz, art.450-1088, 2016, wyd.1, art.734;
wyr. SN z 24.10.2000 r., V CKN 135/00, Legalis, w którym wyraźnie wskazano, że do umowy zlecenia (a także
do umowy podobnej do zlecenia, która obok czynności prawnych dotyczy czynności faktycznych) może mieć
zastosowanie ogólny przepis art. 491 § 1 KC.
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M. Gutowski, red. M. Gutowski w: Kodeks Cywilny. Tom II. Komentarz, art.450-1088, 2016, wyd.1, art.734;
A. Szpunar, w: System PrCyw, t. III, cz. 2, s. 391–392.
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R. Morek, red. K. Osajda w: Kodeks Cywilny. Komentarz, 2017, wyd.17, art.734.
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Charakter prawny umów prawnoautorskich w umowie wdrożeniowej
Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych
Inaczej kwestia ta przedstawia się w odniesieniu do umów prawnoautorskich. Przyjęło się w
doktrynie stanowisko, iż umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych ma charakter
rozporządzający259. Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe powodują zmiany
podmiotowe, w miejsce uprawnionego wchodzi inny podmiot260. Tego typu zmiany nie
zachodzą w drodze szczególnego typu umowy, lecz obejmują one wszystkie umowy nazwane
i nienazwane które prowadzą do przeniesienia prawa, jak – tytułem przykładu – sprzedaż,
zamiana, darowizna, których ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie wymienia,
używając jedynie zwrotu „umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych”. Obowiązuje
1

więc w tym zakresie zasada swobody umów, wynikająca z art. 353 Kodeksu Cywilnego,
wedle której strony mogą kształtować postanowienia umowy w sposób dowolny, ale jej
skutkiem – w tym przypadku – powinno być wstąpienie nabywcy w miejsce zbywcy261.
Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe mogą mieć charakter odpłatny,
jak umowa sprzedaży i nieodpłatny, jak umowa darowizny262. Co do zasady mają one
konsensualny charakter i w przeciwieństwie do praw własności przemysłowej skuteczność
przeniesienia wobec podmiotów trzecich nie jest uzależniona od jakiegokolwiek wpisu,
ponieważ prawa autorskie nie podlegają rejestracji i są skuteczne od chwili ustalenia263.
Kontrowersyjne jest zagadnienie rozporządzającego charakteru umowy przenoszącej
autorskie prawa majątkowe na mocy umowy sprzedaży, będącej umową o podwójnym skutku
zobowiązująco - rozporządzającym. Pojawia się bowiem pytanie, czy umowa przenosząca
autorskie prawa majątkowe, jako rozporządzająca, może zostać zawarta przed powstaniem
programu, którego prawa te dotyczą. Rozwiązaniem problemu może być uznanie, że umowa
sprzedaży autorskich praw majątkowych zawarta w ramach umowy o stworzenie i wdrożenie
programu komputerowego, będzie – zgodnie z art.64 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych – umową zobowiązującą do przeniesienia tychże praw, gdyż rozporządzający
skutek umowy sprzedaży w postaci przeniesienia autorskich praw majątkowych nastąpi dopiero
z chwilą przyjęcia utworu, chyba że strony inaczej tą kwestię ukształtują w umowie.
Wówczas skutek ten nastąpi na warunkach określonych w umowie, o czym należy w umowie
nadmienić264.

J. Szyjewska – Bagińska, red. E. Ferenc – Szydełko, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Komentarz, 2016, wyd.3, art.41; M. Załucki, red. P. Ślęzak, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Komentarz, 2017, wyd.1, art.41, dalej cyt. jako M. Załucki, red. P. Ślęzak, Ustawa o prawie autorskim...;
red. J. Barta, Prawo autorskie i prawa pokrewne. System Prawa Prywatnego. Tom 13, 2013, wyd.3., dalej cyt.
J. Barta, Prawo autorskie...
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M. Załucki, red. P. Ślęzak w: Ustawa o prawie autorskim...; T. Szymanek, Transfer własności intelektualnej
i przemysłowej, Warszawa 1995, s. 61 i n.; red. J. Barta, Prawo autorskie...
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M. Załucki, red. P. Ślęzak w: Ustawa o prawie autorskim...; T. Szymanek, Transfer własności intelektualnej
i przemysłowej, Warszawa 1995, s. 61 i n.; T. Targosz, K. Włodarska-Dziurzyńska, Umowy przenoszące autorskie
prawa majątkowe, Warszawa 2010, passim, dalej cyt. T. Targosz i in.: Umowy...
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M. Załucki, red. P. Ślęzak w: Ustawa o prawie autorskim...; red. J. Barta, Prawo autorskie...
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M. Załucki, red. P. Ślęzak w: Ustawa o prawie autorskim...
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red. E. Ferenc – Szydełko, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, 2016, wyd.3, art.64;
M. Załucki, red. P. Ślęzak, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, 2017, wyd.1, art.64.
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Umowa licencji
Gdy zaś mowa będzie o licencji na korzystanie z programu komputerowego, kwestia ta nie jest
jednoznaczna. Charakter prawny licencji budzi liczne kontrowersje.
Dyskusyjna w literaturze przedmiotu jest po pierwsze kwestia, czy licencja posiada
charakter zobowiązujący, zobowiązująco-upoważniający, czy też rozporządzający. Spory
koncentrują się tutaj głównie na kwestii skutków licencji265. Dotyczą one tak omawianej tu
licencji autorsko-prawnej, jak i licencji patentowej. Jak podaje się w literaturze większość
stanowisk sformułowana została w świetle poprzednio obowiązującego stanu prawnego266.
Wedle zwolenników upoważniającego charakteru licencji, licencjobiorcy nie przysługuje
zbyt duża swoboda, gdyż ci przyznają mu jedynie upoważnienie, „kompetencję” do korzystania
z praw autorskich bez roszczeń wobec licencjodawcy, po stronie licencjodawcy zaś dopatrując
się jedynie obowiązku znoszenia działania licencjobiorcy i rezygnacji z roszczeń.
Pierwowzorem dla poglądu o upoważniającym charakterze licencji jest negatywne ujęcie
licencji patentowej, którego istota sprowadzała się właśnie do założenia, wedle którego
udzielenie licencji jest ograniczone do zrzeczenia się przez licencjodawcę możliwości
dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenia patentu267. Wśród przeciwników poglądu
o czysto upoważniającym charakterze licencji przedstawiany jest argument przemawiający za
tym, że pogląd ten nie jest usprawiedliwiony, gdyż licencjobiorca nie byłby w stanie czerpać
z ekonomicznych pokładów dzieła i zaspokoić własnych interesów bez przyznania mu
stosownych uprawnień wobec drugiej strony kontraktu, czego teoria ta nie przewiduje268.
Wedle autora pracy da się obronić stanowisko, że wystarczającym elementem każdej umowy
licencyjnej jest upoważnienie do korzystania z utworu, skoro zaś in abstracto nie są wymagane
inne elementy, aby umowa ta mogła zostać zawarta i w następstwie jej zawarcia wywołać
określony skutek, przyjęcie upoważniającego charakteru licencji można uznać za uzasadnione,
mimo iż autor pracy opowiada się w tej materii za poglądem przeważającym.
Opowiadający się za zobowiązującym charakterem licencji przyznają licencjobiorcy
prawo podmiotowe względne przysługujące jedynie w sferze obligacyjnej269. Na uzasadnienie
podnosi się w literaturze, że autonomia woli stron pozwala w sposób swobodny ukształtować
stosunek licencji, różnicując jej przedmiot. Licencja może przyjąć postać rozbudowanego
B. Giesen, Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny, 2013 wyd.1, Rozdział III,
Natura umowy licencyjnej, s.101-143, dalej cyt. B. Giesen, Umowa licencyjna...
266
W. Popiołek, red. W. Popiołek w: Prawo Autorskie i Prawa Pokrewne, 2013, wyd.1, art.41; Z. Okoń, Charakter
prawny, s.46.
267
B. Giesen, Umowa licencyjna..., s.101-143; B. Gawlik, Umowa know-how. Zagadnienia konstrukcyjne, ZNUJ
PWiOWI 1974, Nr 3; S. Grzybowski: System Prawa Cywilnego, t. I, Ossolineum, 1985, s.491 i n.; R. Markiewicz,
Umowy licencyjne między jednostkami gospodarki uspołecznionej, Kraków, 1978, s.14; M. CzajkowskaDąbrowska, Rozpowszechnianie utworów przez radio, Warszawa 1981, dalej cyt. M. Czajkowska-Dąbrowska,
Rozpowszechnianie utworów...
268
B. Giesen, Umowa licencyjna..., s.101-143.
269
B. Giesen, Umowa licencyjna..., s.101-103; J. Barta, R. Markiewicz, Obowiązek wymienienia pól eksploatacji
w umowie licencyjnej, red. J. Barta, A. Matlak, Prawo własności intelektualnej. Wczoraj, dziś, jutro, ZNUJ PIPWI
2007, Nr 100, s.22; J. Błeszyński, Prawo autorskie, Warszawa 1988, s.226-227, dalej cyt. J. Błeszyński, Prawo
autorskie...; M. Czajkowska-Dąbrowska, Rozpowszechnianie utworów..., s.85-100; A. Kubas, Skutki wpisu
licencji do rejestru patentowego, ZNUJ PWiOWI 1973, Nr 1, dalej cyt. A. Kubas, Skutki wpisu licencji...;
J. Skąpski, Umowa licencyjna w polskim prawie międzynarodowym prywatnym, ZNUJ PWiOWI 1973, Nr 1,
s.365, dalej cyt. J. Skąpski, Umowa licencyjna...; K. Szczepanowska-Kozłowska, Umowa licencyjna w prawie
własności przemysłowej, Warszawa 2011, s.59 i n., dalej cyt. K. Szczepanowska-Kozłowska, Umowa licencyjna...
; T. Targosz i in.: Umowy..., s.82 – 90.
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zespołu rozmaitych praw i obowiązków, jak i postać ograniczoną do pojedynczego
uprawnienia. Nie ma więc jednego generalnego wzorca prawa, które przysługuje
licencjobiorcy, stąd też przekonanie o wyposażeniu licencjobiorcy w prawo skuteczne erga
omnes nie mogłoby znaleźć swego uzasadnienia w obowiązującym prawie270. Ustawa mówiąc
o przejściu praw autorskich wspomina wprawdzie o umowie i dziedziczeniu (art.41 ust.1 pkt 1
pr. aut.), jednak rozróżnia ona umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych i umowę
o korzystanie z utworu zwaną licencją (art. 41 ust. 2 pr. aut.). Stąd też, skoro jedynie nabywca
autorskich praw majątkowych może przenieść autorskie prawa majątkowe na inny podmiot
(art. 41 ust.1 pkt 2 pr. aut.), nie może tego uczynić podmiot uprawniony jedynie do korzystania
z utworu, gdyż sam tychże praw nie nabył. Stąd też licencjobiorca jest jedynie dysponentem
prawa względnego, skutecznego jedynie inter partes, nie zaś wyłącznego271.
Największe pole manewru licencjobiorca uzyskuje wśród zwolenników
rozporządzającego charakteru licencji, gdyż wedle tej koncepcji przysługuje mu prawo
bezwzględne skuteczne erga omnes272. W zakresie licencji patentowej po uchwaleniu ustawy
Prawo Własności Przemysłowej, w której znalazł się art. 78 ucięto spory. Wedle tego przepisu
w razie przejścia patentu obciążonego licencją, umowa licencyjna jest skuteczna wobec
następcy prawnego. Z jego treści część przedstawicieli doktryny wyciąga wniosek
o rozporządzającym lub rozporządzająco–zobowiązującym skutku umowy licencyjnej.
W tym zakresie przedstawiono stanowisko, że umowa ta ma charakter wyłącznie
zobowiązujący, z tym zastrzeżeniem, że art. 78 Prawa Własności Przemysłowej nadaje
wierzytelności rozszerzony charakter273.
Większość autorów komentarzy stoi na stanowisku, iż umowa licencji posiada charakter
zobowiązujący274. Podstawowa różnica pomiędzy skutkami umowy licencyjnej a umowy
przenoszącej prawa autorskie sprowadza się do tego, że na mocy zawartej umowy licencyjnej
nie następuje zmiana podmiotu uprawnionego z danego prawa, a powstaje jedynie obciążenie
tegoż prawa wyłącznego. W wyniku licencji krąg podmiotów korzystających z danego prawa
zostaje rozszerzony. Natomiast przeniesienie prawa wyłącznego niesie za sobą definitywną
utratę przez dotychczasowego uprawnionego uprawnienia do posługiwania się utworem w
danym zakresie. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, jako praw o charakterze
bezwzględnym, powoduje powstanie po stronie nabywcy praw skutecznych erga omnes.
Udzielenie zaś licencji powoduje powstanie po stronie licencjobiorcy wyłącznie uprawnień
B. Giesen, Umowa licencyjna..., s.101-143; J. Barta, R. Markiewicz, Obowiązek wymienienia pól eksploatacji
w umowie licencyjnej, w: J. Barta, A. Matlak, Prawo własności intelektualnej. Wczoraj, dziś, jutro, ZNUJ PIPWI
2007, Nr 100, s.22; J. Błeszyński, Prawo autorskie..., s.226-227; M. Czajkowska-Dąbrowska, Rozpowszechnianie
utworów..., s.85-100; A. Kubas, Skutki wpisu licencji... ; J. Skąpski, Umowa licencyjna..., s.365;
K. Szczepanowska-Kozłowska, Umowa licencyjna..., s.59 i n.; Targosz T. i in.: Umowy..., s.82-90.
271
B. Giesen, Umowa licencyjna..., s.101-143; J. Barta, R. Markiewicz, Obowiązek wymienienia
pól eksploatacji w umowie licencyjnej, w: J. Barta, A. Matlak, Prawo własności intelektualnej. Wczoraj, dziś,
jutro, ZNUJ PIPWI 2007, Nr 100, s.22; J. Błeszyński, Prawo autorskie..., s.226-227; M. Czajkowska-Dąbrowska,
Rozpowszechnianie utworów..., s.85-100; A. Kubas, Skutki wpisu licencji...; J. Skąpski, Umowa licencyjna...,
s.365; K. Szczepanowska-Kozłowska, Umowa licencyjna..., s.59 i n.; Targosz T. i in.:Umowy..., s.82 – 90.
272
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red. Popiołek w: Prawo Autorskie i Prawa Pokrewne, 2013, wyd.1, art.41; Okoń Z., Charakter prawny, s. 46.
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B. Giesen, Umowa licencyjna..., s.101-143; J. Barta, R. Markiewicz, Obowiązek wymienienia
pól eksploatacji w umowie licencyjnej, w: J. Barta, A. Matlak, Prawo własności intelektualnej. Wczoraj, dziś,
jutro, ZNUJ PIPWI 2007, Nr 100, s.22; J. Błeszyński, Prawo autorskie..., s.226-227; M. Czajkowska-Dąbrowska,
Rozpowszechnianie utworów..., s.85-100; A. Kubas, Skutki wpisu licencji...; J. Skąpski, Umowa licencyjna...,
s.365; Targosz T. i in.: Umowy…, s.82-90.
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o charakterze względnym275. Są jednak i tacy, którzy w licencji dopatrują się charakteru
rozporządzającego. Tych jednak jest zdecydowana mniejszość. Autorka niniejszej pracy
opowiada się za zobowiązującym charakterem prawnym licencji z powodów przywołanych
wyżej.
Interpretacja łączna
Kontrowersje powinna wzbudzać kwestia możliwości jednolitego określenia charakteru
prawnego umowy o stworzenie i wdrożenie programu komputerowego, a więc interpretacja
wedle której możliwe miałoby być łączne określenie charakteru prawnego tej umowy.
Można wprawdzie próbować określić charakter prawny tejże umowy, poprzez odniesienie się
do cech umowy dominującej, nie w pełni jednak próby te odzwierciedlą stan faktyczny.
Stanowisko, że charakter prawny umowy o stworzenie i wdrożenie programu
komputerowego jest jeden, nie znajduje, zdaniem autorki, uzasadnienia. Mimo,
iż wśród umów łącznie tworzących umowę o stworzenie i wdrożenie programu komputerowego
umowa o dzieło zajmuje pozycję dominującą, to jednak nie sposób pominąć innych składników
umowy i ich specyficznych cech, które również w dużej mierze wpływają na charakter umowy
o stworzenie i wdrożenie programu komputerowego jako całości.
Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonych analiz teoretycznoprawnych autor potwierdził postawioną na
wstępie tezę, że brak jest jednego rozwiązania dla problemu polegającego na określeniu
charakteru prawnego umowy, o której mowa. Podsumowując, zasadne jest raczej ostrożne
formułowanie tez, odnoszących się do charakteru prawnego umowy o stworzenie i wdrożenie
programu komputerowego. Przyjęcie stanowiska, wedle którego umowa ta przyjmuje różny
charakter, w zależności od elementu umowy poddawanego analizie, jest najbardziej
przekonujące. Ustalenie in abstracto jednolitego charakteru, wobec konstrukcji hybrydowej,
jaką jest rozbudowana umowa wdrożeniowa, jest z gruntu niemożliwe, gdy idzie o rozważania
teoretycznoprawne. W praktyce kwestia ta jest równie trudna do przesądzenia. Stąd też należy
uznać, iż kwestia charakteru prawnego umowy o stworzenie i wdrożenie programu
komputerowego jako takiej pozostaje nierozstrzygnięta w tym sensie, że nie można w sposób
spójny przesądzić o takim lub innym charakterze tej umowy jako całości.
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LEGAL CHARACTER OF CREATION AND IMPLEMENTATION OF COMPUTER PROGRAM
CONTRACT
Summary: The subject of this scientific publication are legal analyses based on scientific knowledge gathered
within the frame of scientific research on the problem of the legal character of creation and implementation of
computer program contract. With the use of legal terminology the author is going through the aspects of legal
character of the implementation contract, such as obliging, obliging-empowering, dispositive and obligingdispositive chararacter, consensual vs. real character, mutuality, payable and unpayable nature. Scientific research,
whereon the publication is based, consist of the analyses of the legal regulation and subject literature in the field
of contracts' legal character. There is a common belief, that every contract, without any exceptions, regardless of
its type, can be the subject of the analysis from the legal character point of view. In the lack of statutory legal
regulation and legal definition of creation and implementation of computer program contract, which is unnamed
agreement with the mixed character, there is no one right solution for the theoretical problem of the legal character
of that contract. It is justified to defend the thesis, that the result of such analyses confirms the statement, that this
contract does not possess one legal character and its legal character is diversified and depends on the element of
the contract, which is taken into consideration from that point of view.
Keywords: legal character, legal nature, computer program contract, obliging, empowering, dispositive,
consensual, real, mutuality, payable.
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Przemysław Majewski276, Jakub Majewski277, Maksymilian Ślusarczyk278
OCENA AKTUALNOŚCI, SKUTECZNOŚCI I ZASADNOŚCI
REGULACJI Z ZAKRESU OCHRONY KONSUMENTA
ORAZ POSTULATY DE LEGE FERENDA
Streszczenie: Rozdział zawiera opis występujących w prawie polskim definicji konsumenta i zwraca uwagę
na ich różnorodność. Celem analiz definicji jest próba uporządkowania terminologii dotyczącej konsumenta,
wskazując zakresy znaczeniowe od najwęższego do najszerszego. Efektem tych rozważań jest kwestionowanie
jednoczesnego funkcjonowania w obrocie prawnym kilku definicji konsumenta, które w istocie wprowadzane
są do porządku prawnego dla definiowania tego samego podmiotu, ale w celu przypisania różnych praw
i obowiązków. Autorzy dochodzą do wniosku, że rozwiązaniem pożądanym jest ograniczenie ilościowe
występujących definicji.
Słowa kluczowe: konsument, ochrona konsumenta, sprzedaż konsumencka, nieuczciwa konkurencja, kredyt
konsumencki.

Wstęp
Współczesne prawo reguluje szeroko pojęty rynek wymiany towarów i usług.
Pojęcia ekonomiczne, bądź potoczne muszą stać się pojęciami języka prawnego. O ile w mowie
codziennej pewne zwroty są intuicyjnie zrozumiałe, a ekonomia wykształciła własną
dostatecznie precyzyjną definicję, to siatka pojęć stosowana do opisu zdarzeń (instytucji)
mających odniesienia prawne, nadal powinna uwzględniać zasadę omnis definitio in iure civili
periculosa est; parum est enim, ut non subverti potest279. Taka sytuacja dotyczy pojęcia
„konsument”. Zwrócił na tą kwestię Sąd Najwyższy w uchwale „siódemkowej” , wskazując w
uzasadnieniu, że „Z reguły wymienione pojęcie jest używane w związku z regulacją ochrony
słabszych podmiotów określonej sfery obrotu gospodarczego i ogranicza się tylko do tej sfery.
Trudności w sformułowaniu uniwersalnej definicji tego pojęcia są powszechnie dostrzega
judykatura280 i doktryna281. Ten problem dostrzega także europejski282 prawodawca.
Początkowe próby zdefiniowania pojęcia konsumenta skupiały się jedynie na funkcjonalnoprzedmiotowym aspekcie, pozostawiając indyferentny podmiot transakcji. Definicje te nadal
nie likwidowały wątpliwości interpretacyjnych, wynikających z użycia tam innych pojęć,
nieprecyzyjnie określonych – definicja ignotum per ignotum. Wspólnym mianownikiem jest
Radca prawny, prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego w Kielcach.
Student III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
278
Doktor nauk prawnych, radca prawny, prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego w Kielcach, autor
i współautor publikacji pokonferencyjnych poświęconych tematyce prawa cywilnego, procedury cywilnej i prawa
bankowego, prowadzi wykłady dla studentów prawa i administracji oraz uczestników studiów podyplomowych
w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz dla
studentów Społecznej Akademii Nauk – filie w Kielcach, Skarżysku-Kamiennej, Tarnobrzegu.
279
Javolenus, Digesta 50.17.202 Wszelka definicja prawie cywilnym jest ryzykowna, albowiem rzadko się zdarza,
taka, której nie można by wywrócić w: M. Kuryłowicz, A. Wiliński. Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu,
wyd. Wolters Kluwer , wyd. 5, s. 44-45.
280
Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 lutego 2000 r. III CZP 26/99 (OSNC 2000/9/152).
281
M. Safjan, L. Bosak. Konstytucja RP. T.I. Komentarz do art.1-86. Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2016,
wyd.1, komentarz do art.76, tezy 21-23.
282
Komisja wspólnot Europejskich w: Drugi Trzyletni Plan działania Komisji na lata 1993-1995, COM(93)378
z dnia 28 lipca 1993r. w punkcie 7 proponuje następującą definicję: „Konsumenci są to osoby, fizyczne
lub prawne, wyposażone w większą lub mniejszą moc zakupu, które zaopatrują się lub korzystają z dóbr i usług
na użytek nieprofesjonalny”.
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założenie, że „Konsument jest niewątpliwie ostatnim ogniwem łańcucha wiodącego
od producenta poprzez przetwarzającego wyrób, dystrybutora, czasem importera, kupca,
itd.”283 - (homo oeconomicus passivus284). Co więcej, „określenie, że konsument nabywa towar
(usługę), aby go używać, użyć lub zużyć dla siebie lub swojej rodziny, odzwierciedla tylko
typową sytuacją i dlatego też na takim określeniu nie można budować definicji”285.
Prezentacja różnych definicji konsumenta w prawie polskim
Precyzyjne zdefiniowanie pojęcia konsumenta, umożliwi określenie jego desygnatów,
czyli w tym przypadku kręgu adresatów norm prawa konsumenckiego, z charakterystycznym
dla niego nastawieniem ochronnym. Polski ustrojodawca również dostrzegł potrzebę
konstytucyjnej ochrony niektórych podmiotów, jako słabszej strony „gry rynkowej”, poprzez
zawarcie w art. 76 Konstytucji286, znajdującego się w Rozdziale II. Wolności, prawa
i obowiązki człowieka i obywatela przesłanek ochrony tych podmiotów, które w stosunkach
cywilnoprawnych z innymi uczestnikami obrotu są strona słabszą. Umiejscowienie to wskazuje
na znaczenie i wagę owej normy. Zgodnie z tym przepisem: „władze publiczne chronią
konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu,
prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej
ochrony określa ustawa”.
Niestety sama Konstytucja jak i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego nie podaje
jednolitej definicji konsumenta. TK przestrzega wręcz przed bezpośrednim sięganiem do
definicji ustawowych: „co wynika choćby z wielokrotnie podkreślanego w dotychczasowym
orzecznictwie TK autonomicznego charakteru pojęć konstytucyjnych”287. Natomiast zakresem
podmiotowym ochrony art. 76 obejmuje „konieczność zapewnienia określonych, minimalnych
gwarancji ustawowych wszelkim podmiotom, w szczególności osobom fizycznym,
które, jakkolwiek ich stosunki kształtowane są na zasadzie autonomii woli, to jednak zajmują
słabszą pozycję, przede wszystkim, choć nie wyłącznie, ekonomiczną w ramach ich relacji
z profesjonalnymi uczestnikami gry rynkowej”288. Takie rozumienie pojęcia konsumenta
nie stoi na przeszkodzie zakwalifikowaniu do tej grupy, więc i objęciem ochroną, podmiotów
innych niż osoby fizyczne, czyli osób prawnych i tzw. „ułomnych osób prawnych”
w rozumieniu art. 331 KC289. „Brak – moim zdaniem – podstaw, by wyłączać tę ochronę
w odniesieniu do osób prawnych w sytuacji gdy te charakteryzują się podobną strukturalną
słabością, co osoby fizyczne w relacjach z profesjonalistą”290.
Jednak nawet gdyby udało się dostatecznie precyzyjnie zdefiniować konstytucyjne
pojęcie konsumenta, norma ta samodzielnie nie zapewniłaby realizacji zakładanej ochrony.
Nie można z tej normy wyprowadzić żadnych praw podmiotowych ani roszczeń291.
B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Pojęcia konsumenta, [w:] Model prawnej ochrony konsumenta, G. Rokicka
(red.), Urząd Antymonopolowy, Warszawa 1996, s. 30.
284
N. Reich, Europäisches Verbaucherrecht, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1996, s. 29.
285
E. Łętowska, Europejskie prawo umów konsumenckich. Warszawa 2004, s 46.
286
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483).
287
Wyrok Trybunały Konstytucyjnego z 13.9.2005 r., K 38/04, OTK-A 2005, Nr 8, poz. 92.
288
Ibidem.
289
Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93), tj. z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1145).
290
Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86 red. Safjan/Bosek 2016 wyd. 1; art. 76 Mikłaszewicz, nb. 22.
291
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. B. Banaszak 2012, wyd. 2, nb. 8.
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Adresatem tego przepisu jest państwo: przepis ten zobowiązuje władze publiczne do działań
w celu ochrony życia, zdrowia, prywatności i bezpieczeństwa konsumentów, jak również
do ochrony przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi292.
Najważniejszą ustawową definicją konsumenta jest art. 221 KC, stanowiący,
że za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Zważywszy na
umiejscowienie definicji konsumenta w części ogólnej Kodeksu cywilnego oraz wielość
przepisów zarówno kodeksowych, jak i pozakodeksowych „uruchamianych” za jej pomocą,
można przypisać jej również charakter systemowy, porządkujący zasadnicze unormowania
ukierunkowane przez ustawodawcę na realizację określonego celu293.
Aktualna treść tego przepisu obowiązuje od 25.12.2014r.294 – w brzmieniu
obowiązującym wcześniej, nie miało znaczenia z kim konsument wchodzi w stosunek
cywilnoprawny. Z kolei pierwotną definicję konsumenta z art. 384 § 3 KC: „Za konsumenta
uważa się osobę, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio nie związanym
z działalnością gospodarczą”, zastąpiono aktualną 25.09.2003r.295. Definicje te choć mogą
wydawać się podobne, zawierają znaczne różnice. Podmiotowy aspekt obecnej definicji
konsumenta wskazuje, że może to być jedynie osoba fizyczna – zawężenie w porównaniu
z art. 384 § 3. Wykluczone jest zatem nadanie statusu konsumenta osobie prawnej (również
„ułomnej osobie prawnej”), nawet jeśli w ogóle nie jest przedsiębiorcą. Dodatkowo, drugą
stroną czynności prawnej musi być przedsiębiorca296 – w rozumieniu art. 431 KC. Podmiot ten
musi prowadzić we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, natomiast nie
jest ważna jego forma prawna. Aktualna definicja w aspekcie funkcjonalno-przedmiotowym
nie ogranicza się już do zawierania umów. Do czynności prawnych stanowiących element
definicji należy zatem zaliczyć także jednostronne czynności prawne. „Wydaje się, że może
chodzić zarówno o czynności polegające na złożeniu oświadczenia woli przez przedsiębiorcę
konsumentowi jako adresatowi oświadczenia (np. w przypadku odstąpienia przez
przedsiębiorcę od umowy zwartej z konsumentem), jak i czynności prawne dokonywane przez
konsumenta (nieco inaczej, dopuszczając tylko tę drugą możliwość, T. Pajor, w: M. PyziakSzafnicka (red.), Kodeks, 2014, s. 257; J. Strzebinczyk, w: E. Gniewek, P. Machnikowski,
Komentarz KC, 2016, s. 57)”297.
Jednak nawet ta poszerzona definicja nie obejmuje wielu relacji przedkontraktowych
ani stosunków prawnych mających źródło inne niż czynność prawna, między przedsiębiorcą
a osobą fizyczną działającą w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą
ani zawodową. Prowadzi to do formułowania postulatu, aby definicja konsumenta była
wyrażona nie w odniesieniu do czynności prawnej, lecz stosunku prawnego, którego stronami

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2004 r. K 33/03.
Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz. Red. B. Kaczmarek-Templin, P. Stec,
D. Szostek wyd. 1, 2014; art. 221 B. Sołtys.
294
Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U.2014.827 art. 44.
295
Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U.2003.49.408 z dnia 2003.03.24.
296
Szerzej na temat pojęcia przedsiębiorcy i działalności gospodarczej M. Ślusarczyk „Prowadzenie działalności
gospodarczej przez osobę o ograniczonej zdolności do czynności prawnych na tle regulacji o zarządzie
sukcesyjnym”.
297
Kodeks Cywilny. Komentarz. E. Gniewek, P. Machnikowski, 2017, wyd.8. art. 22 1 Strugała.
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są konsument i przedsiębiorca298. Art. 221 KC in fine wskazuje na brak bezpośredniego związku
z działalnością gospodarczą lub zawodową, natomiast nie na brak prowadzenia takiej
działalności w ogóle. W zakresie ustalenia, czy związek ten jest bezpośredni, czy jedynie
pośredni (wtedy możliwe jest uznanie za konsumenta), w doktrynie proponuje się badanie,
czy czynność, której dokonuje dana osoba, jest typowa ze względu na rodzaj prowadzonej przez
nią działalności299. W związku z powyższym uwagami, nie sposób ocenić in abstracto kto jest
konsumentem – nie istnieją żadne rejestry ani tryby nadawania statusu konsumenta przez
organy państwowe. Odnosząc to do statusu przedsiębiorcy, można sformułować wniosek,
iż przedsiębiorcą się jest, a konsumentem się bywa. Szczególnie mocno jest to zauważalne
w sytuacji osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą300.
Jak już wspomniano, definicja kodeksowa choć ma znaczenia dla całego systemu
prawnego, nie jest jedyną definicją ustawową – w niektórych ustawach występują odrębne
definicje, znajdujące zastosowanie w zakresie stosunków objętych daną ustawą.
W szczególności należy wskazać tu art. 2 pkt 18 Prawa telekomunikacyjnego301: osoba fizyczna
wnioskująca o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych lub korzystająca
z takich usług dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub wykonywaniem zawodu. Ustawa ta też definiuje pojęcie abonenta, aby móc objąć ten
podmiot ochroną właściwą dla konsumentów ze względu na strukturalną słabość w porównaniu
do profesjonalnego kontrahenta, mimo niespełnienia przesłanek pozwalających na zaliczenie
go do kategorii konsumenta w rozumieniu tej ustawy (podobnie klient w ustawie o imprezach
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych). Inne ustawy wskazują krąg podmiotów
podlegających ochronie tworząc kategorie równoważne kategorii konsumenta, np. podróżnego
– art. 4 pkt 6 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych302:
każdy, kto chce zawrzeć umowę lub jest uprawniony do podróżowania na podstawie umowy
zawartej w zakresie stosowania ustawy. Szereg ustaw wprost odsyła do definicji zawartej w KC
(art. 5 pkt 1 ustawy o kredycie konsumenckim303, art. 4 pkt 12 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów304, art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym)305.
Praktyczną konsekwencją ewentualnej odmienności tych definicji jest jedynie to,
że ten sam podmiot może być kwalifikowany jako konsument w rozumieniu KC,
a w konsekwencji znajdą do niego zastosowanie normy o ochronie konsumenta wyrażone
w KC (np. art. 74 § 2, art. 384 § 2, art. 385 § 2, art. 3851 i n., art. 494 § 2, art. 4541 KC) i innych
ustawach, w których przepisy służące ochronie konsumenta posługują się definicją
Tak A. Wiewiórowska-Domagalska w: Glosa do uchw. SN(7) z 17.11.2011 r., III CZP 5/11, EPS 2013, Nr 3,
s. 47–51.
299
Tak w: Kodeks Cywilny. Komentarz. K. Osajda, Warszawa 2019, wyd. 22. Art. 22 1 J. Dybiński/
A. Jakubowski/P. Mikłaszewicz/A. Orzeł-Jakubowska pkt 23. zob też. S. Koroluk, Zmiana definicji konsumenta
w Kodeksie cywilnym – propozycja interpretacji, MoP 2003, Nr 10, s. 442; J. Strzebinczyk, w: Gniewek,
Komentarz KC, 2011, art. 221, Nb 9.
300
W tym zakresie zob. wyr. SA w Warszawie z 2.9.2010 r., I ACa 514/10, Legalis.
301
Ustawa z dnia 16 lipa 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018.. poz. 1954 tj. z dnia 2018.10.12).
302
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
(Dz.U.2019.548 tj. z dnia 2019.03.22).
303
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U.2019.1083 tj. z dnia 2019.06.12).
304
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2019.369 tj. z dnia 2019.02.26).
305
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2017.2070,
tj. z dnia 2017.11.09).
298
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zamieszczoną w art. 221 KC, a jednocześnie może nie zostać zakwalifikowany jako konsument
w rozumieniu przepisów posługujących się odmienną definicją konsumenta i nie korzystać
z ochrony tam wyrażonej306. Aby uniknąć takich, niepożądanych w systemie prawym
niejasności, pozytywnie należy ocenić, wskazaną wyżej, technikę legislacyjną polegającą na
stosowaniu pojęć innych niż konsument.
Analiza orzeczniczo-doktrynalna definicji konsumenta.
Warto także zauważyć, że „bez znaczenia dla celów ustalenia, czy mamy do czynienia
z konsumentem jest wiedza danej osoby co do przysługujących jej praw lub co do materii,
której dotyczy transakcja z przedsiębiorcą. Konsumentem może być zatem zarówno specjalista
z zakresu prawa konsumenckiego, jaki osoba, która ma taką wiedzę o rzeczach lub usługach,
które świadczy jej przedsiębiorca, jak on sam, lecz dokonuje czynności poza zakresem
działalności gospodarczej lub zawodowej. Wyodrębnienie kategorii konsumentów jest bowiem
dokonane ze względu na ich strukturalną słabość rynkową, nie zaś w zależności od stanu
wiedzy lub świadomości konkretnych podmiotów”307. Z kolei zgodnie z dyrektywą
racjonalnego postępowania stron umowy, także konsumenta należy traktować jako
„kontrahenta rozważnego, świadomego i krytycznego, który jest w stanie prawidłowo rozumieć
kierowane do niego informacje”308.
Nie można analizować sytuacji konsumenta w polskim systemie prawnym w oderwaniu
od systemu prawa Unii Europejskiej, zarówno w aspekcie prawa pierwotnego i pochodnego,
jak i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ważne jest zatem
dostosowanie definicji konsumenta w polskich ustawach stanowiących transpozycję dyrektyw
unijnych, jak i definicji zawartej w KC, ze względu na wskazane wyżej jej znaczenie.
Pojęcie konsumenta pojawia się w art. 169 TFUE309 - stanowi on jednak bardziej wyjaśnienie
ratio legis prawa konsumenckiego, aniżeli definicję tego pojęcia. Natomiast kluczowe
znaczenie ma prawo pochodne UE, a w szczególności dyrektywy. Zgodnie z art. 288 TFUE
„dyrektywa wiąże każde Państwo Członkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do
rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru
formy i środków”. Poszczególne akty prawne zawierają własne definicje konsumenta – choć
często podobne, to różnią się między sobą, gdyż realizują ochronę konsumenta w odmiennych
dziedzinach, czy realiach rynkowych.
Na potrzeby niniejszego opracowanie zostanie wskazane kilka z nich. Dyrektywa Rady
93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach
konsumenckich310 definiuje konsumenta jako „każdą osobę fizyczną, która w umowach
objętych niniejszą dyrektywą działa w celach niezwiązanych z handlem, przedsiębiorstwem lub
zawodem”.
Nieobowiązująca już dyrektywa Rady 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r.
w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek311 rozumiała konsumenta jako
Tak w: Kodeks Cywilny. Komentarz. E. Gniewek, P. Machnikowski, 2017, wyd.8. art. 22 1 Strugała nb. 4.
Kodeks Cywilny. Komentarz. K. Osajda, Warszawa 2019, wyd. 22. Art. 22 1 J. Dybiński/ A. Jakubowski/
P. Mikłaszewicz/A. Orzeł-Jakubowska pkt 25.
308
wyr. SN z 13.6.2012 r. II CSK 515/11, Legalis.
309
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Rzym.1957.03.25. Dz.U.2004.90.864/2 z dnia 2004.04.30.
310
Dz.U.UE.L.1993.95.29 z dnia 1993.04.21.
311
Dz.U. WE L 158/59 z dnia 23.6.1990.
306
307
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każdego, kto nabywa imprezę turystyczną lub wyraża zgodę na jej nabycie („główny
kontrahent”) lub osobę, w imieniu której główny kontrahent wyraża zgodę na nabycie imprezy
(„inni beneficjenci”) bądź osobę, na którą główny kontrahent lub którykolwiek z innych
beneficjentów przenosi prawa do udziału w imprezie („cesjonariusz”). Europejski prawodawca
w tym przypadku nie pozbawił podmiotów innych niż osoby fizyczne możliwości nabycia
statusu konsumenta. Aktualnie obowiązująca dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych
usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG312
wykorzystuje wspomnianą już technikę legislacyjną i zastępuje pojęcie konsumenta poprzez
„podróżnego”, czyli każdą osobę, która chce zawrzeć umowę lub jest uprawniona do
podróżowania na podstawie umowy zawartej w zakresie stosowania niniejszej dyrektywy.
Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r.
w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w
szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu
elektronicznym)313 za konsumenta uważa każdą osobę fizyczną działającą w celach, które nie
mieszczą się w ramach jej działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej. Dodatkowo
konstruuje także pojęcie usługobiorcy, którym może być także osoba prawna.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października
2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę
1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG
i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady314 definiuje konsumenta jako każdą
osobę fizyczną, która w umowach objętych niniejszą dyrektywą działa w celach niezwiązanych
z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu.
Dodatkowo motyw 17 preambuły odnosi się do tzw. umów o podwójnym charakterze - gdy
umowa zawierana jest w celach, które częściowo są związane z działalnością handlową danej
osoby, a częściowo nie są z nią związane, a cel handlowy jest do tego stopnia ograniczony, że
nie jest dominujący w ogólnym kontekście umowy, taka osoba również powinna być uznawana
za konsumenta315.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015
r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy
2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca
dyrektywę 2007/64/WE316 rozumie konsumenta jako osobę fizyczną, która w ramach umów
o usługę płatniczą objętych niniejszą dyrektywą działa w celach innych niż jej działalność
handlowa, gospodarcza lub zawodowa. Jednak zabieg legislacyjny zastosowany w art. 38 tej
dyrektywy de facto nadaje taki status także innym podmiotom – „państwa członkowskie mogą
stosować przepisy niniejszego tytułu do mikroprzedsiębiorstw w taki sam sposób jak
do konsumentów”.
312

Dz.U.UE.L.2015.326.1 z dnia 2015.12.11.
Dz.U.UE.L.2000.178.1 z dnia 2000.07.17.
314
Dz.U.UE.L.2011.304.64 z dnia 2011.11.22.
315
Brak podobnej regulacji w kodeksowej definicji konsumenta może zostać uznawany za sprzeczny z prawem
UE – zob. Michał Rządowski „Pojęcie konsumenta a umowy mieszanego użytku w prawie polskim”, MOP 2016,
Nr 17, s. 925.
316
Dz.U.UE.L.2015.337.35 z dnia 2015.12.23.
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O ile podmiotowa strona wskazanych definicji obejmuje przede wszystkim osobę fizyczną,
a ewentualne odstępstwa zostały wskazane i wyjaśnione, to aspekt przedmiotowo-funkcjonalny
jest za każdym razem nieco inny. Przyczyny owych różnic zostały już zasygnalizowane
– poszczególne dyrektywy dotyczą innych sfer występowania konsumenta na rynku. Ten aspekt
definicji konsumenta w prawie Unii Europejskiej oparty jest na kwalifikacji czynności prawnej
dokonywanej przez konsumenta, tzw. czynności konsumenckiej. Ochroną prawną według
wskazanych dyrektyw konsumenckich objęty jest konsument, który dokonuje czynności
w określonym celu. Określenie tego celu ujmowane jest za pomocą definicji negatywnej
– zasadniczo jest to cel niezwiązany z działalnością gospodarczą, zawodową czy handlową317.
Omawiając pochodne prawo UE, należy wskazać też na metody implementacji owego
prawa do porządku krajowego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku dyrektyw, gdyż te co
do zasady nie wywołują skutku bezpośredniego, a zatem niezbędna jest ich transpozycja.
Starsze dyrektywy, oparte na zasadzie minimalnej harmonizacji stanowiły jedynie minimalny
standard prawny, którego rezultat musiał być zachowany przez państwa członkowskie.
Z kolei nowsze dyrektywy, nie pozostawiają państwom członkowskim owej możliwości
stosowania dalej idącej ochrony. Wynika to wprost z treści tych dyrektyw, które oparte są na
koncepcji maksymalnej harmonizacji. Jako przykład takiej normy można podać
art. 4 Dyrektywy 2011/83/UE: państwa członkowskie nie mogą utrzymywać ani wprowadzać
do swojego prawa krajowego przepisów odbiegających od tych, które zostały ustanowione
w niniejszej dyrektywie, w tym również przepisów surowszych lub łagodniejszych w celu
zapewnienia innego poziomu ochrony konsumentów, chyba że niniejsza dyrektywa stanowi
inaczej. O ile ewentualne rozszerzanie krajowych definicji konsumenta (w aspekcie
podmiotowym także do drobnego przedsiębiorcy) w odniesieniu do starszych dyrektyw nie
budziło większych wątpliwości w doktrynie318, to na tle koncepcji harmonizacji maksymalnej
jest kwestią wywołującą wątpliwości doktrynalne. Część autorów wąski zakres ochrony
konsumenta w prawie polskim uznaje za nieuzasadniony319. Prawo krajowe może rozszerzyć
ochronę przewidzianą w dyrektywach na przedsiębiorców w sytuacji, gdy dyrektywy stosuje
się wyłącznie do umów zawieranych z konsumentami, pod warunkiem, że nie naruszy to
przepisów traktatowych, w szczególności tych dotyczących podstawowych wolności
rynkowych320.
Jest to możliwe nawet w sytuacji, gdy dana dyrektywa dokonuje całkowitej harmonizacji
kwestii w niej uregulowanych, gdyż nie dochodzi wówczas do podwyższenia poziomu ochrony
przewidzianej dyrektywą, lecz do przyjęcia regulacji w sferze nieobjętej zakresem
Tak w: Katarzyna Szczepańska Pojęcie konsumenta w „dyrektywach konsumenckich” Unii Europejskiej
i orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – wybrane aspekty prawne.
318
K. Kańska „Ochrona ekonomicznych interesów konsumentów w prawie Unii Europejskiej na przykładzie
dyrektywy 93/13/EWG w E. Piontek, A. Zawadzka „Szkice z prawa Unii Europejskiej”, t. II, Prawo materialne,
Zakamycze 2003 i powołany tam pogląd F. Zolla s. 26, przyp. 39; E. Łętowska „Europejskie prawo umów
konsumenckich” Warszawa 2004, s. 55 i n.
319
Zob. w odniesieniu do art. 221 KC W.J. Katner, J. Pisuliński, w: System PrPryw, t. 7, 2011, s. 17–18; M. Rejdak,
Próba ekonomicznej interpretacji definicji pojęcia konsumenta, s. 88 i n.; odmiennie M. Pecyna, Komentarz do
art. 221, w: Komentarz do niektórych przepisów kodeksu cywilnego, zmienionych ustawą z dnia 14 lutego 2003
r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, Lex/el., Nb 3).
320
por. wyr. TSWE z 14.3.1991 r., Di Pinto, C-361/89, EU:C:1991:118, w odniesieniu do dyrektywy Rady
85/577/EWG z 20.12.1985 r. w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do umów zawartych poza lokalem
przedsiębiorstwa, Dz.Urz. UE L Nr 372, s. 31; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, s. 262.
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zastosowania dyrektywy321. Polemizuje z tym poglądem stanowisko, iż dyrektywy
konsumenckie dokonujące harmonizacji zupełnej wykluczają możliwość rozszerzenia ochrony
na podmioty inne niż osoby fizyczne, gdyż ta metoda harmonizacji zakłada osiągnięcie
jednolitego standardu unijnego konsumenta we wszystkich państwach członkowskich322.
Podsumowując, należy podkreślić, że to definicja kodeksowa w polskim porządku
prawnym ma systemowo najważniejsze znaczenie. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. tekst
jednolity z 2019, poz. 1145) w art.221 zawiera definicję, która wskazuje, że za konsumenta
uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przepis ten został dodany przez
art.1 pkt1 ustawy z dnia 14.02.2003r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. nr 49, poz.408) i wszedł do porządku prawnego z dniem 25.09.2003r.
Pierwotnie, dokonanie czynności prawnej przez osobę fizyczną nie było powiązane
z przedsiębiorcą. Takie rozumienie konsumenta uległo zmianie z dniem 25.12.2014, albowiem
art.44 pkt 1 ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta (Dz.U. poz.827) wprowadził
powiązanie relacji konsumenta z przedsiębiorcą. Definicja ta nadal jest aktualna.
Konsekwencją systemowego podejścia do pojęcia “konsument” jest koncentracja na
definicji zawartej w kodeksie cywilnym. Przejawem takiego stanowiska jest odesłanie
do kodeksu cywilnego w wielu kluczowych dla konsumenta przepisach:
• Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. tekst
jednolity 2019, poz.369) w artykule 4 pkt 12 odsyła do definicji zawartej w ustawie
kodeks cywilny.
• Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie zwiera definicji konsumenta,
stanowi jednocześnie wdrożenie dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE
z 25 października 2011 ws praw konsumentów, 1999/44/WE z 25 maja 19999 ws
niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych
z tym gwarancji, 2002/60/WE dotyczącej sprzedaży konsumentom usług finansowych na
odległość i nie zawiera własnej definicji konsumenta.
• Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych (Dz.U. tekst jednolity z 2019, poz. 681 zawiera definicje
pośrednią konsumenta przez powiązanie jej z pojęciem dłużnik i odesłaniem do art.221
kc.
• Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. tekst jednolity z 2018,
poz. 1930) nie zawiera definicji, a wskazuje w art.2 pkt 6), że należy przez to rozumieć
konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
• Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. tekst jednolity z 2019,
poz. 1083) w art.5 pkt1) w kwestii konsumenta odsyła do przepisów ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
Wyjątkiem jest ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. tekst
jednolity z 2018, poz. 1954) w art.2 pkt 18), która wprowadza definicję konsumenta, wskazując
że jest to osoba fizyczna wnioskująca o świadczenie publicznie dostępnych usług

Mikłaszewicz/Grochowski. Komentarz do art 5 ustawy o kredycie konsumenckim. W: K. Osajda (red.),
Tom VII. Prawo konsumenckie. Komentarz, Warszawa 2019.
322
A. Kunkiel-Kryńska „Metody harmonizacji”, Lex/el. 2013, rozdz. III, pkt 4.4.
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telekomunikacyjnych lub korzystających z takich usług dla celów niezwiązanych bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu.
Ocena aktualnego stanu prawnego z perspektywy kilku definicji konsumenta.
Ustawodawca kreując taką konstrukcję wskazuje, że „różne są motywy udzielania ochrony
w stosunkach konsumenckich. Motywem tradycyjnie wysuwanym na pierwszy plan, zwłaszcza
w krajowych porządkach prawnych, jest strukturalna nierównowaga pozycji stron w stosunkach
tego rodzaju. Prawodawcy przyjmują założenie, że wobec przedsiębiorcy, profesjonalisty,
konsument jest zawsze stroną słabszą, tak ze względu na stopień swych kompetencji i dostępu
do informacji, jak i możliwości ekonomiczne. Dlatego wymaga on zwiększonej ochrony
prawnej, która powinna tę nierównowagę wobec przedsiębiorcy niwelować.
Natomiast w prawie Unii Europejskiej motywy wprowadzania omawianej ochrony
kształtują się inaczej. Tutaj większe znaczenie ma wzgląd na wykonywanie przez konsumenta
jego roli w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania mechanizmu wolnej
konkurencji na wspólnym rynku. Głównym celem ochrony jest stwarzanie warunków, które
umożliwią konsumentowi podejmowanie właściwych decyzji gospodarczych, a także ułatwią
mu dokonywanie zakupów transgranicznych. Prawodawca wspólnotowy dąży nie tyle do
wyrównania osobistej pozycji konsumenta jako strony słabszej, co do wzmocnienia jego roli w
mechanizmach konkurencji i wymiany, gdyż tego wymaga zapewnienie równowagi i rozwoju
jednolitego rynku UE. Można zatem powiedzieć, że dla wspólnotowych regulacji ochronnych
bardziej charakterystyczna jest ich funkcja rynkowa niż wyrównawcza”323.
Odesłanie stosowane w większości ustaw, do definicji zawartej w części ogólnej kodeksu
cywilnego ma szczególne znaczenie, ponieważ wzmacnia pożądaną spójność systemu
prawnego. Należy jednak pamiętać, że przy wykładni tego pojęcia konieczne jest odwołanie się
do prawa europejskiego, albowiem przepisy „konsumenckie” zostały ukształtowane przez
porządek wspólnotowy. Ponadto wykładnia pojęcia konsument musi także odbywać się in casu,
czego przykładem jest wyrok Sądu Najwyższego z 10.05.2017. W uzasadnieniu Sąd wyraźnie
1
wskazał, że „w aktualnym stanie prawnym, w art. 22 k.c. określono szeroko rodzaj działań
osoby, która może być uważana za konsumenta; jest nim osoba fizyczna dokonująca czynności
prawnych, przez które należy rozumieć przede wszystkim umowy, a także i czynności prawne
jednostronne. W nieobowiązującym art. 384 § 3 k.c. działania te ograniczały się do zawarcia
umowy. W orzecznictwie sądowym wyjaśniono, iż co do zasady prawny status konsumenta
1
w rozumieniu art. 22 k.c. mógłby mieć także podmiot zaciągający wobec wierzyciela
zobowiązanie wekslowe, w tym - poręczyciel wekslowy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia
19 stycznia 2006 r., IV CK 372/05, nie publ.). Także w orzecznictwie Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości uznano, pod pewnymi warunkami, poręczyciela za konsumenta w rozumieniu
art. 2 tiret Dyrektywy 85/577 Rady z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie ochrony konsumentów
w odniesieniu do umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa- Dz.U.UE.L z dnia
31 grudnia 1985 r. (wyrok z dnia 17 marca 1998 r., C-45/96). Zgodnie z tym przepisem
„konsument” oznacza osobę fizyczną, która w transakcjach objętych dyrektywą działa
w celach, które mogą być uważane za niezwiązane z jej działalnością handlową lub zawodem.
T. Pajor w: P. Księżak, M. Pyziak-Szafnicka (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, wyd. II, kom.
do art.221 kc, teza 2.
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1

Jest to więc regulacja podobna do tej zawartej w kodeksie cywilnym. Na podstawie art. 22 k.c.
oraz w oparciu o przedstawione wypowiedzi judykatury można w niniejszej sprawie stwierdzić,
iż konsumentem w rozumieniu tego przepisu może być także osoba, która dokonuje czynności
prawnej - poręczenia wekslowego.
Przyjęcie statusu konsumenta w odniesieniu do osoby fizycznej wymaga spełnienia
jeszcze jednego warunku, to jest tego, aby czynność prawna nie była bezpośrednio związana
z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby. Brak tego warunku ostatecznie
spowodował, że we wskazanych orzeczeniach odmówiono uznania za konsumentów osoby
udzielające poręczenia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz osoby
nieprowadzące działalności gospodarczej, lecz poręczające zobowiązanie zaciągnięte przez
inną osobę działającą w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub
zawodowej. W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości został na tle
przepisów proceduralnych wyrażony pogląd, według którego art. 15 ust. 1 rozporządzenia Rady
(WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń
sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych należy interpretować
w ten sposób, że osoba fizyczna, która jest ściśle powiązana pod względem zawodowym
ze spółką, będąc na przykład jej dyrektorem zarządzającym lub większościowym wspólnikiem,
nie może zostać uznana za konsumenta w rozumienia tego przepisu, jeżeli poręcza ona weksel
wystawiony w celu zabezpieczenia zobowiązań ciążących na tej spółce z tytułu umowy
dotyczącej udzielenia kredytu (wyrok z dnia 14 marca 2013 r., wydany w sprawie C-419/11)324.
Postulaty de lege ferenda
Ocena in casu oraz dążenie ustawodawcy do definiowania pojęcia konsument przez pryzmat
kodeksu cywilnego jest z punktu widzenia spójności systemu prawnego działaniem
racjonalnym i w ocenie autorów pożądanym. Jako postulat de lege ferenda można wnioskować
o zmianę treści definicji konsumenta zawartej w ustawie prawo telekomunikacyjne. Przepis ten
dla konsumenta „przewiduje”, dwie sytuacje:
• wnioskowanie o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych lub
• korzystanie z takich usług.
A w obydwu przypadkach, odbywa się to dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu. Definicja ta jest niezależna od pojęcia
abonent i użytkownik (odrębnie zdefiniowane w ustawie). Tym samym wydaje się,
że utrzymywanie wąskiej definicji mającej charakter lex specialis, jest sui generis superfluum,
które w zestawieniu z definicją kodeksową jest zbędne. Ponadto biorąc pod uwagę dorobek
prawny Unii Europejskiej i (wcześniej) Wspólnot Europejskich oraz zasady prawa Unii
Europejskiej, w tym wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem wspólnotowym, należałoby
postulować odchodzenie od funkcji wyrównawczej do funkcji rynkowej.
Bibliografia
1. Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa 2012, wyd.
2.
2. Drugi Trzyletni Plan działania Komisji na lata 1993-1995, COM(93)378 z dnia 28 lipca
324

Wyrok SN I CSK 477/16.
96

DOSTOSOWANIE PRAWA DO WYZWAŃ TECHNOLOGICZNYCH, EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH W XXI WIEKU

1993r.
3. Gniewek E., Machnikowski P., Kodeks Cywilny. Komentarz, Warszawa 2017, wyd.8.
4. Kańska K., Ochrona ekonomicznych interesów konsumentów w prawie Unii
Europejskiej na przykładzie dyrektywy 93/13/EWG w: E. Piontek, A. Zawadzka
„Szkice z prawa Unii Europejskiej”, t. II, Prawo materialne, Zakamycze 2003.
5. Katner W.J. , Pisuliński J., w: System Prawa Prywatnego, t. 7, Warszawa 2011.
6. Księżak P., Pyziak-Szafnicka M. ,(red.red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna,
wyd. II.
7. Kunkiel-Kryńska A., „Metody harmonizacji”, Lex/el. 2013.
8. Kuryłowicz M., Wiliński A., Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, wyd. Wolters
Kluwer , wyd.5.
9. Lewaszkiewicz-Petrykowska B. , Pojęcia konsumenta, [w:] Model prawnej ochrony
konsumenta, G. Rokicka (red.), Urząd Antymonopolowy, Warszawa 1996.
10. Łętowska E. , Europejskie prawo umów konsumenckich. Warszawa 2004.
11. Osajda K. , Kodeks Cywilny. Komentarz, Warszawa 2019, wyd. 22.
12. Osajda K. (red.), Prawo konsumenckie. Komentarz Tom VII., Warszawa 2019.
13. Safjan M., Bosak L., Konstytucja RP. T.I. Komentarz do art.1-86. Wydawnictwo
CH Beck, Warszawa 2016, wyd.1.
14. Sołtys B. w:Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz.
B. Kaczmarek-Templin (red), P. Stec, D. Szostek, Warszawa 2014 wyd. 1.
15. Szczepańska K.
Pojęcie konsumenta w „dyrektywach konsumenckich”
Unii Europejskiej i orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
– wybrane aspekty prawne.
16. Ślusarczyk M., Prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę o ograniczonej
zdolności do czynności prawnych na tle regulacji o zarządzie sukcesyjnym w: Regulacje
prawne a funkcjonowanie polskiej gospodarki, red A.Krzysztofek, K.Szewczyk,
A. Borcuch, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2019.
17. Rządowski M. , Pojęcie konsumenta a umowy mieszanego użytku w prawie polskim,
MOP 2016, Nr 17.
18. Reich N., Europäisches Verbaucherrecht, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden
1996
19. Wiewiórowska-Domagalska A. w: Glosa do uchw. SN(7) z 17.11.2011 r., III CZP 5/11,
EPS 2013, Nr 3.
Orzecznictwo:
1. Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29.02.2000 r. III CZP 26/99 (OSNC
2000/9/152).
2. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13.9.2005 r., K 38/04, OTK-A 2005, Nr 8, poz.
92.
3. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21.04.2004 r. K 33/03, Lex.
4. Wyrok SA w Warszawie z 2.9.2010 r., I ACa 514/10, Legalis.
5. Wyrok SN z 13.6.2012 r. II CSK 515/11, Legalis.
6. Wyrok TSWE z 14.3.1991 r., Di Pinto, C-361/89, EU:C:1991:118.
7. Wyrok SN I CSK 477/16, Lex.

97

DOSTOSOWANIE PRAWA DO WYZWAŃ TECHNOLOGICZNYCH, EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH W XXI WIEKU

THE EVALUATION OF VALIDITY, EFFECTIVENESS AND LEGITIMACY OF THE REGULATIONS
IN THE FIELD OF A CONSUMER PROTECTION WITH DE LEGE FERENDA POSTULATES
Summary: The article describes consumer definitions existing in polish law system and shows their diversity. The
definitions analysis tries to organise terminology concerning consumer, from the narrowest to the widest range of
meaning. The consideration leads to a criticism of simultaneous presence of many consumer definitions, which
are introduced to the law system to define the same subject but in the purpose to assign it different rights and
duties. The authors come to the conclusion that the amount of definitions ought to be reduced.
Keywords: consumer, consumer protection, consumer sales, unfair competition, consumer credit.
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Marlena Mizerska325
SKUTKI PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI OSOBOWEJ
W KAPITAŁOWĄ Z UWZGLĘDNIENIEM KONSEKWENCJI
PODATKOWYCH
Streszczenie: W prawie polskim istnieje ustawowy podział na spółki osobowe i kapitałowe. Obie grupy
wyróżniają się różnorakimi cechami, które są bardziej bądź mniej atrakcyjne dla przedsiębiorcy w zależności od
etapu, na którym znajduje się jego działalność gospodarcza. Wraz z wprowadzeniem w życie Kodeksu Spółek
Handlowych umożliwiony został pełen wachlarz przekształceń między nimi. Celem rozdziału jest przedstawienie
jednego zagadnienia w całej tematyce zmian formy działalności – skutków przekształceń spółek osobowych
w kapitałowe. Poruszona została również tematyka skutków podatkowych z uwagi na fakt, że prawo podatkowe
jest nieodłącznym elementem działalności gospodarczej.
Słowa kluczowe: prawo podatkowe, przekształcenia spółek osobowych, skutki podatkowe.

Wstęp
Wybrana przez wspólników forma działalności w postaci spółki osobowej może po czasie
okazać się jako forma blokująca rozwój. Przyczyny mogą być różne – chęć zebrania kapitału
czy zmniejszenia odpowiedzialności wspólników. Już na wstępie warto zaznaczyć, że kwestia
odpowiedzialności wspólników za zobowiązania kształtuje się w bardziej atrakcyjny sposób
w spółkach kapitałowych. Stąd może pojawić się decyzja o przekształceniu. Niesie za sobą
szereg skutków nie tylko tych wynikających z prawa handlowego, ale również podatkowego.
Brak świadomości ich występowania może nastręczyć przedsiębiorcom nie tylko pewnych
problemów, ale niektóre powstałe skutki mogą być dużym i negatywnym zaskoczeniem.
Stąd decyzja o omówieniu w niniejszej publikacji małego, ale znaczącego wycinka całej
regulacji dotyczącej przekształceń.
Zagadnienia ogólne
Aby mówić o skutkach przekształceń spółek osobowych właściwe będzie najpierw pochylić się
nad zagadnieniami ogólnymi oraz pewną siatką pojęciową. Dopiero po przedstawieniu
powyższych kwestii zostaną omówione skutki – zarówno podatkowe jak i te na gruncie
przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
Możliwość przekształceń wynika z art. 551 Kodeksu Spółek Handlowych.
Ustawodawca umożliwia przekształcanie spółek osobowych w spółki kapitałowe,
spółek kapitałowych w spółki osobowe, spółek kapitałowych w inne spółki kapitałowe,
spółek osobowych w inne spółki osobowe oraz przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną
i przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą we własnym imieniu w jednoosobową
spółkę kapitałową. Dostępny jest zatem pełen wachlarz rozwiązań.
Omawianie problematyki przekształcania spółek osobowych w kapitałowe należy
rozpocząć od zaznaczenia, że ustawodawca posługuje się dwoma terminami – spółka
przekształcana (czyli ta, której forma prawna będzie zmieniana) oraz przekształcona
(już po zmianie struktury organizacyjno-prawnej)326.
Studentka, Uniwersytet Łódzki.
P. Pinior, Art. 551 KSH, w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J. Strzępka, CH Beck,
Warszawa 2016.
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Doktryna rozróżnia przekształcenie na dwa rodzaje: gospodarcze i prawne.
Oba typy polegają na zmianie formy prawnej i typu podmiotu. Przekształcenie gospodarcze
musi prowadzić do likwidacji jednego podmiotu i powstania innego na jego miejsce.
Przekształcenie prawne natomiast nie ma na celu likwidacji podmiotu a jedynie zmianę jego
typu. Ten sam podmiot działać będzie działać dalej, ale już w zmienionej formie prawnej327.
Katalog przekształceń prawnych jest zamknięty i nie ma możliwości zastosowania per
analogiam procedur prawnych już istniejących. Należy natomiast pokreślić, że w przypadku
braku przepisów umożliwiających przekształcenie prawne podmiot dokonując przekształcenia
gospodarczego osiągnie pożądane skutki prawne.328 W takim wypadku będzie to
przekształcenie zgodnie z przepisami prawa aczkolwiek bez zastosowania specjalnej procedury
i uregulowanej odrębnie procedury. Ewolucji ulegają również przepisy prawa – przekształcenie
gospodarcze staje się w wyniku nowelizacji przekształceniem prawnym. „Do dnia 1.7.2011 r.,
tj. do dnia wejścia w życie ustawy z 25.3.2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla
obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 106, poz. 622 ze zm.) przekształcenie spółdzielni pracy
w spółkę handlową […] albo transformacja jednoosobowej działalności gospodarczej
w jednoosobową spółkę kapitałową […] miały charakter przekształcenia gospodarczego.
Dopiero wprowadzenie szczególnych regulacji w zakresie procedury przekształcenia na mocy
ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych, odpowiednio w art. 203e–203x PrSpółdz oraz
art. 5841–58413 KSH, nadało wyżej przywołanym przekształceniom walor przekształcenia
prawnego”329.
Zdolność przekształceniowa
Rozpoczynając rozważania dotyczące zdolności przekształceniowej spółki należy przede
wszystkim wskazać na treść art. 551 § 4 wskazujący, że spółka będąca w likwidacji, która
rozpoczęła podział majątku oraz spółka w upadłości nie mogą być przekształcane.
Samo otwarcie likwidacji nie stoi w opozycji do możliwości przekształcenia. Nie jest to
możliwe dopiero, gdy dojdzie do podziału majątku, który polega na zwrocie wspólnikom
i akcjonariuszom wkładów, wartości kładów oraz podziale majątku spółki, który pozostał
po zaspokojeniu wierzycieli330.
Jeżeli chodzi o zakaz przekształcania spółki w upadłości to należy zwrócić uwagę,
za S. Zarębińską, na art. 543 prawa upadłościowego i naprawczego, że postępowanie
upadłościowe obejmuje likwidację majątku upadłego. Wymagane jest również postanowienie
sądu o ogłoszeniu upadłości a więc nawet jeżeli spółka wykazuje same straty może zostać
przekształcona. Upadłość z możliwością zawarcia układu nie blokuje możliwości
przekształcenia.331 Możliwe jest jednak ograniczenie zdolności do przekształcenia upadającej
spółki, wobec której sąd wydał postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego.
W takim wypadku sam układ musi zawierać ograniczenia. Gdy postanowienie stwierdzające

S. Zarębińska, Art. 551 KSH, w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, CH Beck, Warszawa
2018, wersy 1 – 5.
328
Ibidem, wersy 1 – 5.
329
M. Tofel, Art. 551 KSH w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz., red. J. Bieniak, M. Bieniak,
G. Nita-Jagielski, CH Beck, Warszawa 2019, Nb. 1.
330
S. Zarębińska, op. cit., wersy 18 – 20.
331
S. Zarębińska, op. cit., wersy 24 – 27.
327
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wykonanie układu się uprawomocni spółka odzyskuje pełną zdolność przekształceniową
w przypadku gdyby jej nie posiadała.332
Zdolności przekształceniowej nie ma również spółka w likwidacji, która rozwiązywana
jest na podstawie art. 21 lub 271 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Umożliwienie
przekształcenia spółce rozwiązanej na takiej podstawie podważałoby skuteczność orzeczenia
sądowego. Jeżeli jednak orzeczenie zapadło w trybie art. 271 pkt. 1 czyli na żądanie wspólnika
bądź członka organu spółki, gdy osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły
inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki to nadal istnieje możliwość
przekształcenia. Wspólnik ma wtedy możliwość zastosowania przepisów art. 564 i 565
Kodeksu Spółek Handlowych dotyczących oświadczenia o uczestnictwie w spółce
przekształconej oraz roszczenia o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości udziałów lub akcji
w spółce przekształcanej.333
Przedstawiciele niektórych wolnych zawodów mogą działać wyłącznie w formie spółki
osobowej z wyłączeniem spółki komandytowo – akcyjnej. W przypadku przekształcenia
jej w spółkę kapitałową konieczna będzie zmiana przedmiotu działalności. W przypadku,
gdy pomimo dokonania przekształcenia podmiot nie zmieni przedmiotu konieczne będzie
orzeczenie o rozwiązaniu spółki na podstawie art. 21 § 2 KSH. Zwracając jednak uwagę na
pogląd M. Rodzynkiewicza należy również podkreślić znaczącą rolę sądu rejestrowego,
który powinien odmówić dokonania wpisu.334 Szczegółowe regulacje znajdują się w ustawach
dot. poszczególnych wolnych zawodów i nie będą wyczerpująco omawiane na gruncie
artykułu.
Sama przesłanka powodująca niemożność przekształcenia może powstać nie tylko przed
przekształceniem, ale również w toku. Wtedy należy wstrzymać transformację a jeżeli
dokumenty zostały już złożone do rejestry to sąd powinien wydać odmowę wpisu. Podobnie to
wygląda w przypadku zgłoszeni wniosku o ogłoszenie upadłości: „Jeżeli na etapie
postępowania w przedmiocie zarejestrowania przekształcenia okaże się, że względem spółki
przekształcanej lub przez samą tę spółkę został zgłoszony wniosek o ogłoszenie jej upadłości,
to wówczas sąd rejestrowy powinien zawiesić postępowanie rejestrowe do czasu
prawomocnego rozstrzygnięcia tego wniosku, który stanowi prejudykat względem
postępowania w przedmiocie zarejestrowania przekształcenia (por. art. 177 § 1 pkt 1 KPC
w zw. z art. 7 KRSU w zw. z art. 13 § 2 KPC”335.
Warte kilku słów wyjaśnienia jest pojęcie „dzień przekształcenia”. Art. 552 KSH stanowi,
że Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej
do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę
przekształcaną336.
Wpis ma charakter konstytutywny i powoduje zmianę formy prawnej spółki
przekształcanej w dniu wpisu spółki przekształconej do rejestru. Nie jest on dokonywany
z urzędu a na wniosek. Zadaniem sądu rejestrowego jest zbadanie czy zostały dokonane
czynności faktyczne i prawne w ustawowych terminach. W przypadku spółek osobowych
M. Rodzynkiewicz, Art. 551 KSH w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. red. A. Opalski, T. 4, C.H. Beck,
Warszawa 2016, nb. 20.
333
M. Tofel, op. cit., nb. 16.
334
M. Rodzynkiewicz, op. cit., nb. 2.
335
M. Rodzynkiewicz, op. cit., Nb. 21-22.
336
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, t.j. Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037 ze zm.
332
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składają go wszyscy wspólnicy posiadający praw prowadzenia spraw. Ze względu na
tożsamość podmiotów wpis spółki przekształconej oraz wykreślenie przekształcanej
dokonywane są w jednym postępowaniu sądowym337. Brak jest formy przejściowej
tzn. przykładowo przekształcana w spółkę z o.o. spółka jawna nie działa do tej pory jako spółka
z o.o. w organizacji338.
Na wniosek zarządu spółki przekształconej albo wszystkich wspólników prowadzących
sprawy dokonywane jest ogłoszenie o przekształceniu. Wniosek taki dołączany jest razem
z wnioskiem o wpis. Następuje ono w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w inny
sposób jeżeli wymaga tego umowa spółki lub statut i powinno zawierać oznaczenie sądu
rejestrowego, datę wpisu, numer rejestru spółki przekształconej oraz dane przekształcanej.
Wartym odnotowania jest fakt, że doktryna zwraca uwagę na to, że w przypadku spółek
osobowych prawo do prowadzenia spraw spółki nie jest równoznaczne ze składaniem
oświadczeń woli w jej imieniu i powinno następować zgodnie z zasadami reprezentacji.
Ponadto wniosek składany razem z tym o rejestrację pozwala twierdzić, że tak naprawdę
wspólnicy z prawem do reprezentacji tego dokonują339. Nie wiadomo zatem dlaczego
uregulowano odrębnie 569 i 570 KSH. Ponadto , dokonując wykładni tych dwóch przepisów
należy zwrócić uwagę na wątpliwości przedstawione przez M. Rodzynkiewicza: „Wniosek
o zarejestrowanie przekształcenia łączący się ex lege z opłaceniem, a następnie dokonaniem
ogłoszenia wpisu, będzie literalnie rzecz oceniając niewystarczający, bo trzeba będzie jeszcze
raz odrębnie dokonać ogłoszenia o przekształceniu, tym razem z wniosku wspólników
prowadzących sprawy spółki”. Niemniej regulacja art. 569 w związku z art. 13 ustawy o KRS
stanowiącym, że wpisy do Rejestru podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym pozwala twierdzić, że art. 570 jest konsumowany i nie jest potrzebny340.
W ciągu 3 miesięcy od dnia przekształcenia spółka przekształcana zamyka swoje księgi
rachunkowe i na ten sam dzień otwiera księgi rachunkowe przekształconej. Ta druga czynność
powinna być wykonana w ciągu 15 dni od przekształcenia341.
Regulacja art. 554 KSH nakazuje, aby w przypadku zmiany brzmienia firmy w związku
z przekształceniem, które to polega na czymś więcej niż na zmianie oznaczenia wskazującego
na charakter spółki należy przez okres co najmniej roku podawać w nawiasie dawną firmę
z dodaniem wyrazu „dawniej”. Wynika to z chęci ochrony wierzycieli, zapewnienia
bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego oraz możliwości dalszego identyfikowania
spółki przez klientów.
Skutki przekształcenia na gruncie Kodeksu Spółek Handlowych
Art. 553 Kodeksu Spółek Handlowych dotyczy kontynuacji praw, obowiązków, uprawnień
administracyjnoprawnych oraz sytuacji wspólników. Żeby kompleksowo przedstawić
problematykę, którą reguluje, każdy paragraf zostanie omówiony osobno.
§1 stanowi, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki
przekształcanej. Do przekształceń spółek nie znajdzie zastosowania jednak zasada sukcesji
S. Zarębińska, Art. 552 KSH, op. cit., wersy 1–5.
M. Rodzynkiewicz, Art. 552 KSH op. cit., nb. 2.
339
P. Pinior, Art. 570 KSH, op. cit., nb. 1.
340
M. Rodzynkiewicz, Art. 570 KSH, op. cit., nb. 1-3.
341
M. Rodzynkiewicz op cit, nb. 3.
337
338
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uniwersalnej a zasada kontynuacji. Efektem tego jest brak konieczności zmiany treści
stosunków cywilnoprawnych oraz kwestii procesowych342.
Stanowisko to jest powszechnie utrwalone w orzecznictwie Sądu Najwyższego,
np.: Przekształcenie podmiotowe spółki handlowej stanowi kontynuację dotychczasowej spółki,
tylko w nowej formie prawnej, co oznacza, że jest to nadal ta sama, choć nie taka sama spółka.
Staje się ona jako spółka przekształcona podmiotem wszystkich praw i obowiązków spółki
przekształcanej, o charakterze cywilnoprawnym i organizacyjnym (art. 551 § 1 i art. 553 k.s.h.).
Jest to podobne, ale nie tożsame z sukcesją uniwersalną, która jako skutek występuje w razie
łączenia lub podziału spółek handlowych, bo w wypadku przekształcenia nie ma sukcesora (jak
w przypadku nabycia spadku) i przeniesienia praw na inną osobę. Jak podnosi się trafnie w
orzecznictwie, wynika to ze zmiany organizacyjno-prawnej struktury spółki przy zachowaniu
tożsamości podmiotu i jest to neutralne dla praw i obowiązków, których podmiotem spółka ta
cały czas pozostaje.
Ponadto, zasada kontynuacji dotyczy to nie tylko stosunków z umów, ale również
deliktów czy bezpodstawnego wzbogacenia oraz innych gałęzi prawa jak prawo pracy
czy prawo zamówień publicznych343.
Prawo zamówień publicznych nie tylko nie zawiera ograniczeń zasady kontynuacji,
ale również pozawala na stosowanie KC w sprawach nieuregulowanych, co jest logiczną
konsekwencją tego, że postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
ma prowadzić do zawarcia umowy cywilnoprawnej. Jeżeli chodzi o art. 231 Kodeksu Pracy
to nie znajdzie on zastosowania przy przekształceniu spółek z uwagi na to, że nie ma mowy
o dwóch odrębnych podmiotach. Natomiast w przypadku weksli wszelkie zobowiązania
i prawa przechodzą ze spółki przekształcanej na przekształconą344.
Przekształcenie spółki niesie za sobą zmianę formy prawnej, ale zachowana zostaje
ciągłość bytu prawnego. Ważnym zauważenia jest również fakt, że mamy do czynienia z tym
samym podmiotem praw i obowiązków, ale z innym podmiotem prawa. W związku z tym nie
można mówić o następstwie prawnym, ponieważ spółka przekształcona nie jest następcą
prawnym przekształcanej i zachodzi tożsamość podmiotowa obu spółek345. Powyższe zasady
nie mają odniesienia do przekształcanej spółki cywilnej oraz przedsiębiorcy będącego osobą
fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą jednak nie będą
przedmiotem rozważań w niniejszej publikacji.
Art. 553 § 2 Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń,
koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa
lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.
Sama literalna wykładnia przepisu wyjaśnia jego clue – spółka przekształcona może być
podmiotem zezwolenia, koncesji albo ulgi, które zostały przyznane jej przed przekształceniem.
Ustawa lub decyzja o udzieleniu danego uprawnienia może stanowić, że albo spółka
przekształcona nie będzie podmiotem bądź też będzie wymagać zgody innego organu jak ma
to miejsce np. w przypadku spółki będącej nadawcą – wymagana jest zgoda Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji.
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Stanowisko to potwierdza Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia
9 sierpnia 2013 r. sygn. II FSK 2289/11: „w art. 553 § 1 k.s.h. ustawodawca ustanowił zasadę
kontynuacji praw i obowiązków cywilnoprawnych, a w art. 553 § 2 k.s.h. zasadę ograniczonej
kontynuacji praw i obowiązków administracyjnych”. Zatem ograniczona kontynuacja praw
i obowiązków administracyjnych przejawia się właśnie w tym, że to ustawa dotycząca prawa
lub obowiązku administracyjnego ma wyraźnie stanowić o dopuszczalności kontynuacji.
Art. 553 § 3 Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się
z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. Wspólnicy powinni w trakcie
przekształcania złożyć oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej i z dniem
przekształcenia stają się jej wspólnikami. W przypadku, gdy nie wyrażą takiej chęci
przysługiwać im będzie roszczenie o wypłatę wartości udziałów lub akcji346.
Sytuacja wierzycieli nie zmienia się uwagi na zasadę kontynuacji oraz tożsamość
stosunków cywilnoprawnych obu spółek. Sąd Najwyższy w wyroku sygn. V CSK 336/15
zaznaczył, że w związku z zasadą kontynuacji ulega zmianie tylko forma organizacyjno
– prawna a spółka cały czas pozostaje podmiotem praw i obowiązków, treść ich nie ulega
zmianie a tym samym taka sama pozostaje sytuacja wierzycieli347. Wprawdzie w przypadku
przekształcenia spółki osobowej w kapitałową zmienia się zasada odpowiedzialności za
zobowiązania jedna ustawodawca prewencyjnie wprowadził art. 574 Kodeksu Spółek
Handlowych, który stanowi, że „Wspólnicy przekształcanej spółki osobowej odpowiadają na
dotychczasowych zasadach solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania spółki
powstałe przed dniem przekształcenia przez okres trzech lat, licząc od tego dnia”.
Kodeks Handlowy nie przewidywał przekształceń stąd przepis dotyczący odpowiedzialności
wspólników spółki przekształcanej pojawił się dopiero w Kodeksie Spółek Handlowych.
Przepis ten ma charakter gwarancji dla wierzycieli, że wspólnicy spółki będący dłużnikami nie
będą uciekać od odpowiedzialności poprzez przekształcanie formy prawnej prowadzonej
działalności. Istotną kwestią jest natomiast poruszony w wyroku Sądu Najwyższego (sygn.
I CSK 154/09) sposób dochodzenia należności przez wierzycieli. Zgodnie z nim, mimo
subsydiarnego charakteru odpowiedzialności wspólnika, mogą oni żądać należności
od wspólników i spółki z pominięciem bezskutecznej egzekucji z majątku spółki. Ponadto
do ponoszenia odpowiedzialności nie jest konieczne, by wspólnik spółki przekształcanej
był również wspólnikiem przekształconej348.
Negatywnym skutkiem dla wierzyciela jest rozumienie terminu trzech lat.
Jedno stanowisko mówi o tym, że odpowiedzialność wygasa z mocy prawa po upływie trzech
lat, nie ma zastosowania przerwanie terminów przedawnienia a wierzyciela nie chroni nawet
postępowanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. Drugie natomiast, że jest to termin
przedawnienia a więc wszystko, co dotyczy przerwania jego biegu może być zastosowane
niemniej nadal jest to ograniczenie odpowiedzialności dłużników tylko do trzech lat349.
W artykule 573 znajduje się odesłanie do przepisów o spółce akcyjnej w przypadku
przekształcenia spółki komandytowo – akcyjnej w spółkę akcyjną. Przepisy te dotyczą treści
346
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dokumentu akcji, zobowiązania akcjonariusza do wniesienia pełnego wkładu na akcje
oraz terminów i wysokości wpłat na akcje.
Spółka akcyjna powinna wydać dokumenty akcji a akcjonariusz nabywa roszczenie
o wydanie ich w ciągu miesiąca od przekształcenia. Zobowiązany jest natomiast do pokrycia
pełnego wkładu na akcje gdyby okazało się, że kapitał zakładowy nie został pokryty w całości
przy procedurze przekształcenia. Oczywiście wspólnicy spółki przekształcanej nie wnoszą na
nowo wkładów, ponieważ majątek spółki przekształcanej staje się majątkiem i wkładem
przekształconej350.
Art. 573 § 2 stanowi, że dokumenty akcji przekształconej spółki komandytowo – akcyjnej
ulegają unieważnieniu z dniem przekształcenia. Oznacza to, że z mocny samego prawa
i automatycznie tracą one moc prawną wraz z dniem przekształcenia. Spółka przekształcana
jest wykreślana z rejestru a więc jej akcje nie mogą stanowić tytułu uczestnictwa w spółce
akcyjnej z uwagi na to, że dokument powinien określać zmienianą z powodu przekształcenia
firmę. Należy również zwrócić uwagę na błędną redakcję tego paragrafu – mowa jest o spółce
przekształcanej natomiast przepis (błędnie) mówi o przekształconej351.
Skutkiem powyższych przepisów jest możliwość dochodzenia przez spółkę akcyjną
pełnego pokrycia akcji przez akcjonariuszy spółki komandytowo – akcyjnej również od
akcjonariuszy, którzy nie będą uczestniczyć w spółce przekształconej352.
W przypadku przekształcenia spółki komandytowo – akcyjnej w spółkę z o.o.
akcjonariusz spółki przekształcanej stanie się wspólnikiem przekształconej.
Skutki podatkowe
Art. 93a Ordynacji Podatkowej dotyczy osób prawnych, które w wyniku przekształcenia innej
osoby prawnej lub spółki niemającej osobowości prawnej. Stanowi on, że osoba prawna
powstała w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje
we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej
osoby lub spółki.
Na gruncie prawa handlowego następstwo prawne i kontynuacja są rozróżniane jednak
w prawie podatkowym te zagadnienia są rozumiane tożsamo. Powodują one wstąpienie
w prawa i obowiązki podatkowe. W przypadku przekształcenia spółki osobowej w kapitałową
sukcesja podatkowa nie obejmie praw i obowiązków dotyczących wspólników
jako podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto, na przekształconą spółkę
przejdą „skutki podatkowe zdarzeń zaistniałych w spółce przekształcanej i ujętych
w prowadzonych przez nią ewidencjach dla celów podatkowych, które wystąpiłyby w tej spółce,
gdyby przekształcenie nie miało miejsca”. W przypadku VAT przejdą natomiast wszystkie
uprawnienia i obowiązki, chyba że przepis szczególny będzie stanowić inaczej353.
W przypadku przekształcenia nie zaistnieje obowiązek podatkowy wynikający z ustawy
o podatku od towarów i usług – zgodnie z art. 7 i 8 wyżej wymienionej ustawy nie są spełnione
przesłanki, aby przekształcenie spółki osobowej w kapitałową zakwalifikować jako dostawę
towarów bądź świadczenie usług. Ponadto, przekształcenie nie ma związku z likwidacją spółki
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– działalność gospodarcza jest kontynuowana w innej formie prawnej przez spółkę
przekształconą.
Przekształcenie spółki może nieść za sobą skutki w postaci obowiązku zapłaty podatku
od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 3 pkt. 3. w związku z art. 1 ust.
1 pkt. 1 lit. k opodatkowaniu podlega umowa spółki, za którą uważamy przekształcenie lub
łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej
lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej. Wyłączenia zawarte przez
ustawodawcę w art. 2 ust. 6 dot. umów spółek nie obejmują spółek osobowych.
Przy przekształceniu spółki osobowej w kapitałową podstawę opodatkowania stanowi
wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia
a podatek wynosi 0,5% i obciąża spółkę przekształconą.
Należy jednak przytoczyć orzeczenie SN, które stanowi, że „W judykaturze ukształtował
się pogląd, że z treści art. 9 pkt 11 lit. a, art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw.
z art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, iż opodatkowaniu
przy przekształceniu spółek podlegają wkłady do spółki osobowej ponad tę ich część, która
- co do zasady - podlegała już opodatkowaniu, a więc w tym zakresie zastosowanie znaleźć
może zwolnienie podatkowe obowiązujące na podstawie art. 9 pkt 11 lit. a wymienionej ustawy
(por. wyroki w sprawach II FSK 1797/13, II FSK 1313/14, czy też II FSK 1477/15)”354.
Art. 16h ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy kontynuacji
odpisów amortyzacyjnych. Spółka powstała z przekształcenia dokonuje odpisów
amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuuje
metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony. Musi jednak uwzględnić metody
i stawki przyjęte przez spółkę kapitałową355.
Możliwości wykorzystania nadanego spółce osobowej NIP w przypadku bycia
podatnikiem lub płatnikiem są ograniczone. Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników jasno stanowi, że NIP należny podatnikowi i płatnikowi nie przechodzi
na następcę prawnego a wygasa w razie ustania bytu prawnego tych podmiotów356.
Na sam koniec publikacji należy zwrócić uwagę na najbardziej dotkliwy dla wspólników
skutek tj. podwójnie opodatkowani zysku. Polski system podatkowy opiera się na podziale na
podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych.
Spółka osobowa (z wyjątkiem spółki komandytowo – akcyjnej) nie jest podatnikiem podatku
dochodowemu, są nimi natomiast jej wspólnicy. Spółka kapitałowa najpierw zapłaci podatek
dochodowy od osób prawnych a następnie po raz kolejny zrobią to wspólnicy – w przypadku
wypłaty dywidendy uiszczą podatek dochodowy od osób fizycznych.
Zakończenie
Pozornie prosta instytucja jaką jest przekształcenie może spowodować szereg daleko idących
skutków, które tylko w niewielkim stopniu zostały powyżej omówione. Osoba podejmująca się
rozwinięcia swojego biznesu i przejścia na formę bardziej dla niej opłacalną musi niestety mieć
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2017 r., II FSK 3697/14.
Pismo z dnia 2 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie, IPPB3/423-892/09-8/MS oraz pismo z dnia
26 stycznia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach, IBPBI/2/423-133/10/JD.
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świadomość, iż problematyka przekształcenia spółki osobowej w kapitałową jest nie tylko
rozbudowana, ale również skomplikowana poprzez szerokie oraz niejednolite orzecznictwo,
szczególnie w prawie podatkowym. Przygotowując się do przekształcenia nie należy
bagatelizować żadnej gałęzi prawa i dokonać kompleksowego planu zanim podejmie się
jakiekolwiek działania. Na uwadze należy mieć również czas, który zajmie np. rejestracja.
Sama zmiana formy organizacyjnej jest tylko wstępem do dalszych optymalizacji
oraz inwestycji. Niestety skomplikowanie procedur, niejednolitość przepisów i orzecznictwa
a także spotykanie się z aparatem urzędniczym i sądowym może nastręczyć wiele trudności
z uwagi na to, że przyjazność i prostota prawa nadal od wielu lat pozostaje tylko politycznym
sloganem.
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THE CONSEQUENCES OF TRANSFORMING OF PERSONAL COMPANIES INTO CAPITAL
COMPANIES WITH REGARD TO TAX CONSEQUENCES
Summary: In Polish law there is a statutory division into personal and capital companies. Both groups are
distinguished by a variety of features that are more or less attractive to the entrepreneur depending on the stage at
which his business is stationed.
With the implementation of the Code of Commercial Companies, a full range of transformations between them
was made possible. The aim of the article is to present one topic in the whole subject of transformations - the
consequences of transformations of personal companies into capital companies. Attention was also paid to the tax
consequences due to the fact that tax law is an inseparable element of economic activity.
Keywords: tax law, transformation of a personal company, tax consequences.
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Monika Mojza357, Michał Rzepka358
STAŻ A STOSUNEK PRACY – NIWELACJA RÓŻNIC JAKO
ODPOWIEDŹ NA DYLEMAT SPOŁECZNO-EKONOMICZNY
POLITYKI ZATRUDNIENIA
Streszczenie: W artykule przeanalizowano dwa sposoby świadczenia pracy: w ramach stażu na podstawie umowy
o staż oraz poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. W oparciu o porównanie ich istotnych elementów
w zakresie normatywnym wyłonione zostały obszary rozbieżności, które stanowią jednocześnie o odmiennych
charakterach obu tych stosunków. Ponadto w ramach wyłonionych różnic określono możliwości niwelacji
odrębności, których zastosowanie przybliży stosunek pracy do stażu bez zmiany ich natury.
Wnioski z przeprowadzonych badań stanowią podstawę do stwierdzenia, że możliwe jest zbliżenie obu stosunków
z zachowaniem ich swoistości.
Słowa kluczowe: zatrudnienie, staż, pracownik, stażysta.

Wstęp
Współczesna cywilizacja związana jest nierozłącznie z polityką zatrudnienia. W szerokim
rozumieniu obejmuje ona nie tylko działania w obrębie świadczenia pracy, ale także
aktywizację zawodową. Praca wykonywana jest w różnych formach, zarówno pracowniczych,
jak i niepracowniczych, będących coraz częstszą podstawą zatrudnienia359. Nie ulega jednak
wątpliwości, że w sferze normatywnej najbezpieczniejsze jest posiadanie przymiotu
pracownika. Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.:
Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) – dalej k.p., jest nim osoba zatrudniona na podstawie umowy
o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Istotą jest więc tutaj
stosunek pracy zdefiniowany w art. 22 § 1 k.p. czyli zobowiązanie zachodzące między
pracownikiem, który ma wykonywać pracę, a pracodawcą – zobligowanym do zatrudnienia
pracownika za wynagrodzeniem360. Będąc podmiotem stosunku pracy pracobiorca ma
zagwarantowane reżimem prawnym tak istotne elementy jak chociażby: wynagrodzenie,
wymiar urlopu, uprawnienia rodzicielskie, gratyfikacje wynikające z nadgodzin i pracy w porze
nocnej czy też ochronę trwałości stosunku pracy. Nierzadko jednak z uwagi na brak
wymaganego doświadczenia danej osoby i uzasadnioną obawę pracodawcy związaną
z ryzykiem osobowym zatrudnienia, stosunek pracy nie jest nawiązywany, wówczas pozostaje
świadczenie pracy w formie niepracowniczej lub wizja bezrobocia. Niemniej, dokonanie
rejestracji w powiatowym urzędzie pracy poprzez uzyskanie statusu bezrobotnego i udział
w stażu czyli instrumencie wspierającym aktywizację zawodową, daje możliwość zmniejszenia
ryzyka pracodawcy i zachęcenia go do zwiększenia zatrudnienia361. Jak jednak wynika z badań
rynku pracy, od 2014 roku spada ilość osób biorących udział w wymienionej formie pomocy362.
Mgr, pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej" zamiast "Mgr, Powiatowy Urząd Pracy
w Rudzie Śląskiej.
358
Mgr, doktorant, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji.
359
Zob. K. Baran [w:] Kodeks pracy. Komentarz , red. K. Baran, Warszawa 2018, s. 37.
360
Zob. G. Goździewicz, T. Zieliński [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa 2017, s. 183.
361
Zob. E. Staszewska, Środki prawne przeciwdziałania bezrobociu, Warszawa 2012, s. 185.
362
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Wspieranie przez urzędy pracy rozwoju zasobów ludzkich
środkami Funduszu Pracy. Dane statystyczne 2013 – 2017, Warszawa 2018, s. 29. http://psz.praca.
gov.pl/documents/10828/167955/Broszura%20statystyczna%202013-2017.pdf/e2e2497d-78f8-499a-a170-50810
aa9275a?t=1549015006068 (dostęp 23 sierpnia 2019 r.).
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Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być zbytnie oddalenie statusu stażysty od statusu
pracownika, co wpływa na obniżenie atrakcyjności stażu, szczególnie dla osoby bezrobotnej.
Zasadniczo dysonans ten jest niekorzystny właśnie z punktu widzenia bezrobotnego,
ale nie można wykluczyć sytuacji, kiedy będzie on działał na jego korzyść, kosztem zakładu
pracy. Wyzwaniem jest zniwelowanie istotnych rozbieżności tak, aby z jednej strony
uatrakcyjnić staż jako dobry sposób nabywania umiejętności i doświadczeń przez osoby
bezrobotne i ograniczyć ryzyko zatrudnienia niedoświadczonej osoby przez pracodawcę,
z drugiej natomiast – przybliżyć oba statusy z zachowaniem ich charakterystyk i celów dla
jakich zostały unormowane.
Celem opracowania jest zatem analiza podstawowych elementów stosunku stażowego
oraz jego porównanie z regulacjami Kodeksu pracy w zakresie stosunku pracy. Poprzez metodę
komparatystyczną i formalno-dogmatyczną możliwe będzie ustalenie najistotniejszych
obszarów różnicujących, których normatywne dostosowanie do obecnych wyzwań
społeczno-ekonomicznych w tej kwestii zbliży oba stosunki z zachowaniem ich swoistości,
co z kolei wpłynie pozytywnie na odbiór stażu przez podmioty działające na rynku pracy.
Stosunek stażowy a stosunek pracy – istotne różnice stanowiące o ich swoistości
Instytucja stażu uregulowana została w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 ze zm.) - zwana
dalej Ustawą lub Ustawą o promocji (…) oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu
przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160) - zwane dalej rozporządzeniem. Ustawodawca
określił charakterystykę stażu w art. 2 ust. 1 pkt 34 Ustawy jako nabywanie umiejętności
praktycznych do wykonywania pracy poprzez realizację zadań w miejscu pracy, jednakże bez
nawiązania stosunku pracy. Długość jego trwania nie może przekroczyć 6 miesięcy albo
12 miesięcy363. Obecna ewolucja rynku pracy wymagałaby szerokiego rozumienia powyższej
definicji. Niewątpliwie „umiejętności praktyczne” to nie tylko faktyczne zdolności do
wykonywania konkretnych czynności pracowniczych, ale również ogólnie rozumiana
organizacja pracy i postawa wynikające z praw i obowiązków osoby posiadającej przymiot
pracownika.
Warto tutaj odwołać się do leksykalnego znaczenia słów „umiejętność” i „praktyczność”,
które oznaczają praktyczną znajomość czegoś, biegłość w czymś364 oraz przydatność
do czegoś365. Istotnym elementem omawianego instrumentu jest nienawiązywanie stosunku
pracy. To z kolei jednoznacznie potwierdza, iż stażysta nie posiada przymiotu pracownika.
Konsekwencją tego są odrębne uregulowania dotyczące przede wszystkim nawiązania oraz

Na podstawie art. 53 ust. 1 i 2 Ustawy o promocji (…) starosta może skierować bezrobotnych do odbycia stażu
przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy (a bezrobotnych do 30 roku życia - 12 miesięcy) do pracodawcy,
rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej
lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu
gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2ha przeliczeniowe
lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w przepisach . o ubezpieczeniu społecznym
rolników.
364
https://sjp.pwn.pl/szukaj/umiej%C4%99tno%C5%9B%C4%87.html (dostęp 23 sierpnia 2019 r.).
365
https://sjp.pwn.pl/szukaj/praktyczno%C5%9B%C4%87.html (dostęp 23 sierpnia 2019 r.).
363
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rozwiązania obu stosunków, wynagrodzeń, urlopów oraz obowiązków po zakończeniu
zatrudnienia/stażu, które stanowią o swoistości obu porównywanych instytucji prawnych.
Najpowszechniejszą formą zatrudnienia w ramach stosunku pracy jest umowa o pracę366,
zawarta między pracodawcą a pracownikiem. Organizacja stażu swoje oparcie również
ma w umowie dwustronnej, jednakże jej stronami są: starosta oraz organizator stażu (np.
pracodawca)367. Stażysta nie jest więc stroną owej czynności prawnej, co niejako powoduje,
iż staje się jej przedmiotem, nie zaś podmiotem. Kandydat do odbycia stażu jest na niego
kierowany przez starostę. Jest to o tyle ważne, że osoba bezrobotna nie tylko nie decyduje
o tym czy nawiąże stosunek stażowy, ale nadto zgodnie z treścią art. 33 ust. 4 pkt 3 Ustawy
o promocji (…) odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji stażu wiąże się dla
niego z sankcją w postaci pozbawienia statusu bezrobotnego na ustawowy okres karencji.
Skierowanie stanowi przejaw czynności władczej organu, której bezrobotny musi się
podporządkować368. Warto podkreślić, że umowa stażowa ma charakter umowy
cywilnoprawnej, więc wszelkie kwestie z nią związane nie podlegają kognicji sądów
administracyjnych369. Odmiennie kształtuje się także kwestia rozwiązania wskazanych umów
w szczególności w kontekście podmiotu inicjującego. Ogólnie rzecz ujmując umowę o pracę
rozwiązuje się na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem z zachowaniem okresu
wypowiedzenia (w obu przypadkach inicjatywa przysługuje pracodawcy lub pracownikowi),
przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia, z upływem okresu
na jaki została zawarta370. Natomiast na podstawie § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia podmiotem
rozwiązującym umowę stażową przed upływem okresu jej zakończenia może być tylko
starosta. Rozwiązanie tego stosunku może nastąpić: z urzędu lub na wniosek bezrobotnego,
w przypadku nierealizowania przez organizatora programu stażu lub niedotrzymywania
warunków jego odbywania, po wysłuchaniu organizatora stażu albo z inicjatywy organizatora
stażu lub z urzędu (po zasięgnięciu opinii organizatora i wysłuchaniu bezrobotnego), w sytuacji
nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu, naruszenia
podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy (w szczególności stawienia się
do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków
psychotropowych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków
psychotropowych), oraz usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie
programu stażu.
Kolejną składową różnicującą oba omawiane stosunki jest wynagrodzenie371.
Pracownikowi przysługuje co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, którego wysokość
ogłaszana jest corocznie przez Radę Ministrów (w 2019 roku 2250,00 zł brutto).
Stażyście przysługuje natomiast stypendium w wysokości nieprzekraczającej 120%
Na temat różnych rodzajów umów o pracę zob. np. E. Podgórska-Rakiel, Prawo pracy dla małych i średnich
firm, Warszawa 2019, s. 38 – 77 lub T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2018, s. 158 – 164.
367
Zgodnie z treścią art. 61a ust. 1 Ustawy o promocji (…) bezrobotny może być także skierowany do odbywania
stażu do przedsiębiorcy niezatrudniającego pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców.
368
Zob. M. Skąpski, Zatrudnienie niepracownicze na podstawie umowy o praktykę oraz staż absolwencki
[w:] System Prawa Pracy, t. 7, Zatrudnienie niepracownicze , red. K. Baran, Warszawa 2015, s. 239.
369
Zob. wyrok NSA z dnia 17 stycznia 2014 r., I OSK 135/13, Lex nr 1480125.
370
Więcej na temat sposobów rozwiązania umowy o pracę zob. np.: Ł. Pisarczyk [w:] Meritum Prawo pracy 2018,
red. K. Jaśkowski, Warszawa 2018, s. 1140-1338.
371
Szerzej w temacie wynagrodzeń i ich składników zob. np. B. Tomaszewska, Wynagrodzenie za pracę i inne
świadczenia płacowe ze stosunku pracy. Część 1, Warszawa 2018.
366
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podstawowej kwoty zasiłku dla bezrobotnych (w 2019 roku 1033,70 zł brutto). Decyzja
o przyznaniu i wysokości świadczenia ma charakter związany co powoduje, że nie istnieje
podstawa do jego zwiększenia372. Nadmienić należy, że okres pobierania stypendium wlicza
się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz
okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych. Nie jest on jednak wliczany do okresów wymaganych do nabycia
prawa oraz ustalania wysokości i okresu pobierania zasiłku, okresu zatrudnienia, od którego
zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego, stażu pracy określonego w odrębnych
przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.
Ważnym aspektem związanym z gratyfikacją za wykonaną pracę jest udzielenie dnia
wolnego pracownikowi za pracę w sobotę (z tytułu dnia wolnego w przeciętnie pięciodniowym
tygodniu pracy, co wynika z interpretacji art. 129 § 1 k.p.) oraz w niedziele i święta
(w przypadku braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy pracownikowi przysługuje
dodatek do wynagrodzenia)373. Stażysta nie może pracować w niedziele, święta, w porze nocnej
lub w systemie pracy zmianowej. Zakaz ten ma charakter względny, bowiem zgodnie z § 7 ust.
3 rozporządzenia starosta może wyrazić zgodę na realizację takiego stażu, o ile charakter pracy
w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy. Nie przewidziano jednak
możliwości rekompensaty.
Z perspektywy pracownika ważnym aspektem świadczenia pracy jest wymiar urlopu.
Co do zasady wynosi on 20 dni (gdy staż pracy wynosi mniej niż 10 lat) lub 26 dni (przy stażu
pracy wynoszącym 10 lat lub więcej), w tym 4 dni tzw. „urlopu na żądanie” oraz prawo
do tzw. „urlopu okolicznościowego” (dzień lub 2 dni w zależności od rodzaju okoliczności)374.
Stażyście zaś przysługują wyłącznie 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowe odbywania
stażu.
Niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy i czasu jej trwania winna ona być
udokumentowana. Po zakończeniu zatrudnienia pracodawca zobowiązany jest wydać
pracownikowi świadectwo pracy. Jego odpowiednikiem w sferze stosunku stażowego jest
zaświadczenie o odbyciu stażu, wydawane przez starostę375. Do jego otrzymania nie wystarczy
jednak samo zakończenie odbywania wskazanej formy pomocy, gdyż warunkiem sine qua non
jego wydania jest przedłożenie przez stażystę staroście opinii organizatora stażu wraz ze
sprawozdaniem z przebiegu jego odbywania.
Możliwe obszary niwelacji różnic między stosunkiem stażowym a stosunkiem pracy bez
naruszenia ich swoistości
Jak zostało wskazane we wstępie zbytnie oddalenie stosunku stażowego od stosunku pracy,
z jakim mamy obecnie styczność, nie wpływa na atrakcyjność stażu. W tym kontekście
przywołać należy kilka aspektów, których nowelizacja zmniejszy nadmierny kontrast między
pracownikiem a stażystą, a tym samym będzie odpowiedzią na aktualne wyzwania
Por. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 29 stycznia 2009 r., III SA/Gd 387/08, Lex nr 484003.
Zob. Art. 15111 k.p.
374
Szerzej na temat urlopów pracowniczych zob. np. A. Martuszewicz, K. Piecyk, Urlopy pracownicze i inne
zwolnienia od pracy, Warszawa 2010.
375
Zob. E. Staszewska Staż dla bezrobotnych – instrument aktywizacji zawodowej osób będących w szczególnej
sytuacji na rynku pracy [w:] Bezrobocie i polityka zatrudnienia, red. Z. Góral, Warszawa 2013, s. 210.
372
373
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ekonomiczno-społeczne polityki zatrudnienia. Mimo omówionych w poprzedniej części różnic,
stwierdzić bowiem należy, że ich obowiązki kształtują się analogicznie376. Każdy z nich został
zobligowany do sumiennego i starannego wykonywania swoich zadań, stosowania się
do poleceń przełożonych, jak też przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących
w zakładzie pracy. Pierwszą z kwestii wymagających dostosowania jest kwota stypendium
przysługującego w okresie odbywania stażu. Mając na uwadze obecne uregulowania jego
wysokość nieznacznie przekracza 1.000,00 zł brutto. Na marginesie dodać należy, że kwota
stypendium jest o ponad połowę mniejsza od minimalnego wynagrodzenia za pracę i niewiele
większa od zasiłku podstawowego, a nadto nie przekracza jego maksymalnej kwoty, jaką może
otrzymać osoba rejestrująca się w powiatowym urzędzie pracy, której okres uprawniający do
zasiłku przekracza 20 lat377. Tym samym z punktu widzenia życiowej logiki stażystów, mamy
tutaj do czynienia ze swoistą niesprawiedliwością społeczną przejawiającą się w identycznym
ekonomicznie traktowaniu osób, które skupiają się głównie na byciu zarejestrowanymi
w urzędzie pracy, a tymi, którzy poprzez wykonywanie czynności stażowych próbują swoją
pozycję zmienić. Nie może zatem dziwić, że może to stanowić powód niechęci do stażu,
a nawet odmowy jego rozpoczęcia, niezależnie od konsekwencji z tym związanych.
Zasadne zatem wydaje się zwiększenie kwoty stypendium stażowego, co pomogłoby
w zwiększeniu zainteresowania stażem. Rzetelna ocena przedstawionego postulatu nie może
jednak doprowadzić do wniosku, że kwota stypendium winna odpowiadać stawce minimalnego
wynagrodzenia za pracę. Takie podejście byłoby alogiczne. Nie można byłoby bowiem
wykluczyć sytuacji, w której pracownik posiadający zarobek w wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę, zostałby opiekunem stażysty, który za swoje czynności pobierałby
uposażenie w tej samej kwocie. Skala odpowiedzialności za wykonaną pracę jest
nieporównywalna i musi ona różnicować stopień wynagrodzenia. Niemniej, wzrost wysokości
kwoty stypendium z tytułu odbywania stażu daje szansę pozytywnego wpływu na chęć osób
bezrobotnych do „zbierania” doświadczenia przy pomocy tej formy wsparcia.
Ważnym argumentem mogą być także wyniki badań przeprowadzonych przez
Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej378, które z powodzeniem mogą zostać wykorzystane
do dyskusji na temat wysokości świadczenia stażowego. Niezależnie bowiem od kategorii
badanego pokolenia („baby boomers” – urodzeni przed 1965r., „X” – urodzeni w latach
1965-1979, „Y” – urodzeni w latach 1980-1989 oraz „Z” – urodzeni po 1989 r.),
jako najistotniejszy materialny czynnik motywujący, zarówno wśród pracowników, jak i osób
bezrobotnych, zgodnie wskazywano przyznanie większej stawki zasadniczej, zaś na drugim
miejscu jednomyślnie znalazło się przyznanie wyższej premii uznaniowej379. Powyższe
jednoznacznie wskazuje zatem, że kwestie finansowe stanowią niebagatelny bodziec
pobudzający do efektywnego działania. Z kwestią stypendium stażowego oraz wymiaru dni
wolnych nieodłącznie związany jest drugi aspekt problemowy, który nadmiernie polaryzuje

Zob. E. Staszewska [w:] Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz, red. Z. Góral,
Warszawa 2016, s. 564.
377
Art. 72 ust. 3 Ustawy o promocji (…).
378
Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej, Pokolenia na Rynku Pracy. Badania Powiatowego Urzędu Pracy
w Rudzie Śląskiej, Ruda Śląska 2017; http://www.puprudaslaska.pl/download/2132.pdf (dostęp 23 sierpnia
2019 r.).
379
Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej, Pokolenia na Rynku Pracy (…), s. 22 i s. 53-54.
376
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status stażysty i pracownika. W rozporządzeniu dot. zasad przyznawania stypendiów380
enumeratywnie wskazano okoliczności, w których mimo nieobecności w miejscu pracy
stypendium przysługuje. Do sytuacji tych należą: nieobecność usprawiedliwiona obowiązkiem
stawiennictwa przed sądem lub organem administracji publicznej381 oraz czasowa niezdolność
do pracy spowodowana chorobą lub pobytem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej
lub koniecznością osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny (w przypadkach,
o których mowa w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa), po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia
lekarskiego382. Literalna wykładnia przepisów nie pozostawia wątpliwości, iż w każdym innym
przypadku, w którym osoba nie świadczy pracy, stypendium nie może zostać wypłacone.
Niedoskonałość tych regulacji jest o tyle istotna, że odnosi się ona także do sytuacji
niezawinionych przez stażystę. Najbardziej jaskrawym przykładem jest okoliczność
wynikająca z art. 130 § 2 k.p., tj. dnia wolnego za święto przypadające w sobotę. Powszechną
praktyką pracodawców w tym zakresie jest, niezależne od stosowanej formy, określanie z góry
dnia, w którym zakład pracy będzie zamknięty. Naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy
jest niemożność odbywania w tym dniu stażu. To z kolei powoduje, że w oparciu o przytoczone
wyżej przepisy Ustawy i wydanego na jej podstawie rozporządzenia, nie ma możliwości
wypłaty stypendium za ten dzień. Zgoła inaczej wygląda w tym kontekście pozycja pracownika,
któremu przysługuje wówczas wynagrodzenie. Trudno doszukać się uzasadnienia dla tak
dokonanego rozróżnienia w uprawnieniach. Skoro Ustawodawca dopuszcza ww. sytuacje
niezależne od stażysty, w których mimo nieświadczenia pracy będzie on otrzymywał
wynagrodzenie, to winien dopuścić możliwość wypłaty świadczenia również w innych
przypadkach, gdzie nieobecność na stażu nie była spowodowana winą bezrobotnego,
a wynikała z obiektywnych przesłanek, na które nie miał on żadnego wpływu. W przeciwnym
wypadku można mówić o nieścisłości w działaniu. Bez wątpienia także w tym aspekcie
miarodajna ocena sugestii nie powinna obyć się bez zastrzeżenia, że nieracjonalne z punktu
widzenia zasadności wydatkowania środków publicznych, a przecież to one stanowią podstawę
stypendium stażowego, byłoby wypłacanie świadczenia w sytuacji, w której zakład pracy byłby
zamknięty przez dłuższy czas, np. w czasie wakacyjnym. Nie można bowiem na jednej szali
kłaść pojedynczych dni, które nie wpływają negatywnie na realizację programu stażu oraz
długiego okresu, który taki wpływ mógłby wywołać. Pamiętać wszak należy o celu stażu,
czyli konieczności nabycia doświadczenia w oparciu o ułożony program w okresie wskazanym
w umowie stażowej. Zbyt długa przerwa mogłaby temu celowi zagrozić. Podobnie można
spojrzeć na kwestię związaną z udzielaniem dnia wolnego lub wypłatą dodatków pracownikom
za pracę w soboty, niedziele i święta. Ustawodawca zezwala stażyście w uzasadnionych
przypadkach na pracę w tych dniach, ale bez żadnej gratyfikacji. Zrównanie przywilejów
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu
przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego, tekst jedn.: Dz. U. z 2014r.,
poz. 1189.
381
§ 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie
szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego, tekst jedn.:
Dz. U. z 2014r., poz. 1189.
382
§ 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie
szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego, tekst jedn.:
Dz. U. z 2014r., poz. 1189.
380

114

DOSTOSOWANIE PRAWA DO WYZWAŃ TECHNOLOGICZNYCH, EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH W XXI WIEKU

w tym zakresie - możliwość udzielenia płatnego dnia wolnego stażyście za pracę w sobotę,
niedziele lub święta może wpłynąć pozytywnie na postrzeganie stażu przez osoby bezrobotne,
a przynajmniej pomoże uniknąć kontrowersji związanych z poczuciem nierównego traktowania
pracownika i stażysty wykonujących pracę w dni wolne.
Niezasadna wydaje się rozbieżność w obszarze niemożności skorzystania przez stażystę
z tzw. „urlopu okolicznościowego” czyli określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności
w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1632) zwolnienia od pracy w związku ze ślubem, urodzeniem dziecka lub zgonem członka
rodziny. Wskazany katalog normuje szczególne sytuacje osobiste i rodzinne383. Należy przy
tym zwrócić uwagę, że ich wymiar jest relatywnie niski, bowiem wynosi maksymalnie 2 dni.
Tym samym ich ewentualne wykorzystanie przez osobę odbywającą staż nie odbiłoby się
negatywnie na realizacji programu stażu.
Dysonans między statusem pracownika i stażysty przejawia się również w kolejnym
aspekcie problemowym, który winien zostać poruszony, mianowicie wysokości stypendium
w przypadku choroby. W odróżnieniu od omówionych wyżej problemów, w tym przypadku
przepisy działają na korzyść osoby bezrobotnej, gdyż nie przewidują one obniżenia wymiaru
świadczenia, gdy czynności w ramach stażu nie są świadczone z powodu nieobecności
usprawiedliwionej chorobą. Zasadniczo przywileju takiego nie posiadają pracownicy,
którzy zgodnie z regulacją art. 92 § 1 pkt 1 k.p. zachowują prawo do wynagrodzenia
w wysokości 80%, w zależności od czasookresu absencji chorobowej. Nierówność ta powinna
wzbudzać zastrzeżenia, zwłaszcza z punktu widzenia pracodawców. Pełnopłatne stypendium
w okresie choroby może prowadzić do patologicznego rozumowania, że nie ma większego
sensu uczestniczenia w stażu, skoro kwota świadczenia i tak pozostanie niezmienna.
To natomiast nie wzmacnia odpowiedzialności za zakład pracy, w którym świadczy się
czynności stażowe oraz za relacje ze współpracownikami, a te elementy również stanowią
o definicji stażu jako nabywaniu umiejętności praktycznych. Co więcej, kształtują one postawę
stażysty czyli przyszłego pracownika, zwłaszcza w przypadku osób dopiero rozpoczynających
swoją karierę na rynku pracy.
Istotnym spostrzeżeniem dotyczącym realizacji staży, które pozytywnie wpływa na ich
atrakcyjność oraz dostosowuje je do aktualnych wyzwań społeczno-ekonomicznych jest
gwarantowanie zatrudnienia po ich ukończeniu. Przepisy nie nakładają na pracodawców
takiego obowiązku, co jednoznacznie potwierdziło stanowisko opublikowane w Ministerstwie
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej384. Stażysta nie może być jednak traktowany jako
„siła robocza”, nierzadko wypełniająca luki kadrowe, bo nie taki jest cel ustawodawcy.
Organizator stażu winien brać odpowiedzialność za proces nabywania umiejętności przez
stażystę, jednocześnie ograniczając osobowe ryzyko zatrudnienia. Sposobem uaktywnienia
takiej postawy jest właśnie gwarancja zatrudnienia, która winna być obligatoryjna.
Wówczas w świadomości podmiotu organizującego omawianą formę pomocy musi pojawić się
Zob. K. Stefański, Komentarz do rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy
oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, [w:] Akty wykonawcze prawa pracy. Komentarz, red. K. Baran,
Warszawa 2016, s. 871.
384
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Stanowisko nr SPS-023-21268/13 z dnia 22 października
2013 r. w sprawie zasad zatrudniania przez pracodawców osób bezrobotnych po ukończeniu stażu, Lex nr 215910.
383
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wyobrażenie stażysty jako swojego przyszłego pracownika. Również dla samego bezrobotnego
stanowi to interesujący sposób zdobycia doświadczenia, którego skutkiem będzie późniejsze
nawiązanie współpracy w ramach zatrudnienia, przy jednoczesnej minimalizacji umniejszania
jego roli w zakładzie pracy. Obowiązujące regulacje prawne ograniczają ewentualność
gwarancji zatrudnienia w przypadku staży odbywających się w jednostkach administracji
państwowej i samorządowej. Zatrudnienie w nich odbywa się bowiem w ramach naborów
o charakterze konkursowym.
Zakończenie
Obowiązujące przepisy prawa regulujące kwestie stażowe w wielu aspektach nie dają
możliwości definiowania stażu adekwatnie do potrzeb polityki zatrudnienia wynikających
z wyzwań XXI wieku. Wymuszają one pojmowanie tej formy pomocy sensu stricto, nierzadko
na niekorzyść stażysty. Faktem jest, co zostało już wskazane, iż udział w stażu nie jest oparty
o stosunek pracy. Jego zadaniem jest de facto nabycie doświadczenia poprzez praktykę
w miejscu pracy, co też musi wiązać się z pewnymi ograniczeniami w sferze uprawnień
stażowych, które jednocześnie stanowią o swoistym charakterze tego instrumentu. Nie można
jednak pominąć faktu, że uzupełnia on niejako niedoskonałości systemu edukacji, która
w ograniczonym zakresie przekazuje uczniom potrzebne umiejętności zawodowe, wiedzę
o realiach pracy i umiejętność jej samodzielnego wykonywania385. Jak zostało wykazane
w niniejszym opracowaniu stosunek stażowy w swej istocie znacząco różni się od stosunku
pracy, stanowiącego podstawowy sposób zatrudnienia. Wyzwaniem społeczno-ekonomicznym
jest ich zbliżenie, aby uatrakcyjnić staż jako pozytywny instrument polityki zatrudnienia,
tak dla osób bezrobotnych, jak i pracodawców. Opisany obszar niwelacji różnic stażystów
i pracowników, nienaruszający odrębności wynikających z funkcji stosunku stażowego
oraz stosunku pracy, może więc mieć niemały wpływ na wzrost atrakcyjności stażu jako
narzędzia pomocnego w zdobyciu doświadczenia zawodowego dla bezrobotnych. Z drugiej
strony, zwiększy zainteresowanie pracodawców i przyczyni się do ograniczenia ryzyka
osobowego, a także do kształtowania szeroko rozumianych zachowań pracowniczych, przede
wszystkim u osób wkraczających dopiero na rynek pracy.
Bibliografia
1. Baran K. [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K. Baran, Warszawa 2008.
2. Goździewicz G., Zieliński T. [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa
2017.
3. Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2018.
4. Martuszewicz A., Piecyk K., Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy, Warszawa
2010.
5. Męcina J., Staż u pracodawcy jako nowa forma przeciwdziałania bezrobociu
absolwentów [w:] Edukacja zawodowa a rynek pracy, red. S. Borkowska, Warszawa
1999.

Zob. J. Męcina, Staż u pracodawcy jako nowa forma przeciwdziałania bezrobociu absolwentów
[w:] Edukacja zawodowa a rynek pracy, red. S. Borkowska, Warszawa 1999, s. 136.
385

116

DOSTOSOWANIE PRAWA DO WYZWAŃ TECHNOLOGICZNYCH, EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH W XXI WIEKU

6. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Stanowisko nr SPS-023-21268/13
z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zasad zatrudniania przez pracodawców osób
bezrobotnych po ukończeniu stażu.
7. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Wspieranie przez urzędy pracy
rozwoju zasobów ludzkich środkami Funduszu Pracy. Dane statystyczne 2013 – 2017,
Warszawa 2018.
8. Pisarczyk Ł. [w:] Meritum Prawo pracy 2018, red. K. Jaśkowski, Warszawa 2018.
9. Podgórska-Rakiel E., Prawo pracy dla małych i średnich firm, Warszawa 2019.
10. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej, Pokolenia na Rynku Pracy. Badania
Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej, Ruda Śląska 2017.
11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie
sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień
od pracy, tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632.
12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie
szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku
aktywizacyjnego, tekst jedn.: Dz. U. z 2014r., poz. 1189.
13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie
szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych, Dz. U. Nr 142, poz.
1160.
14. Skąpski M., Zatrudnienie niepracownicze na podstawie umowy o praktykę oraz staż
absolwencki [w:] System Prawa Pracy, t. 7, Zatrudnienie niepracownicze, red. K. Baran,
Warszawa 2015.
15. Staszewska E., Środki prawne przeciwdziałania bezrobociu, Warszawa 2012.
16. Staszewska E. Staż dla bezrobotnych – instrument aktywizacji zawodowej osób będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy [w:] Bezrobocie i polityka zatrudnienia,
red. Z. Góral, Warszawa 2013.
17. Staszewska E. [w:] Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Komentarz, red. Z. Góral, Warszawa 2016.
18. Stefański K., Komentarz do rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania
nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, [w:] Akty
wykonawcze prawa pracy. Komentarz, red. K. Baran, Warszawa 2016.
19. Tomaszewska B., Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy.
Część 1, Warszawa 2018.
20. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1040
ze zm.
21. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 ze zm.
22. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 29 stycznia 2009 r., III SA/Gd 387/08.
23. Wyrok NSA z dnia 17 stycznia 2014 r., I OSK 135/13.
Strony internetowe:
1. http://psz.praca.gov.pl/documents/10828/167955/Broszura%20statystyczna%2020132017.pdf/e2e2497d-78f8-499a-a170-50810aa9275a?t=1549015006068
2. http://www.puprudaslaska.pl/download/2132.pdf
3. https://sjp.pwn.pl/szukaj/umiej%C4%99tno%C5%9B%C4%87.html
4. https://sjp.pwn.pl/szukaj/praktyczno%C5%9B%C4%87.html

117

DOSTOSOWANIE PRAWA DO WYZWAŃ TECHNOLOGICZNYCH, EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH W XXI WIEKU

INTERNSHIP AND EMPLOYMENT RELATIONSHIP – LEVELING DIFFERENCES AS A
RESPONSE TO THE SOCIAL AND ECONOMIC DILEMMA OF THE EMPLOYMENT POLICY
Summary: The article analyzes two ways of performing work: as part of an internship established under the
internship agreement and through employment established under the employment agreement. Based
on a comparison of their significant elements in the normative scope, areas of divergence were identified, which
at the same time define the different characters of both relationships. In addition, as part of the identified
differences, the possibilities of leveling the discrepancies have been determined, the use of which will bring
the relationship between employment and internship closer, without changing their nature. The conclusions of the
research allow us to establish that it is possible to bring both relationships closer while maintaining their specificity.
Keywords: employment, internship, employee, intern.
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Dominika Siejka386, Tomasz Noga387
ROLA BANKÓW W POLSKIM OBROCIE GOSPODARCZYM
Streszczenie: Bank centralny pełni w gospodarce niebagatelną rolę. Przede wszystkim emituje nowy pieniądz
i kontroluje banki komercyjne. Do najważniejszych jego zadań należy utrzymywanie stabilności systemu
finansowego kraju, poprzez opracowywanie i realizowanie polityki pieniężnej. Celem tej instytucji jest natomiast
dbanie o płynność, bezpieczeństwo oraz sprawność polskiego systemu płatniczego 388. Głównym celem banków
komercyjnych jest zapewnienie płynności, zmniejszenie kosztów gromadzenia gotówki oraz ocena zdolności
kredytowej kredytobiorców i ograniczenie ryzyka przyjmowanych depozytów. Bank komercyjny zarabia
na różnicy w oprocentowaniu kredytów i depozytów389. Celem rozdziału jest uświadomienie Czytelnika o roli,
jaką pełnią banki komercyjne oraz bank centralny w polskim obrocie gospodarczym. W niniejszej pracy znajdują
się także informacje o historii bankowości, rodzajach banków i modelach systemów bankowych. Rozdział ma
za zadanie wyjaśnić Czytelnikowi różnice między bankami komercyjnymi a bankiem centralnym.
Słowa kluczowe: bank, polski obrót gospodarczy, polski system bankowy, bank centralny, banki komercyjne.

Wstęp
Banki komercyjne jako instytucje finansowe, w polskim obrocie gospodarczym spełniają
niemałą rolę. Jedną z ich najważniejszych funkcji jest kreacja pieniądza bankowego.
Dzięki temu, że emitują środki pieniężne do gospodarki, ludność może obracać nimi,
nabywając, sprzedając, lokując lub inwestując swój kapitał. Obrót pieniężny w kraju jest bardzo
istotny, dlatego dobrze, żeby był powszechny wśród mieszkańców. Nie można też zapomnieć
o najważniejszym organie całego systemu finansowego, jakim jest Narodowy Bank Polski
(NBP). Jest on bankiem centralnym, podstawą działania systemu bankowego kraju. Nadzoruje
działalność wszystkich banków, emituje pieniądz gotówkowy i prowadzi rachunki państwowe.
Natomiast banki komercyjne pełnią wiele ważnych ról w gospodarce, o których ich klient może
nie wiedzieć.
Definicje banku
W literaturze można spotkać różne definicje banku. Kształtowały się one na przełomie wieków.
Bank to instytucja, która jest przedmiotem zainteresowań różnych dziedzin nauki: finansów,
bankowości, prawa, ekonomii. W każdej z nich ma nieco inne znaczenie. Można zauważyć
w tym przeglądzie, że bank to nie tylko instytucja udzielająca kredytów i przyjmująca depozyty.
Zaczynając, należy przytoczyć włoskie słowo banco, oznaczające ławkę, kontuar,
przy których włoscy handlarze pieniędzmi obsługiwali klientów. Osoby te pośredniczyły
w płatnościach. Zagadnienie to jest utożsamiane z początkami bankowości390.
Najstarszą definicję banku stworzył Feliks Wiliński w 1922 roku. Według niego było
to przedsiębiorstwo, które zajmowało się interesami pieniężnymi, kredytowymi albo

Studentka, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
Student, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
388
Działalność Narodowego Banku Polskiego, NBP, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/o_nbp.html
(26.12.2018).
389
Jak działa system bankowy?, NBP, https://www.nbp.pl/edukacja/dodatki_edukacyjne/gazety_lokalne_fkt/
SGL_odc_3.pdf (26.12.2018).
390
W. Jaworski, Z. Zawadzka (red.), Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2002, s. 17 oraz
Leksykon finansowo-bankowy, PWE, Warszawa 1991, s. 23.
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pokrewnymi. Zwykle były to zakłady o sporych rozmiarach, które posiadały kapitały własne
oraz miały strukturę spółki akcyjnej391.
Natomiast w ustawie z 1989 roku, ustawodawca wykreował nowe pojęcie. Mianowicie,
bank był jednostką organizacyjną, samodzielną, samofinansującą się oraz posiadającą
osobowość prawną. Działał na podstawie ustawy oraz statutów. Do jego podstawowej
działalności należało gromadzenie środków, udzielanie kredytów, pożyczek oraz
przeprowadzanie operacji rozliczeń pieniężnych392.
Według obecnie obowiązującej ustawy Prawo bankowe „bank jest osobą prawną
utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do
wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod
jakimkolwiek tytułem zwrotnym”393.
W rozszerzonym kontekście, instytucja bankowa to jednostka organizacyjna,
która spełnia różnorodne warunki: posiada osobowość prawną, realizuje określony cel, działa
i jest utworzona zgodnie z aktami prawnymi. To instytucja, która zawiera w nazwie wyraz bank
oraz jest wyposażona w fundusze własne, a także infrastrukturę. Bank jest kierowany przez
wykwalifikowanego kierownika. Ponadto, podlega procedurom likwidacyjnym,
restrukturyzacyjnym, musi utrzymywać płynność płatniczą. W tej instytucji są prowadzone
kontrole wewnętrzne. Pracownicy muszą koniecznie przestrzegać tajemnicy bankowej.
Obowiązkiem banku jest odprowadzanie rezerw obowiązkowych i celowych394.
Czynności bankowe sensu stricto – mogą być wykonywane tylko przez banki, są to ich
czynności podstawowe:
• Przyjmowanie wkładów płatnych w oznaczonym terminie lub na żądanie,
prowadzenie ich rachunków,
• Prowadzenie innych rachunków bankowych,
• Udzielanie kredytów,
• Udzielanie oraz potwierdzanie gwarancji bankowych, a także otwieranie
i potwierdzanie akredytyw,
• Emisja papierów wartościowych,
• Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,
• Wydawanie instrumentów pieniądza elektronicznego,
• Inne czynności, które zostały przewidziane w odrębnych ustawach.
Czynności bankowe sensu largo – mogą być wykonywane przez inne podmioty niż bank,
ale jeśli są przez niego wykonywane są uznawane za czynności bankowe:
• Udzielanie pożyczek,
• Przyjmowanie oraz wydawanie czeków i weksli oraz dokonywanie operacji,
których przedmiotem są warranty,
• Wydawanie kart, służących do płatności oraz dokonywanie operacji z nimi
związanymi,
• Terminowe operacje finansowe,
F. Wiliński, Bank i jego organizacja, Książnica Polska Tow. Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów–Warszawa
1922, s. 5.
392
Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo Bankowe (Dz.U. 1989 nr 4 poz. 21).
393
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U.2018.0.2187).
394
T. Narożny, Prawo bankowe, WSB, Poznań 1998, s. 27–28.
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•
•
•
•
•

Nabywanie oraz zbywanie wierzytelności,
Depozyt przedmiotów, papierów wartościowych, a także udostępnienie sejfów,
Skup oraz sprzedaż wartości dewizowych,
Udzielanie oraz potwierdzanie poręczeń,
Wykonywanie czynności zleconych, które są związane z emisją papierów
wartościowych395.

Definicja obrotu gospodarczego
W prawie polskim definicja obrotu gospodarczego praktycznie nie istnieje. Można go opisać
jako wymiana dóbr i usług między uczestnikami rynku, a także jako skutki prawne tejże
wymiany396.
Pomimo braku pojęcia możemy wymienić kilka cech obrotu gospodarczego:
• Minimum jeden jego uczestnik musi zajmować się prowadzeniem działalności
gospodarczej w sposób profesjonalny, w celach zarobkowych,
• Wymiana jest realizowana za pomocą transferu pieniężnego,
• Stosunki prawne, które powstały pomiędzy uczestnikami są uważane za skutki
obrotu.
Obrót gospodarczy to obrót cywilnoprawny, którego problematyka jest związana
z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także z wymianą dóbr i usług. Zagadnienia
te podlegają przepisom prawnym. Jednymi z nich są przepisy prawa gospodarczego
– zaliczamy do nich te, które dotyczą ochrony obrotu gospodarczego. Należy też pamiętać
o przepisach ustawy o rachunkowości397.
Początki banków
Pierwsze wzmianki dotyczące banków pochodzą ze Starożytności. Już w starożytnej Grecji,
Babilonie oraz Rzymie istniały domy bankowe, gdzie były wystawiane weksle oraz udzielano
kredytów. Dalszy rozwój bankowości nastąpił dzięki średniowiecznym handlarzom pieniędzmi
oraz złotnikom. Ich działalność była związana z wymianą lokalnych monet na zagraniczne
złoto/srebro oraz z depozytem złota.
We Włoszech pod koniec XIV wieku powstały pierwsze banki handlowe,
które zajmowały się udzielaniem pożyczek oraz przyjmowaniem depozytów.
W XVII wieku w Wielkiej Brytanii weszły w obieg banknoty-bilety, które stanowiły
zobowiązanie banku do wypłaty monet lub złota, złożonych wcześniej w depozyt.
Stopniowo rezygnowano z wymiany banknotów na złoto i przekształcono je w pieniądz
papierowy.
Wraz z początkiem XX wieku pojawiły się na rynku karty płatnicze, tzw. plastikowy
pieniądz. Karty są dołączane do każdego rachunku debetowego oraz, na zlecenie klienta,

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,…, op. cit.
L. Wilk, Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego, [w:] Ochrona obrotu gospodarczego, red. S. Kalus,
Warszawa 2011, s.23.
397
A. Kamela-Sowińska, Obrót gospodarczy jako dobro prawnie chronione przez ustawę o rachunkowości,
[w:] Rachunkowość – polityka makroekonomiczna – globalizacja, red. Z. Luty, M. Chmielowiec-Lewczuk,
Wrocław 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 143-144.
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kredytowego. Aby ich użyć, wystarczy znać kod PIN lub mieć kartę z chipem, obsługującą
płatności zbliżeniowe.
Aktualnie, prężnie rozwija się bankowość mobilna oparta na nowoczesnych
technologiach. Coraz większa liczba osób płaci telefonem, zegarkiem, a w bardziej
rozwiniętych pod tym względem krajach nawet odciskiem palca. W przyszłości
prawdopodobnie nie będzie trzeba już przy sobie mieć nawet karty398.
Rodzaje banków
W literaturze wymienia się wiele rodzajów banków, które razem współtworzą jeden system
bankowy:
• Bank centralny (NBP) – odpowiedzialny jest za politykę monetarną poprzez
kształtowanie poziomu stóp procentowych oraz operacje otwartego rynku399.
• Banki komercyjne – są najpowszechniejszą formą instytucji bankowej. Celem ich
działania jest obsługa obrotu gotówkowego i bezgotówkowego oraz osiągnięcie zysku.
Funkcje banków komercyjnych to: kredytowa, depozytowa, płatnicza400.
• Banki inwestycyjne – specjalizują się głównie w transakcjach inwestycyjnych (emisja,
handel papierami wartościowymi dla klientów, finansowanie przejęć/fuzji, doradztwo
inwestycyjne). W porównaniu do komercyjnych – nie zbierają od ludności i podmiotów
depozytów.
• Banki uniwersalne – w ramach świadczonych usług dokonują dozwolonych prawem
czynności bankowych, ich działalność nie jest profilowana.
• Bank krajowy – mający siedzibę na terenie RP.
• Bank zagraniczny – mający siedzibę za granicami RP, na terenie państwa niebędącego
członkiem UE.
• Instytucja kredytowa – podmiot, który posiada swoją siedzibę na terenie jednego
z członkowskich państw UE, prowadzi we własnym imieniu i na własny rachunek oraz
na podstawie zezwolenia władz nadzorczych, działalność, która polega na udzielaniu
kredytów i przyjmowaniu depozytów lub innych środków, a także na wydawaniu
pieniądza elektronicznego.
• Bank państwowy – utworzony został przez Radę Ministrów na podstawie rozporządzenia,
aktualnie jedyny taki bank to Bank Gospodarstwa Krajowego (finansuje społeczno
-gospodarcze programy państwowe, rozwój regionalny oraz wspiera sektor MSP).
• Banki w formie spółki akcyjnej – to banki komercyjne, podlegają k.s.h. oraz ustawie
Prawo bankowe.
• Banki spółdzielcze – są także spółdzielniami, podlegają ustawie o funkcjonowaniu
banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu i bankach zrzeszających oraz ustawie Prawo
spółdzielcze. Ich celem nie jest osiągnięcie maksymalnego zysku, ale zaspokojenie
potrzeb osób, które są członkami spółdzielni.

K. Szarkowska-Ludew, Rola banku w gospodarce. Po co potrzebne są banki?, Ekonomiczny Uniwersytet
Dziecięcy, Białystok 2013.
399
K. Oplustil, System bankowy – wprowadzenie, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, http://www.law.uj.edu.pl/
~kpg/images/stories/Polityka_gosp_KO/system%20bankowy.pdf (24.11.2018).
400
A. Kużdżał, Działalność banków w Polsce, Uniwersytet Rzeszowski.
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•

Parabanki – świadczą usługi podobne do usług świadczonych przez bank (w Polsce są to
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOKi), działają na podstawie ustawy
o SKOKach, objęte są generalną normą ostrożnościową, która nakłada na nie obowiązek
posiadania odpowiedniej wielkości funduszy własnych. Ich celem jest gromadzenie
pieniądza należącego wyłącznie do ich członków, udzielanie im kredytów, pożyczek,
rozliczanie oraz pośrednictwo przy zawieraniu umów.
• Konglomeraty finansowe – minimum jeden podmiot w grupie musi należeć do sektora
ubezpieczeniowego i minimum jeden do sektora bankowego lub inwestycyjnego401.
W aneksie do Raportu o sytuacji banków w Polsce w 2018 roku opracowanym przez KNF
wskazano, że na koniec danego roku w krajowym sektorze bankowym działało 612 podmiotów
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Banki komercyjne stanowiły 5,23% tych
podmiotów (32 banki komercyjne), banki spółdzielcze 89,7% (549 podmiotów), a instytucje
kredytowe tylko 5,07% (31 podmiotów)402. Natomiast w Raporcie o sytuacji banków
w I kwartale 2019 wykazano spadek liczby podmiotów ogółem do 610. Obejmowała ona
32 banki komercyjne, 547 banków spółdzielczych oraz 31 instytucji kredytowych403.
Wykres 1 przedstawia udział procentowy poszczególnych banków w I kwartale 2019 roku.
Z przytoczonych danych wynika, że w stosunku do roku 2018 liczba banków komercyjnych
oraz instytucji kredytowych nie uległa zmianie w I kwartale 2019 roku. Zmniejszyła się
natomiast nieznacznie liczba banków spółdzielczych.
5,08% 5,25%

89,67%
Banki komercyjne

Banki spółdzielcze

Instytucje kredytowe

Wykres 1. Udział banków komercyjnych, spółdzielczych i instytucji kredytowych w polskim
sektorze bankowym w I kwartale 2019 roku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sytuacja sektora bankowego w I kwartale 2019 roku,
KNF, Warszawa 2019, s. 10.
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K. Oplustil, System bankowy…, op. cit.
Przegląd sytuacji finansowej i rynkowej banków notowanych na GPW oraz inwestorów strategicznych w latach
2014-2018 na podstawie danych Bloomberg, aneks do Raportu o sytuacji banków w 2018 roku, KNF, Warszawa
2019, s.5 https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Banki_przeglad_na_podstawie_Bloomberg_2018_
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Sytuacja sektora bankowego w I kwartale 2019 roku, KNF, Warszawa 2019, s. 10. https://www.
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Rola banków w gospodarce
Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej system bankowy realizują: bank centralny oraz banki
komercyjne, tworząc dwuszczeblowy system bankowy. Funkcje banku centralnego to404:
• Bank państwa – NBP obsługuje budżet Rzeczypospolitej, a także prowadzi rachunki
bankowe rządu i najważniejszych centralnych instytucji, realizując ich zlecenia płatnicze.
Bank centralny dysponuje również rezerwami złota i dewiz, a także nadzoruje zaciągane
przez rząd transakcje kredytowe za granicą. Ponadto Narodowy Bank Polski stabilizuje
poziom cen. Nie ma innej instytucji, która mogłaby ww. zadania przejąć405.
• Bank banków - NBP wpływa na: rozmiary kreowania pieniądza bezgotówkowego,
wielkość akcji kredytowej banków handlowych, a także jest źródłem rezerwy kredytowej.
Bank centralny pełni w stosunku do banków komercyjnych funkcje regulacyjne, które
mają na celu ustabilizowanie całego sektora bankowego oraz zapewnienie
bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w ww. instytucjach.
• Bank emisyjny - NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza gotówkowego, będącego
jedynym, prawnym środkiem płatniczym. Bank centralny określa wielkość emisji
pieniądza oraz moment wprowadzenia go do obiegu, za którego płynność sam
odpowiada. NBP organizuje także obieg pieniężny i reguluje ilość pieniądza
w gospodarce.
Rola banków komercyjnych przejawia się poprzez406:
• Kreację pieniądza bankowego, która polega na wprowadzaniu i wycofywaniu go z obiegu
głównie przy pomocy udzielanych kredytów, zmieniając przy tym jego ilość. Wszystkie
pożyczki pieniężne, udzielane przez finansowe instytucje niebankowe nie prowadzą
do zmian w kreacji pieniądza. Banki kreują pieniądz zarówno gotówkowy,
jak i bezgotówkowy.
• Udział w społecznym podziale pracy poprzez pośredniczenie finansowe, zmieniając
ilościowo-jakościowe cechy kapitału, a także dokonywanie transformacji wielkości,
terminu i ryzyka pomiędzy kredytodawcą a kredytobiorcą.
• Dokonywanie alokacji i transformacji środków, która polega na doprowadzeniu przez
bank do zrównoważenia się struktur popytu i podaży.
Polski system bankowy
Systemem bankowym można nazwać zwartą i logiczną całość, która jest stworzona z instytucji
bankowych oraz finansowych państwa, razem z obowiązującymi w nich normami. Jeśli chodzi
o polskie akty prawne dotyczące systemu bankowego, wymienić można: Ustawa Prawo
Bankowe, Ustawa o Narodowym Banku Polskim, Ustawa o listach zastawnych i bankach
hipotecznych.

404

Funkcje banku centralnego, NBP, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/funkcje_banku_
centralnego.html (16.12.2018).
405
B. Pietrzak, System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 85.
406
P. Niczyporuk, A. Talecka, Bankowość. Podstawowe założenia, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2011,
s. 32.
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Polski system bankowy pełni następujące funkcje:
• emisyjna – W Polsce prawo do emisji prawnych środków płatniczych ma jedynie
Narodowy Bank Polski – nikt nie może odmówić przyjęcia tych znaków płatniczych jako
zapłaty,
• regulacyjna – Polega na kontroli podaży pieniądza oraz popytu na niego – Bank centralny
nie może tworzyć pieniądza, który nie ma wartości, bez pokrycia,
• depozytowo-kredytowa – Wiąże się ona z przekształcaniem depozytów w kredyty
i pożyczki,
• rozliczeniowa – Bank pośredniczy w przekazywaniu środków od dłużników
dla wierzycieli,
• alokacyjna – umożliwia przepływ środków finansowych z mniej do bardziej efektywnych
sektorów i podmiotów gospodarki,
• finansowo-doradcza – polega na zabezpieczaniu interesów klientów wsparciem
od odpowiednich służb doradczych,
• stymulacyjna – wpływa ona na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, ponieważ bank jest
dawcą kapitału407.
W literaturze wyróżnia się następujące modele systemu bankowego:
• Anglosaski (angloamerykański)
Oparty na koncepcji banku uniwersalnego model, który łączy w jednej strukturze
bankowość komercyjną z inwestycyjną. Stworzony został w Wielkiej Brytanii,
ale upowszechnił się również w innych krajach anglojęzycznych. Kreował się w latach
1933-99 (wtedy uchwalono ustawę, która wprowadzała zakaz łączenia bankowości
inwestycyjnej z komercyjną) do uchylenia tejże ustawy w 2000 r. na mocy Gramm-LeachBilley Act, która dopuszczała tworzenie holdingów finansowych. Model ten stał się
powszechny także w Stanach Zjednoczonych408.
W USA odseparowano banki komercyjne od rynku kapitałowego, a było to reakcją na
Wielki Kryzys w latach 30. Jego przyczyn upatrywano właśnie w spekulacjach giełdowych
prowadzonych przez banki, które robiły to nieostrożnie, ponosząc ogromne ryzyko.
W modelu tym banki komercyjne nie mają możliwości działania na tym samym rynku,
co banki inwestycyjne409.
Istotną rolę odgrywają banki inwestycyjne, pełniące funkcje agentów (maklerów),
niezależnych dealerów. Ponadto gwarantują emisję papierów wartościowych oraz
są pośrednikami przy ustanawianiu pozycji nowych papierów na rynku finansowym410.
• Niemiecko-japoński (kontynentalny)
W tym modelu zakres działalności banków jest nieograniczony prawnie. Skutkuje to tym,
że instytucje bankowe mogą prowadzić działalność w sektorze ubezpieczeń, inwestycji oraz
innych obszarach systemu finansowego.
A. Lazarowicz, Co to jest system bankowy i jakie funkcje pełni?, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jakiefunkcje-pelni-system-bankowy (24.11.2018).
408
B. Shull, Financial Modernization Legislation in the United States. Background and implications, UNCTAD,
Discussion Paper, 30 September 2000 r., nr 151, s. 14-36.
409
J. Nellis, K. McCaffery, R. Hutchinson, Strategic challenges for the European banking industry in the new
millennium, International Journal of Bank Marketing 2000, nr 18/2, s. 53.
410
Ibidem, s. 54.
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Banki mogą bez ograniczenia kupować akcje, udziały w przedsiębiorstwach
niefinansowych. Często więc występują jako udziałowiec i kredytodawca – obok szerokiej
działalności finansowej, jest to jedna z cech banków uniwersalnych411.
Uniwersalny model systemu bankowego umożliwia bankom oferowanie klientom
detalicznym/instytucjonalnym różne usługi i produkty finansowe. Największe banki
uniwersalne w zasięgu usług mają charakter globalny412.
W Polsce funkcjonuje dwuszczeblowy system bankowy. Jego elementy składowe to:
• Narodowy Bank Polski,
• Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
• Komisja Nadzoru Finansowego,
• Grupy bankowe – Banki komercyjne,
• Banki spółdzielcze,
• Pośrednicy kredytowi,
• Banki specjalistyczne,
• Banki spółki akcyjne,
• Banki państwowe,
• Oddziały i przedstawicielstwa banków zagranicznych.
Pierwszy szczebel to Narodowy Bank Polski, czyli bank centralny. Najważniejszym jego
zadaniem jest regulacja obiegu emitowanych środków oraz wielkości kreowanego przez banki
pieniądza bankowego. Celem NBP jest zapewnienie płynności systemu finansowego,
a także utrzymanie stałego poziomu cen. Drugim szczeblem są banki komercyjne.
Kolejnym elementem systemu jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Powstał na mocy
ustawy z 1994 roku. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie funkcjonowania
obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów, które zostały powierzone bankom przez
deponentów. Udziela on także zwrotnej pomocy finansowej, aby banki mogły wyjść
z niewypłacalności, a także gromadzi informacje o bankach objętych systemem BFG
oraz poddaje te informacje analizie.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny w razie upadku banku musi wypłacić środki
gwarantowane deponentowi. BFG odpowiada za wypłacenie depozytu do 100 tysięcy euro.
Jeśli deponent miał mniej niż mówi ustawa, otrzymuje zwrot całości swoich środków.
Ochronie podlegają depozyty walutowe oraz złotowe:
• osób fizycznych oraz prawnych, wraz z jednostkami samorządu terytorialnego,
• jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej, jeśli posiadają zdolność prawną,
• szkolnych kas oszczędnościowych, a także pracowniczych kas zapomogowopożyczkowych413.
Ochronie nie podlegają depozyty:
• Skarbu Państwa,
O. Kowalczewski, Bankowość uniwersalna. Zmiany strukturalne we współczesnych systemach bankowych,
Warszawa 2003, s. 51.
412
G. Gorton, F.A. Schmid, Universal banking and the performance of German firms, Journal of Financial
Economics 2000, nr 58, s. 29-80.
413
J. Ziębiec, E. Gostomski, Otoczenie bankowe obszaru europejskiego [w:] Bankowość dla praktyków cz.1 ,
Gdańsk, Katowice, Warszawa 2010, s.47, http://uekwww.uek.krakow.pl/files/common/akademie/akademiazbp/Bankowoscdlapraktykow_Tom_I_i_II.pdf (24.11.2018).
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•

banków, domów maklerskich, funduszy emerytalnych, zakładów ubezpieczeniowych,
funduszy inwestycyjnych,
• podmiotów, które nie mają obowiązku sporządzania uproszczonych sprawozdań
finansowych,
• kadry, która zarządza upadłym bankiem, a także jego akcjonariuszy, którzy posiadają co
najmniej 5% akcji banku.
Banki zobligowane są, aby dokonywać wpłat na fundusz pomocowy do BFG oraz
tworzyć odpisy na fundusz ochrony środków gwarantowanych, uruchamiany w czasie
ogłoszenia upadłości jakiegoś banku. BFG zbiera środków od wszystkich banków, aby
wypłacić gwarantowane klientom depozyty414.
Następnym kluczowym podmiotem, wchodzącym w skład polskiego systemu bankowego
jest Komisja Nadzoru Finansowego. Została ona powołana ustawą z 2006 roku o nadzorze nad
rynkiem finansowym.
Komisja Nadzoru Finansowego kontroluje fundusze emerytalne, Giełdę Papierów
Wartościowych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, emitentów, domy maklerskie,
BondSpot, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych,
Towarzystwa Emerytalne, zakłady ubezpieczeń.
Do zadań Komisji zaliczamy m.in.:
• nadzorowanie sektora bankowego, rynku kapitałowego, emerytalnego oraz
ubezpieczeniowego,
• kontrolę instytucji pieniądza elektronicznego,
• podejmowanie działań, które mają służyć prawidłowemu funkcjonowaniu rynku
finansowego,
• podejmowanie działań, które mają na celu rozwój rynku finansowego, a także jego
konkurencyjności,
• podejmowanie działań edukacyjnych oraz informacyjnych w zakresie funkcjonowania
rynku,
• udział w przygotowywania projektów ustaw w zakresie nadzoru nad rynkiem.
Nadzorem nad działalnością KNF zajmuje się Prezes Rady Ministrów. W jej skład
wchodzą: Przewodniczący, dwóch zastępców, czterech członków415.
Podaż pieniądza w Polsce
W związku z kreowaniem przez banki pieniądza w obrocie gospodarczym, NBP prowadzi
statystyki związane z ilością pieniądza w Polsce. Pozwalają one na określenie celów polityki
pieniężnej stosowanej przez NBP. Do wyznaczenia podaży pieniądza używany jest agregat M3.
Składają się na niego: depozyty posiadające 3-miesięczny termin wypowiedzenia, umowy
odkupu terminowe (>1 dzień), gotówka znajdująca się poza sektorem bankowym, depozyty
i zobowiązania banków wobec podmiotów niebankowych o terminie zapadalności do 2 lat,
wkłady w bankach i innych instytucjach, które są płatne na żądanie (depozyty bieżące),
depozyty długoterminowe w walutach obcych416.
414

Ibidem, s.48.
Ibidem, s.59-60.
416
Agregaty pieniężne (M0, M1, M2, M3), https://forexrev.pl/agregaty-pieniezne-m0-m1-m2-m3/ (dostęp:
14.08.2019).
415

127

DOSTOSOWANIE PRAWA DO WYZWAŃ TECHNOLOGICZNYCH, EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH W XXI WIEKU

Ze statystyk Narodowego Banku Polskiego wynika, że na koniec 2018 roku podaż
pieniądza kształtowała się na poziomie 1 446,09 mld zł417. Natomiast koniec kwietnia 2019
roku przyniósł podaż pieniądza w wysokości 1 467,09 mld zł418. Zaobserwować można wzrost
o 10,4% w stosunku do roku ubiegłego. Oznacza to, że bank centralny w tym czasie zastosował
ekspansywną politykę pieniężną. Jej cel to zwiększanie podaży pieniądza dzięki zakupowi
papierów wartościowych, obniżaniu stóp procentowych oraz rezerw obowiązkowych419.
Podsumowanie
W świecie bankowości można wymienić dwie kategorie banków: centralny i komercyjny.
Ten pierwszy czuwa nad poprawnością wydatków rządu, kreuje podaż pieniądza, emituje
pieniądz gotówkowy, a także odpowiada za banki komercyjne. Należy pamiętać, że bank
centralny zajmuje się odgórną kontrolą banków komercyjnych oraz emisją i regulacją pieniądza
w obiegu. Natomiast bank komercyjny kreuje pieniądz w gospodarce, poprzez udzielanie
kredytów i przyjmowanie depozytów.
Nad działalnością i funkcjonalnością systemu bankowego czuwa wiele instytucji, które
to zobligowane są do kontroli banków na zasadach zawartych w ustawach. Są to instytucje takie
jak: Komisja Nadzoru Finansowego czy Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.
Jest to konieczne, aby system bankowy działał poprawnie, a w konsekwencji tego cała
gospodarka funkcjonuje w sposób uporządkowany.
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THE BANK IN THE POLISH ECONOMIC TURNOVER
Summary: The central bank plays a significant role in the economy. First of all, it issues new money and controls
commercial banks. His most important tasks include maintaining the stability of the country's financial system
through the development and implementation of the monetary policy. The aim of this institution is, however, to
ensure fluency, security and efficiency of the Polish payment system. The main purpose of commercial banks is
to ensure liquidity, reduce the cost of collecting cash and assess the creditworthiness of borrowers and reduce the
risk of deposits. A commercial bank earns a difference in interest rates on loans and deposits. The aim of the article
is to make the reader aware of the role played by commercial banks and the central bank in the Polish economic
turnover. This work also includes information on the history of banking, types of banks and models of banking
systems. The article is designed to explain to the reader the differences between commercial banks and the central
bank.
Keywords: bank, Polish economic turnover, Polish banking system, central bank, commercial banks.
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Sabina Waluś420
NOWE TECHNOLOGIE A BEZPIECZEŃSTWO DZIECI
I MŁODZIEŻY W CYBERPRZESTRZENI.
ANALIZA PORÓWNAWCZA ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNOPRAWNYCH NA PRZYKŁADZIE POLSKI
I WYBRANYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH
Streszczenie: Celem niniejszej pracy jest scharakteryzowanie kwestii bezpieczeństwa najmłodszych członków
społeczeństwa (tj. poniżej 18 roku życia) w sieci. Po opisie zagrożeń, jakie mogą spotkać najmłodszych
w cyberświecie, analizie poddane zostały regulacje prawne oraz rozwiązania organizacyjno-prawne wybranych
państw członkowskich Unii Europejskiej wynikające z prowadzonej polityki ukierunkowanej na ochronę dzieci
i młodzieży w cyberprzestrzeni. Przy prowadzeniu badań zastosowano metodę badań literaturowych oraz analizy
danych zastanych. Pomimo wielu działań ogólnopaństwowych, jak i europejskich wiele jeszcze pozostaje
do zrobienia w tym kierunku. Prawodawstwo musi nadążać za szybkim rozwojem nowych technologii, tak by
żadna młoda jednostka pozostawiona sama w cyberspołeczeństwie nie była wobec nich bezbronna.
Słowa kluczowe: cyberbezpieczeństwo, młodzież, dzieci, prawo Unii Europejskiej, prawo polskie.

Wstęp
Niedawny dynamiczny rozwój technologii spowodował, że aktualnie mamy do czynienia
z ogromem udogodnień, a rozwój i umasowienie mobilnych technologii odgrywa ważną rolę
w procesach globalizacji, w szczególności jeśli chodzi o warstwę społeczno-kulturową
społeczeństwa421. Komputer, Internet czy smartfon to obecnie jedne z najbardziej
rozpoznawalnych urządzeń, którymi posługują się niemal wszyscy. Dzięki nim w szybki
i łatwy sposób można np. kontaktować się z ludźmi praktycznie na całym świecie. Jednak tak
dynamiczny rozwój nowych technologii i mass mediów przyczynia się nie tylko do
pozytywnych zmian w życiu jednostki, ale również do nasilenia obecnych i powstania nowych
zagrożeń z tym związanych, często również o charakterze kryminalnym, stąd tak bardzo ważna
jest kwestia cyberbezpieczeństwa422. Cyberzagrożenia przyjmują wiele odmian i z biegiem lat
zataczają coraz szersze kręgi, dlatego tak ważne jest nieustanne dostosowywanie się do tego
dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Słuszny wydaje się pogląd części ekspertów
do spraw bezpieczeństwa sieciowego, iż to właśnie czynnik ludzki pozostaje w dalszym ciągu
najsłabszym ogniwem wielu zabezpieczeń. Dlatego też znajomość rutynowych aktywności
podejmowanych przez jednostki oraz ich przyzwyczajeń pozwala nierzadko na złamanie
dostępu i pełen dostęp do danych danego podmiotu423. Nie bez znaczenia jest zasada
ograniczonego zaufania i racjonalne gospodarowanie informacją, którą udostępnia się w sieci,
np. na portalach społecznościowych. W tej kwestii szczególnie zagrożoną grupą są dzieci
i młodzież, które to niekiedy zbyt ufnie podchodzą do zawieranych przez siebie nowych
znajomości czy zbyt chętnie podają niektóre informacje, przez co narażają się na ogromne
420
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niebezpieczeństwo. Jednak do wspomnianych zagrożeń nie można podchodzić wyłącznie
w sposób bezpośredni. Warto pamiętać, iż samo nadużywanie nowych technologii jest już
dużym zagrożeniem – zarówno dla młodej jednostki, jak i dla osób dorosłych. Co prawda skutki
są odwleczone w czasie, ale są nieuniknione. Celem niniejszego rozdziału jest - choć
w niewielkim stopniu - przybliżenie kwestii bezpieczeństwa najmłodszych członków
społeczeństwa w sieci. W tym celu Autorka zaprezentuje rozwiązania organizacyjno-prawne
wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Polski, wynikające z prowadzonej
polityki ukierunkowanej na ochronę dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni. W związku z tym,
na początku nakreślone zostaną podstawowe zagrożenia, jakie mogą spotkać najmłodszych
w cyberświecie, a w dalszej części analizie zostaną poddane regulacje prawne mające za
zadanie chronić dzieci i młodzież przed tymi zagrożeniami.
Dzieci i młodzież w cyberprzestrzeni – ujęcie definicyjne
W świetle przepisów prawa, formalne określenie kogo należy uznać za dziecko, a kogo
za młodzież nie jest jednoznaczne. Podstawowe akty prawne w tej dziedzinie, a to: Kodeks
cywilny oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy, nie definiują w istocie wyżej wymienionych pojęć.
Kodeks cywilny używa pojęcia osoby małoletniej, za którą uważana jest osoba niepełnoletnia,
a więc taka, która nie ukończyła 18 roku życia. Z kolei Kodeks karny posługuje się pojęciem
osoby małoletniej i nieletniej, a więc osoby poniżej 17 roku życia. Na potrzeby niniejszego
opracowania, za ustawą z dnia 2 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, można przyjąć,
iż termin ,,dzieci i młodzież” odnosi się do osób, które nie ukończyły 18 roku życia.
W rozumieniu tej ustawy, dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia, aż do osiągnięcia
pełnoletności424.
Biorąc pod uwagę pojęcie cyberprzestrzeni, to jednym z niewielu aktów, w którym
ustawodawca zawarł jej definicję jest ustawa z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1897), która cyberprzestrzeń określa jako przestrzeń przetwarzania
i wymiany informacji tworzoną przez systemy teleinformatyczne, określone w art. 3 pkt 3
ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wraz
z powiązaniami pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami425. Użytkownikiem jest każdy
człowiek z osobna. Ciężko bowiem znaleźć osobę, która alienuje się od tego, co chcąc nie
chcąc, stało się nieodzowną częścią życia człowieka. W związku z tym, wszyscy ludzie są
częścią innej wielkiej społeczności, tzw. cyberspołeczeństwa. Według Słownika Języka
Polskiego, cyberspołeczeństwo to społeczeństwo korzystające z Internetu426. Przestrzeń ta,
choć niezwykle ciekawa, generuje wiele zagrożeń, które zostaną scharakteryzowane w kolejnej
części pracy.
Cyberzagrożenia istniejące w cyberprzestrzeni
Świat wirtualny jest niezwykle ciekawy i bezgranicznie pochłaniający. Należy jednak
pamiętać, aby nie zatracać się w nim bezrozumnie. Jak podkreśla P. Zapędowski, umiejętne
K. Broniatowski, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni – regulacje prawne w prawie polskim
i unijnym, 2017, s. 2-3. https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/bss/dokumenty/new/171002/bez
pieczenstwo_dzieci_i_mlodziezy_wersja_ostateczna.pdf (dostęp: 18.08.2019r.)
425
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1897).
426
https://sjp.pl/cyberspo%C5%82ecze%C5%84stwo (dostęp: 17.08.2019r.).
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korzystanie z cyberprzestrzeni przynosi duże korzyści rozwojowe i społecznościowe. Jednak
świat wirtualny może być także płaszczyzną do manipulacji, nadużyć i innych niekorzystnych
społecznie działań427. Zagrożenia jakie niesie ze sobą korzystanie z cyberświata można
podzielić na kilka kategorii, a mianowicie: szkodliwość treści rozpowszechnianych w sieci,
niepożądany dostęp do danych, uzależnienie od Internetu i zagrożenia sprzętowe 428.
W niniejszej pracy, z racji tego, że jest ona poświęcona głównie dzieciom i młodzieży,
szczególna uwaga zostanie zwrócona na szkodliwość oddziaływania niektórych treści
umieszczanych w Internecie na najmłodszych jego użytkowników. Do treści tych można
zaliczyć: pornografię, prezentowanie obrazów przemocy i okrucieństwa a także szkodliwe
wzorce zachowań, wśród których znajdują się m.in. treści nawołujące do samookaleczeń lub
samobójstw, bądź zachowań szkodliwych dla zdrowia429.
W przypadku gier komputerowych, dotychczas popularność zyskało kilka tego typu
rozrywek. Jedna z nich to tzw. niebieski wieloryb. Gra zyskała swą popularność w 2017 roku
i polegała na wykonaniu 50 zadań. Wyzwania te były codziennie przydzielane jej uczestnikom
– głównie dzieciom – przez tzw. opiekuna. Wśród zadań znalazło się między innymi:
samookaleczenie czy oglądanie sadystycznych treści w Internecie. Z kolei finalnym zadaniem
było samobójstwo. Inne zadanie, tzw. The Fire Challenge - wyzwanie ognia, które polegało na
polaniu wybranej części ciała łatwopalną cieczą. Później należało się po prostu podpalić.
Śmiałkowie mieli za zadanie podłożyć ogień na własnych ciałach, tylko po to, aby nakręcić
wideo z całej czynności i umieścić je w sieci430. Powyższe przykłady dla zdroworozsądkowo
myślącego człowieka są absurdalne, ale w momencie kiedy styka się z nimi młoda jednostka,
która tak do końca nie wie co jest dla niej dobre albo złe, to może to prowadzić do poważnych
konsekwencji.
Z kolei uzależnienie postrzega się najczęściej jako skłonność np. do alkoholu lub palenia
papierosów, a uzależnienia komputerowe są często pomijane. Ludzie pozostają uwięzieni
w wirtualnym świecie, a jedynym sposobem na uwolnienie się jest właśnie stanowczość jakiej
powinien nauczyć się każdy, by konsekwentnie z niego uciec. Niekiedy wystarczy upomnienie
rodziców lub innej bliskiej osoby, jednak czasami słowa nie wystarczają i należy włączyć do
interwencji specjalistów. Ludzie pochłonięci przez cyberświat zapominają co tak naprawdę jest
ważne w życiu. Patrzą, lecz jednak nie potrafią słuchać. Nie widzą tego, że być może ktoś chce
z nimi porozmawiać lecz oni nie są w stanie skupić się na rozmowie, bo co chwila muszą
sprawdzić co nowego na portalach społecznościowych albo wejść na kolejny poziom w grze.
Taka pozorna przynależność bywa zdradliwa i często prowadzi do ludzkich tragedii.
Zagrożenia sprzętowe mogą być spowodowane niewłaściwym posługiwaniem się
sprzętem lub oprogramowaniem, co na ogół jest zawinione przez użytkownika. Najczęstsze
zagrożenia na jakie są narażeni użytkownicy sieci to przede wszystkim zagrożenia
spowodowane świadomym działaniem innych członków cyberspołeczności. Cyberprzestępcy
często przesyłają w formie plików złośliwe oprogramowanie, które ma szkodliwe i przestępcze
bądź jedynie złośliwe działanie w stosunku do użytkowników komputerów i innych urządzeń
P. Zapędowski, Funkcjonowanie człowieka w cyberprzestrzeni – świat wirtualny w realiach second life
[w:] J. Bednarek (red.), Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Warszawa 2014, s. 159.
428
K. Broniatowski, op. cit., s. 3.
429
Tamże, s. 8.
430
https://www.antyradio.pl/Adrenalina/Archiwum-Tajemnic/Niebieski-wieloryb-jedzenie-cynamonu-wyzwan
ie-ognia-Oto-niebezpieczne-gry-i-smiertelne-wyzwania-w-internecie-24025 (dostęp: 14.06.2019r.).
427
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służących do korzystania z Internetu. Przepisy prawne mające na celu przeciwdziałanie
zagrożeniom i ochronę przed ich skutkami zawarte są w Kodeksie karnym (Dz. U. z 2018, poz.
1600 z późn. zm.). Przepisami tymi ustawodawca stara się przeciwdziałać zagrożeniom,
na które narażeni mogą być użytkownicy Internetu lecz nie ma konkretnych przepisów
służących ochronie dzieci i młodzieży431.
Pomimo że większość społeczeństwa stanowią już cybernetowi tubylcy432, to nadal
konieczna jest ustawiczna edukacja i profilaktyka, która wskaże odpowiedni kierunek i pomoże
w zapobieganiu niewłaściwym zachowaniom, gdyż problem ten z roku na rok będzie coraz
bardziej naglący i zauważalny. Wystarczy wpisać frazę „cyberprzemoc wśród dzieci
i młodzieży” w wyszukiwarkę Google. W momencie (0,30 sekund) można uzyskać niemal
103 000 wyników dotyczących tego zagadnienia. Oznacza to, że nie jest to temat marginalny433.
Wirtualna rzeczywistość jest ogromnym dobrodziejstwem, ale nieumiejętnie wykorzystana
może wyrządzić wiele złego. Dzięki niej, ludzie często zapominają po prostu o myśleniu
i bezmyślnie stają się uczestnikiem jakiejś grupy, relacji czy gry, które mogą w niezwykle
negatywny sposób oddziaływać na ich zdrowie a nawet życie.
Analiza rozwiązań orgnizacyjno-prawnych dotyczących kwestii cyberbezpieczeństwa
w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej
Bardzo ważnym aktem prawnym w Polsce w zakresie cyberbezpieczeństwa jest Ustawa
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z 5 lipca 2018r. (Dz. U. 2018 poz. 1560) 434.
To pierwszy akt prawny w tym zakresie w Polsce435. Do tej pory nie było zbiorczej ustawy,
która w sposób szczegółowy opisywała zagadnienia cyberbezpieczeństwa w poszczególnych
sektorach. Na uwagę zasługuje fakt, iż uwzględniono w niej interes najmłodszych członków
społeczeństwa, bowiem w art. 77 ust. 1 pkt 6, ustawodawca zapowiedział ,,rozwijanie
kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz innych grup społecznych,
w tym wspomaganie organów prowadzących szkoły lub placówki w realizacji przedsięwzięć
w tym obszarze, w szczególności w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii
informacyjno-komunikacyjnych”. Dotychczas posiłkowano się jedynie przepisami prawnymi
mającymi na celu przeciwdziałanie zagrożeniom i ochronę przed ich skutkami zawartymi
w Kodeksie karnym (Dz. U. z 2018, poz. 1600 z późn. zm.). Przepisami tymi ustawodawca
stara się przeciwdziałać zagrożeniom, na które narażeni mogą być użytkownicy Internetu lecz
nie ma konkretnych przepisów służących ochronie dzieci i młodzieży. Obejmują one
m.in. ochronę przed nieuprawnionym dostępem do informacji (art. 267 kk), ochronę przed
zagrożeniami sprzętowymi - opisywanymi wyżej (art. 287 § 1 kk), ochronę przed
przestępstwami i oszustwami (art. 286 § 1 kk) oraz ochronę przed wykorzystaniem seksualnym
431

K. Broniatowski, op. cit., s. 5-13.
Osoby urodzone po 1989 roku, które dorastały w okresie intensywnego rozwoju komputerów osobistych
i niewyobrażające sobie świata bez otoczenia Internetu i cyfryzacji.
433
B. A. Orłowska, Cybernetowi tubylcy w cyberprzestrzeni [w:] M. Górka, Cyberbezpieczeństwo jako podstawa
bezpiecznego państwa i społeczeństwa XXI wieku, Warszawa 2014, s. 134-143. Dane z Google sprawdzano w dniu
17.07.2019r.
434
Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z 5 lipca 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1560) http://prawo
.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001560/T/D20181560L.pdf
435
Cyberbezpieczeństwo A.D. 2018 Strategia. Policy. Rekomendacje – cyberbezpieczeństwo w perspektywie
policy, https://cyberpolicy.nask.pl/wp-content/uploads/2019/04/Raport-Cyberbezpiecze%C5%84stwo-A.D.-2018
.pdf (dostęp: 26.08.2019r.)
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(art. 200 § 1 kk.)436. Aktem prawnym, który także zapewnia ochronę przed niepożądanym
dostępem do danych jest również ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.) zgodnie z którą każdy ma prawo do ochrony swoich
danych osobowych, w tym także dziecko. Z kolei na poziomie unijnym ochronę taką zapewnia
RODO czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.
L. Nr 119, str.1 z późn. zm.). W przypadku dzieci i młodzieży, należy także wspomnieć
o uregulowaniach prawnych dotyczących cyberprzemocy i mowy nienawiści, stąd w kodeksie
karnym pojawia się przestępstwo uporczywego nękania. Zjawisko to, znane pod nazwą
„stalking”, zostało opisane w art. 190a kk.
Pocieszającym jest, iż cyberbezpieczeństwo jest przez wiele krajów na całym świecie
traktowane coraz poważniej. W tym celu przeprowadzane są analizy, debaty oraz ekspertyzy,
a większość z nich tworzy także różnego rodzaju strategie, mające na celu zabezpieczyć tę sferę
życia. Jednym mankamentem jest fakt, iż znaczna część tych strategii porusza kwestię
obronności państwa i jego bezpieczeństwa, jednak bardzo mało wspomina o ochronie dzieci
i młodzieży. Pozytywnym aspektem jest fakt, iż wiele krajów europejskich ma dobrze
skoordynowane cyberbezpieczeństwo na poziomie organizacyjnym i stale je monitoruje.
Rząd Niemiec już w 2016 roku zaakceptował cyberstrategię, tj. Cyber-Sicherheitsstrategie
für Deutschland 2016. W dużej mierze koncentruje się ona na aspektach politycznych
cyberbezpieczeństwa, jednak jedna z jej części skupia się na podnoszeniu świadomości na
temat zagrożeń pośród niemieckiego społeczeństwa. Nowy dokument wzywa również do
zwiększenia liczby szkoleń w tym zakresie w szkołach437. Jest to jedyny aspekt, który dotyczy
najmłodszych członków społeczeństwa. Nowa strategia związana była z przyjęciem przez Unię
Europejską dyrektywy NIS czyli dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148
z 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa
sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dz. Urz. UE. L. Nr 194, str.1), której
celem jest wzrost bezpieczeństwa teleinformatycznego zarówno w krajach członkowskich, jak
i całej UE. Także Austria ma swoją strategię, jest to tzw. Austriacka strategia na rzecz
bezpieczeństwa cybernetycznego (ÖSCS)438 z 2013r. W niej także nie ma stricte mowy
o dzieciach i młodzieży, ale zakłada ona zwiększenie świadomości i zaufania
do bezpieczeństwa cyfrowego w społeczeństwie austriackim. Jednakże wydany w 2018r. raport
z cyberzabezpieczeń (tj. Bericht Cyber Sicherheit 2018439) donosi, iż poprawie powinna ulec
wykrywalność przestępstw dotyczących cyberprzestępczości, w zakresie wykorzystywania
seksualnego i niegodziwego traktowania dzieci w Internecie. Według Francji, zgodnie
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K. Broniatowski, op. cit., s.11-24.
Zob. więcej: Cyber-Sicherheitsstrategie für Deutschland 2016, https://www.bmi.bund.de/cybersicherheits
strategie/BMI_CyberSicherheitsStrategie.pdf (dostęp: 29.08.2019r.)
438
Zob. więcej: Österreichische Strategie für Cyber Sicherheit 2013, https://www.bmi.gv.at/504/files/130416_
strategie_cybersicherheit_WEB.pdf (dostęp: 28.09.2019r.)
439
Zob. więcej: Bericht Cyber Sicherheit 2018, file:///C:/Users/user/Downloads/Cybersicherheit_Bericht2018.pdf
(dostęp: 29.08.2019r.)
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z zapisami w strategii pt. Obrona i bezpieczeństwo systemów informatycznych440,
zabezpieczanie cyberprzestrzeni wymaga systematycznego podejścia do informowania
obywateli o zagrożeniach i sposobach ochrony. Chodzi o to, aby w perspektywie
długoterminowej każdy obywatel mógł zostać uwrażliwiony co do kwestii
cyberbezpieczeństwa. Działania te mają być realizowane także w ramach działań
edukacyjnych. Jednocześnie wskazują, iż takie podejście wymaga ustanowienia aktywnej
polityki komunikacyjnej rządu. Także w tej strategii nie wyodrębnia się dzieci i młodzieży,
a ujmuje się ich jedynie w całości społeczeństwa.
W tym miejscu, mając na uwadze ochronę dzieci i młodzieży przed zagrożeniami
płynącymi z cyberprzestrzeni, należy także wspomnieć choć o niektórych regulacjach
międzynarodowych. Jednym z aktów jest Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości
z dnia 23 listopada 2001 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 728). W Polsce obowiązuje ona od 1 czerwca
2015 r. Została zawarta w celu wypracowania wspólnej polityki kryminalnej opartej na
standardach i wartościach Rady Europy a mającej na celu ochronę społeczeństwa przed
cyberprzestępczością, w obliczu zagrożeń płynących z rozwoju nowych technologii.
Konwencja nie jest ukierunkowana w szczególny sposób na ochronę dzieci i młodzieży, choć
zawiera regulacje odnoszące się do tych adresatów. W art. 9 Konwencja w szczególny sposób
odnosi się do pornografii dziecięcej. Domaga się uznania za przestępstwa w prawie
wewnętrznym, umyślnego i bezprawnego produkowania udostępniania, transmitowania,
pozyskiwania, posiadania pornografii dziecięcej dla celów jej rozpowszechniania za pomocą
systemu informatycznego. Inne akty prawa międzynarodowego, obowiązujące w tym zakresie
na terenie Europy to:
• Konwencja Rady Europy z Lanzarote z dnia 25.10.2007 r. o ochronie dzieci przed
seksualnym wykorzystaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych
(podpisanej przez Polskę dnia 25 października 2007 r.) (Dz. U. z 2015 r., poz. 608)
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r.
w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych
i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępująca decyzję
ramową Rady 2004/68/WSiSW (Dz. U. UE. L. 2011. 335. 1 z dnia 17 grudnia 2011 r.)441.
Ze względu na ograniczenia powodowane objętością pracy, jedynie w minimalnym
stopniu przedstawiono rozwiązania prawno-organizacyjne zarówno na gruncie polskim, jak
i na szczeblu Unii Europejskiej, których zadania wiążą się z zapewnieniem bezpieczeństwa
cybernetycznego. W celu oceny ich skuteczności, warto przyjrzeć się Międzynarodowej Unii
Telekomunikacyjnej (ITU), która publikuje indeks cyberbezpieczeństwa (GCI).
Indeks ten, stara się weryfikować kilka aspektów: czynniki legislacyjne (prawne, regulacyjne),
techniczne (np. kwestie instytucjonalne), organizacyjne (m.in. kwestie strategii i polityki)
i budowy zdolności (m.in. kwestie badawczo-rozwojowe, edukacji, pozycji firm narodowych
w temacie) i współpracy (wewnątrz kraju i z innymi). Ujęte razem prezentują pewien obraz
cyberbezpieczeństwa, które ciężko ocenić inaczej, bowiem jest problemem złożonym.
W ramach państw wiodących ujęto m.in. USA, Francja, Wielką Brytanię, Rosja oraz Estonia.
Zob. więcej: Défense et sécurité des systèmes d’information Stratégie de la France,
https://www.ssi.gouv.fr/uploads/IMG/pdf/2011-02-15_Defense_et_securite_des_systemes_d_information_strate
gie_de_la_France.pdf (dostęp: 28.08.2019r.)
441
K. Broniatowski, op. cit., s. 31.
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Do państw ,,dojrzewających” na zaliczono wiele krajów UE takich jak Irlandia, Niemcy
oraz Polskę. Dla porównania w fazie początkowej znajduje wiele krajów afrykańskich442.
Podsumowanie
Problem bezpieczeństwa w społeczeństwie pochłoniętym przez nowoczesne technologie i świat
wirtualny dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży, którzy to już ze swej natury są otwarci
i mało krytyczni w stosunku do otaczającej ich rzeczywistości, w tym do informacji
odnalezionych w sieci. To powoduje, że treści, o potencjalnie szkodliwym oddziaływaniu,
do których dzieci i młodzież mogą dotrzeć w Internecie, są w stanie wpłynąć w sposób trwały
na ich zdrowie psychiczne oraz to, jak postrzegają otaczający je świat443. Stąd tak ważne
w wykorzystaniu nowych technologii i Internetu, przez dzieci i młodzież, wydają się
rozwiązania prawne, bowiem należy stwierdzić, że aktualnie poziom tej ochrony nie jest
adekwatny do otaczającej rzeczywistości, czego skutkiem są problemy ze skutecznym
bezpieczeństwem. Biorąc pod uwagę rozwiązania organizacyjno-prawne dotyczące kwestii
cyberbezpieczeństwa w Polsce jak i wybranych krajach Unii Europejskiej, należy stwierdzić,
iż ochrona ta występuje jedynie teoretycznie. Pomimo, że 2018 r. był w Polsce rokiem
przełomowym w tej kwestii, to działania te miały swój skutek jedynie na papierze.
Należy jednak przyznać, iż minął zbyt krótki okres czasu od wejścia w życie Ustawy 444,
aby racjonalnie ocenić jej efekty.
Nowoczesne technologie i związany z nimi świat wirtualny (dostęp do Internetu można
mieć obecnie z niemal każdego urządzenia) jest na tyle szybko zmieniającą się strukturą,
że niemożliwe jest uregulowanie wszystkich jego zagadnień raz na zawsze, a legislatorzy
muszą stworzyć na tyle elastyczne rozwiązania, które dostosować będzie można do nowych
sytuacji prawnych. Konieczne jest to dla przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom.
Świat zmienia się pod wpływem technologii, tak również prawo musi podlegać zmianom.
Bez wątpienia regulacje związane z wyżej wymienionymi problemami stanowić będą
wyzwanie dla obecnych i przyszłych prawników445. Internet staje się bowiem coraz bardziej
istotną częścią życia i podstawowym filarem jednolitego rynku cyfrowego. Wspiera innowacje,
wzrost gospodarczy, handel, demokrację, prawa człowieka i jego życie446. Warto zatem mądrze
z niego czerpać i wykorzystywać jego zalety z korzyścią dla każdego człowieka z osobna
i całych społeczeństw, tak by propagować wiedzę o zagrożeniach istniejących
w cyberprzestrzeni, ale w jeszcze większym stopniu upowszechniać wiedzę jak
niebezpieczeństw tych unikać, a w sytuacji gdy zajdzie taka potrzeba – gdzie i jakiej można
szukać pomocy.
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NEW TECHNOLOGIES AND THE SECURITY OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN
CYBERSPACE. COMPARATIVE ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL AND LEGAL CONDITIONS
IN POLISH LAW AND SELECTED EUROPEAN COUNTRIES
Summary: The aim of this thesis is to characterize the safety issues of the youngest members of the society (under
18 years old) in the network. After the description of the threats that may be faced by the youngest members
of the cyber world, the legal regulations of selected EU Member States resulting from the policy aimed at the
protection of children and youth in cyberspace have been analysed. The research was conducted using the method
of literature research and analysis of existing data. Despite many national and European actions, much remains
to be done in this direction. Legislation must keep pace with the rapid development of new technologies so that
no young individual left alone in cyber society is defenceless against them.
Keywords: cyber security, youth, children, European Union law, Polish law.
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Radosław Wojnarski447
PRZEDSIĘBIORCA JAKO PROSUMENT W ŚWIETLE USTAWY
Z DNIA 19 LIPCA 2019 R. O ZMIANIE USTAWY O ODNAWIALNYCH
ŹRÓDŁACH ENERGII ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW
Streszczenie: Rozdział poświęcony jest zmianom wprowadzonym do porządku prawnego ustawą z dnia 19 lipca
2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym
instytucji prosumenta. Analizie poddane zostało orzecznictwo, dorobek doktryny oraz stan prawny dotyczący
zjawiska prosumenctwa w Polsce. Wynikiem badania jest pozytywna ocena wprowadzonej przez ustawodawcę
regulacji dotyczącej prosumenta, która może przyczynić się do wzrostu udziału energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym.
Słowa kluczowe: prosument, przedsiębiorca, odnawialne źródła energii.

Wstęp
Celem niniejszego rozdziału jest ukazanie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 2019
r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019
poz. 1524). Zakres przedmiotowy obejmuje analizę znowelizowanej definicji instytucji
prosumenta oraz ukazanie funkcjonowania instytucji prosumenta w świetle przepisów ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U.2015 poz. 478 z późn. zm. dalej
„ustawa OZE”). Do niedawna możliwość wymiany nadwyżek produkowanej energii była
zarezerwowana wyłącznie dla osób fizycznych oraz prawnych niewykonujących działalności
gospodarczej. Wraz ze zmianą wprowadzoną ustawą, rozszerzony został katalog osób, które
bez uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, będą upoważnione do wymiany
produkowanej nadwyżki. W zamyśle ustawodawcy, pozwoli to na oszczędności związane
ze zwolnieniem z opłat dla sprzedawcy energii elektrycznej z tytułu jej rozliczenia oraz opłat
dystrybucyjnych. W kolejnych częściach niniejszego opracowania przedstawione zostaną
najważniejsze zmiany związane z wejściem w życie ustawy nowelizującej ustawę OZE.
Regulacja prosumenta w ujęciu ustawy o odnawialnych źródłach energii na dzień
28 sierpnia 2019 r.
Produkcja energii elektrycznej pozbawiona zawodowego charakteru, a więc w celach
niekomercyjnych, była możliwa już wcześniej. Należy pamiętać, iż regulacja ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm., dalej Prawo
energetyczne) przewiduje obowiązek uzyskania koncesji w związku z wykonywaniem
działalności gospodarczej448. Wytwarzanie energii elektrycznej na własne potrzeby jest
możliwe i legalne pod warunkiem zużywania całości energii elektrycznej na własne potrzeby.
Nadwyżki produkowanej energii były bezpowrotnie marnowane.
Przełomem w tym zakresie było wprowadzenie do polskiego porządku prawnego
instytucji prosumenta, która była już wcześniej znana w krajach zachodniej Europy.
Nastąpiło to 1 lipca 2016 r. tj. wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r.

447
448

Magister, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Prawa i Administracji.
art. 32 ustawy Prawo energetyczne.
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o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw449.
Definiowała ona prosumenta jako „odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii
elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną
wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby
własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),
zwaną dalej „ustawą o swobodzie działalności gospodarczej”450. Przetrwała ona
w niezmienionym kształcie do 2018 r., kiedy to w miejsce ustawy o działalności gospodarczej
została uchwalona ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. W dalszym ciągu
wytwarzanie i wymiana nadwyżek produkowanej na własne potrzeby energii było
zarezerwowane wyłącznie dla osób fizycznych. Nie oznacza to jednak zakazu montażu
i eksploatacji instalacji odnawialnych źródeł energii przez osoby prawne, zarówno sektora
publicznego, jak i prywatnego. Instalacje te mogły być wykorzystywane w celu poprawy
efektywności energetycznej budynków lub jako samodzielne źródło energii elektrycznej.
Ustawa nowelizująca ustawę OZE, uchwalona 19 lipca 2019 r., pozwala na rozszerzenie
katalogu osób uprawnionych do produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby i wymiany
jej nadwyżek o mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców451.
Z uwagi na wyłączenie z regulacji ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
podmiotów zatrudniających powyżej 250 osób, poza katalogiem pozostają nadal większe
zakłady produkcyjne. Zważywszy na zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną
wydaje się to zasadne, gdyż dopuszczona przez ustawodawcę moc mikroinstalacji mogłaby nie
zaspokoić potrzeb takiego zakładu. W związku z powyższym, nie zachodziłaby przesłanka
„nadprodukcji” energii elektrycznej.
Cel regulacji
Dominującym źródłem energii elektrycznej w Polsce jest węgiel kamienny452. W związku
z problemem wysokiej emisji gazów cieplarnianych, w celu ich redukcji i poprawy
bezpieczeństwa dostaw energii, wprowadzona została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze
źródeł odnawialnych453. W załączniku I do wspomnianej Dyrektywy określono docelowy
udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu brutto na 2020 r.,
który w przypadku Polski wynosi 15%. Ograniczony udział OZE spowodowany m.in.
wprowadzeniem tzw. „ustawy odległościowej”454 stawia pod znakiem zapytania osiągnięcie
wskazanego przez Unię Europejską poziomu. W związku z powyższym, jak można wyczytać
z uzasadnienia projektu nowelizacji, ma ona służyć realizacji celu w postaci „15% udziału
energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu brutto do 2020 r.”455. Dodatkowo,
449

Dz.U. 2016 poz. 925.
ibidem.
451
Sejm przyjął nowelę ustawy o OZE https://biznesalert.pl/oze-usawa-nowela-aukcje-energetyka/, (28.08.2019).
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Polska energetyka 2030, Fundacja Przyjazny Kraj http://przyjaznykraj.pl/wp-content/uploads/2018/06/
Raport_FPK_Polska_Energetyka_2030.pdf.
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PE/48/2018/REV/1.
454
ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. 2016 poz.961 z późn.
zm.).
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uzasadnienie rządowego projektu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach
energii oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 3656).
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w opinii autorów ustawy, przyczyni się ona do poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz
utrzymania niskiego poziomu cen energii elektrycznej456. W związku z powyższym, do grona
podmiotów uprawnionych do produkcji energii oraz wprowadzania jej nadwyżek do sieci,
zostali dopuszczeni przedsiębiorcy.
Nowa regulacja
W nowym brzmieniu ustawy OZE, prosument został zdefiniowany jako „odbiorca końcowy
wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby
w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą
energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej
działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40
ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649
i 730);”. Zauważalną różnicę stanowi wspomniana uprzednio możliwość produkcji energii
elektrycznej przez przedsiębiorców. Oznacza to, że podmioty gospodarcze, które do tej pory
były wyłączone z możliwości wymiany wyprodukowanej ponad własną potrzebę energii
elektrycznej, będą mogły stać się uczestnikiem rynku. Instytucja prosumenta, w odniesieniu do
wymieniającego nadwyżkę produkowanej energii do sieci przedsiębiorcy, zostanie omówiona
w dalszej części przedmiotowego opracowania.
Odbiorca końcowy
Rozważania poświęcone prosumentowi należy rozpocząć od przedstawienia pojęcia odbiorcy
końcowego. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, pod wskazanym pojęciem należy rozumieć
„odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub energii na własny użytek; do własnego użytku nie
zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania,
przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz paliw gazowych zakupionych w celu ich
zużycia na potrzeby przesyłania, dystrybucji, magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu
ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego”457. Dotyczy to w równej mierze osób
fizycznych jak i prawnych. Warto w tym miejscu przytoczyć stanowisko J. Kędzi, która
wskazuje, że status odbiorcy końcowego nie przysługuje przedsiębiorstwom energetycznym,
które zajmują się wymienioną w przepisie ustawy działalnością i zużywają pobieraną energię
elektryczną w celach gospodarczych458.
Ponadto, na uwagę zasługuje niezwykle trafne orzeczenie Sądu Apelacyjnego
w Warszawie z dnia 9 grudnia 2014 r., sygn. akt. VI ACa 1581/14, w którym to Sąd zauważył,
iż „fakt posiadania koncesji na wytwarzanie i obrót energią elektryczną nie stoi na przeszkodzie
uznania przedsiębiorcy za odbiorcę końcowego”. Orzeczenie to dodatkowo wzmacnia
rozumienie odbiorcy końcowego, jako podmiotu będącego usługobiorcą. Należy w tym miejscu
uwypuklić, iż pomimo uznania przedsiębiorstwa energetycznego, wytwarzającego energię
elektryczną za odbiorcę końcowego, nie może ono zostać prosumentem. Jest to niemożliwe
z uwagi na wykonywanie przeważającej działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu
energii elektrycznej.
uzasadnienie rządowego projektu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach
energii oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 3656).
457
art. 3 pkt 13a) ustawy Prawo energetyczne.
458
J. Kędzia Odbiorca końcowy [w:] M. Swora, Z. Muras Prawo energetyczne, s. 224, Warszawa 2010
456
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Równolegle należy zauważyć, iż sam status przedsiębiorstwa energetycznego nie może
automatycznie wykluczać możliwości wymiany nadwyżek produkowanej energii elektrycznej
jako prosument. Podmioty gospodarcze zajmujące się obrotem energią elektryczną, lub których
działalność skupiona jest wokół innych nośników energii (ciepło, paliwa ciekłe,
paliwa gazowe) nie wytwarzają energii elektrycznej. Z uwagi na fakt, iż wytwarzanie energii
elektrycznej nie stanowi ich przeważającej działalności, nadwyżki produkowanej energii
elektrycznej mogłyby być wymieniane do sieci na zasadach określonych w art. 4 ustawy OZE.
Przedsiębiorca
Jak to zostało wcześniej przedstawione, status odbiorcy końcowego dotyczy nie tylko
konsumentów, ale także przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców459. Artykuł 4 wymienionej wyżej ustawy wskazuje, że przedsiębiorcą jest nie
tylko osoba fizyczna, ale także prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.
Owa zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób
ciągły nie może stanowić przeważającej działalności. Jak wskazuje doktryna „ (...) definicja
pojęcia przedsiębiorcy pozwala wyróżnić dwa kryteria wyznaczające granice uznania danego
podmiotu za przedsiębiorcę: 1) kryterium podmiotowe (pozwalające wyróżnić rodzaje
podmiotów mogących być przedsiębiorcami ze względu na ich wskazanie w art. 4) oraz 2)
kryterium przedmiotowe (funkcjonalne), polegające na wskazaniu, że podmioty te wykonują
działalność gospodarczą (odnośnie do atrybutów (wyznaczników), cech pojęcia „działalność
gospodarcza” zob. komentarz do art. 3) (M. Pawełczyk [w:] Ustawa o swobodzie działalności
gospodarczej. Komentarz, red. A. Powałowski, Warszawa 2009, s. 41–42, art. 4 ; R. Blicharz,
M. Pawełczyk, Przedsiębiorca, czyli kto?, PUG 2004/3, s. 35 i n.)”460.
Rozszerzona definicja prosumenta pozwala podmiotom wykonującym działalność
gospodarczą na kwalifikację jako prosumenta. Należy jednak podkreślić, iż znowelizowane
brzmienie art. 2 pkt. 27a) nie obejmuje swoim zakresem przedsiębiorstw, których przeważająca
działalność polega na wytwarzaniu energii elektrycznej. Oznacza to, iż status prosumenta nie
będzie przysługiwał zawodowym wytwórcom energii elektrycznej.
Przeważająca działalność
Ustawa OZE nie zawiera definicji przeważającej działalności. Znajduje się ona w załączniku
do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD)461. Zawarta w rozdziale 1 punkt 3 podpunkt 7 definicja, pod tym pojęciem
rozumie „działalność posiadającą największy udział wskaźnika (np. wartość dodana, produkcja
brutto, wartość sprzedaży, wielkość zatrudnienia lub wynagrodzeń) charakteryzującego

Dz.U. 2018 poz. 646 z późn. zm. (dalej ustawa Prawo przedsiębiorców).
E. Komierzyńska-Orlińska Art. 4 Definicja przedsiębiorcy [w:] Bielecki Leszek i in., Komentarz do ustawy –
Prawo przedsiębiorców, [w:] Konstytucja biznesu. Komentarz Opublikowano: WKP 2019.
461
Informacja w sprawie przeważającego rodzaju działalności http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/
dzialalnosc_przewazajaca.htm (24.08.2019).
459
460
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działalność jednostki”462. Ponadto, godnym odnotowania jest fakt, że zgodnie ze wspomnianym
załącznikiem, wytwarzanie energii nie stanowi działalności pomocniczej463.
Mikroinstalacja
Należy zwrócić uwagę, iż nie każdy przedsiębiorca, który spełnia warunki podmiotowe może
zostać prosumentem. Wytwarzanie energii elektrycznej musi mieć miejsce w mikroinstalacji,
którą jest instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej
nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym
niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW,
w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW464. Wszelkie
instalacje zakwalifikowane jako instalacje odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt
13 ustawy OZE, o mocy zainstalowanej elektrycznej nie przekraczającej 50 kW, podłączonej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu niższym niż 110 kV będzie spełniała ustawowe warunki
związane z wytwarzaniem energii elektrycznej. Oznacza to, iż większe zakłady, opierające
swoje zapotrzebowanie na samodzielnej produkcji energii elektrycznej w OZE, wykorzystujące
instalację o większej mocy, bądź przyłączonej do sieci o wyższym napięciu, nie będą mogły
ubiegać się o status prosumenta, z uwagi na niewłaściwą instalację.
Funkcjonowanie mechanizmu
Kryterium decydującym o przelicznikach wprowadzonej do sieci energii jest moc
zainstalowana mikroinstalacji. Dla mikroinstalacji o mocy zainstalowanej większej niż 10 kW
stosunek ilościowy będzie wynosił 1 do 0,7. W przypadku mocy zainstalowanej nie większej
niż 10 kW – 1 do 0,8. Niejednolita stawka związana jest z pokryciem kosztów rozliczenia opłat
za sprzedaż energii elektrycznej oraz jej dystrybucję. Powyższe rozliczenie dokonywane jest
w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji465.
Rozliczenia dokonuje sprzedawca zobowiązany lub sprzedawca wybrany przez prosumenta na
podstawie umowy kompleksowej, w oparciu o wskazane wyżej dane pomiarowe przekazane na
podstawie z art. 4 ust. 2a ustawy OZE. Jak słusznie zauważają praktycy, „Za wprowadzoną do
sieci energię elektryczną nie będzie otrzymywał zapłaty, ale rozliczy się na zasadzie
wymiany”466. Przedstawiane informacje dotyczą ilości energii wprowadzonej i pobranej przez
prosumenta, po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu ilości energii wprowadzonej
i pobranej z sieci dystrybucyjnej z wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji.
Rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci dystrybucyjnej nie
wcześniej niż na 12 miesięcy przed datą wprowadzenia energii do sieci467. Za tą datę przyjmuje
się ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego, w którym to energia została wprowadzona
do sieci. Przykładowo, dla energii, która została wprowadzona do sieci 13 maja,
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD) Dz.U. 251, poz.1885.
463
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD) Dz.U. 251, poz.1885.
464
art. 2 pkt 19 ustawy OZE.
465
art. 4 ust. 2 ustawy OZE.
466
Dobra zmiana w ustawie o OZE? http://www.roedl.net/pl/pl/warto_wiedziec/energetyka_odnawialna/dobra
_zmiana_w_ustawie_o_oze.html, (30.08.2019).
467
art. 4 ust.5 zd. 1 ustawy OZE.
462
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datą wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej będzie 31 maja. Odbywa się do zgodnie
z poniższym zestawieniem.
Tabela 1. Zestawienie rozliczeń daty wprowadzenia energii elektrycznej do sieci
dystrybucyjnej przez prosumenta
Dzień miesiąca w którym
wprowadzono energię
do sieci dystrybucyjnej
1-31 stycznia
1-28(29)468 lutego
1-31 marca
1-30 kwietnia
1-31 maja
1-30 czerwca
1-31 lipca
1-31 sierpnia
1-30 września
1-31 października
1-30 listopada
1-31 grudnia

Data przyjmowana zgodnie
z art. 4 ust. 5 OZE
31 stycznia
28(29) lutego
31 marca
30 kwietnia
31 maja
30 czerwca
31 lipca
31 sierpnia
30 września
31 października
30 listopada
31 grudnia

Źródło: Opracowanie własne autora.

Ustawodawca wprowadza zastrzeżenie dotyczące niewykorzystanej w danym okresie
rozliczeniowym energii elektrycznej. Zgodnie z art. 4 ust. 5 zd. 2 in fine przechodzi ona na
kolejne okresy rozliczeniowe, jednak nie dłużej niż na kolejne 12 miesięcy od daty
wprowadzenia tej energii do sieci.
Na sprzedawcę zobowiązanego lub wybranego przez prosumenta na podstawie umowy
kompleksowej został nałożony obowiązek informacyjny dotyczący stosunku energii
wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej do ilości energii pobranej w celu zużycia na
własne potrzeby, zgodnie z okresami rozliczeniowymi przyjętymi w umowie kompleksowej.
Ustawodawca przesądził, że nieuregulowane kwestie dotyczące funkcjonowania
mechanizmu rozliczenia energii elektrycznej wprowadzonej do sieci i pobranej w celu zużycia
na własne potrzeby przez prosumenta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495), odnajdą
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące ochrony praw odbiorcy końcowego oraz
przepisy dotyczące ochrony konsumenta469.
Zgodnie z wprowadzoną nowelizacją zmieniającą dotychczasowe brzmienie art. 40 ust.
1b, obowiązek rozliczania, o którym mowa w art. 4 ust. 1 powstaje od daty wytworzenia po raz
pierwszy energii elektrycznej z OZE i trwa przez okres kolejnych 15 lat, nie dłużej niż
do 30 czerwca 2039 r.
Korzyści wynikające ze statusu prosumenta
Jak to zostało wskazane we wcześniejszej części przedmiotowego opracowania, prosumentowi
przyznano uprawnienie do rozliczania niewykorzystanej na własne potrzeby energii w systemie

468
469

Dla lat przestępnych.
art. 4 ust. 7 ustawy OZE.
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opustów470. Będzie mógł on wykorzystać energię uprzednio wprowadzoną do sieci w sytuacji,
w której ilości wytwarzanej energii nie pozwolą pokryć bieżącego zapotrzebowania471.
Zgodnie z poglądem niektórych przedstawicieli doktryny „Beneficjentem regulacji określonej
w art. 4 ustawy o OZE może być tylko osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
uregulowanej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, która wytwarza energię
elektryczną w celu jej zużycia na własne potrzeby”472. Pogląd ten nie wydaje się jednak trafny,
z uwagi na brak jednoznacznego brzmienia przepisów wskazujących, iż odbiorcą końcowym
może być wyłącznie osoba fizyczna. Osoby prawne, które nie są przedsiębiorcami
w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców jak. np. fundacje lub stowarzyszenia, z uwagi na
niezarobkowy charakter powołania tych podmiotów, wskazane jednostki były już uprzednio
uprawnione do wymiany nadprodukowanej energii elektrycznej.
W związku z produkcją i wprowadzaniem do sieci energii elektrycznej, prosument nie
uiszcza na rzecz sprzedawcy zobowiązanego opłat z tytułu rozliczenia energii oraz opłat
za usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości energii elektrycznej pobranej przez
prosumenta473.
Obowiązki
Poza wspomnianymi korzyściami związanymi ze statusem prosumenta, na podmioty te zostały
także nałożone obowiązki związane z rozpoczęciem wytwarzania energii elektrycznej.
Bez wątpienia nie chodzi w tym przypadku o obowiązek uzyskania koncesji na wytwarzanie
energii elektrycznej. Omawiana działalność polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej
jest zwolniona z obowiązku koncesyjnego z uwagi na brak „zawodowego charakteru”.
Ponadto wytwarzanie energii elektrycznej, jako takie jest zwolnione z obowiązku uzyskania
koncesji na mocy art. 3 pkt 1 ustawy OZE. Funkcjonowanie mechanizmu prosumenta opiera
się bowiem na obowiązkach sprawozdawczych związanych z wytwarzaniem energii
elektrycznej na własne potrzeby474. W związku z objęciem instytucji prosumenta także
przedsiębiorców, są oni na równi z osobami fizycznymi, zobowiązani do poinformowania
właściwego dla miejsca przyłączenia mikroinstalacji OZE, o terminie jej przyłączenia,
lokalizacji, rodzaju OZE wykorzystanego w mikroinstalacji475 oraz mocy zainstalowanej
elektrycznej. Zgodnie z art. 5 ust 1 in fine ustawy OZE, obowiązek ten należy zrealizować nie
później niż na 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia mikroinstalacji do sieci operatora
systemu dystrybucyjnego. Ponadto, zachowana regulacja przewiduje obowiązek informacyjny
w sytuacji zmiany źródła OZE lub mocy zainstalowanej elektrycznej – w terminie 14 dni od tej
Panele fotowoltaiczne we własnej firmie. Ułatwienia wchodzą w życie https://wysokienapiecie.pl/22291-noweprzepisy-kto-moze-zostac-prosumentem/?fbclid=IwAR1u0CRv9pFqBPF7YgZEgrOKaqarK6_b6nnTZjtcHKMWijdJYXqJFCgCas, (29.08.2019).
471
Nowelizacja ustawy o OZE: prosument nie zarobi http://www.planergia.pl/post/nowelizacja-ustawy-o-ozeprosument-nie-zarobi-2354, stan na (31.08.2019).
472
J. Baehr, Art. 4 [w:] Baehr Jerzy (red.), Lissoń Piotr (red.), Pokrzywniak Jakub (red.), Szambelańczyk Maciej
(red.), Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Komentarz, Opublikowano: WK 2016. Komentarz dotyczy
uprzednio obowiązującego stanu prawnego.
473
art. 4 ust. 4 ustawy OZE.
474
Obowiązki sprawozdawcze, http://www.federacja-konsumentow.org.pl/prosument/index.php/33-szybkiprzewodnik/el7/168-obowiazki-sprawozdawcze, (30-08-2019).
475
Należy zaznaczyć, iż prosumenctwo nie wiąże się wyłącznie z wytwarzaniem energii elektrycznej tylko
z energii słonecznej, ale także przy wykorzystaniu np. siły wiatru oraz innych odnawialnych źródeł energii
w rozumieniu art. 2 pkt. 22 ustawy OZE.
470
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zmiany oraz zawieszeniu wytwarzania energii trwającym od 30 dni do 24 miesięcy
lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej w terminie 45 dni od zawieszenia
lub zaprzestania produkcji.
Uzyskane dane operator systemu dystrybucyjnego dostarcza Prezesowi Urzędu Regulacji
Energetyki (URE) w terminie 30 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego. Dane te są
przekazywane ministrowi właściwemu do spraw energii po 45 dniach. Dodatkowo, Prezes URE
zamieszcza je w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.
Podsumowanie
Mimo omówionych we wcześniejszej części zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy OZE
z dnia 19 lipca 2019 r., ustawodawca w dalszym ciągu nie zdecydował się na możliwość
rozszerzenia instytucji na wytwórców biogazu czy ciepła. Niewątpliwie wiąże się to z faktem
braku nadprodukcji energii. Wobec konieczności sprostania unijnym wymogom dotyczącym
ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii w ogólnym bilansie
energetycznym, należy pozytywnie ocenić wprowadzoną regulację. Stanowić będzie ona
promocję wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii przy
jednoczesnym zachęceniu przedsiębiorców do poprawy efektywności energetycznej i realnych
korzyściach związanych z przejściem na energetykę odnawialną. Problemy z oceną regulacji
pojawiają się w związku z wymianą energii elektrycznej w odpowiednim stosunku, co pozwala
na uzyskanie dodatkowej energii, w odpowiednio mniejszym wymiarze względem
wprowadzonej. Oparcie regulacji na wymianie z odpowiednim sprzedawcą energii może nie
stanowić wystarczająco mocnej zachęty, która przekonałaby przedsiębiorców do wytwarzania
tzw. „zielonej energii”. Dodatkowo, jak wskazują przedstawiciele branży energetycznej,
zauważalny jest brak regulacji prawnej dotyczącej szczegółów w zakresie „ przyłączania do
sieci mikroinstalacji należących do prosumentów, ustalenia zasad bilansowania oraz
rozliczeń”476. Niezbędne w tym zakresie będzie wydanie odpowiednich przepisów
wykonawczych, które wprowadzą ujednolicone procedury i zasady477.
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ENTREPRENEUR AS A PROSUMER IN THE LIGHT OF THE ACT OF 19 JULY 2019 R.
AMENDING THE LAW ON RENEWABLE ENERGY SOURCES AND CERTAIN OTHER ACTS
Summary: The article is devoted to changes introduced into the legal order by the Act of 19 July 2019 amending
the Act on renewable energy sources and certain other acts in the scope related to the prosumer institution. Caselaw, doctrine and legal status regarding prosumerism in Poland were analyzed. The result of the survey is a positive
assessment of the prosumer regulation introduced by the legislator, which may contribute to an increase in the
share of electricity from renewable sources in the overall energy balance.
Keywords: prosumer, entrepreneur, renewable energy sources.
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Michał Jan Wrona478
REGULAMIN SERWISU AUKCYJNEGO A RELACJE MIĘDZY JEGO
UŻYTKOWNIKAMI. STUDIUM PRZYPADKU NAJWIĘKSZEGO
POLSKIEGO PORTALU AUKCYJNEGO
Streszczenie: Historia rozwoju aukcji internetowych sięga ostatniej dekady XX wieku. Od tamtego czasu liczba
dokonywanych tam transakcji wzrosła kilkuset krotnie. Wzrost znaczenia rynku e-Commerce powoduje
konieczność bardziej szczegółowego przyjrzenia się regulacjom na nim stosowanym. Obok przepisów
powszechnie obowiązujących każdy z serwisów posiada również własny regulamin, umowę użytkownika lub inny
dokument określający prawa i obowiązki użytkowników takiej platformy. Bezsprzeczne pozostaje obowiązywanie
postanowień regulaminu w relacji administrator-uczestnik, jednakże na gruncie nauki – tak polskiej jak
i zagranicznej – wykształciły się różne koncepcje nadania mocy wiążącej wewnętrznym regulaminom platform
aukcyjnych w relacjach między uczestnikami takiego serwisu. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie różnych
pojawiających się w doktrynie teorii (wraz z argumentami krytycznymi) dotyczących tego czy taki regulamin ma
moc obowiązującą między użytkownikami, a jeśli tak to w jakim zakresie i czy możliwa jest zmiana jego
postanowień.
Słowa kluczowe: e-Commerce, regulamin internetowej platformy aukcyjnej.

Wstęp
W 1995 roku został założony eBay479, w 1999 r. powstał obecnie największy polski serwis
aukcyjny – Allegro480. Od tamtej pory obserwujemy rokroczny wzrost liczby transakcji
przeprowadzanych przy pomocy internetowych platform aukcyjnych. W 2002 roku na
wspominanej polskiej platformie sprzedano towary o łącznej wartości 97 mln złotych481, w roku
2006 – 2,5 mld złotych482 a w 2011 było to już 8,6 mld złotych483. Wartość całego polskiego
rynku e-commerce to w 2017 roku szacowana była na około 36-40 mld złotych484, z czego
ponad połowę udziałów w tym rynku posiada jeden – wymieniony już – serwis aukcyjny.
Niepodważalne jest zatem ogromne znaczenie dla całego obrotu umów zawieranych
za pośrednictwem (przy pomocy) internetowych platform aukcyjnych. Każdy z takich
serwisów posiada swój własny regulamin, który wymaga zaakceptowania przez użytkowników
przed rozpoczęciem korzystania z serwisu – jaki jednak wpływ ma ten regulamin na umowy
zawierane między poszczególnymi użytkownikami? Jaka jest rola i znaczenie regulaminu
serwisu aukcyjnego na relacje kupujących i sprzedających za pomocą takiego serwisu?
– to opracowanie będzie próbą udzielenia odpowiedzi na te istotne – z praktycznego punktu
widzenia – pytania.

Student, Uniwersytet Łódzki.
https://www.ebayinc.com/our-company/who-we-are/ - dostęp 18.01.2019 r.
480
https://interaktywnie.com/biznes/artykuly/biznes/tak-powstalo-allegro-pl-od-serwisu-z-piwnicy-do-lidera-wbranzy-24629 – dostęp 18.01.2019 r.
481
B. Stąpała, Aukcje internetowe – wybrane zagadnienia prawne, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
2003/2, s. 11.
482
https://www.internetstandard.pl/news/IAB-Polski-internet-w-2006-r,109741.html – dostęp: 19.01.2019, Raport
Strategiczny IAB Internet 2006 Polska, Europa i Świat.
483
https://www.crn.pl/aktualnosci/allegro-mialo-8-6-mld-zl-obrotow - dostęp: 19.01.2019 r.
484
Raport: E-commerce w Polsce 2017. Gemius dla e-Commerce Polska, https://antyweb.pl/e-commerce-wpolsce-2017/ - dostęp: 19.01.2019 r.
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Czym jest serwis aukcyjny i jaka jest jego rola?
W przypadku aukcji internetowe, w rozumieniu transakcji zawieranych przy pomocy platform
aukcyjnych takich jak Allego czy eBay, platformy te (co do zasady) nie są jej organizatorami,
a jedynie „podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na technicznym
organizowaniu internetowej platformy aukcyjnej”485. W konsekwencji stwierdzić należy,
że podmiot taki nie jest stroną umowy między organizatorem aukcji (sprzedawcą)
a jej zwycięzcą (kupującym486). Operator serwisu udostępnia swoją platformę jako miejsce
dokonywania transakcji, organizując warunki do zawarcia umowy między użytkownikami
tej platformy.
Największy polski portal aukcyjny (Allegro) w artykule 7.1. swojego regulaminu
wyraźnie zastrzega, iż „Allegro nie jest stroną umów sprzedaży Towarów zawieranych
pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący są uprawnieni
do zawarcia i wykonania umowy.”487. Z kolei w art. 1 jako definicję pojęcia „Allegro”
podawane jest, iż jest to dostępna w domenie allegro.pl platforma handlowa on-line,
o charakterze otwartym, którą prowadzi Allegro.pl spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością488.
Patrząc na dwie pozostałe platformy aukcyjne utwierdzimy się w przekonaniu
o słuszności argumentowanej tezy, i tak np. serwis eBay w ramach umowy z użytkownikiem
stwierdza, że „Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie jesteśmy tradycyjnym domem
aukcyjnym. Nasza witryna jest miejscem, gdzie każdy może oferować, sprzedawać i kupować
niemal wszystkie rodzaje przedmiotów, w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca oraz przy
użyciu wielorakich form – od sprzedaży po stałej cenie, sprzedaży w sklepie po transakcje typu
aukcyjnego. Nie jesteśmy zaangażowani w transakcje pomiędzy kupującym a sprzedającym.
Nie kontrolujemy ani nie gwarantujemy jakości, bezpieczeństwa oraz legalności
reklamowanych przedmiotów, rzetelności ani dokładności ofert sprzedaży lub treści
umieszczanych przez użytkowników, możliwości sprzedaży przedmiotów przez sprzedawców,
możliwości płacenia za przedmioty przez kupujących lub tego, że kupujący lub sprzedający
zrealizuje transakcję lub zwróci przedmiot”489.
Jak uzyskać dostęp do ofert w serwisie aukcyjnym
Aby zostać dopuszczonym do udziału w aukcji on-line (niezależnie czy jako sprzedawca czy
jako kupujący/licytant490), należy zawrzeć umowę z administratorem platformy aukcyjnej.
Umowę taką zawiera się poprzez system informatyczny administratora. Umowa ta ma charakter
adhezyjny, do jej zawarcia dochodzi przez przystąpienie – wypełniając odpowiedni formularz
M. Giaro, Zawarcie umowy za pośrednictwem internetowych platform aukcyjnych, Przegląd Prawa
Handlowego nr 4/2008, s. 40.
486
Terminologia podana w nawiasach związana jest z jednym z możliwych typów dokonywania zakupów na
internetowych serwisach aukcyjnych – tzw. „Kup teraz” – o czym będzie mowa w dalszej części rozdziału.
Identyczną terminologią posługuje się jednocześnie regulamin Allegro.
487
Regulamin serwisu Allegro (https://allegro.pl/regulamin/pl) – dostęp 18.01.2019 r.
488
Ibidem
489
Punkt dotyczący odpowiedzialności przy umowie z użytkownikiem (https://www.ebay.pl/pages/help/policies
/user-agreement.html) – dostęp 18.01.2019 r.
490
W zależności od przyjętej metody dokonywania transakcji – „Kup teraz” lub „Licytuj”. Nie każdy licytant
będzie mógł być określonym „Kupującym” (i odwrotnie) – tym niemniej będą go obowiązywały postanowienia
regulaminu.
485
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zamieszczony na stronie internetowej administratora491. Wraz z podaniem szeregu danych
osobowych nowo rejestrujący się użytkownik jest zobowiązany potwierdzić zaznajomienie się
i akceptację regulaminu serwisu aukcyjnego (jest to warunek sine qua non – bez jego akceptacji
nie będzie możliwe dokonywanie transakcji przy pomocy serwisu udostępnianego przez
administratora platformy aukcyjnej. Regulamin ten jest od początku udostępniany
rejestrującemu się, zatem czyni to zadość art. 384§4 kodeksu cywilnego492, który stanowi o
konieczności udostepnienia wzorców umownych w takiej formie, aby możliwe było ich
odtwarzanie i przechowywanie w normalnym toku czynności. Po zakończeniu procesu
rejestracji użytkownik otrzymuje nazwę (lub jeśli chce – wymyślony przez siebie
login/identyfikator) oraz hasło – które to dane dają dostęp do całej platformy aukcyjnej oraz
oferowanych przez nie funkcji.
Regulamin platformy aukcyjnej a relacje między uczestnikami
Umowa, którą użytkownik zawiera z serwisem aukcyjnym wiąże wyłącznie te dwie strony
(administratora platformy z zarejestrowanym), nie jest natomiast wiążąca w relacjach
kupujący-sprzedający. Pomimo tego tak praktyka obrotu jak i orzecznictwo493 przyjęły wiążący
charakter regulaminu dla stron umów zawieranych za pośrednictwem serwisu aukcyjnego.
W wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 7 lipca 2010 r.494 sąd stwierdził, że „Istotą
sprzedaży internetowej jest szybka decyzja co do kupna wystawionego na aukcji towaru,
i skorzystanie z okazji. Powódka nie była więc zobowiązana do sprawdzania ceny, do
przeglądania strony internetowej pozwanych w poszukiwaniu cen takich maszyn, czy też
innych wystawców, gdyż mogła działać w zaufaniu do sprzedawcy, który wystawiając towar
na A. zna zasady i takiej sprzedaży i obowiązujący regulamin”.
Stanowisko takie odpowiada potrzebom obrotu związanym z masowym charakterem
umów zawieranych za pośrednictwem internetowych platform aukcyjnych495. Ograniczenie
swobody kontraktowej postanowieniami regulaminu jest wynagradzane przez zapewnienie
bezpieczeństwa i zachowywania pewnych standardów przy korzystaniu z tego typu platform.
Choć administrator platformy aukcyjnej wciela się w rolę faktycznego pośrednika,
to jednak pozostaje on na zewnątrz relacji umownej między użytkownikami. Nie jest on ani
przedstawicielem stron (ich pełnomocnikiem), nie wchodzi również w grę konstrukcja zastępcy
pośredniego (jak w przypadku umowy komisu) względem żadnego z kontrahentów.
Jednakże regulamin ustanowiony przez administratora normuje nie tylko sam stosunek
uczestnictwa496 (kto może być użytkownikiem, jakie są jego prawa i obowiązki) lecz także samą
procedurę zawarcia umowy w ramach korzystania z serwisu aukcyjnego oraz zachowania stron
po jej zawarciu497.
Priorytetowym zagadnieniem okazuje się zatem prawidłowe uargumentowanie tezy,
iż użytkownicy platform aukcyjnych, podczas zawierania transakcji za ich pośrednictwem są
Np. https://allegro.pl/rejestracja#/ - dostęp 18.01.2019 r.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny – tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1025
493
Np. wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z 10 lutego 2011 roku, sygn. II Ca 26/11.
494
Sygn. I ACa 295/10, LEX: 612303
495
Vide: wstęp do artykułu (dane dot. wielkości obrotu).
496
Np. Art. 2 Regulaminu Allegro pt. Warunki uczestnictwa w Allegro.
497
Np. Art. 7 Regulaminu Allegro pt. Zawarcie umowy w ramach oferty oraz art. 10 tegoż pt. Inne obowiązki
użytkowników.
491
492
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w relacjach między sobą związani regulaminem tego serwisu. Od tego bowiem jaką koncepcję
przyjmiemy (na jakiej podstawie strony są związane regulaminem) będą zależały odmienne
skutki prawne dla użytkowników i samego serwisu aukcyjnego. Argumentacja dla wiążącej
mocy regulaminu między użytkownikami serwisów aukcyjnych była już dyskutowana
w niemieckiej doktrynie prawniczej – zaproponowano tam trzy podstawowe rozwiązania498.
Pierwsze rozwiązanie zakłada, że oświadczenia woli, które użytkownicy składają
w ramach platformy aukcyjnej należy interpretować w zakresie jej regulaminu. Konstrukcja ta
opiera się na słusznym założeniu, że regulamin ten musi być zaakceptowany przez wszystkich
użytkowników podczas rejestracji, czego świadomy jest każdy z nich (każdy użytkownik zdaje
sobie sprawę, że wszyscy pozostali użytkownicy zaakceptowali regulamin serwisu
aukcyjnego). Przyjąć można powszechne oczekiwanie znajomości postanowień regulaminu
oraz jego przestrzegania. Zastosowanie do tego rozwiązania ogólnych reguł wykładni
oświadczeń woli poskutkuje włączeniem treści regulaminu do umów (ich postanowień)
zawieranych między użytkownikami platform aukcyjnych. Niemiecka doktryna zaznacza
jednak, że skutek taki będzie stanowił jedynie efekt odbity (niem. Reflexwirkung)
obowiązywania regulaminu w stosunku uczestnictwa, natomiast sam regulamin nie będzie
bezpośrednio włączony do stosunku między użytkownikami. To z kolei oznacza niemożliwość
przeprowadzenia kontroli treści regulaminu na podstawie przepisów przewidujących
bezskuteczność klauzul zabronionych (§307 i następne Bürgerliches Gesetzbuch499).
Dodatkowo koncepcja ta daje organizatorowi możliwość wyłączenia względem reflektantów500
postanowień regulaminu na mocy wyraźnej klauzuli w ogłoszeniu (które to ogłoszenia ma
wiążący charakter).
Drugie z rozwiązań, aby osiągnąć efekt związania użytkowników portalu aukcyjnego
postanowieniami regulaminu, opiera się na umowie ramowej (§305 ust. 3 BGB – niem.
Rahmenvertrag). Użytkownicy platformy, rejestrując się na niej składają pozostałym
użytkownikom propozycję (ofertę) zawarcia umowy ramowej, co włącza postanowienia
regulaminu do transakcji zawieranych w przyszłości między nimi. Przyjęcie oferty także
następuje na mocy dokonania rejestracji (użytkownik rejestrując się w serwisie aukcyjnym
przyjmuje oferty złożone przez innych, już zarejestrowanych użytkowników, jednocześnie
składając taką ofertę względem pozostałych). Administrator platformy aukcyjnej pełni w tej
koncepcji rolę pełnomocnika wszystkich użytkowników platformy, odbierając wszystkie
oświadczenia woli przez nich składane. W przypadku tej koncepcji żadna ze stron umowy
(kupujący i sprzedający) nie może zostać uznaną proponentem regulaminu, co pozwala jedynie
na pośrednią kontrolę jego postanowień (per analogiam do §307 i n. BGB).
Kolejne z rozwiązań proponowanych przez niemiecką doktrynę opiera się na konstrukcji
umowy ze skutkiem wobec osób trzecich (niem. Teilnahmevertrag mit Drittwirkung). Umowa
o uczestnictwo w platformie aukcyjnej (zawierana przez rejestrację) ma taki skutek względem
przyszłych kontrahentów rejestrującego się użytkownika. Trudna okazuje się tu jednak kwestia
obowiązków nakładanych na użytkowników przez postanowienia regulaminu – w niemieckim
prawie postanowienia działające na niekorzyść osób trzecich – nawet mimo ich zgody –
są zasadniczo niedopuszczalne. Niemieckie sądownictwo uznało w tym zakresie pewne wyjątki
M. Giaro, Zawarcie umowy…, PPH 4/2008, s. 42.
Niemiecki kodeks cywilny – dalej jako BGB)
500
Por. M. Giaro, Zawarcie umowy…, PPH 4/2008, s. 42.
498
499
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(chociażby przy umowach przewozu). Do tych wyjątków zaliczyć także możemy aukcje
internetowe. Zwolennicy tej teorii podkreślają, że rejestrując się na platformie aukcyjnej każdy
z uczestników akceptuje tak prawa jak i obowiązki wynikające z regulaminu i to właśnie przez
tę powszechną zgodę istota zakazu umów na niekorzyść osób trzecich nie byłaby naruszona.
Takie rozwiązanie uwzględnia interesy wszystkich uczestników obrotu – w szczególności
konieczność zapewnienia porządku przy zawieraniu transakcji przy braku tradycyjnego
– prowadzącego licytację - aukcjonera. Przy tej koncepcji ogłoszenia umieszczane na
platformie aukcyjnej uzyskują moc wiążącą, która – odmiennie niż przy pierwszym
rozwiązaniu – może być wyłączona wyłącznie w drodze porozumienia stron. Proponentem
regulaminu jest administrator platformy aukcyjnej, natomiast sama jego treść podlega kontroli
stosownie do §307 i n. BGB – wymaga to uwzględnienia interesów przyszłych kontrahentów
(jako osób trzecich).
Zagraniczna doktryna prawa cywilnego stworzyła jeszcze jedną koncepcję, którą jest
uznanie umowy między zarejestrowanym użytkownikiem a administratorem platformy
aukcyjnej za umowę wielostronną (ang. multilateral contract). Wzajemne prawa i obowiązki
wielu stron są w tej koncepcji oparte na jednej umowie. Porównywane jest to ze statutem spółki,
określającym wzajemne prawne relacje zachodzące między wspólnikami 501.
Choć wszystkie z przedstawionych koncepcji nadają się do przeniesienia na grunt prawa
polskiego, tym niemniej uznanie umowy o uczestnictwo w serwisie aukcyjnym jako umowy ze
skutkiem względem osób trzecich wydaje się rozwiązaniem optymalnym. Takie rozwiązanie
nie wymaga ani kreowania fikcji prawnej umowy ramowej ani ciągłego dokonywania wykładni
oświadczeń woli, co mogłoby skutecznie podważać uznanie takiego włączenia
(treści regulaminu do stosunku między użytkownikami portalu aukcyjnego) za skuteczne.
Postanowienia regulaminu platformy aukcyjnej jako umowa ze skutkiem wobec osób
trzecich
Dla podjętych w tym punkcie rozdziału rozważań początkiem powinien być art. 393 k.c.
Przy relacji administrator platformy-użytkownik platformy aukcyjnej osobami trzecimi będą
pozostali użytkownicy serwisu aukcyjnego. Takie określenie osoby trzeciej jest dopuszczalne
– zostały bowiem wskazane warunki, jakie ma ona spełniać (musi być zarejestrowanym
użytkownikiem platformy aukcyjnej). W świetle art. 393 §2 k.c. uprawnienie osoby trzeciej
nabiera nieodwołalnego charakteru w chwili oświadczenia którejkolwiek ze stron umowy,
iż osoba ta (osoba trzecia) zamierza ze swojego uprawnienia skorzystać. Oznacza to dwojaki
charakter rejestracji uczestnika w platformie aukcyjnej (w jej systemie informatycznym):
1. Jest to przystąpienie do umowy o uczestnictwo w samej platformie aukcyjnej.
2. Jest to oświadczenie o skorzystaniu z zastrzeżenia na rzecz osoby trzeciej, które to
zastrzeżenie wynika z wszystkich pozostałych tego typu umów.
Charakter ten nie eliminuje problemu związanego z tymi fragmentami regulaminu
serwisu aukcyjnego, które nakładają na uprawnionego (na tę osobę trzecią) dodatkowe
obowiązki. Jednakże osoba trzecia może zostać obciążona obowiązkiem, jeśli obowiązek ten

C. Ramberg, Internet Marketplace: The Law of Auctions and Exchanges Online, Oxford 2003, s. 77-78,
w: B. Pretkiel, Wpływ regulaminu internetowego serwisu aukcyjnego na umowy zawierane pomiędzy jego
użytkownikami, PPH 7/2012, s. 26.
501
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wynika z ustawy502. Dodatkowo taki obowiązek może wynikać ze stosunku waluty,
w przypadku gdy np. w umowie stanowiącej jego podstawę zastrzeżona świadczenie na rzecz
przyrzekającego jako osoby trzeciej503. Jeśli zatem prawo polskie akceptuje (i zna) konstrukcje
przewidujące obciążenia osoby trzeciej obowiązkiem za jej zgodą, to mimo braku przepisu
szczególnego nie jest wykluczone zaakceptowanie takiej konstrukcji również to portali
aukcyjnych i ich regulaminów504. Opowiada się za tym także osobliwość „aukcji
internetowych” – akceptacja regulaminu serwisu aukcyjnego przez wszystkich jego
użytkowników (na zasadzie wzajemności), oraz wspólny interes faktyczny wszystkich
użytkowników, aby – z powodu braku aukcjonera – istniały pewne wiążące wszystkich reguły
kontraktowe. Argumenty te były już podnoszone w doktrynie niemieckiej505. Rejestrując się na
portalu aukcyjnym użytkownicy wyrażają więc:
1. Zamiar korzystania z przysługujących im uprawnień.
2. Zgodę na obciążenie ich obowiązkami wynikającymi z regulaminu.
W świetle powyższego regulamin serwisu aukcyjnego – w znaczeniu art. 384 k.c., czyli wzorca
umownego - będzie włączony w stosunek między użytkownikami platformy aukcyjnej,
a to umożliwi kontrolę jego treści na podstawie art. 385-3853 k.c. W przypadku aukcji on-line
zachowany zostanie zatem ten sam reżim ochrony konsumenta, co w przypadku innych form
kontraktowania opartych na wzorcach506.
Ustaliwszy związanie regulaminem kontrahentów w ich wzajemnych relacjach,
należy zastanowić się nad problemem możliwości jego wyłączenia bądź modyfikacji.
Trzeba wyróżnić dwie możliwe sytuacje:
1. Ustalenie ogólnych warunków umów przez organizatora aukcji.
2. Zastrzeżenie w ogłoszeniu na portalu aukcyjnym.
W pierwszym wypadku chodzi o takie zdarzenia, gdy użytkownicy serwisu aukcyjnego
(z reguły będący przedsiębiorcami) –w zamieszczanych przez siebie ogłoszeniach posługują
się własnymi ogólnymi warunkami umów. Najczęściej będą one ujawniane albo na stronie
z konkretnym ogłoszeniem (chociażby przy opisie przedmiotu sprzedaży) jak i na profilu
wystawiającego ogłoszenie użytkownika (do niedawna funkcjonująca strona
„o mnie” w serwisie Allegro). Możliwym rozwiązaniem jest również umieszczenie
hiperłącza507 do strony internetowej uczestnika, gdzie takie warunki umowy byłyby określone.
W takim stanie rzeczy spełnione będą warunki przewidziane w art. 384§4 k.c., w związku
z czym druga strona będzie nimi związana. Co jednak w przypadku sprzeczności takich
warunków z postanowieniami regulaminu całego serwisu aukcyjnego? Dla zapewnienia
pewności obrotu zaakceptować należy stanowisko, iż akceptacja regulaminu oznacza także dla
uczestników rezygnację z własnych warunków umów w kwestiach, które są sprzecznie
regulowane przez sam regulamin (oczywiście rozumiemy przez to postanowienia odmienne na
niekorzyść innych użytkowników względem postanowień regulaminu – postanowienia
korzystniejsze powinny być bowiem dopuszczone). Wiążący charakter powinny mieć również

Np. art. 785 i 786 k.c.
M. Bednarek, w: E. Łętowska, P. Drapała, M. Bednarek, Umowy odnoszące się do osób trzecich, s. 134.
504
Tak M. Giaro, Zawarcie umowy…, PPH 4/2008, s. 43.
505
Por. poszczególne koncepcje z pkt. 3 niniejszego rozdziału.
506
M. Giaro, Zawarcie umowy…, PPH 4/2008, s. 43.
507
Odnośnika, odesłania do innego dokumentu lub innego miejsca w tym samym dokumencie.
502
503
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te z postanowień warunków umów użytkownika, które uzupełniają postanowienia regulaminu
serwisu aukcyjnego (nie są przez uwzględnione w regulaminie portalu w ogóle).
Odmienne niż poprzednio traktować trzeba przypadek, gdy niezgodnie
z postanowieniami regulaminu serwisu aukcyjnego, jej użytkownik dokona w treści
umieszczanego ogłoszenia zastrzeżenia, iż traktuje je jako niewiążące. Nawet w przypadku
włączenia postanowień regulaminu całego portalu w relacje kontraktowe między uczestnikami
brak będzie zgodnych oświadczeń woli stron, co spowoduje, że umowa nie dojdzie do skutku.
Niemożliwym będzie również uchylenie takiego zastrzeżenia jakimkolwiek zabiegiem
interpretacyjnym – nie da się tego uczynić przy wyraźnym wyrażeniu woli niezwiązania się
ogłoszeniem.
Wątpliwości przeciwników tej koncepcji budzi zwłaszcza pierwszy z problemów
modyfikacji postanowień regulaminu platformy aukcyjnej poprzez umieszczenie odmiennych
postanowień w samym ogłoszeniu (aukcji)508. Uznanie związania użytkowników serwisu jego
regulaminem na podstawie konstrukcji umowy ramowej lub umowy na rzecz osoby trzeciej
oznacza, że w przypadku sprzeczności treści umowy z wzorcem strony związane są umową509.
Regulamin serwisu (jako wzorzec umowy) będzie musiał ustąpić postanowieniom umowy
indywidualnej – warunkom zastrzeżonym w konkretnej aukcji. Wiążące będą więc także
te postanowienia, które stanowią o niezwiązaniu regulaminem lub są z nim sprzeczne.
W przypadku gdy dojdzie do skutku umowa zawarta z takimi zastrzeżeniami, treść ogłoszenia
(aukcji) nie pozostawia wątpliwości co do jej warunków i druga strona zostanie poinformowana
o postanowieniach umowy indywidualnej wyłączających (odmiennych) postanowienia
regulaminu całego portalu aukcyjnego, to nie będzie można stwierdzić braku zgodnych
oświadczeń woli stron – a z pewnością dowiedzenie takiej tezy będzie mocno utrudnione.
Oponentów teorii regulaminu jako umowy ramowej i umowy na rzecz osoby trzeciej nie
zadowala również propozycja „supremacji regulaminu”510, albowiem powinna być wyrażona
wprost w tymże regulaminie, a postanowienia takiego nie ma żaden z popularniejszych portali
aukcyjnych.
Reguły wykładni oświadczeń woli przyczyną mocy wiążącej regulaminu portalu
aukcyjnego
Drugą – dającą się obronić – teorią, której warto jest się przyjrzeć jest rozwiązanie, w którym
związanie użytkowników portalu aukcyjnego postanowieniami regulaminu wynika z wykładni
składanych przez nich oświadczeń woli. Oświadczenia woli należy interpretować w taki
sposób, jaki wymagają zasady współżycia społecznego i ustalone zwyczaje biorąc pod uwagę
okoliczności, w jakich oświadczenia te zostały złożone. Dodatkowo w przypadku umów
bardziej należy badać zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli dosłowne jej
brzmienie/znaczenie511. Podkreślić trzeba tutaj, że obie strony umowy (najczęściej kupujący
i sprzedający) pozostają w przeświadczeniu obowiązywania regulaminu przy zawieraniu
umowy, nawet w przypadku gdy w samym ogłoszeniu (aukcji) nie ma bezpośredniego
odniesienia do regulaminu – co jest najczęstszą sytuacją.
Patrz: B. Pretkiel, Wpływ regulaminu …, PPH 7/2012, s. 27.
Art. 385§1 k.c.
510
Patrz: B. Pretkiel, Wpływ regulaminu …, PPH 7/2012, s. 27.
511
Art. 65 k.c.
508
509
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Teza ta wynika z utrwalonego zwyczaju, zgodnie z którym wszyscy użytkownicy stosują
się do postanowień regulaminu, aby wzbudzić zaufanie (tak istotne w sprzedaży internetowej),
a także aby nie narazić się na sankcję ze strony administratora platformy aukcyjnej za
zachowania sprzeczne z jej regulaminem. Sankcjami tymi może być np. zawieszenie
lub likwidacja konta512.
Obie strony umowy (na chwilę jej zawarcia) są świadome akceptacji i związania drugiej
strony regulaminem wobec administratora platformy, co implikuje stwierdzenie, że wyrażona
przez strony wola zawarcia umowy obejmuje również założenie obowiązywania w powstałym
między nimi stosunku regulaminu serwisu aukcyjnego513.
Zaletą przyjęcia takiej koncepcji jest brak konieczności zmiany jakichkolwiek z obecnie
obowiązujących przepisów. Nie musimy tworzyć fikcji umowy ramowej, której zastosowanie
nie miałoby podstawy w treści samego regulaminu. Oprócz tego i tak musimy dokonywać
wykładni oświadczenia woli za każdym razem, aby ustalić treść umowy – nie jest to zatem
dodatkowe trudność, natomiast wykładnia oświadczenia woli zakładająca przeświadczenie
użytkownika o obowiązywaniu regulaminu podczas zawierania transakcji za pomocą platform
aukcyjnych jest już regułą (znajdującą potwierdzenie w orzecznictwie514. Niemiecka doktryna
podaje jako kolejny mankament tej teorii brak możliwości kontroli i stwierdzenia
bezskuteczności postanowień będących w swej istocie klauzulami zabronionymi. Jednakże
w polskim prawie postanowienia regulaminu mogą być kontrolowane w związku z art. 385 1
i n. k.c., ponieważ są to (w większości przypadków) umowy zawierane między konsumentem
(użytkownikiem platformy aukcyjnej) a przedsiębiorcą (administratorem platformy).
Klauzule generalne, które zostały umieszczone w powołanych przepisach kodeksu cywilnego
dają szeroką możliwość interpretacji, które z postanowień regulaminu kształtują prawa
i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego
interesy – czyli które z postanowień są w istocie niedozwolonymi postanowieniami umownymi.
Tezą podnoszoną przez osoby niezgadzające się z tą teorią jest możliwość wyłączenia
przez organizatora aukcji (np. użytkownika oferującego na portalu aukcyjnym przedmiot do
sprzedaży) postanowień regulaminu. Istnienie tego ryzyka niekoniecznie musi być jednak wadą
przedstawianej koncepcji, chociażby dlatego, że:
1. Obie strony umowy wiedzą o wyłączeniu postanowień regulaminu serwisu aukcyjnego
i/lub dodatkowych postanowieniach (ogólnych warunkach umów) zamieszczonych przez

Np. art. 8.4. regulaminu Allegro:
„W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, Allegro.pl, w zależności
od rodzaju, skali i okoliczności naruszenia, może:
a. upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej,
b. udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,
c. czasowo ograniczyć Użytkownikowi dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Allegro,
w szczególności ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika,
d. uzależnić korzystanie z Allegro od potwierdzenia przez Użytkownika faktu wywiązania się z umowy zawartej
w wyniku Transakcji,
e. zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta tego Użytkownika. Zawieszenie
Konta może nastąpić w szczególności w wyniku notorycznego naruszania zasad opisanych w Załącznikach nr 1
i 2 do Regulaminu.”
513
Tak B. Pretkiel, Wpływ regulaminu …, PPH 7/2012, s. 28
514
Patrz – powoływany już wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 7 lipca 2010 roku (I ACa 295/10),
LEX: 612303.
512
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organizatora aukcji, a pomimo tego druga strona (kupujący) nadal jest zdecydowana
zawrzeć umowę – czego robić przecież nie musi.
2. Sytuacja taka jest zdecydowanie prostsza w interpretacji w stosunku do pozostałych
koncepcji (umowy ramowej i umowy na rzecz osoby trzeciej).
3. Organizator aukcji, który stosowałby takie postanowienia (wyłączające stosowanie
regulaminu lub sprzeczne z nim) mógłby spodziewać się zdecydowanej i szybkiej reakcji
portalu i sankcji wynikających z regulaminu (który bezsprzecznie w relacji administratororganizator ma moc wiążącą). Zauważyć tu należy, że w pewnym zakresie przestrzeganie
procedury zawarcia umowy w sposób określony regulaminem platformy aukcyjnej jest
kontrolowane przez samą platformę i jej system informatyczny (architekturę tego
systemu). Cechą charakterystyczną kodu binarnego, do którego inkorporowane są
postanowienia regulaminu jest jego samo egzekwująca natura (ang. self-enforcing
nature)515. Ocena działań użytkowników platformy przebiega wg prostego schematu –
prawda albo fałsz (alternatywa rozłączna). Ujęcie norm w kod 0/1 eliminuje w pewnym
zakresie (postanowień nadających się do egzekwowania w tym trybie) swobodę
interpretacyjną, która jest obecna w tradycyjnym obrocie.
Jeśli zaakceptujemy opisaną w tym punkcie koncepcję, to w przypadku gdy jedna lub
obie ze stron umowy nie zamierzały od początku (z góry) przestrzegać regulaminu lub działały
sprzecznie z jego postanowieniami (bez wyraźnego zastrzeżenia tego w treści aukcji, o którym
była mowa wyżej), to wówczas i tak jego postanowienia będą miały moc wiążącą, z tego
względu iż obie strony mają przeświadczenie o akceptacji regulaminu przez drugą stronę
stosunku kontraktowego. Nie ma jednak większych szans na to, aby praktyka taka
(lekceważenia regulaminu) stała się powszechna, albowiem administrator platformy aukcyjnej
– za pomocą sankcji przewidzianych w regulaminie – może eskalacji takich sytuacji skutecznie
przeciwdziałać, a ani organizatorowi aukcji, ani kupującym/licytantom w takich aukcjach, nie
zależy na tym, aby uniemożliwić im korzystanie z usług oferowanych przez platformę
aukcyjną.
Podsumowanie
Zawieranie umów przy użyciu (pośrednictwie) internetowych platform aukcyjnych związane
jest z silnym powiązaniem ich użytkowników i administratorów, co może wręcz przybrać
kształt zależności tych pierwszych od drugich. Użytkownicy, dokonując transakcji pomiędzy
sobą, są zawsze – niezależnie od przyjęcia którejkolwiek z omawianych tu koncepcji – związani
(chociażby w pewnym stopniu) procedurami określonymi przez administratora w regulaminie,
który akceptują. Rejestrując się na takiej platformie strony akceptują regulamin, co powoduje,
że nie ma konieczności odsyłania do niego w treści poszczególnych ogłoszeń, aby zachować
jego moc obowiązującą.
Celem niniejszej pracy nie jest wskazanie jednej, konkretnej teorii na podstawie której
regulamin miałby być uznany za obowiązujący w relacjach między użytkownikami lecz
przedstawienie różnych – dających się obronić – poglądów wraz ich krytyką. Każdy
Art. 8.3. regulaminu Allegro: „Allegro.pl może weryfikować przestrzeganie Regulaminu przez Użytkowników.
Weryfikacja może nastąpić w szczególności przez sprawdzenie, czy Użytkownicy stosują się do odpowiednich
postanowień Regulaminu. Weryfikacja następuje w szczególności poprzez nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem
i utrwalenie jego przebiegu.”
515
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z wyrażonych tutaj poglądów opiera się pierwotnie na zasadzie obowiązywania regulaminu
w relacjach między uczestnikami platform aukcyjnych. Odmienność jednak przyczyn
obowiązywania rodzi różne skutki w zakresie w jakim regulamin obowiązuje, a co za tym idzie
różne rozwiązania problemowych sytuacji (np. zastrzeżeń wewnątrz ogłoszenia, obrona przed
klauzulami zabronionymi). Wątpliwym jest jednakże ustalenie jednej, odgórnie wiążącej teorii
obowiązywania takich dokumentów – przynajmniej na obecnym etapie prac legislacyjnych w
zakresie obrotu elektronicznego. Na dziś pozostaje zatem podejmowanie prób dokładnej
analizy poszczególnych z teorii i przychylanie się do różnych z nich a casu ad casum.
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INTERNET AUCTION WEBSITE REGULATION VS RELATIONS BETWEEN THEIR USERS
Summary: The last decade of the 20th century is the beginning of online auctions. Since then, the number of
transactions, that have been made, has increased hundred times. The growing importance of the e-Commerce
market makes it necessary to look more closely at the regulations applied on it. In addition to generally applicable
regulations, each of the websites also has its own regulations, user agreement or other document specifying the
rights and responsibilities of users of this platform. The provisions of the regulations in the administrator and
participant are valid, but on the basis of science - both Polish and foreign – there are different concepts which have
developed in order to make internal rules of auction platforms in the relations between participants of such a
website binding. The aim of this work is to present various theories emerging in the doctrine (along with critical
arguments) regarding whether such regulations have legal force between users, and if so, what is the range of it
and it is possible to change its provisions.
Keywords: e-Commerce, Internet auction website regulation.
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Katarzyna Wysocka516
APLIKACJE MOBILNE IDENTYFIKUJĄCE POCHODZENIE
PRODUKTÓW W ŚWIADOMOŚCI POLSKICH KONSUMENTÓW
Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest ukazanie znaczenia nowych technologii w życiu pokoleń
XXI w. w aspekcie identyfikacji pochodzenia produktów. Odpowiedzią na zainteresowanie tą tematyką są
narzędzia mobilne umożliwiające weryfikowanie kraju pochodzenia produktu. Zalicza się do nich:
Polę, WspieramRynek.pl, Polskie Marki oraz Made In. W artykule opisano specyfikę dostępnych na rynku
aplikacji mobilnych. Dokonano porównania funkcjonalności wspomnianych aplikacji na przykładzie kremu na
dzień polskiej marki Sylveco. Przedstawiono także wyniki badania empirycznego dotyczącego świadomości
konsumentów na temat istnienia omawianych aplikacji. Autorka artykułu widzi szansę ich rozwoju poprzez
wprowadzenie nowych wersji i uaktualnianie informacji o produktach i ich markach. Twórcy aplikacji powinni
skupić się działaniach promocyjnych poszerzających wiedzę wśród młodych ludzi o istnieniu wspomnianych
nowinek technologicznych.
Słowa kluczowe: nowe technologie, aplikacja mobilna, pochodzenie produktu.

Wstęp
Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie dostępnych rozwiązań umożliwiających
sprawdzenie kraju, w których wyprodukowano produkt. Wspomniane narzędzia ułatwiające
identyfikację kraju pochodzenia produktów to Pola, Wspieramrynek.pl, Marki Polskie oraz
Made In. Mają one na celu wspomóc decyzje nabywcze konsumentów, którzy zwracają
szczególną uwagę na kraj pochodzenia dóbr. Ponadto omówione zostały wyniki badania
dotyczącego kreowania świadomości konsumentów o wymienionych aplikacjach. Skupiono
uwagę na młodych konsumentach, którzy szybko uczą się nowych technologii, dlatego też
twórcy nowinek technologicznych kierują swoją ofertę właśnie dla segmentu młodych ludzi.
Co więcej, autorka przedstawiła funkcjonalność aplikacji w praktyce na przykładzie kremu na
dzień polskiej marki Sylveco. Analiza badania empirycznego pozwoliła stwierdzić,
iż respondenci nie mają wiedzy o istniejących aplikacjach. Polscy konsumenci chcą wspierać
krajowe produkty, ale z przyzwyczajenia podejmują szybkie decyzje związane z nabyciem
najłatwiej dostępnego produktu. Właśnie dlatego innowatorzy omawianych aplikacji powinni
podjąć działania marketingowe uświadamiające o korzyściach z korzystania z prostych
i nowych narzędzi techniki.
Pochodzenie produktów – identyfikacja
Bardzo często robiąc zakupy w sklepie konsument stoi przed wyborem między nabyciem
produktu krajowego lub zagranicznego. Zasadniczym pytaniem jest czy rzeczywiście
przywiązuje on uwagę do pochodzenia produktu? Występuje wiele determinant wpływających
na zakupy m.in. cena, jakość, opinie znajomych, wcześniejsze doświadczenie, marka.
Czy młodego konsumenta zastanawia kraj pochodzenia danego dobra?
Identyfikacja pochodzenia produktów możliwa jest na podstawie cech fizycznych oraz
emocjonalnych. Szromnik i Wolanin-Jarosz (2014) twierdzą, iż kraj pochodzenia produktu
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Doktorantka, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
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łączy oba aspekty517. Z jednej strony dostępne opakowanie i umieszczone na nim informacje
(np. nazwa i adres producenta, marka, narodowe symbole jakości itp.) pozwalają konsumentowi
na weryfikację miejsca wytworzenia. Z drugiej zaś strony, bazuje się na wyobrażeniach o kraju
pochodzenia, które może być pozytywnie dopasowane lub nie. Związane jest to
z indywidualnymi przeświadczeniami dotyczącymi poszczególnych krajów, np. mając do
wyboru zakup zegarka pochodzenia francuskiego a szwajcarskiego, bogaty w pewne
przekonania konsument, wybierze najprawdopodobniej szwajcarski zegarek kojarzony
z precyzyjnym i solidnym wykonaniem. Innym przykładem może być zakup sera pochodzenia
francuskiego lub niemieckiego. Francja słynie z wyśmienitych serów i większość konsumentów
wybierze właśnie ser wyprodukowany we Francji ze względu na pozytywne skojarzenia518.
W literaturze wyróżnione zostały dwa rodzaje identyfikatorów kraju pochodzenia
produktów. Są nimi identyfikatory główne i wspomagające (uzupełniające) przedstawione
na rys. 1519. Pierwsza grupa to kraj pochodzenia produktu, symbol marki (logo), nazwa
produktu, kod kreskowy, nazwa marki, a także emblemat „Made in…”. Należy wspomnieć,
że mylące dla konsumentów jest nadawanie nazw markom obcobrzmiącym w celu sugerowania
kraju pochodzenia oraz jego prestiżowych cech nie związanych zazwyczaj z danym krajem520.

Rysunek 1. Identyfikatory kraju pochodzenia produktu
Źródło: (Szromnik i Wolanin-Jarosz 2014).

Obecnie producenci chcąc zachwycić swoich klientów, stosuje wiele zabiegów
marketingowych mających przyciągnąć uwagę młodych. Przykładem mogą być różne reklamy
mające na celu wywołanie pozytywnych emocji związanych z produktem, marką, rodzajem czy
krajem pochodzenia. Na te decyzje, oprócz powyższych, ma wpływ m.in. moda, podkreślanie
swojego statusu i pozycji społecznej. Firmy badając profile konsumentów starają się stworzyć
A. Szromnik, E. Wolanin-Jarosz, Etnocentryzm konsumencki na zglobalizowanym rynku — czynniki i procesy
kształtowania (cz. 1), Marketing i Rynek 2014. 4, s. 2-13.
518
M. Bartosik-Purgat, K. Wysocka, Etnocentryzm i Efekt Kraju Pochodzenia w zachowaniach konsumentów
i przedsiębiorstw s. 53-76, [w:] M. Bartosik-Purgat, red., Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe
technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe, WN PWN, Warszawa 2017.
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A. Szromnik, E. Wolanin-Jarosz, Etnocentryzm konsumencki na zglobalizowanym rynku — czynniki i procesy
kształtowania (cz. 1), Marketing i Rynek 2014. 4, s. 2-13.
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R. Oczkowska, Kształtowanie marki w marketingu międzynarodowym, [w:] J.W. Wiktor, R. Oczkowska,
A. Żbikowska, Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki. PWE, Warszawa 2008.
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pozytywne doświadczenia związane z produktem (np. degustacja produktu w sklepie
stacjonarnym) oraz angażują w promocję swojej marki liderów opinii (np. piłkarze,
piosenkarki, kucharze). Należy podkreślić znaczenie doświadczeń, własnej wiedzy, a także
informacji pozyskanych od producentów i liderów opinii. Znaczenie reklamy, a więc
ukazywanie idealnego obrazu rzeczywistości także bardzo często odgrywa rolę podczas
procesu decyzyjnego.
Nasuwa się zatem pytanie w jaki sposób konsument może sprawdzić pochodzenie
towaru? Zazwyczaj na produktach można odczytać napis Made in… tylko czy to jedyna
możliwość zweryfikowania kraju wytworzenia? Oczywiście, że nie. Mylące dla konsumentów
jest utożsamianie pochodzenia marki z pochodzeniem produktu. Dlaczego? Bardzo częstym
zjawiskiem jest przejmowanie znanych marek przez innych właścicieli, np. firma Wedel, która
kojarzy się z tradycyjną, polską firmą produkującą czekolady, lecz w 2010 r. została wykupiona
przez japoński koncern wielobranżowy LOTTE Group. Ciekawe ilu konsumentów zdaje sobie
z tego sprawę? Miejscem produkcji jest Polska, ale właścicielem jest japońskie
przedsiębiorstwo. Zorientowany i patriotyczny konsument może zatem stwierdzić, iż skoro
przedsiębiorstwo opiera się na zagranicznym kapitale nie można mówić, że wytwarzane
produkty są w 100 % polskie.
Co więcej, zdarza się, iż w przypadku produktów odzieżowych lub kosmetyków
zapakowanych w dodatkowe opakowanie, umieszczany na etykiecie lub opakowaniu „dodatek
Made in…” jest niewyraźny, zlikwidowany lub po prostu zgubiony. W takiej sytuacji,
klient nie może być pewny pochodzenia danego produktu, może jedynie oprzeć się na
identyfikatorach wspierających, tj. charakterystycznej symbolice danego kraju, języku opisu
produktu czy też kraj pochodzenia surowców i podzespołów, zaprojektowania, pochodzenia
pomysłu. Wymienione przykłady mają niewielkie znaczenie, ale ich zadaniem jest wsparcie
rozpoznania miejsca wytworzenia danego towaru. Warto również wspomnieć
o coraz częściej stosowanym przez firmy „zabiegu” wizerunkowym.
Należy dodać, iż produkty dopuszczone do sprzedaży zazwyczaj posiadają na
opakowaniu kod kreskowy (nie jest to natomiast obligatoryjne). Wszystko zależy od rodzaju
produktu, gdyż czasem kod kreskowy jest wymagany ze względu na konkretne przepisy
prawne. Wspomniany kod kreskowy nośnik danych, służy graficznemu odzwierciedleniu
różnych rodzajów danych o produkcie składających się z informacji o miejscu (kraju)
wytworzenia lub przeznaczenia, producencie i wiadomości dotyczących towaru521.
Na większości polskich produktów kody kreskowe rozpoczynają się liczbą 590, co konsument
kojarzy jako produkt wyprodukowany w Polsce. Jednakże nie jest to w pełni oczywiste.
Jeśli konsumentowi zależy na nabyciu w 100 % polskiego produktu, powinien oprócz
sprawdzenia prefiksu, zapoznać się danymi adresowymi firmy oraz poszukać informacji o
miejscu produkcji, które często producenci podają na swoich opakowaniach. Warto mieć
również świadomość, iż niektóre produkty nie mogą być wyprodukowane w naszych
szerokościach geograficznych. Mowa o produktach żywnościowych, np. bananach
wyprodukowanych w Ekwadorze, ale pochodzących od rodzimego importera.
Pytaniem nasuwającym się po weryfikacji kodu jest co oznaczają kolejne jego cyfry?
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Biznes.gov.pl, https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprzedaz-i-marketing/chce-wprowadzic-produkt-usluge-narynek/guide_142-KODY_KRESKOWE_FIRMA, (07.09.2019).
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Czy rzeczywiście nie można w nim umieścić jakiejś cyfry, która określiłaby kraj wytworzenia
produktu? Na poniższym rys. 2. przedstawiony został podział kodu na poszczególne grupy
liczby w celu dogłębnej jego analizy522.

Rysunek 2. Elementy kodu kreskowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie [EAN-13, 2019].

Jak się okazuje, każdy numer czy też grupa liczb we wspomnianym kodzie ma ścisłe
znaczenie523:
• pierwsze dwie lub trzy cyfry oznaczają prefiks narodowy danego kraju (w Polsce prefiks
„590”);
• kod producenta (4 cyfry), a więc „zastrzeżony kod znaku towarowego” identyfikujący
firmę destruującą. Oznacza to, że wszystkie produkty wytwarzane przez danego
przedsiębiorcę mają taki sam kod. Nadaje go UCC (ang. Union Custom Code – Unijna
instytucja nadająca kody producentom);
• kod produktu (5 cyfr) nadawany przez producenta indywidualnie. Ustalany jest na
podstawie zdefiniowanych parametrów (np. ilość, skład, wielkość itp.);
• suma kontrolna (1 cyfra) jest obliczana za pomocą algorytmu i cyfry w kodzie. Stworzona
została aby zweryfikować poprawność zeskanowania kodu.
Omówione zostały cechy główne i wspierające identyfikowanie kraju pochodzenia
produktów. W dalszej części skupiono uwagę na charakterystyce narzędzi mobilnych
weryfikujących kraj produkcji dóbr.
Aplikacje mobilne - przykłady
Należy wspomnieć, iż w erze nieustająco rozwijającej się technologii a także wszechobecnego
dostępu do Internetu, nie sposób już wyobrazić sobie życia bez nowinek technologicznych.
Urządzenia mobilne, a więc smartfony, to komputery przenośne pasujące do niemal każdej
kieszeni, a powszechność ich wykorzystania wiąże się z tym, iż nawet przeciętny konsument
może sobie pozwolić na takie dobro524.
Na rynku wyróżniane są cztery aplikacje umożliwiające weryfikację pochodzenia
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EAN-13, http://ean-13.dlawas.com/index.php/budowa-ean13.html, (06.09.2019).
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applications. Journal of Research in Interactive Marketing 2016, nr 10(3), s. 177 – 192; N.M. Suki, Students’
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produktu. Pierwsza z nich to bezpłatna Pola, która informuje o producentach i kraju
pochodzenia wybranego produktu. Utworzył ją Klub Jagielloński działający we współpracy
ze społecznością Koduj dla Polski oraz Instytutem Logistyki i Magazynowania. Ideą aplikacji
jest ukazywanie patriotycznych zachowań podczas codziennych zakupów. Pochodzenie
produktu sprawdza się skanując za pomocą smartfona kod kreskowy z opakowania produktu.
Następnie otrzymujemy informacje o danych przedsiębiorstwa, tj. czy jest zarejestrowane,
wytwarza, prowadzi badania i rozwój w Polsce oraz czy jest częścią zagranicznego koncernu.
Aplikacja informuje także o wysokości udziału polskiego kapitału w danej firmie.
Każdemu uwzględnionemu w Poli producentowi przypisuje się od 0 do 100 punktów.
Zatem oceniany jest udział krajowego kapitału (35 pkt), rejestracja firmy w Polsce (10 pkt.),
produkcja w polskich fabrykach (30 pkt), prowadzenie badań nad rozwojem produktów
(15 pkt) oraz polski właściciel marki (10 pkt.)525. Wyniki bliskie punktacji 100 oznaczają,
że produkt jest produkowany w pełni lub częściowo w Polsce. Właściciele Poli kładą duży
nacisk na aktualność informacji zawartych w aplikacji. Twórców tej aplikacji czeka jeszcze
wiele jeszcze zmian i aktualizacji. Jako konsumenci mamy możliwość zgłaszania swoich
propozycji produktowych niedostępnych w obecnej bazie. W planach jest stworzenie
i udostępnienie w Internecie bazy wszystkich producentów wraz z historią zmian i źródłami,
na podstawie których podejmowane są decyzje o przyznawanej punktacji526.
Co więcej, właściciele aplikacji zdecydowali się na założenie Klubu Przyjaciół Poli,
którego głównym celem jest promocja, wsparcie polskich przedsiębiorstw poprzez stworzenie
silnego środowiska społeczno-biznesowego. Twórcom zależy na kooperacji i wzajemnych
działaniach popularyzujących markę Made In Poland oraz umożliwieniu rodzimym
przedsiębiorstwom rozwoju nie tylko na rynku krajowym, ale także na arenie
międzynarodowej. Aby móc uzyskać status „Przyjaciela Poli” przedsiębiorstwa muszą spełnić
kilka warunków, tj. muszą być zarejestrowane w Polsce, posiadać 100% polskiego kapitału,
prowadzić produkcję na terenie naszej Ojczyzny, tworzyć wykwalifikowane miejsca pracy oraz
nie mogą być częścią zagranicznego koncernu. Co więcej, dana firma prężnie angażować się
w działania promujące patriotyzm gospodarczy w Polsce. Do Klubu Przyjaciół Poli należą
m.in. Woda Staropolanka, Radziemska527.
Następną omawianą aplikacją jest WspieramRynek.pl, za pomocą której możliwe jest
sprawdzenie kraju wytworzenia produktu, producenta oraz pozyskanie informacji
o procentowym udziale polskiego kapitału w przedsiębiorstwie. Sposób weryfikowania jest
identyczny jak w przypadku poprzedniej aplikacji. Należy zeskanować kod kreskowy towaru
a zaznaczony na zielono produkt oznacza pochodzenie polskie. Natomiast kolory czerwony
oraz żółty informują konsumenta o produkcji zagranicznej. Ciekawym pomysłem inicjatorów
jest dostarczenie informacji o alternatywach marek i produktów pochodzących z Polski528.
Przykładowo skanując kod kreskowy czekolady Wedel, dowiadujemy się, że jej właściciel
posiada przewagę zagranicznego kapitału, jednak zatrudnia ludzi w Polsce. Jednocześnie
aplikacja wyświetli alternatywę polskiego przedsiębiorstwa, np. Terravitę. Taka funkcjonalność
525
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daje konsumentowi możliwość wyboru jakiego pochodzenie chce kupi czekoladę.
Polskie Marki to kolejna aplikacji mobilna umożlwiająca weryfikację pochodzenia
produktu. W porównaniu do dwóch poprzednich, różnica polega na tym, iż w aplikacji obecnie
nie ma możliwości skanowania. Aby pozyskać informacje o produkcie należy wpisać nazwę
produktu, marki lub firmy. W aplikacji twórcy zdecydowali się na pogrupowanie według
kategorii produktów, co ułatwia wyszukiwanie interesującego dobra. Dodatkową
funkcjonalnością jest stworzenie własnej listy zakupów oraz dodawanie preferowanych marek
z indywidualnymi opisami zanim klient wejdzie do sklepu529.
Za granicą rozpowszechniona jest aplikacja Made In, czyli darmowe narzędzie
umożlwiające poprzez zeskanowanie kodu kreskowego lub wpisanie go ręcznie sprawdzenie
kraju pochodzenia produktu. Konsument otrzymuje bezpośredni przekaz poprzez ukazującą się
w aplikacji flagę i nazwę kraju. Warto zauważyć, iż aplikacja Made In jest najmniej zaopatrzoną
w dodatkowe funkcje aplikacją530.
W celu wskazania implikacyjności omówionych aplikacji, autorka dokonała porównania
wszystkich omawianych rozwiązań na podstawie zeskanowania lub wpisania kodu kreskowego
produktu jakim był lekki krem brzozowy na dzień polskiej firmy Sylveco (tab.1).
Tabela. 1. Porównanie funkcjonalności aplikacji mobilnych identyfikujących
kraj pochodzenia kremu na dzień marki Sylveco
Aplikacja

Pola

Wspieramrynek.pl

Polskie Marki

Pozyskane informacje
Udział polskiego kapitału 100 %. Firma jest zarejestrowana, produkuje,
prowadzi badania i rozwój w Polsce oraz nie jest częścią zagranicznego
koncernu. Co więcej, aplikacja informuje o branży, w której działa
przedsiębiorstwo. Konsument może dowiedzieć się również, że spółkę
założono w 1992 r. Specjalizuje się w kosmetykach dla skóry wrażliwej i
skłonnej do alergii. Swoją działalność produkcyjną i badawczą prowadzi w
Rzeszowie (tam zlokalizowana jest jej fabryka). Aplikacja umożliwia
skanowanie tylko kodów jednowymiarowych, tj. EAN8 i EAN13 oraz
wprowadzanie cyfr ręcznie.
W sytuacji niewyraźnego kodu aplikacja umożliwia wpisanie ręczne cyfr.
Skanując brzozowy krem na dzień firmy SYLVECO aplikacja
zweryfikowała kraj produkcji (Polska), natomiast kapitał przedsiębiorstwa
nie jest znany. Pojawiła się informacja o ograniczonym zakresie
informacyjnym dotyczącym tego produktu. Według informacji na aplikacji
jest możliwość zgłoszenia nowego produktu poprzez dodanie zdjęcia z
przodu, z tyłu opakowania wraz z kodem kreskowym. Twórcy proszą
również o podanie nazwy producenta, krótkiej nazwy produktu oraz podanie
kodu kreskowego.
Aplikacja przedstawia informacje o analizowanym produkcie, tj. produkt jest
w 100% polski, marka wspiera rozwój Polski, tworzy nowe miejsca pracy w
Polsce. Co więcej, konsument może dowiedzieć się, że kosmetyki brzozowe
stworzone zostały w oparciu o wyselekcjonowane surowce roślinne tak, aby
w naturalny sposób przywracały skórze zdrowy wygląd. Wyróżniającym

529

Polskie Marki, https://wspieramrozwoj.pl/ (06.09.2019).
Made in., https://play.google.com/store/apps/details?id=be.cad.made.in.belgium&hl
=en_US, (07.09.2019)
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Made In

składnikiem jest ekstrakt z kory brzozy zawierający betulinę i kwas
betulinowy – substancje aktywne o wysokiej skuteczności działania a
jednocześnie bezpieczne. Aplikacja nie posiada funkcji skanowania ani
ręcznego wpisywania kodu. Umożliwia natomiast wyszukanie nazwy marki.
Konsument pozyskuje tylko informację o kraju pochodzenia produktu. W
aplikacji wyświetla się flaga oraz nazwa kraju.
Źródło: opracowanie własne.

Przestawione porównanie ukazuje w sposób praktyczny jakie możliwości daje
korzystanie z aplikacji mobilnych nastawionych na identyfikowanie pochodzenia produktów.
Na podstawie powyższe tabeli można zauważyć różnice w funkcjonalności wskazanych
aplikacji. Niektóre przekazują prostą i bezpośrednią informację – kraj produkcji (Made in),
inne dostarczają szczegółowych informacji, które konsumenci rozważają podczas dokonywania
decyzji zakupowej (Pola). W dalszej części pracy przedstawione zostaną wyniki badania
ankietowanego w celu zobrazowania świadomości młodych ludzi na temat wspomnianych
narzędzi.
Świadomość konsumentów o pochodzeniu produktów – badanie empiryczne
Konstrukcja przeprowadzonego badania umożliwiła w pierwszej kolejności ocenę czy
konsumenci zwracają uwagę na kraj pochodzenia produktu. Następnym etapem było ustalenie
które z wymienionych aplikacji mobilnych są znane uczestnikom badania ankietowego.
Kolejnym elementem było dopasowanie kraju pochodzenia produktu do poszczególnej
kategorii produktów. Analiza wyników umożliwiła ustalenie czy konsument interesuje się
pochodzeniem produktu czy jest to dla niego nieznaczący aspekt podczas decyzji zakupowych.
Badanie zostało przeprowadzone na próbie badawczej, w której znalazło się 100 osób
pochodzenia polskiego. Stanowili oni grupę losowo wybranych młodych osób
zamieszkujących Polskę. Liczebność badanej próby wpływa na stwierdzenie, iż pomimo
losowości doboru nie jest to grupa reprezentacyjna. Wnioski z poniższego badania nie mogą
odzwierciedlić sytuacji jaka panuje w środowisku młodych konsumentów polskich, są jedynie
obrazem badanych respondentów. Jednostką w przeprowadzonym badaniu była osoba młoda
pochodzenia polskiego w wieku od 20 do 32 roku życia.
Badanie zostało przeprowadzone w dniach 1-8 września 2019 r. za pośrednictwem
Internetu, przy pomocy ankiety elektronicznej (metoda ilościowa). Wybór metody
przeprowadzenia badania nie był przypadkowy. Osoby młode, a zwłaszcza studenci
i absolwenci najchętniej i najszybciej wypełniają ankiety przez Internet. Jest to spowodowane
uzależnieniem wielu stanowisk pracy od dostępności do sieci. W związku z tym, najtrafniej
dotrzeć do respondentów młodych poprzez sieć i uzyskać od nich bezpośrednio opinie na
określony temat. Instrumentem pomiarowym badania był kwestionariusz składający się z pięciu
pytań zamkniętych, pięciu pytań otwartych, jednego pytania wielokrotnej odpowiedzi
z możliwością udzielenia własnej opinii oraz metryczki.
Do badania zostały zaproszone osoby młode pochodzenia polskiego posiadające konto
na portalu społecznościowym Facebook.com. Znacząca większość respondentów posiada
w tym portalu konto, dodatkowo jest członkiem wielu grup, np. Studencki Poznań, Studenci
UAM, Studenci UEP i inne. Kolejnym działaniem, którego zadaniem było wsparcie
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prowadzonego badania było utworzenie specjalnego wydarzenia promowanego m.in.
w wspomnianych wyżej grupach.
Przeprowadzone ankiety internetowej pozwoliło na uniknięcie efektu ankieterskiego,
czyli wpływu ankietera na odpowiedzi respondentów. Kolejną zaletą takiej formy badania był
łatwy dostęp do określonej grupy badanej, a utworzone wydarzenie na portalu
społecznościowym dało gwarancję, że kwestionariusz wypełnią tylko osoby spełniające
wymagania próby badawczej.
W badaniu wzięły udział osoby młode w wieku 20 - 32 lat. Respondenci to przede
wszystkim osoby studiujące na uczelniach wyższych w Polsce, głównie w Poznaniu oraz
absolwenci polskich uczelni wyższych. Dominującą grupą były osoby w wieku 27 – 29 lat,
co stanowiło około 60% wszystkich respondentów. W związku z tym, że badanie zostało
przeprowadzone za pośrednictwem Internetu, osoby nie posiadające do niego dostępu oraz nie
mające konta w serwisie internetowym Facebook.com nie mogły wziąć udziału w badaniu.
Analiza wyników przeprowadzonego badania empiryczne pozwoliła stwierdzić, iż bardzo
niewielka jest świadomość młodych o istnieniu aplikacji identyfikujących pochodzenie
produktów (rys. 3).
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Rysunek 3. Aplikacje mobilne identyfikujące pochodzenie produktów
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Zaledwie 35 % respondentów kojarzyło jakąkolwiek aplikację (Pola, WspieramRynek.pl,
Made in, Polskie Marki). Najczęściej rozpoznawalnym narzędziem mobilnym dla
respondentów była Pola (15,4%) oraz Polskie Marki (10,1%). W badaniu zapytano w jakim
celu stworzono wspomniane aplikacje. Ciekawym jest fakt, że większość respondentów trafnie
określiło priorytety tych nowinek technologicznych. Konsumenci zdają sobie sprawę,
iż skanując kod produktu za pomocą aplikacji mogą zweryfikować czy produkt jest w 100%
polski czy wyprodukowano go za granicą. Co więcej, wiedzą, że kupując rodzime produkty
wspierają „swoją” gospodarkę a nie obce. Niektórzy respondenci zdają sobie również sprawę,
że wspomniane aplikacje mają za zadanie zwiększenie świadomości konsumentów
w dokonywaniu przemyślanych zakupów. Znając pochodzenie produktu, klient w sklepie może
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dokonać wyboru nie tylko dotyczącego indywidualnej jednostki, ale także ma wpływ na rozwój
krajowej gospodarki. W dalszej części ankiety zapytano o korzystanie z pobranej na telefon
wybranej aplikacji identyfikującej pochodzenie produktów (rys. 4.).
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Rysunek 4. Korzystanie z aplikacji mobilnych identyfikujących pochodzenie produktów
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Zaledwie 7,4% respondentów potwierdza skanowanie kodów produktów przed nabyciem
towaru za pomocą jednej z wymienionych aplikacji. Co więcej, jedno z pytań ankietowych
dotyczyło ważności pochodzenia nabywanych towarów. Aż 55,8% twierdzi, że pochodzenie
produktu ma znaczenie w decyzjach zakupowych. Analizując kolejne pytania, w badaniu
ankietowym zapytano o pochodzenie proszku do prania, obuwia oraz ubrań. Dla pierwszej
kategorii, wyniki ukazują, iż respondenci dzielą się na dwie główne grupy. Jedna z nich (42%)
twierdzi, że kupują produkty pochodzenia niemieckiego, a druga nie ma pojęcia lub nigdy nie
zastanawiała się nad pochodzeniem tego detergentu. Kolejne pytanie dotyczące świadomości
pochodzenia nabywanego obuwia można uznać za sukces polskiego przemysłu obuwniczego.
Aż 85% konsumentów twierdzi, że kupuje lub stara się wybierać polskie obuwie.
Pozostali mają świadomość, że kupują produkty chińskiego pochodzenia.
W odpowiedziach do pytania pojawiły się także Włochy, USA oraz Indie. Ciekawym
spostrzeżeniem jest fakt, iż 14% respondentów podało nazwę marki tłumacząc, że nie jest
pewna jej pochodzenia. Wśród odpowiedzi pojawiły się firmy Gino Rossi, Nike, New Balance.
Zasadniczym pytaniem jest czy klient wybierając buty Gino Rossi ma świadomość, że kupuje
buty pochodzenia polskiego? Wielu konsumentów ma problem z identyfikacją pochodzenia ze
względu na mylącą nazwę produktu. Na pierwszy rzut oka można byłoby stwierdzić, iż marka
Gino Rossi to włoska firma zajmująca się produkcją obuwia z włoskich materiałów.
Okazuje się natomiast, że wspomniana firma to polski dostawca produkujący obuwie damskie
i męskie oraz akcesoria skórzane od 1992 r. w Słupsku531.
W dalszej części badania zapytano o pochodzenie nabywanych ubrań. Większość
respondentów (73%) ma świadomość, że kupuje produkty wyprodukowane w Chinach
(rys. 5).

531

Gino Rossi, https://www.gino-rossi.com/firma/o-nas, (07.09.2019).
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Rysunek 5. Świadomość pochodzenie odzieży wśród młodych Polaków
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Około 9% konsumentów kupuje polskie produkty produkowane m.in. przez łódzkie
przedsiębiorstwo rodzinne Pan tu nie stał. Inspirująca nazwa firmy oraz jej oryginalne polskie
wzornictwo działa już w Łodzi od 2006 r. Grupą docelową są dwudziestoparolatkowie
(w przedziale wiekowym 18-34 lata, z dużych miast) kupujący ubrania w trzech sklepach
stacjonarnych (Łódź, Warszawa i Kraków) oraz w sklepie internetowym532. Najmniejsza grupa
twierdziła, że nie ma to dla nich znaczenia skąd pochodzą ich ubrania.
W kolejnej części ankiety zapytano jakie informacje powinna zawierać aplikacja mobilna
identyfikująca pochodzenie produktu aby była wartościowa. Oprócz funkcji, które posiadają
omówione aplikacje pojawiły się propozycje takie jak: informacja o testowaniu na zwierzętach,
wartości odżywcze (produkty spożywcze), dostępność w sklepie, propozycja ceny, czy produkt
jest ekologiczny, czy posiada certyfikaty (np. fair trade), rok produkcji.
Zakończenie
Identyfikacja kraju pochodzenia produktu jest możliwa za pomocą wielu elementów opisanych
w niniejszym rozdziale. Najważniejszymi z nich są: nazwa marki, kod kreskowy, metka
„Made in…” oraz kraj pochodzenia marki. Na podstawie dostępnej literatury możemy
wywnioskować, iż konsumenci mają trudności w weryfikowaniu pochodzenia nabywanych
dóbr. Oznacza to, że społeczeństwo nie jest świadome pewnych zabiegów marketingowych
stosowanych przez producentów, a z drugiej strony informacje umieszczone na opakowaniu
nie są na tyle zrozumiałe dla konsumenta żeby bezsprzecznie mógł stwierdzić, że produkt
wyprodukowany został w konkretnym miejscu na świecie.
W rozdziale przedstawiono porównanie funkcjonalności czerech aplikacji mobilnych na
przykładzie kremu na dzień marki Sylveco. Zestawienie ukazało jak precyzyjne i szczegółowe
informacje są dostarczane przez badane aplikacje.
Co więcej, na podstawie badania empirycznego można wywnioskować, iż weryfikacja
pochodzenia produktu zależy od analizowanej kategorii produktu. Pochodzenie proszku do
prania nie ma zbyt dużego znaczenia według respondentów, nie jest to dla nich istotny czynnik
wpływający na podejmowanie decyzji zakupowych. Natomiast pochodzenie obuwia
w analizowanej grupie ukazuje, iż konsument sprawdza gdzie dany produkt obuwniczy został
532

Pan tu nie stał, https://pantuniestal.com/strona/o-nas, (07.09.2019).
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wyprodukowany, a także oczekuje szczegółowej informacji o materiale, z którego został
wytworzony. Jeśli chodzi o kategorię produktów odzieżowych to respondenci mają
świadomość, iż wspierają rynki zagraniczne. Często młodzi ludzie nabywają ubrania
w tzw. „sieciówkach”, kierują się marką oraz chcą podkreślić swój status i znajomość
najpopularniejszych hitów modowych.
Przeprowadzone badanie empiryczne ukazało pewien obraz młodych konsumentów,
ich świadomość o pochodzeniu produktów i dostępnych na rynku aplikacjach mobilnych.
Autorka rozdziału widzi potencjał w przeprowadzeniu szerszego i bardziej szczegółowego
badania empirycznego wśród młodych osób w zakresie weryfikowania kraju pochodzenia
towarów. Ponadto twórcy wspomnianych aplikacji powinni kłaść większy nacisk na promocję
funkcjonalności swoich technologicznych pomysłów. Zachęcenie młodych do korzystania
z aplikacji powinno odbywać się na wielu płaszczyznach. Po pierwsze, należy sugerować
konsumentom zwracanie uwagi na kraj wytworzenia produktu. Zwiększyłoby to świadomość
młodego pokolenia w kwestii wspierania krajowej gospodarki. Po drugie, konsumenci mogliby
być częścią programu lub projektu, który zachęca ludzi do zachowań patriotycznych poprzez
dodawanie nowych produktów do różnych baz i podkreślanie dumy z „polskości”.
Oczywiście każdy konsument ma wolną wolę i wybór jakiego pochodzenia produkty chce kupić
należy do niego. Natomiast warto uświadamiać społeczeństwo o korzyściach płynących
z wspierania krajowych przedsiębiorstw.
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NEW TECHNOLOGIES AND IDENTIFICATION OF PRODUCT ORIGIN IN THE 21st CENTURY
Summary: The purpose of this article is to show the importance of new technologies in the lives of 21st century
generations in the aspect of identifying the origin of products. The answer to interest in this subject are mobile
tools enabling verification of the country of origin of the product. They include: Pola, WspieramRynek.pl, Polish
Brands and Made In. The article describes the specificity of mobile applications available on the market. The
functionalities of the mentioned applications were compared on the example of the daily cream of the Polish brand
Sylveco. The results of the empirical study on consumer awareness of the existence of these applications were also
presented. The author of the article sees the opportunity for their development by introducing new versions and
updating information about products and their brands. Application developers should focus promotional activities
that broaden knowledge among young people about the existence of these technological innovations.
Keywords: new technologies, mobile application, product origin.
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