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zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz.U. 2016, poz. 2154).
W oparciu o dokument: Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik, Konstytucja dla Nauki, Ustawa
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WSTĘP
Oddajemy w Państwa ręce publikację, która stanowi zbiór materiałów przygotowanych przez
osoby od wielu lat zajmujące się tematyką znaczenia regulacji prawnych w funkcjonowaniu
polskiej gospodarki.
Autorzy poszczególnych rozdziałów mieli swobodę w wyborze podejmowanej tematyki,
niemniej wspólnym mianownikiem przedstawianych Państwu rozważań są regulacje prawne.
Regulacje

te

dotyczą

współczesnych

instrumentów

prawnych

funkcjonujących

w systemie gospodarczym oraz problemów, które generują obecnie wprowadzane, jak
i funkcjonujące od pewnego czasu, normy prawne. Podjęte w monografii rozważania, odnoszą
się w głównej mierze do polskiego systemu prawnego, niemniej znajdziemy również analizy
porównawcze dotyczące unormowań obowiązujących w innych krajach.
Celem niniejszej monografii jest prezentacja współczesnych trendów gospodarczych
zachodzących w Polsce z uwzględnieniem ich podstaw prawnych. Przedstawiane Państwu
rozdziały niejednokrotnie zawierają nowatorskie idee i koncepcje, które mogą być punktem
wyjścia do szerszej dyskusji, lub też stanowić inspirację dla dalszych rozważań naukowych.
Dr Anna Krzysztofek
Adw. Katarzyna Szewczyk
Dr Artur Boruch
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Małgorzata Babula1

UWARUNKOWANIA PRAWNE FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH
Streszczenie: W funkcjonowaniu organizacji pozarządowych należy wskazać co najmniej dwa aspekty ich
działalności. Z jeden strony będą to kwestie formalno-prawne, z drugiej zaś wyzwania stojące przed tzw. trzecim
sektorem, które można odnieść do obszaru społeczno-ekonomicznego ich funkcjonowania. To teoretycznie
są osobne płaszczyzny, ale można znaleźć kilka punktów stycznych, powodujących przenikanie się obydwu tych
przestrzeni. O ile aspekty prawne są wyraźnie określone, a przez to stosunkowo łatwe do wskazania, o tyle
te drugie nastręczają nieco większych trudności. Komplikacje w tym zakresie wynikać mogą z kilku kwestii,
np. z kryzysów gospodarczych w krajach, w których dane NGOsy działają, po drugie z wyzwań wynikających
ze zmian społecznych, a po trzecie z braku gotowości (rozumianej jako chęci) oraz umiejętności współpracowania
organizacji pozarządowych ze sobą nawzajem2. To ostatnie jest poniekąd wynikiem coraz częstszego sięgania
przez NGOsy po pieniądze z budżetu państwa. W praktyce sprowadza się to do wnioskowania o dotacje,
małe granty3 albo odbywa się przy okazji wykonywania zadań zleconych 4 lub pełnienia funkcji doradczych5.
Na potrzeby artykułu omówiona zostanie kwestia prawnych podstaw dla działania organizacji pozarządowych.
W zakresie wyłącznie niezbędnym na potrzeby tematu, optyka rozszerzona zostanie o aspekt praktyczny działania
NGOsów.
Słowa kluczowe: Organizacje pozarządowe, trzeci sektor, NGO, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku
publicznego.

Wstęp
Zasady działania organizacji pozarządowych reguluje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie6. Ustawa określa prawne reguły:
− prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze
zadań publicznych,
− a także w sferze współpracy z Senatem w zakresie pomocy Polonii i Polakom za granicą,

Dr, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa.
Porównaj: R. C. Riddell, Does Foreign Aid Really Work?, Oxford 2008, s. 1-13.
3
https://publicystyka.ngo.pl/klon-jawor-organizacje-z-warszawy-coraz-chetniej-korzystaja-z-miejskichpieniedzy;
dostęp: 11.02.2019.
Możliwość ubiegania się przez NGOsy o dotacje celowe, jest wyrażona wprost w art. 127 ust. 1 pkt 1e Ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 ze zm.
4
Przykładem może być prowadzenie powstałego w 2008 roku Krajowego Centrum InterwencyjnoKonsultacyjnego. KCIK prowadzone jest przez NGO wyłaniana na podstawie corocznego konkursu ogłaszanego
przez MSWiA. W latach 2009-2012 roku konkurs wygrywała wyłącznie Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi
i Niewolnictwu "La Strada", od 2013 roku KCIK prowadzą wspólnie: La Strada oraz Stowarzyszenie POMOC dla
Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej. Patrz: http://www.kcik.pl; dostęp: 11.02.2019 r.
5
Np.: NGO mogą występować w procedurze skargowej do ETPC, jako amicus curiae.
Patrz: B. Gronowska, Instytucjonalne gwarancje ochrony praw człowieka, [w]: red. B. Gronowska, T. Jasudowicz,
M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2010, s. 136.
Patrz także: M. Kirilova-Eriksson, L. Sadiwa, Non-Governmental Organizations. Manual on Human Rights
Monitoring. an Introduction for Human rights Field Officers, Norwegian Institute of Human Rights;
https://goo.gl/92AoaA; dostęp: 12.02.2019.
6
Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 ze zm.
1
2
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− uzyskiwania

przez

NGOsy

statusu

organizacji

pożytku

publicznego7

oraz funkcjonowania o.p.p.,
− nadzorowania prowadzenia działalności pożytku publicznego,
− tworzenia rad działalności pożytku publicznego,
− wykonywania świadczeń przez wolontariuszy oraz korzystania z tych świadczeń8.
W rozumieniu ustawodawcy, działalnością pożytku publicznego jest „działalność
społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie”9. Nie jest nią natomiast działalność gospodarcza10 - ustawodawca
w art. 9 precyzuje, które elementy determinują, czy mamy do czynienia z działalnością
gospodarczą, czy też nie11. Istotne jest to, że, chociaż co do zasady funkcjonowanie organizacji
pozarządowych nie może być nastawione na zysk, to mimo wszystko działalność pożytku
publicznego może mieć formę zarówno odpłatną jak i nieodpłatną12. Natomiast jako
organizację pozarządową ustawodawca wskazuje taką organizację, która po pierwsze nie jest
jednostką sektora finansów publicznych, przedsiębiorstwem, instytutem badawczym, bankiem,
spółką prawa handlowego będącą państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,
a po drugie nie działa w celu osiągnięcia zysku13. Ale definicję organizacji pozarządowej można
znaleźć jeszcze w dwóch ustawach, a ujęta została ona tam w sposób odmienny od siebie.
O

ile

ustawa

o

rehabilitacji

zawodowej

i

społecznej

oraz

zatrudnianiu

osób

niepełnosprawnych14 poprzez odesłanie, odnosi się wprost do definicji organizacji
pozarządowej zawartej w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
o tyle ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w art. 2 ust.1 pkt. 18 wyraża
wprost definicję organizacji pozarządowej. Oznacza to, że ten akt prawny nie zawiera już

7

Zwanych dalej o.p.p.
Art. 1 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 28 i art. 4d ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie; Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 ze zm.
9
Ibidem, art. 3 ust. 1.
10
Ibidem, art. 6.
11
Ibidem, at. 9 ust.1: Działalność odpłatna pożytku publicznego organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania
przepisów ustawy ust. 3 stanowi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
– Prawo przedsiębiorców, jeżeli:
1) wynagrodzenie, o którym mowa w art. 8 działalność odpłatna pożytku publicznego ust. 1, jest w odniesieniu
do działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności, lub
2) przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej
działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia
trwającego krócej niż rok obrotowy – za okres tego zatrudnienia, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni.
12
Ibidem, art.6, w zw. z art. 9 ust. 3.
13
Ibidem, art. 3 ust. 1 i 2.
14
Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 776.
8
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odesłania do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ale formułuje własną
definicję, która brzmi następująco: „Ilekroć w ustawie jest mowa o organizacji pozarządowej –
oznacza to niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów
o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki
nieposiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje
i stowarzyszenia, z wyjątkiem partii politycznych i utworzonych przez nie fundacji”15.
Warto również w tym miejscu zaznaczyć, iż z jednej strony Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej w żadnym swoim fragmencie nie odnosi się do organizacji pozarządowych, a z drugiej
strony, nie ma jednej obowiązującej definicji organizacji pozarządowej, albowiem wszystkie
wytyczne wskazane przez ustawodawcę w art. 3 ww. ustawy, sumują się tworząc li tylko
składowy element finalnej-całościowej definicji16. Jak podkreśla Przemysław Kledzik,
w polskim porządku prawnym nie ma unormowań, które jednoznacznie i wyczerpująco
wskazywałyby na zakres pojęcia organizacja pozarządowa17, ale bezsprzecznie należy uznać,
że pod pojęciem organizacja społeczna, którym posługuje się Konstytucja RP, rozumieć należy
również organizacje pozarządowe18. Owa nieostrość definicyjno-regulacyjna przekłada się
wprost na całe spectrum nomenklatury, którą w życiu codziennym stosuje się na określenie
organizacji pozarządowej. Zamiennie używa się zatem takich pojęć jak np.: organizacje
non-profit, charytatywne, społeczne, obywatelskie, ochotnicze, użyteczności publicznej,
niezależne lub określenia: trzeci sektor19. Rozbieżność na gruncie terminologii jest o tyle
większa, iż Konstytucja RP, w art. 63 odnosi się do organizacji społecznych, a inne artykuły
Ustawy Zasadniczej, jak np. 12 i 5920 odwołują się odpowiednio do:
- związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń,
ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji;
- związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, organizacji
pracodawców21.

15

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Dz. U. 2004 Nr 99 poz.
1001 ze zm.
Szerzej patrz: P. Kledzik, Działalność organizacji pozarządowych na rzecz realizacji celów publicznych. Studium
administracyjno-prawne, Warszawa 2013, s. 54-56.
16
Szerzej patrz: P. Kledzik, Działalność ... op. cit., s. 57.
17
Ibidem, s. 71.
18
Ibidem, s. 23.
19
https://www.ngo.pl; dostęp: 11.02.2019 r.
20
Patrz także: art. 58 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez
Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu
25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.; Dz. U. 1997
Nr 78 poz. 483 ze zm.
21
Ibidem; za: P. Kledzik, Działalność... op. cit., s. 57-59.
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Ponieważ definicja organizacji pozarządowej wprowadzona w 2003 roku ustawą
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zawiera szerszy zakres podmiotowy
(tzw. rozszerzoną definicję) niż ustawa o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy,
toteż to właśnie ta pierwsza będzie służyła jako wzorzec dla potrzeb niniejszego artykułu.
Krajowe regulacje prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych
Polski ustawodawca, tworząc przykłady jednostek kwalifikowalnych do pojęcia organizacja
pozarządowa, uwzględnia pewne różnice w zależności od tego jak można stworzyć daną
jednostkę, jakie są zasady jej działania, jak należy ową działalność rozliczyć i na koniec,
jak zamknąć organizację pozarządową. Owe zależności znajdują odzwierciedlenie w tym,
czy mamy do czynienia np. z fundacją, ze stowarzyszeniem, czy z organizacją pożytku
publicznego. Jednym słowem, kluczowa będzie forma prawna, w którą utworzyła się dana
organizacja22.

Najbardziej

popularne

są

dwie

formy

organizacji

pozarządowych:

stowarzyszenia i fundacje. W prosty sposób przekłada się to na fakt, iż to właśnie one
wywierają największy nacisk i wpływ na kierunki działań państwa. Ale innym, szczególnym
rodzajem NGO, który ze względu na swoje przywileje wymaga bliższego omówienia, jest
organizacja pożytku publicznego.
Funkcjonowanie stowarzyszeń uregulowane jest przepisami Ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach23. W 57. artykułach ustawodawca uregulował podstawy
prawne do zakładania stowarzyszeń, zasady ich działalności oraz nadzór nad wykonywaniem
ich zadań, a także kwestie majątkowe oraz procedury likwidacyjne. Wartym wspomnienia jest
Rozdział 6., który poświęcono stowarzyszeniom zwykłym, czyli uproszczonej formie

Poza ww. formami, status organizacji pozarządowej mogą mieć również:
-kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe
-organizacje działające na podstawie odrębnych przepisów, jak np. Polski Czerwony Krzyż,
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Polski Związek Działkowców, koła łowieckie, komitety społeczne
(np. społeczne komitety budowy dróg, wodociągów)
-stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
-spółdzielnie socjalne
-spółki działające nie dla zysku
-samorządy zawodowe
-federacje i konfederacje pracodawców
-izby gospodarcze
-izby rzemieślnicze
-organizacje kościelne
-związki rolników, kółka rolnicze i kola gospodyń wiejskich, koła łowieckie
- grupy, takie jak kluby osiedlowe czy grupy wsparcia, grupy samopomocowe;
Za: https://www.ngo.pl; dostęp: 10.02.2019 r.
Porównaj: Art. 3 ust. 3 i 4 Ustawy o działalności pożytku... op. cit.
23
Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104 ze zm.
22
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stowarzyszeń, nieposiadających osobowości prawnej24. Natomiast zasady działania fundacji
określone zostały w treści 20. artykułów tworzących Ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach25. W artykule 1. ww. ustawy, ustawodawca wskazuje na obszary życia, które mogą
być objęte działaniami fundacji. Są to: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata
i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad
zabytkami26. Natomiast poprzez zastosowanie przez ustawodawcę określenia w szczególności,
domniemać należy, iż nie jest to katalog zamknięty.
Dokonując

analizy

porównawczej

przepisów

dedykowanych

stowarzyszeniom

z przepisami właściwymi dla fundacji, na pierwszy rzut wyłania się kwestia podmiotów
uprawnionych do zakładania odpowiednio stowarzyszeń i fundacji. Przede wszystkim
stowarzyszenie może zostać założone tylko przez osobę posiadającą obywatelstwo polskie,
mającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz niepozbawioną praw publicznych.
Małoletni pomiędzy 16. a 18. rokiem życia oraz cudzoziemcy mogą - co do zasady być członkami stowarzyszeń. Ustawodawca różnicuje małoletniego od cudzoziemca,
przyznając temu pierwszemu prawo do zasiadania we władzach stowarzyszenia,
a cudzoziemcom limituje się możliwość bycia członkiem stowarzyszenia, warunkując tę od
posiadania stałego miejsca zamieszkania na terytorium RP. Jeżeli bowiem takiego miejsca nie
mają, ich możliwość przystąpienia do stowarzyszenia musi być wyrażona wprost w statucie
danego stowarzyszenia27. Ustawodawca wyklucza z przepisów ustawy o stowarzyszeniach
takie organizacje jak:
1) organizacje społeczne działające na podstawie odrębnych ustaw lub umów
międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną;
2) kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
3) organizacje religijne, których sytuacja prawna jest uregulowana ustawami o stosunku
państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, działające w obrębie tych
kościołów i związków;
4) komitety wyborcze utworzone w związku z wyborami do Sejmu, do Senatu, wyborem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do Parlamentu Europejskiego
lub wyborami do organów samorządu terytorialnego;
5) partie polityczne28;

24

Ibidem, art. 40 ust. 1.
Dz. U. 1984 Nr 21 poz. 97 ze zm.
26
Ibidem, art. 1.
27
Art. 3 i 4 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach; Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104 ze zm.
28
Ibidem, art. 7 ust. 1.
25
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Przy czym organizacje wskazane w punktach 1. i 3. objęte są zakresem ustawy
o stowarzyszeniach w tych kwestiach, które nie są uregulowane przepisami odrębnymi 29.
Nadzór nad stowarzyszeniami sprawowany jest przed dwa podmioty. Pierwszym, którego
kompetencje obejmują stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jest wojewoda
właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia. W przypadku pozostałych rodzajów
stowarzyszeń, kompetencje nadzorcze dzierży starosta właściwy ze względu na siedzibę
stowarzyszenia30. Dużo łatwiej jawi się możliwość założenia fundacji - tutaj ustawodawca
stosowne uprawnienie przewidział dla każdego, pod warunkiem, że ów każdy będzie osobą
fizyczną (bez względu na miejsce zamieszkania i bez względu na obywatelstwo), albo osobą
prawną (mającą siedzibę albo na terenie RP, albo za granicą). Właściwie jedyne ograniczenie
jakie nakłada ustawodawca na podmioty chcące założyć fundację, to wymóg umiejscowienia
siedziby fundacji - ta powinna znajdować się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej31.
W przypadku fundacji, ustawa nie wspomina o nadzorze. Natomiast w artykule 9. ust. 2.
ustawodawca przewidział, iż po wpisaniu fundacji do KRS-u, sąd zawiadamia ministra
właściwego ze względu na zakres działania i cele fundacji oraz starostę właściwego ze względu
na siedzibę fundacji. Obydwaj otrzymują wraz z powyższym zawiadomieniem statut fundacji,
natomiast fundacja (pod warunkiem, że nie jest organizacją pożytku publicznego), swoje
coroczne sprawozdanie z działalności składa już tylko do ministra32.
Zarówno

stowarzyszenia,

jak

i

fundacje

korzystają

z

pewnego

przywileju

konstytucyjnego w aspekcie ograniczenia kompetencji kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli
wobec tych podmiotów. Zgodnie bowiem z art. 203 ust. 3 Konstytucji RP, NIK może
kontrolować stowarzyszenia lub fundacje, ale tylko z punktu widzenia legalności
i gospodarności - a nie celowości i rzetelności. Inaczej niż w przypadku jednostek samorządu
terytorialnego,

komunalnych

osób

prawnych

i

innych

komunalnych

jednostek

organizacyjnych33, gdzie te kompetencje kontrolne NIK-u są szersze.
W praktyce, różnice między stowarzyszeniem a fundacją sprowadzić można do kilku
aspektów. Po pierwsze, stowarzyszenie do zaistnienia wymaga min. 7. członków, podczas gdy
założenie fundacji to oblig wystąpienia fundatora lub założyciela, a każdorazowo może nim
być tak jedna jak i więcej osób, których nie definiuje się jako członków. W kwestii organów
wewnętrznych, w stowarzyszeniu funkcjonuje walne zgromadzenie oraz zarząd, w fundacji jest

29

Ibidem, art. 7 ust. 2.
Ibidem, art. 8 ust. 5.
31
Art. 2 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach; Dz. U. 1984 Nr 21 poz. 97 ze zm.
32
Ibidem, art. 12 ust. 2 i 2a.
33
W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013, s. 272-273.
30
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to komisja rewizyjna i organ kontroli wewnętrznej, którym może być rada fundacji, rada
nadzorcza, a zarząd może w przypadku fundacji w ogóle nie istnieć. À propos celów działania,
warto wskazać na jedną zasadniczą różnicę. Mianowicie, o ile w przypadku stowarzyszenia cel
może być nierealny/nierzeczywisty, o tyle dla fundacji cele muszą być realne.
W obydwu przypadkach dopuszcza się prowadzenie działalności pożytku publicznego zarówno
odpłatnej, jak i nieodpłatnej. Odbiorcami działań stowarzyszenia mogą być członkowie oraz
osoby spoza organizacji, ale w przypadku fundacji istnieje obwarowanie na zasadzie albo, albo.
Zatem albo działania będą skierowane do osób działających w fundacji, albo będą one
adresowane do podmiotów zewnętrznych. Źródła finansowania stowarzyszenia i fundacji mogą
być zasadniczo takie same, natomiast tylko stowarzyszenie może pokrywać koszty swojej
działalności ze składek członkowskich. W fundacji takie składki nie występują34.
Osobną formą prawną, którą mogą przybrać organizacje pozarządowe, to organizacje
pożytku publicznego. Jest to węższa odmiana NGOsów, korzystająca - jak to zostało już
wcześniej zaznaczone - z pewnych przywilejów właściwych tylko tej formie prawnej.
Owe udogodnienia to kwestia możliwości nieodpłatnego korzystania z pasm reklamowych
w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji35, a po drugie możliwości uzyskiwania
1% z podatków dochodowych od osób fizycznych36. Nadzór nad wydatkowaniem pieniędzy
pozyskanych w ten sposób sprawuje Komitet do spraw Pożytku Publicznego (w osobie
Przewodniczącego), będący organem administracji rządowej37. W głównej mierze sprowadza
się to do kontroli, czy pozyskane pieniądze przeznaczone zostały (wyłącznie) na prowadzenie
działalności pożytku publicznego38. Ponadto o.p.p., w zakresie prowadzonej działalności,
korzystają ze zwolnień od opłat skarbowych, sądowych, podatku dochodowego od osób
prawnych, podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych39.
Z tych ewidentnych udogodnień nie korzystają ani stowarzyszenia, ani fundacje (te są jedynie
zwolnione z podatku od zapisów, spadków i darowizn pieniędzy, innych rzeczy ruchomych
albo praw majątkowych)40, ale statusu o.p.p. nie mogą uzyskać także: partie polityczne (w tym
również europejskie), związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe,
fundacje utworzone przez partie polityczne (w tym europejskie fundacje polityczne), a także te
organizacje zajmujące się opieką nad Polakami i Polonią, które finansowane są z budżetu
https://www.ngo.pl; dostęp: 11.01.2019.
Art. 26 Ustawy o działalności... op. cit.
36
Ibidem, art. 27 ust. 1.
37
Ibidem, art. 1a w zw. z art. 29.
38
Ibidem, art. 27 ust. 2.
39
Ibidem, art. 24.
40
Art. 16 Ustawy o fundacjach.
34
35
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państwa, w zakresie, w jakim dysponentem jest Szef Kancelarii Senatu 41. Kto zatem może
korzystać z przywileju bycia o.p.p.? O przyznanie statusu organizacji pożytku publicznego
mogą ubiegać się takie organizacje pozarządowe, których działalność dedykowana jest:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób;
2) wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3) udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększaniu świadomości prawnej
społeczeństwa;
4) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
5) działalności charytatywnej;
6) podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
7) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
8) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
9) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138);
10) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
11) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
12) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
13) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
14) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
15) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej; 16) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
16) nauce, szkolnictwu wyższemu, edukacji, oświacie i wychowaniu;
17) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
18) kulturze, sztuce, ochronie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
19) wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej;
20) ekologii i ochronie zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
21) turystyce i krajoznawstwu;

41

Art. 3 ust. 4 i 5 Ustawy o działalności... op. cit.
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22) porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu;
23) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
24) upowszechnianiu i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działaniom wspomagającym rozwój demokracji;
25) udzielaniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
26) ratownictwu i ochronie ludności;
27) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą;
28) upowszechnianiu i ochronie praw konsumentów;
29) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
30) promocji i organizacji wolontariatu;
31) pomocy Polonii i Polakom za granicą (ze wskazanym wyżej wyłączeniem);
32) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
33) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz.
1203, z 2017 r. poz. 60 oraz z 2018 r. poz. 138);
34) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
35) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka;
36) przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym;
37) rewitalizacji;
38) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 oraz w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie42.
Uwarunkowania prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych to nie tylko kwestie
konkretnych przepisów, które regulują zakładanie, finansowanie, działanie i rozwiązywanie
organizacji. To oczywiście stanowi zasadniczą część wzmiankowanej materii, ale poza
wszystkim co powyżej, należy do tych uwarunkowań dodać jeszcze jeden aspekt.
Tym brakującym ogniwem jest kwestia rozliczania NGOsów z ich działalności, rozumiana jako
odpowiedzialność NGO. Michael Freeman podkreśla, że spectrum płaszczyzn życia,
którym NGO dedykują swoją aktywność jest bardzo zróżnicowana, ale także same organizacje

42

Ibidem, art. 4 ust. 1.
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pozarządowe różnią się między sobą m.in. rodzajem członków, źródłami finansowania
i zasobnością budżetu. Zdaniem Freeman'a, to powoduje pytanie o odpowiedzialność NGO,
czyli wprost: przed kim powinny ją ponosić?43 Należy również pamiętać, że w tym zbiorze,
który nazywamy NGO, znajdują się też INGO (international non-governmental organization,
czyli organizacje międzynarodowe) oraz MONGO (my own non-governmental organization,
czyli prywatne organizacje pozarządowe)44. Pomiędzy nimi występują zasadnicze różnice
w "zasobności portfela", co przekłada się wprost na możliwości działania, ale także na
dyferencje w jego zasięgu, co tylko potęguje wątpliwości w aspekcie przed kim powinny
rozliczać się/odpowiadać za owe działania45. Ponadto, na przestrzeni ostatnich lat, (I)NGO
bardzo umocniły swoją pozycję, i to w interesie państw jest teraz kontrolowanie ich wpływu na
politykę. Oczywiście taka kontrola wymaga określonej "ekwilibrystyki" od danego rządu,
albowiem (I)NGO w głównej mierze weryfikują poprawność implikowania polityki
międzynarodowej ochrony praw człowieka do systemów krajowych, co nie zawsze jest na rękę
tym samym rządom. Żeby zatem taką kontrolę sprawować lege artis lub też „w białych
rękawiczkach”, w interesie państw jest współpraca z lokalnymi/krajowymi organizacjami
pozarządowymi46.
Zakończenie
Jak podkreśla Bożena Gronowska, organizacje pozarządowe, pozostając w oderwaniu od sił
politycznych, mają w sposób obiektywny realizować swoje zadania. Ale równocześnie,
aby spełnić warunek jakości i obiektywizmu, muszą na tę samą politykę naciskać w sytuacjach
kolizyjnych. Praktyczna rola organizacji pozarządowych zmieniła się na przestrzeni lat,
i dzisiaj, po długiej walce, NGOsy pełnią funkcję ciał doradczych 47. Natomiast, jak podkreśla
Michael Freeman, organizacje pozarządowe mogłyby odgrywać w tej współpracy jeszcze
większą rolę. Jednakże barierą w zacieśnianiu kooperacji są po pierwsze niewystarczające
zasoby, a po drugie, wzmiankowana uprzednio odpowiedzialność NGOsów48. Tu sprawdza się

M. Freeman, Prawa człowieka, Warszawa 2007, s. 174.
Szerzej patrz: L. Polman, Karawana kryzysu. Za kulisami przemysłu pomocy humanitarnej. Wydawnictwo
Czarne, Wołowiec 2011.
45
Porównaj: M. Freeman, Prawa ... op. cit., s. 211.
Patrz także: C. Boulding, Dilemmas of information and accountability: foreign aid donors and local development
NGOs, [w]: P.A. Gouveritch, D.A. Lake, J. Gross-Stein, The Credibility of Transnational NGOs. When Virtue in
Not Enough, Cambridge 2012, s. 115 i n. oraz L. Polman, Karawana ... op. cit.
46
Szerzej: M. Freeman, Prawa... op. cit., s. 164.
47
B. Gronowska, Instytucjonalne gwarancje ... op. cit., s. 135-136.
Porównaj: P. Kowalski, Znaczenie organizacji pozarządowych w międzynarodowej ochronie praw człowieka,
[w]: red. L. Wiśniewski, Ochrona praw człowieka w świecie, Bydgoszcz-Poznań 2000, s. 243-257.
48
M. Freeman, Prawa ... op. cit., s. 198.
43
44

15

REGULACJE PRAWNE A FUNKCJONOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI

zasada wyrażona przez Freemana, który pisze: "o ile aktywiści praw człowieka stają się
przeciwnikami państwa, o tyle mylą się, gdyż nacisk ze strony państw liberalnych na państwa
stosujące

ucisk,

przyczynia

się

do

postrzegania

praw

człowieka

na

poziomie

międzynarodowym"49. W pewnych aspektach uzasadnione byłoby zatem przyjęcie szerszej
optyki dla próby zanalizowania prawnych uwarunkowań funkcjonowania organizacji
pozarządowych. W tym względzie, jeżeli skupić soczewkę na organizacjach pozarządowych
zajmujących się prawami człowieka, należałoby się odnieść m. in. do współpracy NGOsów
z Radą Gospodarczą i Społeczną ONZ (ECOSOC), w której organizacje pozarządowe albo
pełnią funkcje konsultacyjne w dwóch wymiarach: generalnym i specjalnym, albo nie dzierżą
kompetencji konsultacyjnych, ale ze względu na ich znawstwo, współpraca z nimi mogłaby
stanowić wartość dodaną dla efektywności działań Rady (te organizacje ujęte są na specjalnej,
osobnej liście). Pierwsza forma współpracy, o charakterze konsultacyjnym w wymiarze
generalnym, dotyczy organizacji najbardziej zainteresowanych działaniami podejmowanymi
w ramach ECOSOC, które chcą na tej płaszczyźnie uczestniczyć w realizacji celów ONZ.
Druga forma, specjalna, dedykowana jest organizacjom międzynarodowym posiadającym
pewną określoną kompetencję w dziedzinach działania ECOSOC, która może realnie przełożyć
się na skuteczność prac Rady50.
Obserwujemy współcześnie także inny dylemat, przed którym stają NGOsy na całym
świecie. Zmiany społeczne, polityczne i przede wszystkim gospodarcze powodują,
że organizacje pozarządowe muszą na potrzeby tzw. rynku reagować niczym przedsiębiorstwa
na wskaźniki ekonomiczne. Doskonały przykład wyzwań dla współczesnych organizacji
pozarządowych stanowi Wenezuela, borykająca się obecnie z bardzo znaczącymi zmianami
polityczno-ekonomicznymi, które uderzają wprost w społeczeństwo. Organizacje pozarządowe
funkcjonujące na jej terytorium mierzą się z koniecznością przeprogramowania statutowych
kierunków swojego działania51. Takie dylematy jak te "wenezuelskie" powodują,
że organizacje pozarządowe muszą być gotowe pośrednio na adekwatne reagowanie na
potrzeby, a bezpośrednio na zmiany w kierunkach swoich działań tak, aby ich funkcjonowanie
było po pierwsze sensowne, a po drugie efektywne. Tym bardziej, że jak pokazują najnowsze
statystyki, rola organizacji pozarządowych jest bardzo ważna ze społecznego punktu widzenia,
albowiem w kontekście publicznego zaufania, sytuacja NGOsów jest znacznie lepsza,

49

Ibidem, s. 164-165.
P. Kowalski, Znaczenie organizacji ... op. cit., s. 234-236.
51
https://goo.gl/JczDDz; dostęp: 12.02.2019; Za: https://publicystyka.ngo.pl/ciezar-zaufania-felieton-marczews
kiego; dostęp: 12.02.2019.
50
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niż np. sytuacja Rządu. Wyniki Edelman Trust Barometer52 z 2018. roku wyraźnie wskazują,
że organizacjom pozarządowym ufa 54 % społeczeństwa polskiego. Na drugim miejscu jest
sektor biznesu (43%), na trzecim media (34%), a na czwartym, ostatnim, Rząd (25%).
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LEGAL CONDITIONS OF FUNCTIONING OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
Summary: At least two aspects of activities should be indicated in the functioning of non-governmental
organizations. From one perspective, there are formal and legal issues, from the other, the challenges
facing the so-called the third sector that can be referred to the socio-economic area of their functioning.
The issue of legal basis for the operation of non-governmental organizations will be discussed for the
purposes of the article.
Keywords: Non-governmental organizations, the third sector, NGOs, foundations, public benefit
organizations.
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Dawid Chaba53

ROLA POLITYKI INFORMACYJNEJ W SAMORZĄDZIE
TERYTORIALNYM
Streszczenie: W artykule podjęte zostały zagadnienia dotyczące roli, jaką posiada polityka informacyjna
realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Szczególny nacisk położony został na analizę
zakresu i celów tej polityki, jak również wybranych narzędzi, jakie są stosowane w jej ramach. Dzięki temu
wskazano, jak duże znaczenie w ramach funkcjonowania struktur samorządowych w Polsce ma skuteczne
realizowanie polityki informacyjnej, jak również jakie efekty może ona przynosić w wymiarze ogólnospołecznym
oraz jednostkowym. W artykule postawiono tezę, iż rola polityki informacyjnej w samorządzie terytorialnym jest
bardzo duża, co jest związane z tym, że polityka ta przyczynia się do zwiększenia skuteczności zarządzania
jednostkami samorządu terytorialnego, do poprawy poziomu komunikowania się z obywatelami, jak również
do wzrostu partycypacji politycznej członków społeczeństwa lokalnego.
Słowa kluczowe: Samorząd terytorialny, zarządzanie publiczne, zarządzanie informacjami, polityka
informacyjna.

Wprowadzenie
Każda jednostka samorządu terytorialnego w Polsce posiada do wykonania wiele różnorodnych
obowiązków i zadań. Jest to związane z doniosłym znaczeniem samorządu w strukturach
państwowych, który odpowiada za realizowanie najważniejszych funkcji państwa na szczeblu
lokalnym, posiadając przy tym stosunkowo dużą niezależność, np. w sprawach finansowych54.
Przy tym trzeba zauważyć, że działalność samorządu terytorialnego obejmuje wiele różnych
sfer. Dotyczy to również tej, która jest związana z polityką informacyjną.
Polityka informacyjna zajmuje istotne miejsce w funkcjonowaniu każdej jednostki
samorządu terytorialnego, co wynika przede wszystkim z dużego znaczenia samej informacji
we współczesnym świecie, który jest oparty na procesach globalizacyjnych oraz rozwoju
społeczeństwa

informacyjnego.

Informacja

stanowi

obecnie

kluczowy

czynnik,

który umożliwia osiąganie celów i odnoszenie sukcesów w ramach wielu różnorodnych
dziedzin aktywności człowieka, w tym również tych, które odnoszą się do efektywnego
zarządzania określonymi organizacjami55. Informacja bowiem warunkuje podejmowanie
w poszczególnych organizacjach adekwatnych decyzji, a więc takich, które są silnie
zorientowane na realizację celów strategicznych. Co istotne, informacja, obok zasobów

Mgr, doktorant, Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
54
Z. Niewiadomski, Geneza i istota samorządu terytorialnego. Przekształcenia instytucji, [w:] Podstawy wolności
zrzeszania się oraz zasada samorządności w prawie konstytucyjnym Polski i Ukrainy, red. W. Skrzydło,
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Rzeszów – Przemysł 2013, s. 144–147.
55
P. Szostok, Prasa samorządowa jako narzędzie polityki informacyjnej na poziomie lokalnym, „Studia Politicae
Universitatis Silesiensis” 2012, t. 8, s. 176.
53

19

REGULACJE PRAWNE A FUNKCJONOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI

o charakterze materiałowym czy finansowym, stanowi współcześnie najważniejszy element,
z którego zbudowana jest każda organizacja56.
Z uwagi na to, że we współczesnym świecie informacja odgrywa duże znaczenie, istotną
rolę pełni również polityka informacyjna, która m.in. umożliwia sprawne zarządzanie
tą informacją. Powyższe uwagi dotyczą nie tylko sfery przedsiębiorstw, ale również organizacji
publicznych, a więc także jednostek samorządu terytorialnego. Jest tak z tego względu,
że jednostki te obecnie należy postrzegać w kategoriach biznesowych, a więc jako organizacje,
w których w celu skutecznego wykonywania zadań publicznych potrzebne jest realizowanie
działań tradycyjnie przypisywanych przedsiębiorstwom, takich jak planowanie strategii
inwestycyjnych, rozwijanie produktów, wykorzystywanie narzędzi marketingowych czy
zdobywanie klientów57.
W ten sposób ważne miejsce w funkcjonowaniu każdej jednostki samorządu
terytorialnych powinna zajmować polityka informacyjna. W artykule uwaga zostanie skupiona
na analizie roli tej polityki w ramach samorządu terytorialnego w Polsce. Przy tym nacisk
zostanie położony na próbę potwierdzenia następującej tezy: rola polityki informacyjnej
w samorządzie terytorialnym jest bardzo duża, co jest związane z tym, że polityka ta przyczynia
się do zwiększenia skuteczności zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego,
do poprawy poziomu komunikowania się przez te jednostki z obywatelami, jak również
do wzrostu partycypacji politycznej członków społeczeństwa lokalnego.

Istota polityki informacyjnej
Zanim omówione zostaną zagadnienia dotyczące roli polityki informacyjnej w samorządzie
terytorialnym w Polsce, warto pokrótce wyjaśnić, co jest istotą tej polityki. W literaturze
przedmiotu ogólnie wskazuje się na to, że polityka ta, w znaczeniu szerszym, jest ogółem
działań komunikacyjnych, które są wdrążane w ramach określonej polityki publicznej,
natomiast w ujęciu węższym – przekazywaniem na zewnątrz informacji związanych
z prowadzeniem przez daną instytucję działań z zakresu polityki publicznej58.
Polityka informacyjna może być realizowana w ramach dwóch podstawowych wymiarów jako
polityka o charakterze:

E. Frąckiewicz, Polityka informacyjna samorządów terytorialnych w świetle badań empirycznych (przykład
województwa zachodniopomorskiego), „Studia Regionalne i Lokalne” 2004, nr 1, s. 88.
57
M. Lebiecki, Kotler o marketingu miejsc, „Modern Marketing” 2002, nr 2, s. 56.
58
M. Szczegielniak, Polityka informacyjna urzędów centralnych w Polsce na przykładzie wykorzystania
internetowych kanałów przekazu informacji, „Polityka i Społeczeństwo” 2016, nr 4, s. 70.
56
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a) zewnętrznym (formalna i nieformalna) – jest ona skierowana do mieszkańców danego
regionu oraz organizacji lokalnych działających w jego ramach, obejmując głównie
informacje jawne,
b) wewnętrznym (formalna i nieformalna) – jest ona kierowana względem władz
lokalnych oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego, a także wszelkich
osób czy grup społecznych, które stanowią zaplecze poparcia dla rządzących; w ramach
tej polityki duże znaczenie mają zarówno informacje jawne, jak i niejawne59.
W innej definicji zaznaczono, że polityka informacyjna to świadoma, systematyczna
i planowa działalność podejmowana przez władze samorządowe, która w zamierzeniu ma
prowadzić do informowania członków społeczeństwa o działaniach podejmowanych przez
te władze oraz do budowania wzajemnych, ścisłych relacji na linii urzędy–obywatele,
tworzących podstawy do nawiązywania porozumień pomiędzy społecznością lokalną
a władzami samorządowymi60. Na nieco inny aspekt polityki informacyjnej wskazała
M. Jas-Koziarkiewicz, która uznała, że polityka ta w integralny sposób wiąże się z budową
pozytywnego wizerunku konkretnej instytucji jako np. tej, która jest całkowicie otwarta
na potrzeby obywateli i skutecznie realizuje zadania publiczne nałożone na nią61. Warto tutaj
dodać, że polityki informacyjnej nie można utożsamiać z polityka komunikacyjną,
gdyż ta druga ma szerszy wymiar, obejmując, poza komunikowaniem informacyjnym, również
komunikowanie o charakterze perswazyjnym62. Ponadto istotny jest fakt, że polityka
informacyjna w integralny sposób wiąże się z zarządzaniem informacjami, które obejmuje
realizowanie wszelkich działań, które przyczyniają się do skutecznego gromadzenia
i wykorzystywania informacji, co z kolei umożliwia osiąganie celów danej instytucji,
budowanie sieci współpracy z innymi organizacjami i obywatelami oraz efektywne
realizowanie procesów decyzyjnych63.
Na kanwie podjętych w tym miejscu rozważań, trzeba zauważyć, że polityka
informacyjna realizowana przez samorząd terytorialny w Polsce jest zespołem działań,

D. Bogdanow, Zarządzanie informacją publiczną w jednostkach samorządu terytorialnego, Uniwersytet
Opolski, Opole 2016, s. 107–108.
60
M. Sakowicz, Zarządzanie informacją w gminie - podejście strategiczne czy marketingowe, [w:] Władza lokalna
a media. Zarządzanie informacją-public relations – promocja jednostek samorządu terytorialnego,
red. S. Michałowski, W. Mich, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 239–240.
61
M. Jas-Koziarkiewicz, Prawne i instytucjonalne podstawy polityki informacyjnej Unii Europejskiej,
,,Przegląd Europejski” 2015, nr 2, s. 27.
62
B. Dobek-Ostrowska, R. Wiszniowski, Teoria komunikowania publicznego i politycznego. Wprowadzenie,
Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2007, s. 49.
63
K. Materska, Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2007,
s. 267–268.
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których celem jest skuteczne przekazywanie przez jednostki samorządu terytorialnego
określonych informacji wszelkim interesariuszom, którymi mogą być członkowie wspólnoty
lokalnej, pracownicy samorządu, organizacje pozarządowe czy przedsiębiorstwa. Informacje te
mogą dotyczyć funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz sposobu i zakresu
realizowania przez nie zadań publicznych, jak i działań promocyjnych realizowanych
względem danej jednostki samorządu terytorialnego oraz regionu, w którym ona działa.
Znaczenie polityki informacyjnej w samorządzie terytorialnym
Realizowanie przez jednostki samorządu terytorialnego polityki informacyjnej jest niezwykle
ważną częścią działalności samorządu terytorialnego w Polsce. Przy czym od razu należy
podkreślić, że zadania związane z tą polityką nie są czymś, co jest wprawdzie pożądane, ale nie
jest obligatoryjne, ale że są wymogiem, jaki został nałożony na jednostki samorządu
terytorialnego przez przepisy prawne obowiązujące na terenie Polski 64. Przykładowo można
wspomnieć o obowiązkach związanych z umożliwianiem każdemu obywatelowi korzystania
z prawa dostępu do informacji publicznej, co obejmuje m.in. wgląd do dokumentów
urzędowych oraz prawo wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej 65.
Obowiązki te wynikają przede wszystkim z przepisów konstytucyjnych odnośnie wolności
pozyskiwania informacji, w tym również tych o charakterze publicznym 66. Przy tym należy
podkreślić, że informacjami publicznymi są te, które dotyczą funkcjonowania władzy
publicznej oraz innych podmiotów, pełniących funkcje publiczne 67, a obowiązki w zakresie
przekazywania

takich

informacji

obywatelom

spoczywają

również

na

organach

samorządowych68. Informacje te obejmują wiedzę m.in. odnośnie:
a) zasad i trybu funkcjonowania organów władzy,
b) sposobu stanowienia aktów o charakterze publicznoprawnym,
c) sposobu załatwiania spraw, w tym ich kolejności,
d) stanu majątku publicznego,
e) wysokości długu publicznego oraz ciężarów publicznych,
f) pomocy publicznej,

M. Szczegielniak, Polityka…, op. cit., s. 70.
Art. 1 ust. 2 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, tekst jedn.
Dz.U. 2016 r., poz. 1764, dalej: uddip.
66
Art. 54 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 r., nr 78, poz. 483
z późn. zm.
67
P. Szostok, Prasa…, op. cit., s. 177–178.
68
Art. 4 ust. 1 uddip.
64
65
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g) prowadzonych rejestrów, archiwów i ewidencji, jak również sposobu i zasad
udostępniania informacji i danych znajdujących się w ich ramach69.
W ten sposób trzeba zauważyć, że polityka informacyjna musi być realizowana przez
każdy organ działający w ramach samorządu terytorialnego w Polsce. Już ten fakt świadczy
o doniosłości tej polityki dla funkcjonowania samorządu. Należy podkreślić, że w literaturze
przedmiotu wyodrębniono cele, jakie są stawiane przed polityką informacyjną prowadzoną
przez władze samorządowe. Według K. Jastrzębskiej oraz J. Kozłowskiego cele te obejmują:
a) praktyczną realizację prawa obywateli w zakresie dostępu do informacji publicznej,
b) komunikowanie się przez władze samorządowe z otoczeniem, co ma na celu uzyskanie
społecznego poparcia w odniesieniu do realizacji strategicznych celów rozwojowych
na danym terenie czy kreowanie pozytywnego wizerunku określonego regionu,
c) tworzenie podstaw do wdrażania skutecznego systemu społecznego komunikowania
w jednostkach samorządu terytorialnego,
d) tworzenie

sieci

porozumień

pomiędzy

społecznością

lokalną

a

władzami

samorządowymi,
e) realizowanie zewnętrznej promocji jednostek samorządu terytorialnego70.
Warto zauważyć, że polityka informacyjna samorządu terytorialnego, z jednej strony,
ma przyczyniać się do wypełniania przez jednostki samorządu terytorialnego obowiązków
nałożonych na nie przez ustawy w zakresie praktycznego realizowania prawa obywateli do
dostępu do informacji publicznej, oraz z drugiej strony, do promowania pozytywnego
wizerunku samorządu terytorialnego poprzez realizowanie działań promocyjnych czy
skuteczne komunikowanie się z otoczeniem. W ten sposób polityka informacyjna na szczeblu
samorządowym zmierza przede wszystkim w dwóch kierunkach, a więc do stworzenia podstaw
do efektywnego komunikowania się jednostek samorządu terytorialnego ze społeczeństwem
lokalnym oraz do skutecznego zarządzania poszczególnymi jednostkami samorządu
terytorialnego71.

M. Krajewski, Funkcjonowanie prawa do informacji publicznej w działalności samorządu lokalnego,
[w:] Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją-public relations – promocja jednostek samorządu
terytorialnego, red. S. Michałowski, W. Mich, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
Lublin 2006, s. 13.
70
K. Jastrzębska, Polityka informacyjna władz lokalnych w zakresie możliwości zdobywania i podnoszenia
kwalifikacji przez mieszkańców, „Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zarządzanie Publiczne” 2010, nr 4, s. 126; J. Kozłowski, Polityka informacyjna gminy, [w:] Grochem o ścianę…?
Polityka informacyjna samorządów terytorialnych, red. J. Regulska, Wydawnictwo Samorządowe Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1997, s. 29.
71
D. Fleszer, Rola polityki informacyjnej w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 2015, nr 3, s. 190–192.
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Odnosząc

się

do

pierwszego

spośród

wymienionych

powyżej

aspektów,

trzeba zaznaczyć, że dzięki przekazywaniu społeczeństwu określonych informacji na temat
własnej działalności, jednostki samorządu terytorialnego są w stanie budować wokół siebie
atmosferę zaufania72. Jest to możliwe dzięki uzyskaniu stanu pełnej jawności i przejrzystości
ich działania, w którym poszczególni obywatele dokładnie wiedzą, jakie zadania są
wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego i z jakim skutkiem się to odbywa.
W ten sposób tworzone są podstawy do intensyfikowania współpracy pomiędzy władzami
samorządowymi a obywatelami, grupami społecznymi czy przedsiębiorstwami, co może mieć
pozytywne skutki. Dzięki takiej współpracy możliwe staje się bowiem szybkie
przeciwdziałanie różnorodnym trudnościom oraz kryzysom, takim jak przykładowo
bezrobocie. Trzeba również wspomnieć o tym, że skuteczna komunikacja jednostek samorządu
terytorialnego ze społecznościami lokalnymi może przyczyniać się do zrozumienia przez
władze samorządowe istoty potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców, co z kolei może prowadzić
do efektywnego wypełniania tych potrzeb. Implikacją tego może stawać się zwiększenie
zaufania oraz poziomu identyfikacji obywateli względem władz lokalnych, jak również rozwój
społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym, możliwy dzięki włączeniu mieszkańców
do realizacji procesów decyzyjnych. To z kolei może wydatnie wspomagać proces budowy
pozytywnego wizerunku samorządów73.
Duża rola polityki informacyjnej realizowanej przez władze samorządowe w Polsce
uwidacznia się również w tym, że polityka ta może przyczyniać się do zwiększenia
skuteczności zarządzania poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach
bowiem

takiego

zarządzania

obecnie

kluczowe

znaczenie

odgrywa

informacja,

która umożliwia m.in. podejmowanie prawidłowych decyzji, osiąganie celów strategicznych
czy formułowanie adekwatnych strategii rozwojowych. Przy tym istotne jest to, że każda
jednostka samorządu terytorialnego posiada dostęp do ogromnej ilości danych, które dotyczą
przykładowo życia gospodarczego, społecznego oraz kulturalnego na danym terenie, i tylko od
sprawności zarządzania tymi danymi zależy to, czy zostaną one prawidłowo wykorzystane,
a więc czy np. posłużą do sformułowania nowych celów strategicznych i tym samym jeszcze
efektywniejszej niż dotychczas reakcji władz samorządowych na potrzeby zgłaszane przez
członków wspólnoty lokalnej. Słusznie w tym kontekście stwierdził J. Osiński, który zaznaczył,
że „posiadanie i umiejętne dysponowanie informacją z wykorzystaniem najnowszych technik
S. Michałowski, Polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym a partycypacja obywatelska, [w:] Media
a demokracja, red. L. Pokrzycka, W. Mich, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007,
s. 77–78.
73
D. Fleszer, Rola…, op. cit., s. 192–193.
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i technologii – zarządzanie informacją – jest w coraz większym stopniu gwarancją sukcesu
gminy, powiatu, województwa”74.
Budowa atmosfery zaufania wokół jednostek samorządu terytorialnego oraz
zapewnienie skutecznego zarządzania informacjami w ich ramach może odgrywać istotną rolę
w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego. Polityka informacyjna realizowana przez
władze samorządowe może bowiem stawać się skutecznym sposobem na zwiększenie poziomu
partycypacji obywatelskiej w danym regionie. Jest to możliwe głównie dzięki umożliwianiu
obywatelom uczestnictwa w procesach decyzyjnych odnoszących się do najistotniejszych
spraw związanych z funkcjonowaniem samorządu oraz danego regionu, jak również
nawiązywaniu z nimi przez władze samorządowe różnorodnych form współdziałania
czy integracji. Wzrost partycypacji obywatelskiej poprzez realizowanie polityki informacyjnej
jest w szczególności możliwy dzięki realizacji przez samorządy procesów związanych z:
a) informowaniem – obejmuje ono zwykle jednostronny przepływ informacji od organów
samorządowych do obywateli (na przykład uzyskiwanie przez mieszkańców dostępu
do archiwów publicznych czy do stron internetowych określonych urzędów),
b) konsultowaniem – obejmuje ono na przykład realizowanie badań opinii publicznej
czy wyrażanie przez obywateli ocen odnośnie projektowanych przez samorządy działań
czy usług, a więc wszelkie te formy dwustronnych relacji na linii samorząd–członkowie
wspólnoty lokalnej, dzięki którym obywatele mogą wyrażać swoje opinie na temat
najważniejszych aspektów funkcjonowania danego samorządu i przekazywać
je organom administracji,
c) inicjowaniem aktywnego uczestnictwa obywateli w formule partnerstwa i współpracy
w odniesieniu do procesów związanych z podejmowaniem najważniejszych decyzji
dotyczących danego regionu, co może obejmować przykładowo wspólne formułowanie
przez władze samorządowe i mieszkańców długookresowych strategii oraz planów
rozwojowych75.
Polityka informacyjna realizowana na szczeblu samorządowym może więc w istotny
sposób sprzyjać wzrostowi partycypacji obywatelskiej i szerszemu zaangażowaniu się
członków wspólnoty lokalnej w podejmowanie decyzji odnośnie najważniejszych aspektów
związanych z jej funkcjonowaniem. Przy tym trzeba zauważyć, że obecnie najważniejszą rolę
w ramach kontaktów nawiązywanych przez władze samorządowe z obywatelami pełnią
J. Osiński, Administracja publiczna a gospodarka regionalna i lokalna, [w:] Gospodarka regionalna i lokalna,
red. Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 29–46.
75
M. Ganczar, Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli
i przedsiębiorców, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009, s. 37–38.
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bezpośrednie spotkania w formie konsultacji, podczas których możliwa staje się wymiana
poglądów odnośnie konkretnego tematu i pozyskanie informacji zwrotnych z jego zakresu.
Przy tym trzeba jednak podkreślić, że skuteczność takich konsultacji w dużej mierze zależy od
poziomu zaangażowania się w nie przez obywateli oraz od profesjonalizmu i odpowiedniego
przygotowania osób zajmujących się moderacją takich spotkań76.
Z uwagi na to, wiele urzędów w coraz większym stopniu stara się podczas realizowania
polityki informacyjnej względem obywateli wykorzystywać nowoczesne technologie
informacyjne oraz komunikacyjne (information and communication technologies - ICT).
Wśród nich znajdują się np. systemy w postaci forów dyskusyjnych, poczty elektronicznej,
e-paneli, e-petycji czy ankiet on-line, które umożliwiają wieloaspektową komunikację urzędów
z obywatelami i pozyskiwanie przez władze samorządowe konkretnych informacji oraz danych,
ułatwiających na przykład formułowanie celów strategicznych oraz rozwojowych przy ścisłym
uwzględnieniu potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców. Poza tym wspomniane technologie
pozwalają na konsultowanie różnych decyzji z członkami wspólnot lokalnych (np. listy
dyskusyjne), jak również na umożliwianie im aktywnego udziału w procesach decyzyjnych
(systemu typu e-voting), co z kolei tworzy podstawy do wspólnego inicjowania konkretnych
projektów, które mogą przyczyniać się do rozwoju danego regionu oraz polepszenia jakości
życia jego mieszkańców77.

Wnioski
Konkludując należy stwierdzić, że teza jaka została postawiona we wprowadzeniu, została
potwierdzona. Udało się bowiem dowieść, że rola polityki informacyjnej w samorządzie
terytorialnym jest bardzo duża. Składa się na to niewątpliwie wiele różnych czynników.
W pierwszej kolejności należy wspomnieć o tym, że realizowanie przez jednostki
samorządu terytorialnego polityki informacyjnej przyczynia się do skutecznej komunikacji
z członkami wspólnot lokalnych, co, z jednej strony, pozwala władzom samorządowym na
uzyskiwanie wiarygodnych informacji oraz danych odnośnie potrzeb zgłaszanych przez
mieszkańców w odniesieniu do usług publicznych, a także, z drugiej strony, umożliwia
przekazywanie obywatelom określonych informacji na temat funkcjonowania jednostek

J. Ruszewski, P. Sitniewski, Wdrażanie polityk publicznych przez samorządy szczebla regionalnego,
powiatowego i gminnego w województwie podlaskim, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, Białystok
2012, s. 15.
77
M. Sakowicz, E-demokracja a przywództwo lokalne, [w:] Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji
partycypacyjnej, red. S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 310–313.
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samorządu terytorialnego W ten sposób organy samorządowe mogą budować wokół siebie
atmosferę opartą na otwartości i przejrzystości własnego działania, jak również na zaufaniu
względem nich, które będzie okazywane przez obywateli. Trzeba bowiem zauważyć,
że w sytuacji, gdy dana jednostka samorządu terytorialnego w ścisły sposób stara się
odpowiadać na potrzeby członków wspólnoty lokalnej, dostosowując cele strategiczne oraz
zakres i sposób świadczonych usług do ich wymagań, jak również gdy władze samorządowe
promują swoją działalność poprzez przekazywanie społeczeństwu informacji odnośnie
skuteczności świadczonych przez siebie usług, to tym chętniej przez osoby prywatne czy
przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe jest nawiązywana współpraca z organami
samorządowymi np. przy realizacji konkretnych projektów rozwojowych. Dzięki polityce
informacyjnej samorządy w Polsce mogą więc budować swój pozytywny wizerunek,
co w dobie konkurencji pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego
np. w odniesieniu do pozyskiwania funduszy unijnych odgrywa niebagatelną rolę. Znaczenie
polityki informacyjnej dla poszczególnych samorządów trzeba więc uznać za bardzo duże,
gdyż staje się ona jednym z kluczowych czynników osiągania przez jednostki samorządu
terytorialnego wysokiej konkurencyjności oraz skuteczności i jakości funkcjonowania.
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THE ROLE OF INFORMATION POLICY IN THE LOCAL GOVERNMENT
Summary: The paper looks into matters related to the role of information policy as implemented by
local government units in Poland. It focuses in particular on the analysis of the scope and goals of the
policy and on its selected tools. This demonstrated the importance of the effective pursuit of information
policy within local government structures in Poland and its potential effects both regarding the general
public and individuals. The paper offers a proposal that the role of information policy in the local
government is substantial, which is due to its contribution to a more effective administration in local
government units, improved communication with citizens, and increased political participation of the
local community.
Keywords: local government, public administration, information resource management, information
policy.
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Małgorzata Duda-Śmiałek78

ZMIANY W SUKCESJI PRZEDSIĘBIORSTWA OSOBY FIZYCZNEJ W
ZWIĄZKU Z OBOWIĄZYWANIEM NOWEJ USTAWY O ZARZĄDZIE
SUKCESYJNYM
Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie problematyki sukcesji przedsiębiorstw prowadzonych
przez osoby fizyczne, w związku z niedawnym wejściem w życie ustawy umożliwiającej ustanowienie zarządu
sukcesyjnego dla przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy. Przedmiotowa zmiana w dotychczasowym prawie
spadkowym stanowi szanse dla wielu przedsiębiorstw na kontynuowanie ich działalności, ale jednocześnie
wywiera wpływ na wiele regulacji prawnych powodując konieczność ponownego ich interpretowania w oparciu
o nowe przepisy.
Słowa kluczowe: Sukcesja przedsiębiorstwa, zarząd sukcesyjny, przedsiębiorstwo w spadku.

Wstęp
Sukcesja w firmie rodzinnej to przekazanie władzy i kontroli nad przedsiębiorstwem kolejnemu
pokoleniu. Często jest procesem skomplikowanym, długim i wieloetapowym, nie tylko
ze względu na sam proces dziedziczenia, ale przede wszystkim na zmianę relacji pomiędzy
nestorem i sukcesorem, ich pozycji społecznej, statusu zawodowego i finansowego oraz pozycji
w rodzinie. Dobrze zaplanowana sukcesja przy czynnym udziale osób zaangażowanych jest
zatem podstawą do przetrwania i rozwoju rodzinnego biznesu pomimo zmiany pokoleniowej.
Te same wartości, które stanowią o sile firm rodzinnych, jak stałość właścicieli
czy współzależność biznesu i rodziny pod kątem kapitału i czynników osobowych, powodują
także większe problemy z prawidłowym przeprowadzeniem sukcesji niż w firmach
o zewnętrznym kapitale i braku powiązań rodzinnym we władzach przedsiębiorstwa.
Ponadto brak wcześniejszych doświadczeń pokoleń wśród polskich przedsiębiorców
w przeprowadzaniu sukcesji firm rodzinnych i brak ich świadomości prawnej w tej materii,
powoduje, iż jedynie 30% sukcesji firm rodzinnych kończy się powodzeniem79. Natomiast,
jak wynika z badań Instytutu Biznesu Rodzinnego, firmy rodzinne stanowią co najmniej
36% wszystkich polskich przedsiębiorstw i wytwarzają ok.18% PKB oraz dają zatrudnienie dla
blisko 50% polskich pracowników80. Przedmiotowe dane wskazują, jak niezbędne
dla gospodarki i społeczeństwa polskiego stała się konieczność wprowadzenia regulacji
prawnych wspomagających polskie firmy w prawidłowym i skutecznym przeprowadzeniu
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sukcesji przedsiębiorstwa na rzecz kolejnego pokolenia.

Cel regulacji
Polski ustawodawca dostrzegł, iż brak prostych rozwiązań prawnych umożliwiających
w stosunkowo szybki i łatwy sposób przeprowadzenie skutecznej sukcesji jednoosobowych
przedsiębiorstw jest bardzo niekorzystny dla krajowej gospodarki. Dotychczasowe regulacje
prawne umożliwiały wprawdzie przeprowadzenie sukcesji przedsiębiorstwa prowadzonego
przez osobę fizyczną, ale było to możliwe jedynie, gdy sukcesja została zaplanowana
i przeprowadzona za życia danej osoby fizycznej, np. poprzez dokonanie przekształcenia firmy
w spółkę handlową. Sukcesja takiego przedsiębiorstwa wymagała odpowiedniego
przygotowania pod kątem prawnym, podatkowym i osobowym. Na takie rozwiązanie
decydowała się znikoma ilość przedsiębiorstw osób fizycznych, ze względu na czasochłonność
i kosztowność takiego przedsięwzięcia, a przede wszystkim ze względu na brak posiadania
przez przedsiębiorców wiedzy o takich rozwiązaniach i konsekwencjach jakie dla firmy niesie
śmierć przedsiębiorcy będącego osoba fizyczną.
Zanim zaczęła obowiązywać ustawa o zarządzie sukcesyjnym, śmierć przedsiębiorcy,
który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą sprawiała, iż przedsiębiorstwo traciło
swój byt prawny. Dziedziczeniu podlegał jedynie majątek, natomiast wszelkie umowy
zawierane z kontrahentami, klientami czy umowy o prace wygasały z momentem śmierci
przedsiębiorcy. Brak możliwości posługiwania się NIP-em, uniemożliwiał dokończenie
jakichkolwiek rozpoczętych transakcji i rozliczeń podatkowych, a zablokowanie dostępu
do rachunków bankowych i wygaśnięcie wszelkich udzielonych firmie koncesji, pozwoleń
i licencji koniecznych do prowadzenia przedsiębiorstwa powodowało jego paraliż.
Po zakończeniu często długotrwałych formalności spadkowych i ustaleniu spadkobierców
przedsiębiorcy, najczęściej nie było możliwości dalszego kontynuowania działalności
przedsiębiorstwa, a jedynie dokonanie podziału jego majątku i podjęcie ewentualnych prób
wznowienia działalności jako nowa firma.
Mając na uwadze, iż do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG), jest wpisanych prawie 230 tys. przedsiębiorców, którzy ukończyli 65. rok życia
i co miesiąc z CEIDG jest wykreślanych ok. 800 osób z powodu z śmierci 81, koniecznością
stało się wprowadzenie uregulowań prawnych, które mogłyby chociaż w części zapewnić

Weszła w życie ustawa o sukcesji – łatwiejsza zmiana pokoleniowa, PARP, 23.11.2018, [dostęp 4.02.2019],
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/50377:wchodzi-w-zycie-ustawa-o-sukcesji-latwiejszazmiana-pokoleniowa-w-firmach
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przedmiotowym firmom dalsze działanie na rynku polskim. Podstawowym celem ustawy
o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej82, która obowiązuje od dnia
25 listopada 2018 r. (dalej „Ustawa”), jest właśnie umożliwienie przedsiębiorstwom
jednoosobowym prowadzonym na podstawie wpisu do CEIDG dalszego ich funkcjonowania
pomimo śmierci osób je prowadzących.
Przedsiębiorstwo w spadku
Przedmiotem sukcesji zgodnie z art. 2 Ustawy jest przedsiębiorstwo w spadku, które tworzą
wszystkie składniki materialne i niematerialne służące przedsiębiorcy do wykonywania
prowadzonej działalności gospodarczej, a stanowiące mienie przedsiębiorcy w chwili jego
śmierci. Ponadto, w jego skład wchodzą wszystkie takie składniki, które zostały nabyte
w trakcie trwania zarządu sukcesyjnego. Pojęcie przedsiębiorstwa w spadku obejmuje zatem
wyłącznie aktywa, natomiast za zobowiązania zmarłego przedsiębiorcy, które związane były
z prowadzeniem działalności gospodarczej, ponoszą solidarna odpowiedzialność właściciele
przedsiębiorstwa w spadku83. Należy zauważyć, iż definicja przedsiębiorstwa w spadku nie jest
tożsama z definicją przedsiębiorstwa z kodeksu cywilnego84. W szczególności nie jest istotne
czy składniki przedsiębiorstwa są wystarczająco zorganizowane, aby mogły utworzyć
przedsiębiorstwo zgodnie z art. 55[1] k.c., bez znaczenia jest także czy z danego majątku można
wyodrębnić kilka przedsiębiorstw85. Zarządem sukcesyjnym zostaje objęte całe mienie
zmarłego przedsiębiorcy, które służyło wykonywaniu działalności gospodarczej i zostaje
ustanowiony jeden zarządca. Inna sytuacja natomiast zachodzi, gdy przedsiębiorstwo stanowiło
mienie nie tylko przedsiębiorcy, ale także jego małżonka i to bez względu jaki ustrój majątkowy
obowiązywał między małżonkami. W takim wypadku, w skład przedsiębiorstwa w spadku
wejdzie przedsiębiorstwo w całości, a nie tylko udział przysługujący zmarłemu przedsiębiorcy,
przy czym tutaj ustawodawca wyraźnie zastrzegł, iż takie przedsiębiorstwo prowadzone przez
małżonków musi spełniać warunki z art. 55 [1] k.c.86 Po śmierci przedsiębiorcy wpisanego

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej,
Dz.U.2018.poz.1629.
83
Art. 32 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Dz.U.2018.poz.1629.
84
Art. 55 [1] k.c. Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych
przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.
85
Rządowy projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej z dnia 22.02.2018,
Druk nr 2293, Uzasadnienie s. 12-13.
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Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Dz.U.2018.poz.1629.
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do CEIDG powstaną zatem odrębne masy spadkowe87, pierwsza zgodnie z dotychczasowymi
przepisami i druga stanowiąca przedsiębiorstwo w spadku, która będą regulowana przepisami
prawa nowej ustawy.
Zarząd sukcesyjny
Zarząd sukcesyjny wprowadzony nową ustawą, jest formą tymczasowego zarządu
przedsiębiorstwem w spadku, który jest wykonywany przez zarządcę sukcesyjnego
powołanego przez przedsiębiorcę za życia poprzez wpisanie go do CEIDG lub ustanowionego
po śmierci przedsiębiorcy przez następców prawnych w procedurze przy udziale notariusza.
Ustanowiony zarząd sukcesyjny jako rozwiązanie tymczasowe, może trwać nie dłużej niż dwa
lata, przy czym w wyjątkowych sytuacjach może zostać przedłużony przez sąd na czas do 5 lat
od dnia śmierci przedsiębiorcy88. Zarządca prowadzi firmę do momentu, aż formalności
spadkowe zostaną zakończone i zostaną podjęte decyzje o tym, kto będzie kontynuował
prowadzenie przedsiębiorstwa.
Jednym z najważniejszych skutków ustanowienia zarządu sukcesyjnego jest
zapewnienie ciągłości stosunków pracy dla pracowników, przy czym jeżeli zarządca został
powołany za życia przedsiębiorcy to wszystkie obowiązki pracodawcy automatycznie
przejmuje zarządca sukcesyjny, a w pozostałych przypadkach jeżeli w ciągu 30 dni od śmierci
przedsiębiorcy

zarządca

lub

prawdopodobny

właściciel

przedsiębiorstwa

zawrze

z pracownikiem stosowne porozumienie (przy braku porozumienia, każdy pracownik może
zgłosić gotowość powrotu do pracy w ciągu miesiąca od ustanowienia zarządu)89.
Odnośnie umów cywilnoprawnych jak np. umów sprzedaży, dostawy, leasingu czy umowy
kredytowej nie będą one automatycznie wygasały z dniem śmierci przedsiębiorcy, ale wraz
z wygaśnięciem zarządu sukcesyjnego, a w przypadku jego nie powołania - z upływem
2 miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy. Podobnie decyzje administracyjne związane
z przedsiębiorstwem, udzielone promesy czy zasady rozliczania podatków nie wygasają
z chwilą śmierci przedsiębiorcy, a Ustawa przewiduje stosowne procedury ich przeniesienia
na zarządcę sukcesyjnego lub właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, co dla wielu
przedsiębiorstw przesądza o możliwości kontynuowania ich działalności.
Zarządcą sukcesyjnym może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
J. Bieluk, Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz, C. H. Beck, 2019,
komentarz do art. 2.
88
Art. 60 ust. 1. ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Dz.U.2018.poz.1629.
89
Art. 31 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Dz.U.2018.poz.1629.
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do czynności prawnych wobec której nie został orzeczony zakaz prowadzenia działalności
gospodarczej, więc może to być osoba nie mająca żadnych kwalifikacji do profesjonalnego
prowadzenia przedsiębiorstwa. W związku z prowadzeniem możliwości udzielenia przez
jednoosobowych przedsiębiorców prokury90, dobrym rozwiązaniem wydaje się dokonanie
zastrzeżenia, iż prokurent z chwilą śmierci przedsiębiorcy staje się zarządcą sukcesyjnym,
gdyż osoba taka jest znana pracownikom i kontrahentom, a ponadto posiada odpowiednią
wiedzę o działalności firmy. Z drugiej strony, ustanowienie prokurentem osoby, która ma być
docelowo zarządcą sukcesyjnym, czy nawet sukcesorem, jest sposobem na płynne
przeprowadzenie sukcesji pod kątem relacji biznesowych oraz wzmocnienia zaufania
kontrahentów i współpracowników.
Dodatkowym wzmocnieniem zarządu sukcesyjnego, jest możliwość ustanowienia
tzw. „rezerwowego” zarządcy sukcesyjnego91, który wejdzie w miejsce dotychczas
ustanowionego w przypadku jego odwołania, rezygnacji czy braku możliwości pełnienia tej
funkcji. Należy także zauważyć, iż w przypadku powołania wykonawcy testamentu czy
ustanowienia kuratora spadku, ich uprawnienia są wyłączone względem składników
przedsiębiorstwa w spadku92. Przedmiotowe zapisy ustawy podkreślają, jak bardzo
ustawodawcy zależy na tym, aby zarząd sukcesyjny spełniał swoją funkcję zabezpieczającą
poprzez zapewnienie kontynuacji działalności przedsiębiorstwa do momentu ustalenia
docelowego sukcesora firmy.
Najprostszym sposobem powołania zarządcy sukcesyjnego, jest dokonanie tego
osobiście przez przedsiębiorcę za jego życia. W takim wypadku wystarczy jedynie
oświadczenie przedsiębiorcy o powołaniu danej osoby na zarządcę oraz zgoda tej osoby,
przy czym wymaganą formą obu dokumentów jest zwykła forma pisemna93, a następnie
złożenie wniosku o dokonanie wpisu powołanego zarządcy sukcesyjnego do CEIDG za pomocą
elektronicznego formularza lub osobiście w urzędzie gminy. Przedmiotowa procedura jest
łatwa, szybka i wolna od opłat, w odróżnieniu od ustanowienia zarządu sukcesyjnego dopiero
po śmierci przedsiębiorcy. W takiej sytuacji, osoby które posiadają lub nabywają prawa do
przedsiębiorstwa, mogą w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od dnia śmierci
przedsiębiorcy powołać zarząd, przy czym w pierwszej kolejności zachodzi konieczność
Art. 109 [1] par. 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U.1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.
Art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Dz.U.2018.poz.1629.
92
Art. 24 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Dz.U.2018.poz.1629.
93
Art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Dz.U.2018.poz.1629.
90
91
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ustalenia wszystkich takich osób, do powołania zarządcy wymagana jest zgoda osób, którym
łącznie przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku większy niż 85/100, a procedura
odbywa się przy udziale notariusza, który sporządza protokół oraz akt powołania zarządcy
sukcesyjnego94. Do czasu powołania zarządcy, w przedsiębiorstwie w spadku mogą być
dokonywane jedynie ograniczone czynności zachowawcze, służące zachowaniu ciągłości
działania firmy.
Powyższe rozróżnienie w procedurach należy ocenić pozytywnie, gdyż pokazuje
preferencje ustawodawcy, aby to przedsiębiorca dokonywał powołania zarządcy sukcesyjnego,
mając na uwadze dobro firmy, poprzez zapewnienie płynnej kontynuacji jej działalności na
wypadek jego śmierci i wskazanie osoby mającej w jego mniemaniu najlepsze predyspozycje
do jej prowadzenia. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę, iż aktualnie przedsiębiorcy wpisani do
CEIDG mają tak małą świadomość o konieczności czy możliwości przeprowadzania sukcesji
swojej firmy, brak regulacji umożliwiającej sukcesję bez udziału zmarłego przedsiębiorcy,
spowodowałby znaczne ograniczenie zastosowania przedmiotowej ustawy. Jednocześnie
stosunkowo wysoki próg zgody na powołania zarządcy (udział w przedsiębiorstwie w spadku
wynoszący ponad 85/100) będzie odzwierciedleniem stosunków panujących wśród
spadkobierców, i już na tym etapie będzie możliwe stwierdzenie, czy dane przedsiębiorstwo ma
szanse dalej kontynuować swoją działalność. Brak wymaganej zgody większości będzie
najczęściej świadczył o tym, iż spadkobiercy nie są zainteresowani dalszym prowadzeniem
danej działalności gospodarczej, a jedynie majątkiem po niej pozostałym. W takiej sytuacji nie
ma potrzeby powoływania zarządcy sukcesyjnego, którego zadaniem nie jest pomoc
w zakończeniu bieżących spraw przedsiębiorcy (jak np. syndyk w postępowaniu
upadłościowym), ale utrzymanie działalności przedsiębiorstwa na rynku do czasu ustalenia
nowego właściciela, aby mógł on bez przeszkód dalej prowadzić i rozwijać firmę na rynku.
Odnośnie odpowiedzialności osoby pełniącej funkcję zarządcy, należy wskazać, iż nie
odpowiada ona osobiście za zobowiązania zaciągnięte w związku z prowadzeniem
przedsiębiorstwa w spadku, a jedynie może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną
na skutek nienależytego wykonywania swoich obowiązków zarówno względem właścicieli
przedsiębiorstwa w spadku jak i osób trzecich95. Wskazuje się na podobieństwo do regulacji
odpowiedzialności syndyka określonej w art. 160 ust. 3 prawa upadłościowego, który stanowi,
iż „Syndyk nie odpowiada za zobowiązania zaciągnięte w sprawach dotyczących masy
Art. 12 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Dz.U.2018.poz.1629.
95
Art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Dz.U.2018.poz.1629.
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upadłości96”, co z kolei umożliwia posiłkowanie się stosownym orzecznictwem sądów
powszechnych w tym zakresie. W szczególności można tutaj przytoczyć uzasadnienie jednego
z wyroków Sądu Najwyższego: „Przesłankami odpowiedzialności syndyka masy upadłości
są: szkoda, zawinione nienależyte wykonanie przez syndyka masy upadłości obowiązków
wynikających z przepisów prawa upadłościowego lub wymaganych celem tego postępowania
oraz adekwatny związek97", co wskazuje, iż jest to odpowiedzialność na zasadzie winy,
o charakterze deliktowym. Ponadto, ze względu na bezpośrednie lub odpowiednie stosowanie
przepisów o umowie zlecenia w stosunku do relacji pomiędzy zarządcą a właścicielami
przedsiębiorstwa w spadku, będzie zachodziła możliwość odpowiedzialności kontraktowej
zarządcy, tym bardziej, iż osoba powołana do pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego musi
wyrazić na to zgodę, co można interpretować jako przyjęcie na siebie takiej odpowiedzialności.
Relacja pomiędzy zarządcą sukcesyjnym a właścicielami przedsiębiorstwa w spadku
Ustawa jedynie w niezbędnym zakresie ingeruje w stosunki pomiędzy właścicielami
przedsiębiorstwa w spadku, a zarządcą, które można określić podobnymi do prokury czy
umowy zlecenia, gdyż zarządca działa w imieniu własnym, ale na rachunek przedsiębiorstwa
w spadku. Znaczącą różnicą jednak jest okoliczność, iż w odróżnieniu od prokury, zarządca
sukcesyjny jest upoważniony nie tylko do czynności sądowych i pozasądowych dotyczących
prowadzenia przedsiębiorstwa, ale jest także zobowiązany do prowadzenia przedsiębiorstwa w
spadku, co nakłada na niego m.in. obowiązki wynikające z prawa pracy, ubezpieczeń
społecznych czy prawa podatkowego98. Prowadzenie bieżących spraw przedsiębiorstwa
w spadku umożliwia zarządcy w szczególności prawo posługiwania się dotychczasowym
NIP-em i firmą przedsiębiorcy z dodatkiem „w spadku”, wykonywanie praw i obowiązków
jako pracodawca oraz wynikających z innych umów związanych z przedsiębiorstwem, udział
w procesach cywilnych i innych postępowaniach sądowych i administracyjnych, dokonywanie
rozliczeń podatków na takich zasadach jak przedsiębiorca czy prawo do korzystania
z firmowego konta przedsiębiorcy. Ponadto zarządca ma obowiązek niezwłocznego
sporządzenia i złożenia przed notariuszem inwentarzu przedsiębiorstwa w spadku, który będzie
określał tzw. stan „wyjściowy” majątku przedsiębiorstwa, raz w roku ustalać i rozliczać zysk
lub stratę z działalności przedsiębiorstwa, a na żądanie właścicieli przedsiębiorstwa w spadku
powinien im wypłacać zysk generowany przez firmę. Zarządca samodzielnie dokonuje
Art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 28.02.2003 – Prawo upadłościowe, Dz.U.2003 nr 60 poz. 535 z późn. zm.
Wyrok SN z 12.05.2011 sygn. III CSK 222/10, https://www.saos.org.pl/judgments/94938 [dostęp 21.02.2019].
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Rządowy projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej z dnia 22.02.2018, Druk
nr 2293, Uzasadnienie s. 38.
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wszelkich czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z prowadzeniem firmy,
natomiast do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebuje zgody
wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, a w jej braku - zezwolenia sądu99.
Jedną z problematycznych kwestii w praktyce może być zatem wykonywanie czynności
bankowych, w szczególności związanych z zaciągnięciem czy przedłużeniem kredytu, gdzie
instytucje bankowe będą najpewniej każdorazowo wymagać zgody wszystkich spadkobierców,
ze względu na prowadzoną politykę bezpieczeństwa banku 100, przyjmując, iż jest to z zasady
czynność przekraczająca zwykły zarząd. Podobnie inne podmioty trzecie czy nawet sami
zarządcy sukcesyjni w obawie o ich odpowiedzialność, będą mogli z ostrożności wskazywać
na konieczność wyrażenia zgody w trybie art. 22 ust. 2 Ustawy. Przedmiotowe uregulowania
będą z pewnością przedmiotem oceny sądów, ze względu na konieczność interpretacji pojęć
o charakterze niedookreślonym. Różnice będą widoczne zarówno ze względu na charakter
danej czynności jak i jej wartość, które w zależności od rodzaju i wielkości przedsiębiorstwa
mogą czasami być czynnościami zwykłego zarządu, a czasami je przekraczającymi. Wskazuje
się na możliwość posiłkowania się interpretacją pojęcia czynności zwykłego zarządu
z art. 36 par. 2 k.r.o.101 i oczywiście art. 201 k.c.102. Z pewnością pomocne będzie także
orzecznictwo i literatura związana z rozróżnianiem czynności zwykłego zarządu od ich
przekraczających na gruncie k.s.h.103, które biorą pod uwagę przede wszystkim okoliczność,
iż dane działania mają na celu prowadzenie działalności gospodarczej i nie można ich oceniać
w oderwaniu od czynników ekonomicznych panujących na rynku czy w danej branży.
Celem ustawy jest bowiem, aby zarząd sukcesyjny był wystarczająco samodzielny do
sprawnego i płynnego prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym art. 22 ust. 2 ma
pełnić funkcję ochronną właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, a nie być podstawą do
podejmowania działań zakłócających jego bieżące funkcjonowanie.
Odnośnie wynagrodzenia zarządcy sukcesyjnego z tytułu sprawowanej przez niego
funkcji, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o zleceniu 104, zatem jeżeli nie
było pomiędzy stronami innymi ustaleń, zarządcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające

Art. 22 ust 1 i 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Dz.U.2018.poz.1629.
100
J. Bieluk, Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz, C. H. Beck, 2019,
komentarz do art. 22.
101
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U.1964 nr 9 poz. 59 z późń. zm.
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J. Bieluk, Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz., C. H. Beck, 2019,
komentarz do art. 22.
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Ustawa z dnia 15 września 2000 – Kodeks spółek handlowych, Dz.U.2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.
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Art. 25 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Dz.U.2018.poz.1629.
99

37

REGULACJE PRAWNE A FUNKCJONOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI

wykonanej pracy. Wobec braku innych uregulowań prawnych w tym zakresie, wydaje się
zasadnym, aby pomiędzy właścicielami przedsiębiorstwa w spadku a zarządcą sukcesyjnym
doszło do zawarcia umowy, która odzwierciedlałaby w szczególności wysokość i sposób
wypłaty należnego wynagrodzenia, zasady komunikacji pomiędzy stronami w kwestiach
związanych z przedsiębiorstwem spadku, procedury wypłaty zaliczek na poczet zysku,
czy dodatkowo zlecone czynności niezwiązane bezpośrednio w wykonywaniem zarządu
sukcesyjnego, ale mające na celu np. późniejsze przekształcenie przedsiębiorstwa czy jego
całościowa sprzedaż firmie konkurencyjnej. Ustawodawca nie przewidział żadnych wymogów
co do treści czy formy takiej umowy, ale jest oczywistym, iż nie może ona pozostawać
w sprzeczności z zasadami wynikającymi z Ustawy, a więc w szczególności nie może
ograniczać swobody zarządcy sukcesyjnego w prowadzeniu przedsiębiorstwa.
Zakończenie
Instytucja zarządu sukcesyjnego wprowadzona przez Ustawę odpowiada na potrzeby
gospodarcze i społeczne przedsiębiorców, których dotychczasowe szanse na przeprowadzenie
skutecznej sukcesji prowadzonej przez nich działalności gospodarczej były ograniczone.
Przedmiotowa ustawa ma także ogromne znaczenie dla pracowników i kontrahentów
przedsiębiorcy, których szansa na utrzymanie zatrudnienia czy kontynuowanie współpracy
znacznie wzrosła, co z kolei ma przełożenie na wzrost gospodarczy kraju i stabilność
zatrudnienia. Problemy doktrynalne i praktyczne podnoszone w niniejszym opracowaniu czy
wynikające z innych przepisów Ustawy będą najpewniej rozwiązywane przy pomocy sądów
powszechnych czy po pewnym czasie stosownych praktyk. O sukcesie Ustawy zadecyduje
jednak jej powszechne stosowanie przez przedsiębiorców, a także ustawiczne zwiększanie ich
świadomości prawnej w zakresie możliwości i sposobów przeprowadzania sukcesji
posiadanych przez nich firm. Niedawno przeprowadzone badania wskazują na wzrost liczby
sukcesorów chcących przejąć firmę od rodziców (z 6,3 % do 8,1%), ale przede wszystkim
sukcesem jest, iż aż 62% sukcesorów uznaje swoją firmę za rodziną, a 59% pracowało już
w firmie swojej rodziców105, co wskazuje na ich zainteresowanie sprawami przedsiębiorstwa
i utożsamianiem się z marką firmy, co z kolei daje większe szanse na to, iż jeżeli nawet nie będą
kontynuowali prowadzenia działalności gospodarczej swoich rodziców, to znając jej wartość
dokonają jej sprzedaży jako przedsiębiorstwa

lub w inny sposób nie dopuszczą do

Raport Barometr sukcesyjny ścieżki kariery pokolenia next generation w polskich firmach rodzinnych, Instytut
Biznesu Rodzinnego, s. 28 http://www.ibrpolska.pl/wp-content/uploads/2017/10/raport_BAROMETR_2017.pdf
[dostęp 23.02.2019].
105

38

REGULACJE PRAWNE A FUNKCJONOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI

definitywnego zakończenia jej działalności.
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CHANGES IN THE SUCCESSION OF ENTERPRISES RUN BY NATURAL PERSONS IN
CONNECTION WITH THE NEW LAW ON SUCCESSION MANAGEMENT
Summary: This article aims to familiarize the issue of succession of enterprises run by natural persons,
in connection with the recent entry into the law enabling the establishment of a successive management
board for the enterprise after the entrepreneur's death. This change in the existing inheritance law is an
opportunity for many companies to continue their operations, but at the same time it affects many legal
regulations causing the necessity of their re-interpretation based on the new regulations.
Keywords: Enterprise succession, succession management, enterprise in succession.
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Daniel Dylewski106

WPŁYW ŚWIADCZEŃ 500+ I ULGI PRORODZINNEJ
W PODATKU DOCHODOWYM NA SYTUACJĘ
I AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZĄ GOSPODARSTW DOMOWYCH
Streszczenie: Polska boryka się z kiepską sytuacją demograficzną. Wskaźnik dzietności jest jednym z najniższych
na świecie. Dodatkowo wielu młodych ludzi wyjeżdża do pracy zagranicę. Istotnym problemem, obecnie wyraźnie
zmniejszonym, było też ubóstwo w rodzinach szczególnie wielodzietnych. Nie tylko z powodu ubóstwa, ale także
niewłaściwej postawy rodziców, co najmniej kilkanaście procent dzieci było niedożywionych. Zła sytuacja
demograficzna skłaniała rządy do działań zachęcających do posiadania potomstwa, jak chociażby ulga
prorodzinna w podatku dochodowym, czy Karta Dużej Rodziny. Najważniejszym transferem socjalnym
we współczesnej stał się jednak program „Rodzina 500+”, zapowiedziany w programie Prawa i Sprawiedliwości
z 2014 roku. Rodzi się pytanie, czy program ten, pochłaniający ponad 20 mld złotych rocznie przynosi
zapowiadane cele, w postaci zwiększenia dzietności i polepszenia sytuacji materialnej rodzin. Choć ciężko jest
ocenić długoterminowe skutki tego projektu, to wydaje się, że zrealizował on cel drugi. Ciężko jest natomiast
ocenić jego skuteczność w realizacji celu pierwszego, ze względu na złożoność procesu podejmowania decyzji
o posiadaniu potomstwa.
Słowa kluczowe: 500+, polityka prorodzinna, ulga podatkowa, ubóstwo, wielodzietność.

Wstęp
Sytuacja demograficzna Rzeczypospolitej Polskiej należy do jednej z najgorszych
na świecie107. Według danych CIA za rok 2017, przedstawionych w The World Factbook,
na 224 państwa i terytoria zależne, Polska zajmuje 215 miejsce pod względem wskaźnika
płodności, który w Polsce wynosił w tym roku, 1,35, dla porównania najniższy wynik osiągnął
Singapur (0,83), zaś najwyższy Niger (6,49). Wskaźnik prostej zastępowalności pokoleń
wynosi 2,1 i można przyjąć, że dla kraju dążącego do stabilnej sytuacji demograficznej jest to
cel polityki demograficznej. Oczywistym jest wszakże, że niejedyną istotną kwestią polityki
społecznej jest sama liczebność populacji, ale także jej kondycja życiowa. Patrząc na dane
dotyczące sytuacji demograficznej, w kontekście wzrostu demograficznego, zauważyć należy,
iż w XXI wieku Polska zmaga się z niewielkim ubytkiem demograficznym, przeplatanym
okresami niewielkiego przyrostu naturalnego. Tytułem przykładu, można powiedzieć,
iż w latach 2003-2015 jego wartość oscylowała w przedziale od -0,7 do 0,9 promila108.
Prowadzi to w dalszej perspektywie do wyludniania się kraju, wzrostu współczynnika starości
demograficznej i zapaści systemu emerytalnego. Dodatkowo jasnym jest, iż wzrost liczby
dzieci będących na utrzymaniu dwójki rodziców lub osoby samotnej, powoduje spadek
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Uniwersytet Warszawski.
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2127rank.html (dostęp 26.02.2019).
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Praca zbiorowa pod redakcją Przybylskiego Pawła, Planeta Nowa podręcznik do geografii dla klasy siódmej
szkoły podstawowej, Warszawa 2017, s. 98.
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dochodów na osobę, a tym samym niższy standard życia w gospodarstwie domowym.
W skrajnych przypadkach prowadzić to może to realnych trudności w zaspokajaniu
podstawowych potrzeb życiowych i wydatnie utrudniać dzieciom pochodzącym z takich rodzin
uzyskanie lepszego wykształcenia i własny rozwój. Doprowadziło to do powstania licznych
mechanizmów, mających na celu zaradzić złej sytuacji demograficznej, względnie złej sytuacji
społecznej rodzin posiadających dzieci. Do ważniejszych i bardziej znanych należy zaliczyć:
− program „Rodzina 500+”109,
− ulga prorodzinna w podatku dochodowym110,
− zasiłek prorodzinny111,
− jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka112,
− program „Za życiem”113,
− karta Dużej Rodziny114.
Widać duże zróżnicowanie tych programów, zarówno pod kątem wysokości wsparcia,
jak i kryteriów jego przyznania. W pracy niniejszej skupię się na dwóch, moim zdaniem
najważniejszych, czyli programie „Rodzina 500+” i uldze prorodzinnej w podatku
dochodowym. Najpierw dokonam przedstawienia danych statystycznych ukazujących skalę
problemu, następnie dokonam przedstawienia historii i założeń dwóch wskazanych wyżej
programów. W dalszej części, dokonam analizy ich wpływu na sytuację gospodarczą, bazującą
na danych ogólnodostępnych oraz dwóch poznanych przez mnie przypadków. Celem pracy
będzie ocena, na ile programy te zwiększają dzietność i umożliwiają rodzinom Polski dostatnie
życie, a także przedstawienie postulatów de lege ferenda.
Problemy społeczeństwa polskiego- ubóstwo w rodzinach wielodzietnych i niekorzystne
trendy demograficznego
Rzeczpospolita Polska, podobnie, jak i wiele państw Europy zmaga się z problemami
demograficznymi. W okresie PRL, ludność Polski, odbudowując się po zniszczeniach II Wojny
Światowej, w zgodzie z ogólnoświatowymi trendami gwałtownie zwiększała swą liczebność,
od 23,390 mln w 1946 roku do 38,654 mln na przełomie tysiącleci. W XXI wieku w Polsce
zaczęło występować zjawisko ubytku demograficznego, silniejsze w miastach niż na wsiach115
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2017 poz. 1851).
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 27f (Dz. U. 2018 poz. 1509).
111
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, art. 4-5 (Dz. U. 2018 poz. 2220).
112
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, art. 15b (Dz. U. 2018 poz. 2220).
113
Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, (Dz. U. 2016 poz. 1860).
114
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2017 poz. 1832).
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Ubytek ten, został na kilka lat zahamowany, przez wejście w wiek reprodukcyjny osób
narodzonych w czasie echa powojennego wyżu kompensacyjnego. W latach 2002-2007 liczba
ludności Polski zmniejszyła się o 103 tysiące osób, zaś w latach 2008-2012 zwiększyła się
o 418 tysięcy116. W następnych latach ponownie liczba ludności naszego państwa zaczęła się
zmniejszać. W latach 2012-2016 ubyło 63 tysiące mieszkańców117. Warto przy tym zauważyć,
że niestety zmiany te wiązały się także z innymi niekorzystnymi zjawiskami demograficznymi,
takimi jak:
− emigracja młodej ludności w wieku produkcyjnym lub w niego wchodzącej,
− starzenie się społeczeństwa,
− wzrost udziału dzieci urodzonych poza małżeństwem w ogólnej liczbie ludności.
Prowadzi to, zwłaszcza w połączeniu z ogólnym ubytkiem demograficznym lub bardzo
niskim wzrostem do zmniejszenia liczby osób pracujących i pogorszenia jakości wychowania
dzieci.
Chcąc podać konkretne dane, w podanym powyżej zakresie, nadmienię, iż:
− na koniec 2016 roku poza granicą państwa przebywało czasowo 2,5 mln Polaków118,
− w latach 2002-2014 liczba ludności w wieku powyżej 65 lat wzrosła o 20,2%, ludności
w wieku 15-64 lat wzrosła nieznacznie (o 1,2%, a w miastach nawet spadła), zaś ludności
młodszej spadła o 15,3%119,
− w latach 2004-2012 liczba dzieci pozamałżeńskich w ogólnej liczbie dzieci w Polsce
wzrosła z 17,1 do 22,3% (z krajów UE niższą wartość tego wskaźnika osiągnęły tylko
Grecja, Chorwacja i Cypr)120.
Przechodząc do drugiej istotnej kwestii, która skłoniła ustawodawcę do przyjęcia
programu „Rodzina 500+”, omówię teraz kondycję społeczno-ekonomiczną polskich rodzin w
pierwszym piętnastoleciu XXI wieku.
W 2011 roku 15,5% gospodarstw rodzinnych było zagrożonych relatywnym ubóstwem,
rozumianym jako ekwiwalentny dochód do dyspozycji niższy niż 60% mediany krajowej.
Wskaźnik ten był oczywiście wyższy na wsi niż w miastach (23,5% wobec 11,0%). Szczególnie
źle wyglądała sytuacja gospodarstw z osobami niepełnosprawnymi i wielodzietnych
(odpowiednio 19,1% oraz 34,4%)121. Innym środkiem służącym określeniu poziomu ubóstwa

Rządowa Rada Ludnościowa, Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2014-2015, Warszawa 2015, s. 41.
Rządowa Rada Ludnościowa, Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2016-2017, Warszawa 2017, s. 37.
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Rządowa Rada Ludnościowa, Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2014-2015, Warszawa 2015, s. 52.
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rodzin było określenie, na jakie wydatki może sobie ona pozwolić. Wymienione były między
innymi: poniesienie nieprzewidzianego wydatku w wysokości 900 zł, ogrzanie mieszkania,
posiadanie samochodu osobowego. Spośród 7 wymienionych tam czynników, najmniej rodzin
mogło sobie pozwolić na tygodniowy wyjazd wypoczynkowy całą rodziną. Było to niemożliwe
dla 57,5% ogółu rodzin, a wśród wielodzietnych (co najmniej 3 dzieci), mieszkających na wsi,
aż 69,3%122 Istotnym problemem było także niedożywienie dzieci. Nie można go łączyć
wyłącznie z ubóstwem materialnym. Znaczenie ma też postawa rodziców, nie wszyscy są
świadomi, jak powinno wyglądać prawidłowe odżywianie dzieci. W 2016 roku, 24% dzieci nie
jadło śniadań przed wyjściem do szkoły123. Złe odżywianie przez osłabienie ogólnej kondycji
organizmu negatywnie wpływa także na zdolność dziecka do nauki. Dzieci jedzą dużo
słodyczy, a mało warzyw. Pewnym problemem jest także brak jednomyślności wśród samych
dietetyków. Cytując Monikę Rościszewską-Woźniak <<Jedni mówią: „więcej mleka – przecież
to źródło wapnia!”. Inni: „absolutnie żadnego mleka, bo od drugiego roku życia nie trawimy
go, a wapń nie jest wchłaniany, poza tym mleko powoduje alergie!”. Tymczasem, jakby na
marginesie tej dyskusji, prawdziwym problemem jest to, że dziecko często wychodzi z domu
bez śniadania, w szkole kupuje chipsy (jeśli ma pieniądze!), a po powrocie do domu zamiast
obiadu „zapycha się” tym, co znajdzie.>>. Trudno jest dokładnie oszacować skalę
niedożywienia dzieci w szkołach, ze względu na mocne zabarwienie ideologiczne tych
statystyk. Ich udział w ogóle populacji, w zależności od opracowań wahał się między
kilkanaście, a 54%. Według GUS w 2005 skrajne ubóstwo dotyczyło około 12% osób. Z całą
pewnością niedożywienie w Polsce nie objawia się masowym umieraniem z głodu, ale raczej
brakiem pewnych składników odżywczych, zaburzającym prawidłowy rozwój organizmu124.
Podsumowując, w Polsce po transformacji rozwojowej, wiele rodzin znalazło się w trudnej
sytuacji materialnej, czasami skutkującej niedożywieniem dzieci. Sytuacja demograficzna
Polski również jest zła, krajowi grozi zapaść demograficzna. Za jedną z przyczyn problemów
demograficznych można uznać konstrukcję systemu emerytalnego, który pozbawia ludzi
motywacji do posiadania dzieci, obligując ich do płacenia składek emerytalnych w okresie, gdy
mogliby te pieniądze przeznaczyć na wychowanie dzieci i nie różnicując emerytury od
posiadanych dzieci, mimo że od ich odpowiedniej liczby zależy stabilność systemu
emerytalnego.
Tamże, s. 77-78.
https://mamadu.pl/129545,alarmujace-wyniki-badan-dzieci-nie-jedza-sniadan-i-jak-mamy-podjadaja-slodycze
(dostęp 28.02.2019).
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Danone, Niedożywienie dzieci w Polsce- na drodze do skutecznego rozwiązania problemu. Raport otwarcia.,
Warszawa 2007, s. 4-14.
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Założenia, historia i szczegółowe rozwiązania prawne w uldze prorodzinnej i programie
„Rodzina 500+”
Sytuacja opisana w powyższym rozdziale skłaniała rządy do przyjmowania różnych rozwiązań
mających na celu wsparcie rodzin, decydujących się na wychowanie dzieci. Do jednego
z pierwszych rozwiązań służących temu celowi można zaliczyć właśnie ulgę prorodzinną
w podatku dochodowym. Wprowadzona została w 2007 roku, dając możliwość odliczenia
od kwoty należnego podatku dochodowego corocznie 1145,08 zł. Podlegając pewnym
zmianom, ostateczny kształt uzyskała ona w 2014 roku. Obecnie rodzice posiadający 1 dziecko
otrzymują ulgę, jeśli ich dochód nie przekracza 56000 zł na osobę lub 112000 zł na małżeństwo.
Rodzice posiadający więcej niż 1 dziecko kwalifikujące się do ulgi skorzystają z niej
niezależnie od własnego dochodu. Roczna wysokość ulgi podatkowej wynosi:
1.

1112,04 zł - na pierwsze i drugie dziecko,

2.

2000,04 zł - na trzecie dziecko,

3.

2700 zł - na czwarte dziecko i kolejne.
Ulga przysługuje na wszystkie wychowywane dzieci w wieku do lat 18 oraz w przypadku

starszych, te które spełniają łącznie następujące warunki:
−

są w wieku do 25 lat,

−

studiują,

−

ich dochód roczny nie przekroczył 3089 zł.
Jeżeli rodzice są rozwiedzenie prawo do ulgi podatkowej przysługuje im obu, muszą oni

ustalić, w jaki sposób się nią podzielą. Ulga ta przysługuje w takim przypadku w wysokości
łącznie nieprzekraczającej „normalnej ulgi”. Od 2014 osoby, które mają niższą wartość podatku
niż wysokość ulgi, mogą mieć zwrot także od składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Jednakże nawet przed 2014 skala wykorzystania tej ulgi była w wartościach bezwzględnych
duża, choćby w 2013 kwota odliczeń wyniosła 5,53 mld zł, obejmując 5825 tysięcy dzieci.
Mechanizm ulgi podatkowej spotykał się z krytyką w związku z dużą jego przychylnością
dla zamożnych rodzin. Stąd pojawiały się postulaty zastąpienia ulgi podatkowej bezpośrednim
świadczeniem125.
Postulaty dotyczące zwiększenia aktywności państwa w sferze polityki prorodzinnej
pojawiały się dość często w drugiej dekadzie XXI wieku. W ich wysuwaniu przodowały partie
i środowiska centroprawicowe. Przykładowo program partii Polska Jest Najważniejsza w 2011

125

Budlewska Renata, Ulga na dzieci jako instrument realizacji polityki prorodzinnej w Polsce, Lublin 2016, s. 8.
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roku zakładał 400 zł wsparcia na każde dziecko nie precyzując jednak dokładnie formy ich
przekazania126. Analizy między innymi Klubu Jagiellońskiego, czy Fundacji Republikańskiej
wskazywały na potrzebę zwiększenia pomocy prorodzinnej i jej skoordynowania. Już w 2014
Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie wzywało do przeznaczania 4% PKB na politykę
prorodzinną, podobnie, jak we Francji. Program ów zawierał także uszczegółowienie tego
zamiaru poprzez zapowiedź wprowadzenia systemu bezpośrednich płatności dla rodziców.
„Wprowadzimy zatem comiesięczny dodatek rodzinny w kwocie 500 złotych na każde drugie,
trzecie i kolejne dzieci w rodzinie.” Dodatek ten miał być przeprowadzony po dokonaniu
reformy finansów publicznych i nie dotyczyć rodzin o wysokich dochodach, a w przypadku
tych z niskimi dochodami, obejmować także pierwsze dziecko127. W czasie kampanii
wyborczej w 2015 roku politycy Prawa i Sprawiedliwości zaczęli także obiecywać dodatek
500 zł na każde dziecko128. Po wyborach rząd Beaty Szydło już 27 października zaprezentował
projekt ustawy. 17 lutego następnego roku została ona podpisana przez Prezydenta RP, zaś
program zaczął się 1 kwietnia 2016 roku. Obecnie świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie
przysługuje na najstarsze dziecko poniżej 18 roku życia, gdy:
− dochód netto na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 800 zł miesięcznie lub
− dochód netto na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1200 zł miesięcznie,
a w skład gospodarstwa domowego wchodzi osoba niepełnosprawna.
Na kolejne dzieci świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodów.
Wnioski można zgłaszać nie tylko w formie papierowej, ale także za pomocą bankowości
elektronicznej. W przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci, muszą oni
przedstawić dokumenty potwierdzające przyznanie im alimentów129. Liczą się one także do
dochodu rodziny. Podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości w lutym 2019
lider tej partii zapowiedział wprowadzenie tego programu na każde dziecko, co spotkało się
z krytyką, a następnie poparciem ze strony Platformy Obywatelskiej.
Skutki programów
Ciężko jest ocenić w sposób prosty i zarazem pewny skutki tak złożonych, jak ulga prorodzinna,
czy program „Rodzina 500+”. Z całą pewnością od chwili wprowadzenia drugiego programu
wydatnie zmniejszyło się ubóstwo w Polsce. Natomiast olbrzymie kontrowersje wywołuje
https://gk24.pl/wybory-2011-programy-wyborcze-w-pigulce/ar/4468743 (dostęp 28.02.2019).
Program Prawa i Sprawiedliwości, 2014, s. 107-108.
128
https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/500-zlotych-na-dziecko-kalendarium,614454.html (dostęp 28.02.2019).
129
https://www.tvp.info/33686102/samotni-rodzice-a-500-plus-by-dostac-pieniadze-trzeba-miec-zasadzonealimenty (dostęp 28.02.2019).
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kwestia, czy program wpłynął na dzietność, a jeśli tak, to w jakim stopniu. W 2015 roku
współczynnik dzietności w Polsce wynosił 1,29, wzrósł do 1,36 w 2016 i 1,45 w 2017. W 2018
liczba urodzeń była jednakże o 4 tysiące niższa niż w 2017130 Mówiąc jednak o celu socjalnym,
to program „Rodzina 500+” niewątpliwie osiągnął swój cel. Przykładowo odsetek rodzin
skrajnie ubogich w Polsce spadł między 2015, a 2016 rokiem z 6,5% do 4,9%. W przypadku
rodzin wielodzietnych, ten spadek był jeszcze większy, mianowicie z 17% do 10%. Wbrew
obawom, odsetek osób wykorzystujących środki finansowe wbrew przeznaczeniu np.
na alkohol jest bardzo niewielki. Najważniejsze pozycje w przeznaczeniu pieniędzy z „500+”
to edukacja i odzież131. Mówiąc o zbadanych przeze mnie przykładach, dotyczyć będą one
dwóch samotnych matek: Anny i Elżbiety. Anna mieszka w podwarszawskiej miejscowości
i ma 4 dzieci (w tym 3 dorosłe), zaś Elżbieta mieszka w jednej z obrzeżnych dzielnic i ma
3 dzieci (w tym 1 dorosłe). Elżbieta ma wysokie dochody, jest rozwiedziona z mężem.
Pieniądze z 500+ nie wpłynęły znacznie na jej sytuację (ok. 5% budżetu domowego). Anna
z kolei ma średnie dochody, jej mąż nie żyje. Dla niej program „Rodzina 500+” wyraźnie
poprawił sytuację ekonomiczną. Co do ulgi podatkowej, w obu przypadkach nie miała ona
bardzo dużego znaczenia. Obie negatywnie oceniały sztywne kryterium dochodowe u dziecka
(warto zauważyć, że dziecko studiujące w rodzinie z 4 dzieci, zarabiając w ciągu roku 3089 zł,
pozbawi rodzinę aż 2700 zł z tytułu ulgi). Obie nie przedstawiły znanych im osobiście
przypadków wyłudzeń świadczeń, choć Anna wskazała, że przy innych świadczeniach zna
matki żyjące w konkubinacie, które wyłudzają świadczenie, jako „samotne matki” (poprzez
korzystniejsze liczenie dochodu).

Podsumowanie i postulaty de lege ferenda
Podsumowując wpływ ulgi prorodzinnej w podatku dochodowym od osób fizycznych
i programu „Rodzina 500+” na polskie społeczeństwo i jego gospodarkę, zacznę od
pozytywów. Pozwolił on wielu rodzinom wyjść z biedy i wydaje się, że przynajmniej
nieznacznie zwiększył wskaźnik dzietności. Dla rodzin wielodzietnych dzięki programowi
otworzyła się możliwość pozwolenia sobie na lepszy standard życia, choćby wyjazd na
wakacje. Można więc powiedzieć, że program „Rodzina 500+” realizuje swoje cele, choć
można się zastanawiać, czy jest to optymalne rozwiązanie. Ulga prorodzinna ze względu na
swą niewielką wartość i objęcie także uboższych rodzin dopiero od 2014 roku niewątpliwie
130

https://www.salon24.pl/u/spodlasuwidok/868979,program-500-czy-rzeczywiscie-sukces-kilka-pytan-doministra-b-marczuka (dostęp 01.03.2019).
131
https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/500-plus-na-co-rodziny-wydaja-srodki-z-programu,25021
.html (dostęp 01.03.2019).
46

REGULACJE PRAWNE A FUNKCJONOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI

wspiera rodziny, ale nie ma raczej bardzo dużego wpływu. Z drugiej strony program „Rodzina
500+” wiąże się niewątpliwie z olbrzymimi wydatkami z budżetu państwa, które w przypadku
rozszerzenia programu także na pierwsze dziecko niewątpliwie by wzrosły. W 2018 roku
wyniosły zaś one ponad 24 mld zł. Każe to sobie zadać pytanie, czy tak duże wsparcie dla
rodzin jest zgodne z zasadą pomocniczości jako w mojej ocenie optymalną w państwie132.
Wydaję mi się, że roztropniejszą formą zwiększenia dzietności niż programy socjalne byłoby
zastąpienie emerytur świadczeniem alimentacyjnym, ze strony dzieci. Postaram się odnieść do
bardziej konkretnych rozwiązań obu programów:
− sztywny próg dochodowy dziecka przy uldze prorodzinnej jest rozwiązaniem
zniechęcającym do podejmowania przez studentów choćby sezonowej pracy lub jej
legalizowania, powinien zostać zlikwidowany,
− podobne zastrzeżenia mam odnośnie kryterium dochodowego na pierwsze dziecko
w przypadku programu „Rodzina 500+”,
− wydaje mi się sensownym połączenie obu tych programów (dla osób nieosiągających
wystarczających dochodów, można przyjąć, iż wypłacane im byłoby 80% nadwyżki nad
kwotę zwrotu podatku i ubezpieczeń),
− wydaje mi się słuszne, że nie uwzględniono postulatów zgłaszanych w fazie legislacyjnej,
jak wykluczenie z wsparcia najbogatszych rodziców czy wydawanie wsparcia w postaci
bonów (jako postać domyślna, obecnie jest stosowana w przypadku stwierdzenia
niewłaściwego pożytkowania środków),
− przy okazji różnego rodzaju wsparcia prorodzinnego czy pronatalistycznego, warto
analizować, czy nie zniechęca ono do małżeństwa, gdyż niestety choćby sposób
obliczania dochodu do świadczenia „500+” na pierwsze dziecko ma tę cechę.
Przedstawiony w lutym 2019 plan wprowadzenia świadczenia „500+” także na pierwsze
dziecko, niewątpliwie doprowadzi do istotnego wzrostu znaczenia programu w polityce
społecznej w naszym kraju, a także świadczy o jego dużym poparciu. Mimo wielu zalet
program posiada też wady i nie jest remedium na wszystkie problemy społeczne Polski.
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IMPACT OF SOCIAL BENEFIT 500+ AND PROFAMILIAR TAX RELIEF ON SITUATION
AND ECONOMICAL ACTIVITY OF HOUSEHOLDS

Summary: Demographical situation of Poland is bad. Fertility rate in the Republic of Poland is one of
the lowest in the World (in 2014- 1,33). Also big number of young people decide to work and live
abroad. Also a lot of families, mainly multichild had lived in poverty. There were big problem with
malnutrition of children. This situation motivated governments to introduce some pronatalistic elements,
like tax relief or Card of Big Family. Their insufficient character lead Prawo and Sprawiedliwość to put
into its program from 2014 postulate of social benefit 500+ PLN per child. Finally realised for all
children in poor families and second and next in all after won by this party elections in 2015. It is difficult
to analyse results of this program, whoch costs more than twenty billion PLN per year. Although I think
it realises goal of increasing standard of life of polish families. Probably but not surely it increases
number of births. Problems in analysing this data are created by complication of decision of having
child.
Kaywords: 500+, profamiliar policy, tax relief, large families, poverty.
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Ewa Golka-Jastrząb133

ŚWIADCZENIE USŁUG MUZYCZNYCH SZCZEGÓLNYM
PRZYPADKIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Streszczenie: Przedmiotem artykułu jest tematyka związana z wybranymi aspektami prawnymi jednoosobowej
działalności gospodarczej mającej za przedmiot świadczenie usług muzycznych. W artykule położono nacisk
na kwestie związane z zagadnieniami Prawa przedsiębiorców, prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń
społecznych, prawa cywilnego w zakresie umów występujących w obrocie usługami muzycznymi. Ważnym
aspektem działalności muzycznej jest prawo autorskie, dlatego także tej gałęzi prawa poświęcono uwagę
w zakresie definicji utworów oraz współpracy z organizacjami zbiorowego zarządzania. Pomimo, że artykuł
nie wyczerpuje tematu to sygnalizuje najważniejsze zagadnienia stanowiąc cenne źródło elementarnej wiedzy
dla początkującego na rynku muzycznym przedsiębiorcy.
Słowa kluczowe: Działalność gospodarcza, muzyka, artysta, prawo autorskie, umowa zlecenia, umowa o dzieło,
koszty uzyskania przychodu.

Wstęp
Prowadzenie działalności sklasyfikowanej w Dziale 90 Polskiej Klasyfikacji Działalności rodzi
szereg obowiązków, o charakterze nie tylko muzyczno-rozrywkowym, ale także formalnoprawnym134. Już na wstępie, zanim podmiot zarejestruje działalność pojawiają się wątpliwości
dotyczące konieczności rejestracji, o to czy podejmowane aktywności wypełniają przesłanki
z definicji działalności gospodarczej135. Z moich obserwacji wynika, że młodzi adepci rynku
muzycznego najchętniej pracowaliby na umowę o dzieło, która nie generuje tylu obowiązków
co umowa zlecenia (choćby składki ZUS) czy jednoosobowa działalność gospodarcza,
o rozmaitych spółkach nie wspominając. Zresztą te ostatnie, wydają się być owiane nimbem
tajemnicy, a zasady ich zakładania znane tylko nielicznym i wybranym specjalistom
w dziedzinie prawa handlowego136. W świetle podejmowanych rozważań ważnym zaznaczenia
jest fakt, że fora internetowe, na których często szuka się wiedzy czy pomocy w rozwiązywaniu
problemów prawnych puchną wręcz od porad, które z grubsza można by określić nierzetelnymi.
Z kolei na polskim rynku wydawniczym brakuje publikacji, choćby artykułów czy poradników,
które w przystępny, ale jednocześnie w miarę wyczerpujący sposób wyjaśniały by podstawowe
kwestie związane z działalnością gospodarczą w tak charakterystycznym, bo muzycznym
zakresie137.
Doktorantka UJK, prowadzi na UJK zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa i przedsiębiorczości.
Por: Indywidualna działalność gospodarcza Uproszczone formy ewidencji, red. P. Szczypa, CeDeWu,
Warszawa 2018.
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Zob. Nowe prawo przedsiębiorców, A. Dobaczewska, A. Powałowski, H. Wolska, C. H. Beck, Warszawa
2018, s. 11-15.
136
Por: A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018.
137
Por: W. Wytrążek, Muzyk – artysta czy usługodawca? Wykonanie utworu muzycznego w kontekście prawnym,
w: Pecunia servire debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi
133
134
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Odnosząc się do powyższego celem niniejszego artykułu jest wskazanie na podstawowe,
aktualnie obowiązujące prawno-podatkowe uwarunkowania prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie usług muzycznych. Treści zawarte w artykule mają służyć zakreśleniu
prawnych obowiązków związanych z działalnością, stanowiąc zbiór podstawowych
wytycznych na omawiany temat, które z powodzeniem mogą służyć rozwianiu przynajmniej
części wątpliwości, występujących podczas rozpoczynania własnej działalności (nie tyko
o charakterze muzycznym). Zadanie to jest o tyle nie łatwe, że dotyka zarówno prawa zarówno
cywilnego, autorskiego, podatkowego i ubezpieczeń społecznych. W mojej ocenie są to akty
prawne, o których choćby podstawowa wiedza ułatwi funkcjonowanie na rynku.
W artykule zasygnalizowane zostały kwestie spółek prawa handlowego oraz legislacja
związana z Prawem przedsiębiorców138, pominięto całkowicie problemy osób prowadzących
działalność gospodarczą związane z postępowaniem zabezpieczającym, upominawczym
i nakazowym, egzekucję wierzytelności czy z Prawem ochrony konkurencji i konsumentów,
w szczególności niezgodnego z prawem stosowania niedozwolonych postanowień umownych
w umowach zawieranych z konsumentami. Taki wybór aktów prawnych motywowany był
względem analizy o podstawowym, jak się wydaje najistotniejszym charakterze.
Działania, które będą pozostawały w sferze rozważań są związane z szeroko pojętą
aktywnością muzyczną, z obsługą imprez muzycznych, z wykonywaniem utworów
muzycznych na weselach, dyskotekach, imprezach okolicznościowych, eventach, koncertach,
festynach, wykonywaniu małych form teatralnych, lekcjach muzyki, świadczeniu usług
kompozytorskich (komponowanie utworów muzycznych i literackich). Chodzi zatem
o wszystkie zachowania muzyków, które mają na celu komercjalizację ich artystycznych
działań i których cechy umożliwiają zakwalifikowanie jej jako działalności gospodarczej 139.
Na początku trzeba zwrócić uwagę na przesłanki prawne, które determinują konieczność
założenia działalności gospodarczej. Po pierwsze pozostawanie w szarej strefie powoduje
wykluczenie z wielu środowisk, nie wystawienie faktury czy rachunku uniemożliwia
podpisanie niektórych umów o współpracę. Szara strefa i strefa wyłudzeń skutkują
odpowiedzialnością

karną,

karnoskarbową

oraz

domiarem

zaległego

podatku.

Podatek dochodowy od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących
Dubielowi, red. K. Wiak, P. Kaleta, Lublin 2017, s. 479-487; W. Wytrążek, Działalność artystyczna w sferze
muzyki w ujęciu prawa publicznego, Lublin 2013.
138
Por: Projekt ustawy-Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące
działalności gospodarczej wraz z opinią dotyczącą proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej,
RM-10-152-17.
139
Por: Vademecum artysty: muzyka i taniec, red. H. Szych, Wydawnictwo Instytut Muzyki i Tańca,
Warszawa 2018.
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pokrycia w ujawnionych źródłach wynosi 75% tego dochodu. Po drugie opłacanie składek ZUS
to gwarancja emerytury, ale też szereg świadczeń w wypadku, kiedy na drodze prowadzącego
działalność gospodarczą pojawią się problemy, takie jak choroba czy wypadek. Po trzecie
nieodprowadzenie podatku, zatajenie źródła opodatkowania to, w zależności sumy,
przestępstwo lub wykroczenie.
Jeśli działalność ma charakter nieregularny i nie generuje przychodów przekraczających
50% kwoty minimalnego wynagrodzenia można skorzystać z przepisów o działalności
nieewidencjonowanej (nierejestrowej). Taką formę przewiduje od 2018 roku Prawo
przedsiębiorców140. Przepisy te mają na celu aktywowanie osób, które chcą prowadzić własną
działalność oraz ułatwienie jej zalegalizowania. Decydując się na taką formę, na podmiocie nie
ciąży obowiązek rejestracji działalności gospodarczej. Wybierając nierejestrową działalność
nie trzeba zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców, GUS, urzędzie skarbowym,
nie trzeba odprowadzać zaliczek na podatek. Wystarczy prowadzenie prostej ewidencji
sprzedaży, czyli zapisanie na koniec danego dnia kwoty uzyskanego przychodu, obliczenie na
tej podstawie dochodu i zapłacenie PIT. Nie istnieje również obowiązek uiszczania składek
na ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenia zdrowotne. Jednak w razie podpisania umowy
o świadczenie usług lub umowy zlecenia, podmiot zawierający umowę pełni wtedy obowiązki
płatnika składek ZUS. Na zawarte powyżej, najważniejsze aspekty działalności nierejestrowej
wskazano dla zupełności prowadzonych na łamach artykułu wyjaśnień. Wszakże
postanowienia zawarte w konstytucji dla biznesu mogły by być przedmiotem nie jednego
artykułu141.
W dalszym ciągu publikacji wróćmy do sytuacji, kiedy to już dany podmiot podejmie
decyzje o założeniu rejestrowej działalności. Wówczas przede wszystkim musi rozważyć jej
formę, do wyboru ma cały katalog spółek prawa handlowego, spółkę cywilną oraz
jednoosobową działalność gospodarczą. Przy czym nadmienić warto, że dwie ostatnie cechuje
łatwość prowadzenia. W przypadku działalności o charakterze artystyczno-muzycznym należy
też pamiętać o unormowaniach prawno-autorskich, o tym jak korzystać wedle zasad prawa
z cudzych utworów a także jak chronić swoje dzieła czy np. nazwę zespołu. Tematyka ta
zostanie rozwinięta w dalszej części artykułu, umieszczenie tych informacji na wstępie ma
charakter sygnalizacyjny. Pamiętać należy, że artysta ma do wyboru albo pracę na etacie,
albo zarejestrowanie działalności gospodarczej i opodatkowanie jak przedsiębiorca lub pracę
Por: E. Grzegorzewska-Mischka, W. Wyrzykowski, Nowe prawo przedsiębiorców, Wydawnictwo Politechniki
Gdańskiej, Gdańsk 2018.
141
Zob. J. Pieńczykowska, J. Śliwińska, Firmy w labiryncie Konstytucji biznesu. Do znanych problemów dochodzą
nowe, https://biznes.gazetaprawna.pl. (dostęp:1.02.2019).
140
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na umowę o dzieło, na zlecenie bądź świadczenie usług. Jak wspomniano we wstępie każda
z wybranych form generuje rozmaite zobowiązania formalno-prawne142. W niniejszym artykule
zostaną podjęte rozważania dotyczące jednoosobowej działalności gospodarczej rejestrowej
oraz najważniejsze elementy dotyczące działalności nierejestrowej i umów cywilnych, bowiem
te ostatnie najczęściej wiążą podmioty współpracujące ze sobą na rynku muzycznym.
Zacznijmy od definicji działalności gospodarczej. Zawiera ją zarówno ustawa Prawo
przedsiębiorców, jak i ustawy podatkowe - Ustawa o podatku dochodowym od osób
fizycznych, Ustawa o podatku od towarów i usług oraz Ordynacja podatkowa. Wedle art. 3
Prawa przedsiębiorców143 działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność
zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Ustawa o podatku
dochodowym od osób fizycznych w art. 5a pkt 6 definiuje działalność gospodarczą jako
działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na
poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu
rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych – prowadzoną we własnym imieniu bez
względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są
zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9144.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy o podatku od towarów i usług145 działalność gospodarcza
obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym
podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób
wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności
polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób
ciągły dla celów zarobkowych. Z kolei Ordynacja podatkowa146 w art. 3 pkt. 9 określa
działalność gospodarczą jako każdą działalność zarobkową w rozumieniu Prawa
przedsiębiorców, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność
zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne
ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką
działalność – do przedsiębiorców.
Żaden z aktów prawnych nie definiuje artystycznej działalności gospodarczej.
W sukurs przychodzi art. 8 ust. 7 i 8 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 147
Por: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2017, Finanse,
Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2017, nr 4 cz. 2.
143
Dz. U. z 2018, poz. 646.
144
tj. Dz. U. z 2018, poz. 200.
145
Dz. U. z 2004, Nr 54 poz. 535.
146
Dz. U. z 2018, poz. 800.
147
tj. Dz. U. z 2017, poz. 1778.
142
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zawierający definicję legalną artysty, określając go jako osobę prowadzącą działalność
pozarolniczą, „która tworzy dzieła w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury
krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości
audiowizualnej, choreografii i lutnictwa artystycznego oraz sztuki ludowej, będące
przedmiotem prawa autorskiego (…) wykonującą zarobkowo działalność artystyczną
w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej
i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii,
scenografii, a także w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów,
operatorów obrazu i dźwięku, montażystów i kaskaderów”. Natomiast wedle art. 8 ustawy
o prawie autorskim i innych prawach pokrewnych148 twórcą jest osoba fizyczna, która miała
twórczy wkład w powstanie oryginalnego utworu np. utworu muzycznego lub
sceniczno-muzycznego. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym
charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej
wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. Z kolei za
artystyczne wykonanie uważa się w szczególności: działania aktorów, recytatorów,
dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz innych osób w sposób
twórczy przyczyniających się do powstania wykonania (art. 85 ust. 2 ustawy o prawie
autorskim i innych prawach pokrewnych).
Powyżej przywołane przepisy mają na celu scharakteryzowanie jednoosobowej
działalności gospodarczej o muzycznym/artystycznym charakterze. Mając powyższe
na uwadze można, w miarę klarowny sposób, określić, który podmiot może aspirować
do określenia jego działalności twórczą. Kolejne zagadnienia zostaną poświęcone
zobowiązaniom podatkowym i ubezpieczeniowym, spoczywającym na prowadzącym
działalność gospodarczą. Ich zakres zależy od kilku czynników. W pierwszej kolejności osoba
prowadząca działalność gospodarczą musi zarejestrować działalność w CEIDG, wiąże się to
z rejestracją w ZUS. To także pora na wybór formy opodatkowania.
Podmiot prowadzący działalność w zakresie usług muzycznych nie może wybrać
zryczałtowanego podatku dochodowego jako formy opodatkowania, gdyż ustawodawca dla
tego rodzaju działalności nie przewidział tego typu opodatkowania. Pozostaje mu
opodatkowanie na zasadach ogólnych bądź liniowy 19% podatek dochodowy149.

148

Dz. U. z 2017 r. poz. 880.
Zob. Interpretacja indywidualna, 0115-KDIT3.4011.187.2017.9.JŁ, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej;
Interpretacja indywidualna Ministerstwa Finansów, DD9.8220.2.204.2016.JQP.
149
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Rozważając pomiędzy tymi dwoma formami, w pierwszej kolejności przedsiębiorca
powinien przewidzieć jakiej wysokości dochody może uzyskiwać z tytułu prowadzonej
działalności. Ważnym podkreślenia jest fakt, że wybór tej drugiej ze wspomnianych wyżej
formy opodatkowania wiąże się z szeregiem ograniczeń, jak np. brak możliwości wspólnego
z małżonkiem opodatkowania czy skorzystania z ulg podatkowych (np. na dzieci).
Istnieje szereg czynników wpływających na wybór formy opodatkowania, jednak trzeba
wskazać, że każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą do 20 stycznia
w kolejnych latach podatkowych może zmienić formę opodatkowania. Moim zdaniem na
początku najrozsądniej jest wybrać zasady ogólne. Bowiem trzeba wyjść z założenia,
że działalność taka nie będzie przynosiła dużych dochodów we wstępnej fazie istnienia.
Mając więcej danych, celem wyboru i weryfikacji najlepiej udać się do doradcy podatkowego.
W obydwu wymienionych formach podstawą opodatkowania będzie dochód osiągnięty
z działalności gospodarczej, tj. różnica pomiędzy przychodami a kosztami jego uzyskania.
Przedsiębiorca jest zobligowany każdorazowo do wyliczenia czy na koniec okresu
rozliczeniowego (na koniec miesiąca) wystąpił dochód, a jeśli tak, to czy generuje on
obowiązek zapłaty zaliczki na podatek dochodowy. Prawidłowo obliczoną zaliczkę, jeżeli
występuje obowiązek jej zapłaty należy wpłacić na konto organu podatkowego do dnia 20-tego
za miesiąc poprzedni. Ważne, aby pamiętać w trakcie roku podatkowego nie składa się żadnych
deklaracji podatkowych. Podatnik zaś w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej
na zasadach ogólnych składa do 30 kwietnia zeznanie podatkowe PIT 36 za rok poprzedni.
W zeznaniu tym wskazuje się dopiero w jakich miesiącach jakie zaliczki wystąpiły
co umożliwia organowi podatkowemu porównanie czy były one obliczane i płacone
w odpowiednim terminie. To czy w wyniku złożenia zeznania podatkowego wystąpi
konieczność zapłaty podatku czy nie, będzie zależne od tego czy podatek wyliczony dla całego
roku podatkowego będzie przewyższał lub będzie niższy od sumy zaliczek w ciągu roku.
Terminowe wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy jest istotne, ponieważ opóźnienie
w płaceniu zaliczek grozi odsetkami i sankcją z art. 57§1 KKS150.
Na zakończenie rozważań z dziedziny podatków odniosę się jeszcze do zagadnienia
związanego z podatkiem VAT. Mianowicie artysta wykonawca, biorący udział w koncertach
jako wykonawca może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt
33 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z postanowieniami wskazanego
przepisu zwolnione z tego podatku są usługi kulturalne świadczone przez indywidualnych

150

Dz.U. 1999 nr 83, poz. 930.
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twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji
do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów. Zwolniony z VAT będzie
również kierownik zespołu, który w ramach działalności gospodarczej zatrudnia muzyków
zespołu muzycznego, ale pod warunkiem, że jego aktywność w zespole będzie miała
artystyczny charakter.
Kolejnym zagadnieniem jakie trzeba poruszyć są umowy, na podstawie, których
prowadzący działalność będzie wykonywał swoje obowiązki wobec osób, z którymi
współpracuje przy wykonaniu przedmiotu umowy lub w przypadku, kiedy twórca realizuje
artystyczne wykonanie utworu przy prowadzeniu działalności nierejestrowej. Na kanwie
ostatnich orzeczeń jako kluczowe w umowach z artystami jawi się ustalenie, czy działanie danej
osoby ma charakter twórczy, czy odtwórczy. W praktyce, odpowiedź na to pytanie może
nastręczać istotnych trudności. Tymczasem w świetle orzecznictwa określenie czy czynności
danego artysty prowadzą do powstania utworu, artystycznego wykonania utworu, czy też
stanowią wyłącznie odtworzenie utworu – rzutuje na kwestię cywilistycznej kwalifikacji danej
umowy jako umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług. Ten fakt z kolei
ma istotny wpływ na koszty publicznoprawne ponoszone przez strony umowy – umowy
o dzieło nie podlegają oskładkowaniu ZUS, natomiast umowy zlecenia podlegają
obowiązkowym składkom na ubezpieczenie społeczne.

Zwrócić trzeba również uwagę,

że przedsiębiorca wielokrotnie będzie korzystał z usług innych twórców, którzy nie prowadzą
działalności gospodarczej. Wybór umowy, na podstawie której będzie współpracował ma
znaczenie zarówno dla przedsiębiorcy, jak i dla osoby, z którą tą umowę podpsuje.
Każdorazowe ustalenie jaki rodzaj umowy będzie łączył te strony oddziałuje na wysokość
wynagrodzeń i podatków jak również na inne obowiązki, takie jak odprowadzenie składek na
ubezpieczenie społeczne.
Zacznijmy od najbardziej popularnej formy kontraktu - umowy cywilnej o dzieło
(nierozłącznie kojarzonej z twórczym wytworem), pamiętając, że w związku z najnowszą linią
orzeczniczą, dotyczącą oskładkowania twórców, coraz częściej są podpisywane umowy
zlecenia bądź o świadczenie usług151. Nie ulega wątpliwości, że rozróżnienie umowy o dzieło
od umowy zlecenia nastręcza znaczne trudności, a odpowiednie zakwalifikowanie umowy
o dzieło często staje się przedmiotem sporu z ZUS oraz urzędem skarbowym152. Dzieje się tak

J. Ceglarska-Jóźwiak, Problemy ubezpieczenia społecznego zleceniobiorców – wybrane zagadnienia,
http://www.zus.pl (data dostępu:2.02.2018).
152
Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 r., GG-561-710-1-1/2014.
151
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ze względu na różnice we wspomnianym już oskładkowaniu przychodów z umów zlecenia
i umów o dzieło. Nie jest to jedyny powód bowiem od niedawna obowiązują przepisy
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, które mają zastosowanie do umów zlecenia i umów
o świadczenie usług. Natomiast poza zakresem tych przepisów pozostają umowy o dzieło.
Zgodnie z definicją zawartą w art. 627 k.c153. przez umowę o dzieło przyjmujący
zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty
wynagrodzenia. Przedmiotem umowy o dzieło jest wytworzenie konkretnego, indywidualnie
oznaczonego wytworu. Jego wykonanie jest zwykle określonym procesem pracy o możliwym
do wskazania momencie początkowym i końcowym, którego celem jest doprowadzenie do
efektu przyjętego przez strony w momencie zawierania umowy. Warto pamiętać, że dzieło nie
musi mieć cech indywidualności w takiej mierze jak utwór, nie zawsze więc będzie tworem
jedynym i niepowtarzalnym, chronionym prawem autorskim i wymagającym od autora
specjalnych umiejętności. Wykonawca dzieła, samodzielnie organizuje wykonanie dzieła
i za wykonanie tegoż odpowiada154. Jak wynika z powyższego, zawarcie umowy określonego
rodzaju może generować skutki nie tylko w sferze cywilnoprawnej, ale także publicznoprawnej.
Z orzecznictwa wynika, że przygotowanie i wykonanie utworów muzycznych, zagranie
w spektaklu, prowadzenie warsztatów artystycznych z zakresu tańca współczesnego,
opracowanie oprawy konferansjerskiej, opracowanie scenariusza i prowadzenie koncertu,
tłumaczenie tekstów z adiustacją dotyczącą koncertu,

przygotowanie i wykonanie roli

aktorskiej w spektaklu, aranżacja muzyki na zespół instrumentalny oraz opracowanie
podkładów muzycznych do realizacji koncertów nie może być uznane za dzieło, ale za umowę
o świadczenie usług, od której powinny zostać odprowadzone składki na ubezpieczenie
społeczne155.
Jednym z kluczowych kryteriów podziału na umowy o dzieło i umowy zlecenia jest
kwalifikacja danego kontraktu jako umowy rezultatu bądź umowy starannego działania.
Umowa o dzieło jest umową rezultatu. Oznacza to, że prawidłowe jej wykonanie wymaga
osiągnięcia przez strony określonego skutku. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do
wykonania oznaczonego dzieła w zamian za zapłatę wynagrodzenia. Treścią zobowiązania
wykonawcy jest oznaczony w umowie wynik działania w postaci utworu muzycznego czy
koncertu odpowiadającego pewnym z góry ustalonym warunkom. Wynik ten obejmuje
Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
Wyrok Sądu Najwyższego z 3 listopada 2000 r., sygn. akt IV CKN 152/00, Wyrok Sądu Najwyższego
z 2 czerwca 2017 r. sygn. akt III UK 147/16, Wyrok Sądu Najwyższego z 10 stycznia 2017 r. sygn. akt III UK
53/16, Wyrok Sądu Najwyższy w wyroku z 1 lutego 2017 r., sygn. akt I UK 38/16.
155
Ibidem.
153
154
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zarówno formę artystyczną przedmiotu umowy, jak i poziom jego wykonania w takim zakresie,
jaki określają postanowienia umowy bądź też – w razie braku takich postanowień –
jaki odpowiada zwyczajom przyjętym w danej dziedzinie produkcji artystycznej,
przy uwzględnianiu okoliczności i celu umowy, a w szczególności również rodzaju odbiorców.
Z kolei umowa zlecenie (lub umowa o świadczenie usług, do której odpowiednio stosuje
się przepisy o zleceniu) jest umową starannego działania. Jej istotą jest podjęcie przez
zleceniobiorcę działań prowadzących do dokonania zmian w sferze prawnej (lub faktycznej
w przypadku świadczenia usług) dającego zlecenie. Różnica pomiędzy tymi umowami polega
na charakterze świadczenia oraz w zakresie odpowiedzialności kontraktowej za niewykonanie
zobowiązania umownego.
Każdy

kontrakt

w

dziedzinie

działalności

muzycznej

poza

podstawowymi

przewidzianymi dla umowy elementami, musi zawierać: opis dzieła, który najlepiej umieścić
w aneksie do umowy, taki opis może stanowić autorski scenariusz wesela, czy dokładne
opisanie utworu muzycznego określające metrum, melodykę, czas trwania utworu, rytmikę,
tempo, barwę dźwięku oraz inne szczegóły pozwalające na dookreślenie szczegółów dzieła.
W umowie należy zawrzeć wysokość honorariom za jego wykonanie dzieła i nabycie przez
zamawiającego uprawnienia do korzystania z dzieła, określenie rodzaju nośnika, na którym
dzieło będzie utrwalone. W umowach autorskich o dzieło niezbędne jest zamieszczenie
w umowie postanowień w zakresie praw osobistych oraz przeniesienia lub udzielenia licencji
odnośnie autorskich praw majątkowych na zamawiającego, wraz ze wskazaniem pól
eksploatacji, na których będzie on mógł korzystać z danego dzieła. W tym miejscu dochodzimy
do istoty problemu, bowiem w przypadku niedostatecznie precyzyjnego określenia przedmiotu
umowy, może pojawić się problem z weryfikacją, czy dany rezultat został osiągnięty. To z kolei
może prowadzić do wniosku, że umowa taka nie posiada cech umowy o dzieło
i w rzeczywistości jest umową zlecenia, podlegającą obowiązkowemu oskładkowaniu156.
Analizując powyższą sytuację z punktu wiedzenia prawa podatkowego trzeba zauważyć,
że w świetle tegoż prawa twórcy prowadzący działalność artystyczną mogą korzystać
z preferencyjnych 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu. Działalność artystyczna
wykonywana osobiście, rozumiana jako dokonywana bezpośrednio przez twórcę sprzedaż prac
stanowiących wynik działalności artystycznej, stanowi w podatku dochodowym PIT odrębne
źródło przychodów. Precyzyjny katalog działalności, określonymi artystycznymi, mieści
art. 22 ust. 9b ustawy o PIT wymieniając działalność twórczą w zakresie architektury,
Por: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 19 lutego 2013 r., III AUa 907/12; Wyrok Sądu Apelacyjnego we
Wrocławiu z 25 stycznia 2012 r., III AUa 1573/11; Wyrok Sądu Najwyższego z 27 sierpnia 2013 r., II UK 26/13.
156
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architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk
plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych,
choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa, badawczorozwojową oraz naukowo-dydaktyczną, artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej,
reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury,
wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii, w dziedzinie produkcji
audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów,
kaskaderów, publicystyczną. Standardowo bowiem umowa o dzieło lub umowa zlecenia
podlega zryczałtowanym, 20-proc. kosztom uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt
3 ustawy o PIT, koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw
autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi
prawami określa się w wysokości 50 proc. uzyskanego przychodu. Koszty te oblicza się od
przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na
ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten
przychód. Biorąc powyższe pod uwagę bardzo istotne jest zweryfikowanie czy czynności
wykonywane przez artystę rzeczywiście mają charakter twórczy oraz czy zostały poprawnie
określone w umowie. Ponieważ w przypadku uznania, że w ogóle nie doszło do wytworzenia
przedmiotu prawa autorskiego, nie będzie możliwe zastosowanie podwyższonych kosztów
uzyskania przychodu. Z perspektywy stosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodu nie
ma więc w praktyce znaczenia czy strony zawarły umowę zlecenia czy umowę o dzieło157.
Koszty te mogą być stosowane przez osoby wykonujące zlecenie, dzieło, świadczące pracę.
Nie mają natomiast do nich prawa osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Pozostawmy te podatkowe rozważania, poświęcając uwagę niezwykle istotnym z punktu
widzenia działalności artystycznej, najważniejszym z punktu widzenia podejmowanej tematyki
aspektom prawa autorskiego. Twórcza działalność człowieka chroniona jest prawem cywilnym
oraz prawem autorskim. Ten pierwszy aspekt nie będzie przedmiotem analizy niniejszego
artykułu. Natomiast punktem wyjścia dla dalszych rozważań jest materia ochrony
prawnoautorskiej utworów będących przedmiotem obrotu podmiotów zajmujących się
działalnością artystyczną. Zacznijmy od najważniejszych zagadnień związanych z prawem
autorskim. Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 158 w artykule
1 stanowi, że przedmiotem prawa autorskiego (utworem) jest każdy przejaw działalności

Por: Wyrok Sądu Najwyższego z 10 stycznia 2017 r., sygn. akt III UK 53/16; Wyrok Sądu Najwyższego
z 2 czerwca 2017 r. sygn. akt III UK 147/16.
158
t.j. Dz.U. z 2017, poz. 880.
157
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twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie
od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Ustawa zawiera otwarty katalog kategorii
utworów, wyróżnia utwory plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego,
architektoniczne,

architektoniczno-urbanistyczne,

urbanistyczne,

muzyczne,

słowno-

muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne, pantomimiczne, audiowizualne,
w tym także filmowe. Taka definicja nastręcza wiele trudności w określeniu czy dana forma
twórczości człowieka zasługuje na ochronę. Po pierwsze bardzo trudno określić minimalny
poziom oryginalności, wystarczający do uznania danego wytworu za utwór w rozumieniu
prawa autorskiego. Po drugie ważne jest, że ochroną prawnoautorską objęty jest jedynie
uzewnętrzniony rezultat procesu twórczego. Po trzecie, utwór musi zostać ustalony
w jakiejkolwiek postaci. Ustalenie utworu ma z punktu widzenia prawa autorskiego bardzo
duże znaczenie, polega na sytuacji, w której utwór przybiera formę, w której jest możliwe
zapoznanie się z jego cechami przez inne osoby niż twórca. Od momentu ustalenia utwór
korzysta z ochrony prawa autorskiego159. Jeszcze innym także istotnym pojęciem jest
utrwalenie utworu. Nie ma znaczenia dla uzyskania jego ochrony, jednak te dwa pojęcia
są często mylone. Jednak w pewnych przypadkach ustalenie i utrwalenie utworu są od siebie
zależne. Chodzi o zapisanie utworu słownego w wersji digitalnej czy papierowej, zapisanie nut
na papierze, czy utrwalenie muzyki na płycie. Co istotne dla ochrony prawno autorskiej nie ma
znaczenia wartość utworu, przeznaczenie utworu, sposób wyrażenia dzieła, jego ukończenie.
Ochrona utworu zaczyna się automatycznie od momentu ustalenia utworu, nie jest konieczne
wypełnienie jakichkolwiek formalności. Także powstania utworu nie trzeba nigdzie zgłaszać
czy rejestrować. Dla omawianej tematyki istotne znaczenie ma również definicja artystycznego
wykonania. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych reguluje to zagadnienia
odnoszące się praw pokrewnych, czyli praw artystów wykonawców, producentów fonogramów
i wideogramów, nadawców160. Wykonanie utworu może, cechować artyzm, a może stanowić
jedynie odtworzenie utworu, które to nie będzie korzystało z ochrony artystycznych wykonań.
Art. 85 Ustawy o prawie autorskim stanowi, że każde artystyczne wykonanie utworu lub dzieła
sztuki ludowej pozostaje pod ochroną niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu
wyrażenia. Artystycznymi wykonaniami, w rozumieniu ust. 1, są w szczególności: działania
aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz
innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania. Artystyczne

Zob. W. Machała. Utwór. Przedmiot prawa autorskiego, CH-BECK, Warszawa 2012, s. 184-185.
Por: K. Kurosz, Artystyczne wykonanie utworu prawa osobiste i majątkowe aktorów muzyków i innych
wykonawców, LEXIS NEXIS, Warszawa, 2014.
159
160
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wykonania aktorów, recytatorów, instrumentalistów czy wokalistów objęte są ochroną prawa
autorskiego. Artystą wykonawcą będzie zatem każda osoba, która „w sposób twórczy”
przyczyni się do powstania artystycznego wykonania. Zarówno twórcom, jak i artystom
wykonawcom przysługują prawa autorskie i bądź odpowiednio prawa pokrewne o charakterze
majątkowym i osobistym. Te pierwsze trwają 70 lat dla utworów i 50 lat dla praw pokrewnych
i mogą być przedmiotem obrotu rynkowego. Natomiast prawa osobiste nie są ograniczone
w czasie, trwają wiecznie i nie podlegają obrotowi. Po śmierci twórcy na straży tych praw stoją
spadkobiercy. Nie ma tu miejsca na teoretyczne wywody prawno autorskie. Wskazać należy,
że prawo autorskie w działalności o twórczym charakterze odgrywa niezwykle ważną, myślę,
że kluczową rolę. Podmiot prowadzący te działalność nie może zapomnieć o konsekwencjach
z tym związanych, bowiem naruszenie prawa autorskiego grozi zarówno cywilnymi
jak i karnymi sankcjami.
Trzeba w tym miejscu podkreślić, że na całym świecie, także w Polsce istnieją
organizacje zbiorowego zarządzania (OZZ) prawami autorskimi161, zajmujące się ochroną praw
autorskich na różnych polach działalności twórczej, a także organizacje reprezentujące
tzw. prawa pokrewne. Zrzeszają one twórców, artystów wykonawców, producentów lub
organizacje radiowe i telewizyjne. Zadaniem ich jest ochrona powierzonych im praw oraz
zarządzanie nimi polegające m.in. na negocjowaniu i zawieraniu umów z użytkownikami,
pobieraniu na rzecz autora tantiem, dochodzenie roszczeń m.in. na drodze sądowej.
Zarządzanie prawami autorskimi składa się przede wszystkim z udzielania zezwoleń
użytkownikom na korzystanie z utworów z repertuaru OZZ oraz inkasowanie należnych z tego
tytułu twórcom wynagrodzeń (tzw. tantiem). Można zatem publicznie wykonywać utwory
różnych twórców po uprzednim uzyskaniu zgody osób autorsko uprawnionych i wpłaty
wynagrodzeń, czyli tzw. tantiem autorskich. Aby legalnie odtwarzać muzykę, należy wnieść
opłaty do Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, stowarzyszeń artystów-wykonawców – STOART
i SAWP (Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i SłownoMuzycznych). Należy także uiścić opłatę Związkowi Producentów Audio Video, czyli ZPAV.
Tematyka dotycząca Organizacji Zbiorowego Zarządzania jest bardzo złożona. Dlatego w tym
miejscu tylko wspominam o konieczności współpracy z tymi organizacjami. W następnej
kolejności niezbędne jest zwrócenie uwagi na art. 2 Ustawy o prawie autorskim i konsekwencje

161

Por: D. J. Gervais, Collective Management of Copyright and Related Rights, Kluwer Law International, 2016,
Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi w związku z implementacją dyrektywy parlamentu
europejskiego i rady 2014/26/UE, red. Jakub Kępiński, WSUS Poznań, 2016; K. Parchimowicz, Rola organizacji
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w środowisku cyfrowym na przykładzie Polski
i Niemiec, AT GROUP, Kraków 2017.
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ze stosowaniem tego przepisu związane. Artykuł ten stanowi o opracowaniu cudzego utworu.
Opracowanie w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa
autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. Rozporządzanie i korzystanie
z opracowania zależą od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba
że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły162. Z punktu widzenia
działalności muzycznej, takie opracowanie utworu to cover, nowa interpretacja utworu
muzycznego. Cechą łączącą opracowania jest to, że stanowią one interpretację utworu
dokonaną przez artystę wykonawcę. Wielokrotnie analizowałam wieloaspektowość coverów
z muzykami. Jednym z wniosków, do których doszliśmy jest fakt, że nie jest możliwe
wykonanie utworu, które nie będzie miało charakteru twórczego, bowiem działalność tego
typu, wymusza nijako na artyście jego osobisty twórczy wykład, Alle nie każdy wkład będzie
miał twórczy charakter, tym samym nie każde opracowanie będzie się stawało przedmiotem
chronionym prawem autorskim. Zatem w ramach przygotowywania coveru może, ale nie musi
dojść do powstania opracowania w rozumieniu art. 2 PrAut. Autorem zaś takiego utworu
zależnego jest osoba, która w sposób twórczy i indywidualny zmodyfikowała chronione
elementy utworu oryginalnego, określone przez kompozytora. Zakwalifikowanie danego
coveru do jednej z tych kategorii wiąże się z daleko idącymi konsekwencjami. Ma bowiem
wpływ na to, do kogo należy udać się po zgodę na rozpowszechnianie coveru, a także komu
należą się tantiemy za jego eksploatację.
Przykładowo zastosowanie zabiegów muzycznych takich jak: zmiany poziomu głośności,
siły natężenia dźwięku, wyodrębnienie odcinków muzycznych, zestawienie kilku taktów
tworzących całość, zmiana jakości brzmienia dźwięku, dobór środków wykonawczych dzieła
muzycznego, układ współbrzmień, zestawienie kilku dźwięków, zmiana struktury
następujących po sobie dźwięków, organizacja dźwięków w czasie, zastosowanie figur
ornamentalnych, zmiana skali muzycznej, wybór rodzaju ozdobników cechujących się zmianą
dźwięków sąsiadujących ze sobą, opisywanie dźwięków przez wyższe i niższe dźwięki
sąsiadujące, zależą od wyboru artysty163. Aranżacja tych elementów przez artystę może,
ale nie musi prowadzić do powstania nowego utworu. Opracowanie z jednej strony opiera się
na chronionych elementach, przejętych z utworu oryginalnego, a z drugiej stanowi przejaw
własnej

działalności

twórczej

o

indywidualnym

charakterze

autora

opracowania.

Nowe wykonanie utworu wymaga uzyskania licencji na odpowiednich polach eksploatacji.

Zob. A. Matlak, Przedmiot prawa autorskiego. Utwory zależne [w:] Prawo autorskie. System Prawa
Prywatnego. Tom 13, red: J. Barta, CH BECK, Warszawa 2017, s. 66-67.
163
Konsultacja muzyczna - Jan Padusiński, IEM UJK w Kielcach.
162
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Rozpowszechnianie opracowania związane jest dodatkowo koniecznością uzyskania
zezwolenia samego autora piosenki na twórczą przeróbkę utworu. Powyższy temat
w wyczerpujący sposób został opisany na stronie ZAIKS. Uważam za niezwykle ważne
sięgnięcie do tej lektury, kiedy rozważamy opracowanie cudzego utworu i kiedy zasady jego
legalnego rozpowszechniania rodzą jakąkolwiek niepewność. W tym miejscu trzeba
wspomnieć jeszcze o jednej ważnej kwestii, mianowicie wyświetlaniu utworów muzycznych
(w tym opracowań) w Youtube. Uprawnieni z tytułu praw autorskich i pokrewnych mogą
kontrolować oracowania/covery udostępniane w tym serwisie poprzez domaganie się usunięcia
coveru z serwisu albo zarabianie na jego wyświetleniach164.
Dla zobrazowania wieloaspektowości sytuacji omawianej a artykule, tytułem
podsumowania przeanalizujmy następujący przykład. Podmiot prowadzący jednoosobową
działalność gospodarczą, polegającą na koncertowaniu jest kierownikiem zespołu i zatrudnia
artystów, w oparciu o umowy o dzieło. Zespół wykonuje autorskie utwory, interpretacje innych
autorów, rozmaite aranżacje wokalne i muzyczne. Załóżmy, że członkami zespołu są trzy
osoby, trzech muzyków. Jeden pisze słowa (utwory słowne), drugi muzykę (utwory muzyczne),
trzeci zaś te dwa połączone utwory wykonuje w formie piosenek (artysta wykonawca).
Idealnym rozwiązaniem byłoby zapisanie w umowie zespołu komu przysługują prawa
autorskie do tych utworów i artystycznych wykonań po ustaniu działalności zespołu. I tu ważny
zaznaczenia jest fakt, że z punktu ochrony prawno-autorskiej prawa te chronią tylko twórcze
działania muzyków, działalność techniczna, chociaż związana z twórczym procesem podlegać
ochronie prawno-autorskiej nie będzie. To bardzo ważny aspekt bowiem nie raz dochodziło do
postępowań sądowych, których przedmiotem było ustalenie, komu, któremu członkowi zespołu
należą się prawa autorskie czy który z członków jako podmiot praw autorskich może nimi
rozporządzać. Należy się również zastanowić nad formą ochrony nazwy zespołu. Tematyka ta
obszernie i co ważne opisywana jest na blogach prawniczych165. Następnie przed członkami
zespołu staje konieczność wyboru formy działalności. Dopuszczalne jest pracowanie całe życie
jako freelancer. Wówczas pozostaje tyko zwracać uwagę na zapisy umowy, które uczynią
możliwą weryfikację rodzaju podpisanej umowy.

A. Sewerynik, Cover a prawo autorskie, zaiks.org.pl (dostęp: 4.02.2019).
Bardzo ciekawie na ten temat pisze rz.p. Mikołąj Lach, https://znakitowarowe-blog.pl/ochrona-nazwy-zespolumuzycznego/ (data dostępu:14 lutego 2019).
164
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Zakończenie
Tak jak zaznaczono na początku wywodu, aktywność muzyczna wiąże się z szeregiem
istotnych aspektów prawnych. Niewątpliwie przed muzykami stoi nie lada wyzwanie bowiem
poza działalnością kreacyjną i marketingową, powinni oni również posiadać choćby
teoretyczną wiedzę z zakresu ram prawnych w jakich będą się poruszać na rynku muzycznym.
Oczywiście jeszcze lepsza byłaby wiedza praktyczna, lecz nie da się ukryć, że aspekty
prawno-autorskie czy prawno-podatkowe nie należą do łatwych, co więcej nawet wśród
praktykujących prawników te gałęzie prawa nie są popularnym przedmiotem zainteresowań.

MUSIC SERVICES AS A SPECIAL CASE OF BUSINESS
Summary: This paper above all, devotes attention to the law aspects that musicians need to be aware
of. It analyses the importance of law in a musical business. The article deals with legal aspects of music.
It focuses on copyright, covers, specificity of copyright agreements. It also draws attention at Collective
Management Organizations. It also comments tax issues, in particular, liabilities to the tax office and
the social insurance company.
Keywords: Sole proprietorship, music, artist, copyright law, contract of mandate, contract for specific
work, taxes.
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Anita Haber166

O ODPOWIEDZIALNOŚCI KOMANDYTARIUSZA
W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ – ZAGADNIENIA WYBRANE.
CZĘŚĆ PIERWSZA
Streszczenie: Celem opracowania jest przedstawienie zasad odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania
spółki komandytowej. Zasadniczo pełna odpowiedzialność w modelu klasycznym spółki komandytowej ciąży
na wspólnikach aktywnych, czyli komplementariuszach, jednakże są przypadki, w których to wspólnicy bierni –
komandytariusze ponoszą odpowiedzialność nieograniczoną wartością sumy komandytowej i wniesionym
wkładem. W części pierwszej publikacji poddano analizie ogólne zasady odpowiedzialności za zobowiązania oraz
znaczenie sumy komandytowej i wkładu w zakresie tejże odpowiedzialności.
Słowa kluczowe: Spółka komandytowa, komandytariusz, komplementariusz, odpowiedzialność za zobowiązania.

1. Wstęp
Spółka komandytowa, zgodnie z definicją zawartą w art. 102 k.s.h.167, jest spółką osobową
mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli
za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia
(komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza)
jest ograniczona. Nie posiada osobowości prawnej i zaliczana jest do kategorii podmiotów
wskazanych w art. 331 §1 k.c.168 i zgodnie z przepisem art. 8 k.s.h. może we własnym imieniu
nabywać prawa, także własność nieruchomości oraz zaciągać zobowiązania, które nie są
zobowiązaniami wspólników spółki, za które spółka odpowiada własnym majątkiem, natomiast
wspólnicy ponoszą odpowiedzialność jak za dług cudzy169. Zdolność nabywania praw
i zaciągania zobowiązań świadczy o zdolności prawnej spółki. Spółka komandytowa posiada
również zdolność sądową, może pozywać i być pozywaną.
Pomimo, że ustawodawca nie przyznał expressis verbis spółkom osobowym
podmiotowości procesowej w postępowaniu administracyjnym, spółka komandytowa taką
podmiotowość posiada. Z kolei niejednolicie kształtuje się zdolność podatkowa z uwagi
na okoliczność, że sama spółka jest podatnikiem VAT, ma własny numer NIP, jak również
niektórych innych podatków, ale nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami
podatku dochodowego od osób fizycznych lub prawnych są wyłącznie wspólnicy170.

Doktorantka na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, asystent sędziego
w Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Kielcach.
167
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.1577) – dalej k.s.h.
168
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025) - dalej k.c.
169
A. Kidyba (red.), Meritum Prawo Spółek, Warszawa 2016, s. 574-575.
170
A. Mariański (red.), Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników, Warszawa 2018, s. 36.
166

65

REGULACJE PRAWNE A FUNKCJONOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI

Istota spółki komandytowej polega na połączeniu w ramach jednej spółki dwóch
kategorii wspólników, którzy ex definitione, mają zróżnicowaną pozycję prawną. Spółka może
powstać i trwać wyłącznie w przypadku, kiedy wśród jej wspólników reprezentowana jest
każda z dwóch wymienionych kategorii. Różnica pomiędzy wskazanymi kategoriami
wspólników polega, w głównej mierze, na sposobie odpowiedzialności za zobowiązania spółki
oraz przysługujących im uprawnieniach w zakresie prowadzenia spraw spółki i reprezentacji.
Odpowiedzialność komplementariusza, co do zasady, ukształtowana jest na wzór
odpowiedzialności wspólnika spółki jawnej i jest odpowiedzialnością osobistą, bezpośrednią,
nieograniczoną, solidarną i subsydiarną (art. 22 §2 k.s.h., art. 31 k.s.h., art. 33-34 k.s.h.
w zw. z art. 103 k.s.h. oraz art. 7781 k.p.c.171). Ponadto komplementariusz z mocy ustawy
posiada uprawnienia do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji, dlatego często bywa
nazywany wspólnikiem aktywnym. Z kolei odpowiedzialność komandytariusza polega
na specyficznej regulacji zawartej głównie w art. 111-113 k.s.h i ma charakter ograniczony,
co do zasady, do wysokości sumy komandytowej. W kwestiach nieuregulowanych w
przepisach

stosuje

się

przepisy

o

odpowiedzialności

wspólników

spółki

jawnej

(np. art. 22 §2 k.s.h. czy art. 31 k.s.h.)172. Status komandytariusza będzie zależał od modelu
spółki komandytowej. W modelu klasycznym oczekując na zysk, realizuje on ograniczone
prawo kontroli i wyraża zgodę na czynności przekraczające zakres zwykłych czynności spółki,
o ile umowa spółki nie wyłącza tego uprawnienia. Komandytariusz w powyższym modelu
został pozbawiony prawa reprezentacji i prowadzenia spraw spółki, dlatego często nazywany
jest wspólnikiem biernym czy też pasywnym173.
2. Odpowiedzialności wspólników spółek osobowych – zasady naczelne
Kluczowe zagadnienie wszystkich osobowych spółek prawa handlowego stanowi
odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Zaciągnięcie przez spółkę
zobowiązania, bez względu na okoliczności, nie oznacza, iż wierzyciel może dochodzić
zaspokojenia wyłącznie od spółki - dłużnika. Zgodnie z art. 22 §2 k.s.h. i powszechnie
przyjętym orzecznictwem (uchwała Sądu Najwyższego z 28 lutego 2013 r. III CZP 108/12)
każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem
solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Odpowiedzialność za zobowiązania
spółki wynika już z samego statusu danej osoby jako wspólnika174, a wskazując za A. Kidybą
Ustawa z dnia 17 listopada 1974 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.1360) – dalej k.p.c.
A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Tom I. Komentarz do art. 1-300, Warszawa 2015, s. 476-479.
173
Ibidem s. 478.
174
A. Kidyba (red.), Meritum..., s. 408.
171
172
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odpowiedzialność za zobowiązania oznacza, że wspólnicy spółki stają się z mocy prawa
dłużnikami wierzyciela spółki, tzn. są wobec wierzyciela zobowiązani do świadczenia,
zasadniczo odpowiadającego swą treścią świadczeniu spółki175.
Niewątpliwie spółka jawna jest wzorcowym typem osobowej spółki handlowej
i jej podstawowym wariantem. Charakteryzuje ją najdalej posunięta, wśród wszystkich typów
spółek, dominacja elementów osobowych. Konstrukcja spółki jawnej stanowi normatywną
bazę dla spółki komandytowej, a normy wskazane w przepisach art. 89, 103, 126 §1 pkt. 1 k.s.h.
nakazują bezpośrednie stosowanie przepisów o spółce jawnej do kwestii nieuregulowanych
odrębnie m.in. dla spółki komandytowej176.
Odpowiedzialność

wspólników

spółki

osobowej,

a

zatem

również

jawnej

i komandytowej, jest odpowiedzialnością osobistą, nieograniczoną, subsydiarną i solidarną.
Pierwsza z wymienionych oznacza, że wspólnik odpowiada całym swoim majątkiem osobistym
obejmującym wszystkie składniki majątkowe posiadane przez niego obecnie, jak również
te przyszłe177. Nieograniczalność odpowiedzialność charakteryzuje brak limitu wynikającego
z normy prawnej, który ograniczałby odpowiedzialność wspólnika z majątku osobistego.
Pułapem tym jest jedynie wysokość długu spółki. Ponadto w umowie spółki bądź uchwale
wspólników nie można, ze skutkiem wobec wierzycieli, zwolnić określonego wspólnika
od odpowiedzialności za zobowiązania spółki178.
Uregulowanie odpowiedzialności wspólnika w spółce osobowej w zakresie stosunków
zewnętrznych na zasadzie subsydiarności jest pewnego rodzaju novum, wprowadzonym
na kanwie kodeksu spółek handlowych. Istotą tej odpowiedzialności, zwanej często
odpowiedzialnością drugorzędną lub pomocniczą, jest wskazanie wierzycielowi kolejności
żądania zaspokojenia przysługującej mu wobec spółki wierzytelności; najpierw spółka,
a dopiero potem wspólnicy. Roszczenie wierzyciela do majątku osobistego wspólników może
zostać skierowane, zgodnie z art. 31 §1 k.s.h, dopiero po stwierdzeniu bezskuteczności
egzekucji wobec samej spółki. Jednakże odpowiedzialność subsydiarna nie powoduje
przeszkody do jednoczesnego dochodzenia należności od wspólnika i spółki na etapie
postępowania rozpoznawczego, a to egzekucja musi toczyć się według ściśle określonej

A. Kidyba (red.), Meritum.., s. 403; takie stanowisko również potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku
z 29 listopada 2006 r., III CSK 250/06 stwierdzając, że: „wspólnik spółki jawnej jest wobec wierzyciela tej spółki
dłużnikiem w rozumieniu art. 527 i 530 k.c.” Stanowisko to zostało podtrzymane przez Sąd Najwyższy w uchwale
z dnia 28 lutego 2013 r., III CZP 108/12, gdzie stwierdzono, iż: „wspólnik jest (...) dłużnikiem wierzyciela spółki
z tytułu długu, za który odpowiada”.
176
A. J. Witosz, Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych. Przypadki szczególne, Warszawa 2008, s. 35.
177
G. Gorczyński, Spółka jawna jako podmiot prawa, Warszawa 2009, s. 251.
178
Ibidem.
175
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chronologii179. Nie jest jednak konieczne przedstawienie przez wierzyciela postanowienia
o umorzeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko spółce na jego rzecz.
Może powołać się na wynik egzekucji prowadzonej przez innego wierzyciela, jeśli takie
informacje posiada, jednakże należy podkreślić, że nie jest wymagane prowadzenie
wcześniejszej egzekucji wobec spółki. Wierzyciel winien wykazać okoliczności, z których
wynika, że jest oczywiste, że egzekucja będzie bezskuteczna. Może on, dla przykładu,
powoływać się na fakt ustania bytu prawnego spółki, na postanowienie sądu o ogłoszeniu
upadłości niewypłacalnej spółki czy też postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie
upadłości spółki z powodu niewystarczalnego majątku spółki na zaspokojenie kosztów
postępowania180.
Należy zwrócić uwagę, iż cech subsydiarności nie przewidywały przepisy wcześniej
obowiązującego kodeksu handlowego181. Brak było bowiem przepisu normatywnego, który
wyznaczałby wierzycielowi obowiązek sięgania pierwszorzędnie do majątku spółki,
a w drugiej kolejności do majątku osobistego wspólnika, przy założeniu bezskuteczności
egzekucji z majątku spółki. Przyjmowano, że charakter odpowiedzialności wspólnika był
pierwszorzędny182. Powyższą zmianę należy uznać za słuszną. Uwzględnia ona bowiem
odrębność organizacyjną i majątkową wspólników od spółki, którzy działają jedynie w imieniu
spółki i na rzecz spółki, jako przedstawiciele ustawowi, zatem ponoszą odpowiedzialność za
dług spółki. Z perspektywy wierzyciela korzystniejsze było rozwiązanie w kodeksie
handlowym bowiem nie musiał on wykazywać bezskuteczności egzekucji z majątku spółki.
Odpowiedzialność solidarna wspólnika spółki, zgodnie z art. 22 §2 k.s.h., oznacza,
że odpowiada on za zobowiązania solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.
W tej sytuacji należy odnieść sie do reguł solidarności dłużników w k.c. i art. 366 §1 k.c.
Zgodnie z powyższym przepisem wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od
wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna 183. Odpowiedzialność
ta zmierza do zwiększenia pewności zaspokojenia wierzycieli.
Można odnieść wrażenie, że cechy solidarności i subsydiarności wzajemnie się
wykluczają, jednak jest to sytuacja pozorna bowiem każda z omówionych cech znajduje swoje
zastosowanie na innym etapie dochodzenia roszczeń. Relację między solidarnością

P. Tereszkiewicz, Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej, Warszawa 2008, s. 255.
A. Kidyba (red.), Meritum...., s. 418.
181
A. Kidyba, Status prawny komandytariusza, Bydgoszcz 2000, s. 137-138.
182
A. Kidyba, K. Kopaczyńska-Pieczniak, Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki,
Przegląd Prawa Handlowego 1995, nr 7, s. 8.
183
A. Kidyba (red.), Meritum...., s. 416-417.
179
180
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a subsydiarnością ujął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 czerwca 2010 r. (I CSK 453/09)
wskazując, że subsydiarność wyznacza kolejność zaspokojenia roszczeń, natomiast solidarność
występuje wówczas, gdy nie ma różnej kolejności zaspokojenia. Ze względu na samodzielność
podmiotową zarówno spółki jawnej jak i spółki komandytowej należy stwierdzić,
że w pierwszej kolejności to sama spółka odpowiada za dług. Wspólnicy spółki ponoszą
odpowiedzialność za jej długi dopiero w chwili, gdy powstaje stan bezskuteczności egzekucji
z majątku spółki (art. 31 §1 k.s.h.). Subsydiarność ma zatem, w powyższym zakresie,
pierwszeństwo przed solidarnością, a zastosowanie zasady subsydiarności wyznacza chwilę,
od której odpowiedzialność jest solidarna. Warto wskazać, że subsydiarność odpowiedzialności
wspólników spółki komandytowej (art. 31 §1 k.s.h. w zw. z art. 103 k.s.h.) rzutuje przede
wszystkim

na

kolejność

zaspokojenia

wierzyciela

z

określonych

mas

majątku,

a nie na powinność świadczenia przez wspólników184.

2.1. Suma komandytowa
Zgodnie z art. 105 pkt. 5 k.s.h. suma komandytowa to oznaczony kwotowo zakres
odpowiedzialności

komandytariusza

za

zobowiązania

spółki

wobec

wierzycieli.

Nie ma żadnego odwzorowania w majątku spółki, stanowi jedynie zapisaną w umowie wartość
pieniężną, która ma postać abstrakcyjną185. Suma komandytowa powinna być określona
w umowie spółki komandytowej i podlega wpisowi do KRS, zgodnie z art. 110 §1 pkt. 5 k.s.h.
Generalnie

ogranicza

ona

zakres

osobistej

odpowiedzialności

komandytariusza

za zobowiązania spółki komandytowej i modyfikuje odpowiedzialność komandytariusza
w odniesieniu do komplementariusza, czyniąc odpowiedzialność wspólnika pasywnego
ograniczoną do wysokości sumy komandytowej186.
Powinna być wyrażona w kwocie pieniężnej, w pieniądzu polskim, choć w literaturze
np. J.P. Naworski187 dopuszcza możliwość wyrażenia sumy komandytowej w walucie obcej,
analogicznie do art. 358 §1 k.c. w zw. z art. 2 k.s.h. W opinii E. Walińskiej wszelkie dane, które
nie są wyrażone w walucie polskiej, przed ich wprowadzeniem do ksiąg musza zostać
przeliczone na walutę polską188. Taka interpretacja nie przekreśla jednak możliwości określenia
sumy komandytowej wyłącznie w walucie polskiej. Należy mieć również na uwadze, że gdyby
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 października 2004 r., I ACa 327/04, OSA 2005, nr 8,
poz. 32.
185
A. Kidyba, Status prawny..., s. 124.
186
A. Kappes, Spółka ..., s. 209.
187
J.P. Naworski (w:) Kodeks spółek handlowych. Komentarz., (red.) T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, t. 1, s. 500.
Przeciwne stanowisko prezentuje m.in. A. Kidyba, Handlowe spółki osobowe, Warszawa 2010, s. 270.
188
E. Walińska, Ustawa o rachunkowości. Komentarz., Komentarz LEX 2018.
184

69

REGULACJE PRAWNE A FUNKCJONOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI

zamiarem ustawodawcy było oznaczenie sumy komandytowej wyłącznie w walucie polskiej,
pojawiłby się stosowny zapis w k.s.h., podobnie jak uregulowano wysokość kapitału
zakładowego (art. 154 §1 k.s.h.) czy wartość nominalną udziału w spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością (art. 154 §2 k.s.h.). Warto wskazać, iż wspólnikiem w spółce
komandytowej może być także osoba zagraniczna189, zatem konieczność określenia sumy
komandytowej w walucie polskiej może przyczynić się do zmniejszenia zainteresowania
potencjalnych inwestorów tym rodzajem spółki.
Generalny problem związany z sumą komandytową dotyczy swobody wspólników
w kształtowaniu jej wysokości w umowie spółki, a zwłaszcza określenia jej minimalnej
wysokości. Ustawa nie wskazuje na minimalną wartość sumy komandytowej, jednakże nie
może to oznaczać dowolności bowiem sama istota sumy komandytowej sprowadza się do
wyznaczenia realnej odpowiedzialności komandytariusza i realnego zabezpieczenia
wierzyciela190. Dlatego też określenie sumy komandytowej na poziomie 1 gr czy 1 zł byłoby
sytuacją nie do zaakceptowania i zmierzałoby do obejścia prawa, a tym samym do nieważności
umowy spółki na podstawie art. 58 §1 k.c., a w dalszej konsekwencji do odmowy
zarejestrowania spółki191. Dopuszczenie takiego rozwiązania może zostać potraktowane
de facto jako wyłączenie odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki.
Zasadnym jest przypomnienie, że zamiarem ustawodawcy nie było jej całkowite wyłącznie, ale
ograniczenie w pewnym zakresie. W literaturze można znaleźć również poglądy, że określenie
sumy komandytowej na poziomie symbolicznym może świadczyć o pozorności umowy spółki
komandytowej, na skutek braku rzeczywistej chęci uczestnictwa w spółce wspólników
pasywnych192. Zdaniem A. Kappesa suma komandytowa ustanowiona na symbolicznym
poziomie jest także sprzeczna z naturą samego stosunku prawnego spółki komandytowej
bowiem określa istotę spółki193. Komandytariusz powinien przecież ponosić odpowiedzialność
osobistą wobec wierzycieli spółki, która może być wyłączona jedynie poprzez wniesienie
wkładu (art. 112 §1 k.s.h.). Należy jednak wskazać, że w przypadku braku konkretnego

Uregulowania w tym zakresie zawiera Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców
zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U.2018.650).
190
A. Kidyba, Status prawny..., s. 125. Odmiennie M. Spyra (w:) J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski,
K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki, Kodeks spółek handlowych.
Komentarz., Warszawa 2011, s. 412-416; który dopuszcza określenie sumy komandytowej na "dowolnie niskim
poziomie".
191
J. Szwaja, I.B Mika, (w:) S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja (red.) Kodeks spółek
handlowych. Komentarz t. 1., Warszawa 2012, s. 887.
192
Taki pogląd prezentuje m.in. M. Tarska, Zakres swobody umów w spółkach handlowych, Warszawa 2012,
s. 319.
193
A. Kappes, Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki, Kraków 1997, s. 139-140.
189
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uregulowania zakresu wysokości sumy komandytowej w ustawie trudności będzie sprawiać
określenie poziomu, po osiągnięciu którego będzie ona mogła być uznana za właściwą i taką,
która nie ma wyłącznie charakteru symbolicznego.
W mojej ocenie na aprobatę zasługuje pogląd, że suma komandytowa nie może zostać
ustalona w minimalnej wysokości i na poziomie symbolicznym. Powoływanie się
w powyższym zakresie na zasadę kontraktowania oraz wskazanie, że wszystko co nie jest
zabronione, jest dozwolone jest nieuzasadnione. Odpowiedzialność komandytariusza
za zobowiązania spółki stanowi wyjątek od zasady odpowiedzialności nieograniczonej, dlatego
też nie powinno interpretować się w sposób rozszerzający tej analogii. Argument
ten przemawia również przeciw dowolności ustalania wysokości sumy komandytowej na
tzw. symbolicznym poziomie. Odwołując się do art. 105 k.s.h. suma komandytowa stanowi
zakres odpowiedzialności każdego z komandytariuszy za odpowiedzialność spółki
komandytowej. Oznacza to, że dotyczy poszczególnych komandytariuszy, a nie wszystkich
łącznie194. Nawet jeśli jest kilku komandytariuszy, a wartość przyjętych sum komandytowych
jest identyczna, nie zmienia to osobistego charakteru sumy komandytowej jako przypisanej
do konkretnego wspólnika. Jeśli jest kilku komandytariuszy, wysokość sumy komandytowej
dla każdego może być różna.
Nie sposób wskazać konkretną kwotę, która stanowiłaby minimalną wartość sumy
komandytowej. Bezpodstawne było także uzależnianie wysokości sumy komandytowej
od rodzaju prowadzonej przez spółkę działalności czy też osiąganych przychodów.
Ustanowienie sumy komandytowej na stosunkowo wysokim poziomie niewątpliwie poprawia
sytuację wierzyciela i zapewnia mu możliwość zaspokojenia swojej wierzytelności.
2.2. Suma komandytowa i zmiana jej wysokości
Suma komandytowa może być zarówno podwyższona jak i obniżona. Podwyższenie sumy
komandytowej jest dla wierzycieli korzystne, gdyż zwiększa granice odpowiedzialności
komandytariuszy za zobowiązania spółki, jednakże wymaga zmiany spółki i zarejestrowania.
Wpis do rejestru ma jedynie znaczenie stwierdzające (deklaratoryjne) 195 bowiem działa na
korzyść wierzycieli, zatem nie ma powodu uzależniania skuteczności podwyższenia sumy
komandytowej od wpisania do rejestru196. Jedynym problemem przy podwyższaniu sumy
komandytowej jest tryb, w jakim może być dokonana zmiana umowy spółki komandytowej.

194

Ibidem, s. 140.
A. Kidyba, Status…, s. 110.
196
A. Kappes, Odpowiedzialność…, s. 41.
195
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Dopuszczalne są dwie opcje, pierwsza z nich zakłada zgodę wszystkich wspólników,
druga, stosownie do art. 9 k.s.h., przewiduje możliwość by umowa spółki dopuszczała taką
zmianę bez zgody wszystkich wspólników. Komandytariusz nie może sam podjąć decyzji
w zakresie zmiany sumy komandytowej, nawet gdyby chciał ją podwyższyć musi spotkać się
to z aprobatą pozostałych wspólników lub większości z nich (art. 9 k.s.h.)197.
Uregulowania w zakresie obniżenia sumy komandytowej zawiera expressis verbis
przepis art. 113 k.s.h., zgodnie z którym obniżenie sumy komandytowej, również to dokonane
w uchwale, nie ma skutku wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą
rejestru198. W przypadku obniżenia sumy komandytowej wpis obniżenia ma charakter
konstytutywny. Sytuacja taka może zostać przewidziana w umowie spółki i nie ma przeszkód,
aby ustalić w niej datę i kwotę obniżenia. Obniżenie sumy komandytowej, które zostało
przewidziane w umowie może być następnie skonkretyzowane w uchwale wspólników199.
Obniżenie sumy komandytowej wymaga zmiany umowy spółki, bowiem suma stanowi
obligatoryjny składnik tejże umowy (art. 105 pkt 5 k.s.h.) oraz wpisu do rejestru jak już zostało
wspomniane. Dlatego też obniżenie sumy komandytowej, które wiąże się z ograniczeniem
zakresu osobistej odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki będzie
skuteczne dopiero w momencie zarejestrowania200.
Na zmianę wartości sumy komandytowej komandytariusz, którego zmiana ta dotyczy,
winien wyrazić zgodę. Wspólnik pasywny, którego zgody nie uzyskano, może żądać
rozwiązania spółki, wystąpić z niej, a w końcu powołać się na naruszenia art. 353 1 k.c.
tj. sprzeczność z naturą stosunku prawnego umowy spółki201.
2.3. Wkład i jego zwrot a odpowiedzialność z tytułu sumy komandytowej
Jednym z podstawowych obowiązków komandytariusza, z którego nie może zostać zwolniony,
jest wniesienie wkładu202 bowiem zgodnie z art. 108 §2 k.s.h. postanowienie wspólników
zwalniające komandytariusza z takiego obowiązku jest nieważne. Wkład wniesiony przez
wspólnika pasywnego i suma komandytowa to dwie kategorie odrębne, ale pozostające ze sobą
w związku. Jego wartość ma znaczący wpływ na zakres osobistej odpowiedzialności.
197

Ibidem.
A.J. Witosz, Wpis do rejestru a odpowiedzialność wspólnika spółki osobowej, Prawo Spółek 2009, nr 7-8,
s. 14.
199
A. Kidyba. Kodeks..., s. 521. Inaczej L. Moskwa, Zmiana sumy komandytowej, Prawo Spółek 2000, nr 3, s. 16,
który przyjmuje, że zmiana sumy komandytowej powinna nastąpić w umowie spółki i powinna być precyzyjnie,
tj. w sposób pełny uregulowana.
200
A. Kappes, Spółka…, s. 211.
201
A Kidyba, Komentarz …, s. 522.
202
M. Ciepiela, Status prawny gminy jako komandytariusza, Przegląd Prawa Handlowego 2001, nr 4 s. 21.
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Suma komandytowa może być niższa, równa, bądź wyższa od wartości wkładu
komandytariusza203.
Zgodnie z przepisem art. 112 §1 k.s.h. komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności
w granicach wkładu wniesionego do spółki. Przepis ten dotyczy wkładu rzeczywiście
wniesionego do spółki tzw. wkładu efektywnego, a nie wkładu, do którego wniesienia
zobowiązał się komandytariusz w umowie spółki. Wartość wkładu wniesionego przez
wspólnika ogranicza jego odpowiedzialność majątkiem osobistym, aż do całkowitego jej
wyłączenia w przypadku, kiedy komandytariusz wniesie wkład o wartości co najmniej równiej
wysokości sumy komandytowej. Powołując się na orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia
12 marca 2008 r.204 to przepis art. 112 §1 k.s.h. jest podstawą uwolnienia komandytariusza od
odpowiedzialności przewidzianej w art. 111 k.s.h jeśli wartość wkładu wniesionego przez tegoż
do spółki jest równa wysokości sumy komandytowej lub jest wyższa. Wtedy komandytariusz
ponosi ryzyko majątkowe zaspokojenia wierzycieli z wkładów, które wniósł do majątku spółki.
Wkład wnoszony do spółki poza omówionym powyżej znaczeniem zewnętrznym
i wpływie na odpowiedzialność wobec wierzycieli ma również znaczenie wewnętrzne i określa
poziom udziału w zyskach wspólnika pasywnego (art. 123 k.s.h.). Jest to istotna zmiana
w porównaniu do przepisów kodeksu handlowego, gdzie wniesiony wkład miał znaczenie
wyłącznie zewnętrzne205. Najistotniejszy jednak będzie skutek samego wniesienia wkładu
bowiem w takiej sytuacji zmniejszają się granice odpowiedzialność komandytariusza,
a odpowiedzialność ta wygasa z chwilą osiągnięcia wartości sumy komandytowej przez wkłady
komandytariuszy206.
Zatem komandytariusz odpowiada do kwoty, która jest równa sumie komandytowej
tylko w sytuacji, gdy nie wniósł jakiegokolwiek wkładu do spółki. W pozostałych przypadkach
jego odpowiedzialność stanowi równicę między wartością sumy komandytowej, a wartością
wkładu rzeczywiście wniesionego. W kontekście powyższego wniesienie wkładu o wartości
symbolicznej może świadczyć o obejściu art. 3 k.s.h., który obliguje wspólników do wniesienia
wkładu stanowiącego podstawowy element realizacji wspólnego celu. Nie jest bowiem
możliwe osiągnięcie jakiegokolwiek celu przy wniesieniu minimalnego wkładu207.
Zgodnie z art. 112 §2 i 3 k.s.h. tylko wówczas, gdy wkład został zwrócony (a za zwrot
uważa się każdą wypłatę na rzecz komandytariusza dokonaną w czasie, gdy nie został jeszcze
J. Szwaja, I.B Mika, (w:) S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja (red.), Kodeks…, t. 1, s. 865.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 2008 r. sygn. akt I CSK 447/07.
205
A. Kidyba, Kodeks…, s. 518.
206
Ibidem.
207
M. Litwińska-Werber, (w:) J. Okolski, M. Modrzejewska (red.) Prawo handlowe, Warszawa 2012 s. 179.
203
204
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uzupełniony (wpłacony) wkład określony w umowie spółki, a spółka ma w swoim majątku
stratę) odpowiedzialność komandytariusza wobec wierzycieli spółki w granicach dokonanego
zwrotu wkładu zostaje przywrócona.
Komandytariusz może wnieść wkład pieniężny i aport. Zgodnie z art. 107 §1 k.s.h.
zobowiązanie do wykonania pracy lub świadczenia usług na rzecz spółki oraz wynagrodzenie
za usługi świadczone przy powstaniu spółki nie mogą stanowić wkładu komandytariusza do
spółki, chyba że wartość innych jego wkładów do spółki nie jest niższa od wysokości sumy
komandytowej. Wkłady pieniężne to określona liczba znaków pieniężnych (również pieniądz
bankowy) przekazanych do spółki. Bardziej złożony jest charakter wkładów niepieniężnych.
Wkładem niepieniężnym rozumianym jako świadczenie niepieniężne mogą być: przeniesienie
lub obciążenie własności rzeczy lub innych praw, a także dokonanie innych świadczeń na rzecz
spółki. Wkładem komandytariusza poza wkładami pieniężnymi mogą być: prawa rzeczowe
(na przykład własność nieruchomości, ruchomości itp.), prawa obligacyjne, na przykład
obligacje, udziały, akcje - z zastrzeżeniem art. 107 §3 k.s.h. i prawa na dobrach
niematerialnych208.
Na odpowiedzialność komandytariusza ma wpływ także zwrot wkładu, który stanowi
proces odwrotny do jego wniesienia. Wniesienie wkładu zwalnia komandytariusza
z odpowiedzialności osobistej, natomiast jego zwrot przywraca tą odpowiedzialność o wartość
zwróconego wkładu. Zwrot może mieć postać pieniężną i niepieniężną i wymaga wpisu do
rejestru. W momencie, kiedy cały wkład został zwrócony w stosunku do komandytariusza
przywracana jest odpowiedzialność określona zakresem sumy komandytowej. W przypadku
zwrotu części wkładu następuje przywrócenie odpowiedzialności osobistej z sumy
komandytowej obejmującej wartość wkładu, która została zwrócona209.

3. Podsumowanie
Problematyka związana z wkładem i sumą komandytową w zakresie odpowiedzialności
komandytariuszy spółki komandytowej jest złożona. W spółce komandytowej, w odróżnieniu
od spółki jawnej czy partnerskiej występuje zróżnicowanie zasad wnoszenia wkładu
i przedmiotu wkładu, a wiąże się to przede wszystkim z tym, iż istnieją w tych spółkach dwa
rodzaje wspólników w sposób odmienny odpowiadających za zobowiązania spółki210.
Spółka komandytowa może posiadać więcej lub mniej odnośników do spółki jawnej, jednak,

A. Kidyba, Kodeks…, s. 497-498.
Ibidem s. 519-520.
210
A. Kidyba, Suma komandytowa a wkład, Komentarz praktyczny, LEX/el.
208
209
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jak już ustalono suma komandytowa i przedmiot wkładu określane w stosunku do wspólnika
biernego stanowią bezsprzecznie wyróżnik tej spółki. Przepis art. 112 k.s.h. stanowi o relacjach
między sumą komandytowa a wkładem, istotnym jest przecież ustalenie momentu wniesienia
wkładu czy też jego wycofania. Sama odpowiedzialność komandytariusza w powyższym
zakresie kształtuje się jednoznacznie, gdyż wniesienie przez komandytariusza wkładu oznacza
wygaśnięcie jego „długu wkładowego”211. Wniesienie wkładu następuje zarówno wtedy, kiedy
komandytariusz spełnia umówione świadczenie bezpośrednio w stosunku do spółki
komandytowej, jak również wtedy, gdy spełnia świadczenie do rąk osoby trzeciej,
upoważnionej do jego odbioru przez spółkę komandytową212. Dalsze rozważania na temat
wybranych

zagadnień

dotyczących

szczególnych

przypadków

odpowiedzialności

komandytariusza zawiera część druga opracowania.
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THE LIABILITY OF A LIMITED PARTNER IN A LIMITED PARTNERSHIP - SELECTED
ISSUES. PART ONE
Summary: The aim of the study is to present the principles of the limited partner's liability for the
obligations of a limited partnership. As a rule, full responsibility in the classical model of a limited
partnership is imposed on active partners, general partners, however, there are cases in which passive
partners - limited partners bear unlimited liability only with the sum of the limited partnership and the
contribution contributed. The first part analyzes the general principles of liability for liabilities and the
significance of the sum of the limited partnership and the contribution in the scope of this responsibility.
Keywords: Limited partnership, specific partnership amount, limited liability, unlimited liability.
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Anita Haber213

O ODPOWIEDZIALNOŚCI KOMANDYTARIUSZA
W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ – ZAGADNIENIA WYBRANE.
CZĘŚĆ DRUGA
Streszczenie: Celem opracowania części drugiej publikacji jest analiza rozszerzonej odpowiedzialności
komandytariusza za zobowiązania w spółce komandytowej w odstępstwach od reguł kodeksowych i konsekwencje
tejże odpowiedzialności wobec wierzycieli. Autorka poddała analizie w szczególności odpowiedzialność związaną
z bieżącą działalnością spółki komandytowej, sytuacją przed wpisem do rejestru przedsiębiorców oraz
okolicznością przystąpienia do spółki nowego komandytariusza.
Słowa kluczowe: spółka komandytowa, komandytariusz, komplementariusz, odpowiedzialność za zobowiązania,
kodeks spółek handlowych.

1.Wstęp
Konstrukcja spółki komandytowej wykorzystywana jest często jako jedna z form prawnych
prowadzenia działalności z uwagi na jej transparentność dotyczącą podatków dochodowych
oraz ograniczoną odpowiedzialność jednego typu wspólników jakimi są komandytariusze.
Regulacje prawne dotyczące spółki komandytowej pozwalają na pewnego rodzaju plastyczność
w kształtowaniu pozycji komandytariusza w umowie spółki komandytowej od ograniczenia
wpływu na prowadzenie spraw spółki do przyznania mu narzędzi pozwalających na efektywny
wpływ na działania spółki. Powyższe determinanty niewątpliwie mają ogromny wpływ na tak
duży wzrost zainteresowania tym rodzajem spółki prawa handlowego, jednak przyszli
przedsiębiorcy powinni mieć na uwadze również szersze spektrum odpowiedzialności
za

zobowiązania

spółki

komandytowej

związanej

z

konkretnymi

uprawnieniami

komandytariuszy.
2. Ograniczona odpowiedzialność komandytariusza
Odpowiedzialność wspólnika pasywnego spółki komandytowej jest, co do zasady,
ukształtowana przez te same przepisy, które odnoszą się do wspólnika spółki jawnej,
czyli określone w rozdziale 2 poprzedniego artykułu. Jest zatem odpowiedzialnością osobistą,
solidarną z pozostałymi wspólnikami i ze spółką, subsydiarną, odpowiedzialnością za dług
cudzy, akcesoryjną, pieniężną i obiektywną. Niewątpliwie jednak charakter odpowiedzialności
komandytariusza odróżnia się, gdyż ma charakter ograniczony do wysokości sumy
komandytowej. Ta cecha jego odpowiedzialności zasadniczo różni ją od odpowiedzialności

Doktorantka na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, asystent sędziego
w Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Kielcach.
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wspólnika

spółki

jawnej.

Kluczowe

znaczenie

dla

charakterystyki

tego

rodzaju

odpowiedzialności ma suma komandytowa i wkłady, które zostały przez komandytariusza
do spółki rzeczywiście wniesione214, analiza powyższych zagadnień została przedstawiona
w rozdziale 3 części pierwszej artykułu.
3. Szczególne przypadki odpowiedzialności komandytariusza
Oprócz zaprezentowanych w poprzednim artykule (tj. części pierwszej) typowych przykładów
odpowiedzialności

za

zobowiązania

spółki

komandytowej,

ponoszonych

przez

komandytariusza, kodeks spółek handlowych wskazuje na sytuacje, po zaistnieniu, których
wspólnik pasywny ponosi nieograniczoną odpowiedzialność. Przypadki te można podzielić na
kilka kategorii. Najliczniejsze z nich stanowią odpowiedzialność związaną z konsekwencją
cudzego długu i związane są z przystąpieniem do spółki lub zawiązaniem spółki
z przedsiębiorcą. Inne dotyczą zaistnienia w spółce sytuacji nieprawidłowej w odniesieniu do
struktury spółki tj. umieszczenie nazwiska komandytariusza w firmie spółki, reprezentacja
spółki przez komandytariusza bez ujawnienia pełnomocnictwa lub działania jako falsus
procurator. Kolejne związane są z transformacją spółki komandytowej i ze zmianami składu
osobowego w spółce. Każdy z powyższych przypadków należy rozpoznawać osobno, bowiem
nie stanowią one jednorodnej grupy, w której skutki odpowiedzialności są tożsame.
Jedyną ich cechą wspólną jest rozszerzenie odpowiedzialności komandytariusza w stosunku
do zasad ogólnych215.
W niniejszym opracowaniu, wobec tak szerokiego zakresu badawczego, zwrócono
uwagę na zakres odpowiedzialności mający związek z bieżącą działalnością spółki, sytuacją
przed wpisem do rejestru, a także samą okolicznością przystąpienia do spółki komandytariusza.
3.1. Odpowiedzialność przed wpisem spółki do rejestru
Zasadne jest w kontekście omawiania zakresu odpowiedzialności wspólników spółki
komandytowej, w głównej mierze komandytariuszy, na gruncie obecnych przepisów,
a zatem k.s.h.216, wskazanie i rozróżnienie sytuacji wspólników przed zawarciem umowy spółki
i po jej zawarciu. Przed zawarciem umowy spółki mamy do czynienia z tzw. "przedspółką"217,

A. Kappes, Spółka komandytowa, Biblioteka Prawa Handlowego (red.) A. Kidyba, Warszawa 2014, s. 208.
Ibidem, s. 223.
216
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.1577) – dalej k.s.h
217
A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Tom I, Komentarz do art. 1-300 k.s.h., Warszawa 2015, s. 507.
Inaczej J.P. Naworski (w:) Kodeks Spółek handlowych, Komentarz, t 1. (red.) T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz,
Warszawa 2010, s. 276, który twierdzi, że jest to "spółka w organizacji".
214
215
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która stricte podmiotowości nie posiada, jednakże często w takiej sytuacji wspólnicy zaciągają
zobowiązania związane bezpośrednio z powołaniem spółki np. zlecenie radcy prawnemu
przygotowania umowy spółki218. Zgodnie z art. 109 §2 k.s.h. osoby, które działały w imieniu
spółki po jej zawiązaniu, a przed wpisem do rejestru, odpowiadają solidarnie. Jednak należy
mieć na uwadze, iż w fazie organizacji spółki krąg osób działających w jej imieniu nie musi
pokrywać się z kręgiem wspólników przyszłej spółki komandytowej219. Osoba, która działa
w imieniu spółki kształtuje swój faktyczny udział w czynnościach prawnych dokonywanych na
rzecz przyszłej spółki220. Z reguły są to komplementariusze, choć może zdarzyć się sytuacja,
kiedy będą to także komandytariusze bowiem takie działanie nie będzie oparte wyłącznie
na zasadach reprezentacji we wpisanej do rejestru spółce221.
Odpowiedzialność jaką ponoszą osoby działające w imieniu spółki przed jej wpisem
do rejestru jest odpowiedzialnością osobistą, solidarną (między sobą, nie ze spółką bowiem
ta jako podmiot jeszcze nie istnieje), nieograniczoną i pierwszorzędną. Należy uznać, że osoba
ta działa w imieniu wszystkich wspólników przyszłej spółki, a nie własnym i na własny
rachunek, skoro zaciąga zobowiązania w celu tożsamym wszystkim przyszłym wspólnikom222.
Biorąc pod uwagę powyższe, dla komplementariuszy zakres odpowiedzialności
w zasadzie nie różni się od tej, jaką ponoszą w spółce po jej zarejestrowaniu.
Natomiast z punktu widzenia komandytariusza wpis do rejestru ma podwójne znaczenie,
po pierwsze zastępuje odpowiedzialność pierwszorzędną odpowiedzialnością subsydiarną,
jednak nie dotyczy to wcześniejszych zobowiązań. Po drugie odpowiedzialność nieograniczona
zmienia się w odpowiedzialność ograniczoną do wysokości sumy komandytowej223.
Takie rozwiązanie możliwe jest dopiero po zarejestrowaniu spółki i służy bezproblemowemu
przejściu obowiązków spółki komandytowej w organizacji na spółkę właściwą224.
Należy zauważyć, że gdyby wspólnik pasywny wniósł do spółki wkład do momentu
jej zarejestrowania i byłby on równy bądź wyższy od określonej w umowie spółki sumy
komandytowej,

wtedy

odpowiedzialność

nieograniczona

nie

zamieniłaby

się

w odpowiedzialność osobistą, ale jedynie w ryzyko komandytariusza, które jest związane
z wniesionym do spółki wkładem225.

218

A. Kidyba (red.), Meritum Prawo Spółek, Warszawa 2016 s. 590-591.
A. Nowacki, Spółka osobowa przed wpisem do rejestru, Przegląd Prawa Handlowego 2018, nr 6, s. 18.
220
M.R. Podświadek, Spółka komandytowa w organizacji, Przegląd Prawa Handlowego 2004, nr 9, s. 20-21.
221
A. Kappes, Spółka..., s. 224-225.
222
Ibidem.
223
A. Kidyba, Kodeks..., s. 508.
224
A. Kidyba (red.), Meritum..., s. 591.
225
A. Kidyba, Handlowe spółki osobowe, Warszawa 2013, s. 296-299.
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3.2. Przystąpienie do spółki w charakterze komandytariusza
Zgodnie z art. 114 k.s.h. kto przystępuje do spółki w charakterze komandytariusza odpowiada
także za zobowiązania spółki istniejące w chwili wpisania go do rejestru. Przepis ten jest
wyrazem dopuszczalności zmian podmiotowych w spółce komandytowej. W wyniku
przystąpienia komandytariusza do spółki istniejącej liczba wspólników się zwiększa,
a

uzyskanie

statusu

komandytariusza

ma

charakter

pierwotny

i

konstytutywny,

a nie translatywny226. Wskazany przepis odnosi się zarówno do sytuacji przystąpienia
komandytariusza do spółki juz istniejącej, jak i przystąpienia wspólnika pasywnego do spółki
jawnej, która w związku z tym przystąpieniem zostaje przekształcona w spółkę
komandytową227.
Przyjmuje się, że chwila wpisania komandytariusza do rejestru jest momentem
relewantnym dla określenia od kiedy ponosi on odpowiedzialność za zobowiązania spółki
komandytowej. Wobec tego w czasie pomiędzy przystąpieniem do spółki, które następuje
w momencie podpisania zmiany umowy spółki, a zarejestrowaniem przystąpienia
komandytariusza w KRS, nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki
komandytowej bowiem wobec osób trzecich nie jest jeszcze wspólnikiem. Odpowiedzialność
ta powstaje z chwilą rejestracji komandytariusza jako wspólnika i rozciąga się na wszystkie
zobowiązania, które obciążają spółkę w tym czasie228 i podlega zasadom ogólnym
odpowiedzialności komandytariusza, jest zatem osobista, ograniczona, subsydiarna i solidarna
z pozostałymi wspólnikami i ze spółką.
3.3. Zamieszczenie nazwiska komandytariusza w firmie spółki komandytowej
Wspólnikiem głównym w spółce komandytowej jest komplementariusz. Zgodnie z zasadą
wyrażoną w art. 104 §1 k.s.h. odgrywa ona istotne znaczenie w obrocie gospodarczym dając
informację

przyszłym

kontrahentom

i

współpracownikom

spółki,

kto

jest

jej

komplementariuszem. Okoliczność ta może niejednokrotnie zadecydować o wiarygodności tej
właśnie osoby oraz daje informację który ze wspólników ponosi nieograniczoną
odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Konsekwencją złamania zakazu wynikającego
z przytoczonego przepisu nie jest nieważność samej umowy spółki, a uchylenie prerogatywy
ograniczonej odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki. Bez względu czy
umieszczenie nazwiska komandytariusza w firmie spółki było działaniem celowym czy też

A.J. Witosz, Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych. Przypadki szczególne, Warszawa 2008, s. 115.
A. Kappes, Spółka..., s. 230.
228
A. Kidyba, Kodeks..., s. 525.
226
227
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przypadkowym odpowiada on za jego konsekwencje. Nawet w przypadku zamieszczenia
nazwiska lub nazwy komandytariusza w firmie spółki w sposób bezprawny, z uwagi na ochronę
interesów wierzycieli, będzie miała miejsce szczególna odpowiedzialność. Nieograniczoną
odpowiedzialnością będą objęte wierzytelności i zobowiązania powstałe w okresie, w którym
nazwa lub nazwisko komandytariusza figurowało w nazwie spółki. Odpowiedzialność ta będzie
zatem osobista (tak jak komplementariusza), nieograniczona (jednak określona zakresem
zaciągniętych zobowiązań przy dokonywaniu czynności prawnych), solidarna ze spółką oraz
pozostałymi wspólnikami, subsydiarna229.
Problem może stanowić sytuacja, w której komandytariusz i komplementariusz mają
takie same nazwiska, jednak w takiej okoliczności zasadnym jest odróżnienie tych osób,
chociażby poprzez dodanie pierwszego imienia, czasem nawet dwóch imion lub dodatkowego
wyróżnika np.: „syn Andrzeja”230.
Podkreślenia wymaga, że umowa spółki komandytowej winna zostać zawarta w formie
aktu notarialnego, dla swojej ważności. Wobec tego, jeśli wolą wspólników jest postępowania
prowadzące do naruszenia art. 104 §4 zd. 1 k.s.h. notariusz powinien pouczyć strony
o konsekwencjach takiej konstrukcji firmy spółki. W literaturze przyjmuje się, że nie ma on
jednak uprawnień do odmowy sporządzenia takiej umowy. Dominuje stanowisko, że jeżeli Sąd
rejestrowy rozpatruje wniosek o wpis spółki do KRS i stwierdzi, że oznaczenie firmy spółki
zostało poczynione sprzecznie ze wskazanym przepisem to również nie ma podstaw
do odmowy wpisu spółki do rejestru231.
Sankcja wynikająca z art. 104 §4 zd. 2 k.s.h. przestaje obowiązywać dopiero kiedy
nazwa, nazwisko komandytariusza zostanie usunięte z firmy spółki, a dzieje się to zazwyczaj
w trybie zmiany samej umowy spółki. Na korzyść komandytariusza przyjmuje się jednak,
że zmiana firmy jest skuteczna od chwili zmiany umowy spółki w formie aktu notarialnego.
Wpis nie ma w takim przypadku charaktery konstytutywnego, a wspólnik pasywny odpowiada
za swoje zobowiązania, po tej chwili, do wysokości sumy komandytowej232. Na marginesie
należy wskazać, że to w interesie komandytariusza powinno leżeć dopilnowanie, by rzeczona
zmiana formy spółki w KRS została zgłoszona bezzwłocznie.

J.A. Witosz, Odpowiedzialność..., s. 171.
A. Kidyba, Kodeks..., s. 486.
231
A. Kidyba (red.), Meritum..., s. 660.
232
Ibidem.
229
230
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3.4. Zmiana statusu przez komandytariusza
Różny charakter prawny, jaki mają wspólnicy spółki komandytowej, składnia do rozważenia
dwóch materii: po pierwsze czy możliwe jest jednocześnie bycie komandytariuszem
i komplementariuszem oraz czy możliwa jest zmiana statusu wspólnika w spółce233.
Jeśli chodzi o łącznie statusu komandytariusza i komplementariusza nie może dojść do sytuacji
nabycia ogółu praw i obowiązków przez komandytariusza bądź komplementariusza
z jednoczesnym utrzymaniem statusu dotychczasowego234. Możliwa jest jednak sytuacja,
w której dotychczasowy komandytariusz zbędzie ogół praw i obowiązków na rzecz innej osoby
i nabędzie ogół praw i obowiązków od komplementariusza. W powyższej sytuacji dojdzie
również do zmiany jego statusu235.
Jeżeli umowa spółki dopuszcza przyjęcie do spółki nowego komplementariusza,
dotychczasowy wspólnik posiadający status komandytariusza lub też osoba trzecia może
przystąpić w takim charakterze do spółki, pod warunkiem wyrażenia zgody dotychczasowych
wspólników, zgodnie z art. 115 k.s.h, ale brak takiego postanowienia uniemożliwia
komandytariuszowi zmianę rodzaju członkostwa w spółce236. Dopuszczalne jest zarówno
uzyskanie

statusu

komplementariusza

przez

dotychczasowego

komandytariusza,

jak i uzyskanie statusu komandytariusza przez dotychczasowego komplementariusza237.
Efektem uzyskania statusu komplementariusza przez komandytariusza jest zmiana zakresu
odpowiedzialności tego wspólnika238. Wspólnik nie będzie już odpowiadał wyłącznie
do wysokości sumy komandytowej, ale jego odpowiedzialność będzie nieograniczona,
a momentem decydującym o zmianie reguł odpowiedzialności będzie wpis do rejestru nowego
komplementariusza. W pełni zastosowanie znajdzie w tym przypadku art. 32 k.s.h.
Nowy komplementariusz poniesie nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania
spółki powstałe przed dniem jego przystąpienia do spółki239.
Z kolei w sytuacji odwrotnej tj. zmiany statusu dotychczasowego komplementariusza
na komandytariusza wspólnik uzyskuje swój status, a zatem wspólnika ponoszącego
odpowiedzialność wyłącznie do wysokości sumy komandytowej, z uwzględnieniem
art. 112 k.s.h., z chwilą wpisania go do rejestru. O ile komandytariusz nowo przystępujący do

K. Osajda, O mankamentach regulacji spółek osobowych w kodeksie spółek handlowych, Przegląd Prawa
Handlowego 2012, nr 10, s. 43-44.
234
A. Kidyba, Kodeks..., s. 527.
235
Ibidem.
236
M. Koralewski, Kształtowanie pozycji komandytariusza w umowie spółki. Komentarz praktyczny, LEX/el.
237
A. Kappes, Spółka..., s. 231-232.
238
A.J. Witosz, Odpowiedzialność..., s. 159.
239
A. Kappes, Spółka..., s. 232.
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spółki ponosi odpowiedzialność za jej zobowiązania istniejące w chwili wpisania go do rejestru,
na zasadach charakterystycznych dla wspólnika pasywnego, w przypadku omawianej zmiany
statusu za dotychczasowe zobowiązania spółki komandytariusz będący wcześniej
komplementariuszem ponosi odpowiedzialność nieograniczoną. Skoro zatem zmniejszenie
zakresu odpowiedzialności komandytariusza w obrębie sumy komandytowej nie może
pogarszać sytuacji wierzycieli spółki, (art. 113 k.s.h.), tym bardziej nie powinna pogarszać ich
sytuacji kwestia zmiany wspólnika ponoszącego odpowiedzialność nieograniczoną we
wspólnika ponoszącego odpowiedzialność ograniczoną240.
3.5. Podjęcie wadliwych czynności reprezentacyjnych przez komandytariusza
Kolejnym przypadkiem ustawowego rozszerzenia odpowiedzialności właściwym dla spółki
komandytowej jest sytuacja niewłaściwego reprezentowania spółki przez komandytariusza.
Zasadą jest, że zgodnie z art. 118 §1 k.s.h. to komplementariusze reprezentują spółkę
komandytową,

a

komandytariusz

kompetencję

taką

posiada

wyłącznie

z

woli

komplementariuszy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo ogólne
winno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i może obejmować umocowanie do
dokonania określonej czynności prawnej lub pełnomocnictwo ogólne. Poza wskazanymi
pełnomocnictwami można komandytariuszowi udzielić prokury, która jest szczególnego
rodzaju pełnomocnictwem udzielanym przez przedsiębiorcę podlegającemu wpisowi
do rejestru przedsiębiorców241. Jednak samo udzielenie pełnomocnictwa nie powoduje skutków
dla odpowiedzialności wspólnika pasywnego. Ustawowe rozszerzenie odpowiedzialności
następuje dopiero w sytuacji wadliwej reprezentacji spółki przez komandytariusza242.
Wskazany przepis wyróżnia dwie takie sytuacje. Pierwsza z nich dotyczy działania bez
ujawnienia pełnomocnictwa, druga dotyczy działania w imieniu spółki bez pełnomocnictwa lub
z przekroczeniem granic jego umocowania (falsus procurator). Mimo objęcia obu sytuacji
jednym przepisem regulacja dotyczy dwóch różnych przypadków.
Działanie bez ujawnienia pełnomocnictwa może przybrać formę działań, kiedy
komandytariusz oświadcza, że działa w imieniu spółki, ale nie ujawnia jednocześnie swojego
statusu wspólnika pasywnego, działającego jedynie na podstawie pełnomocnictwa, stwarzając
tym samym pozory, że reprezentuje spółkę jako komplementariusz. W takiej sytuacji stosunek
prawny pomiędzy kontrahentem a spółką zostaje skutecznie zawiązany, ale art. 118 §2 k.s.h.

240

Ibidem.
A. Kidyba, Kodeks..., s. 533-534,
242
A.J. Witosz, Odpowiedzialność..., s. 198.
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wyraźnie przewiduje sankcję za niedochowanie obowiązku ujawnienia pełnomocnictwa
poprzez rozszerzenie odpowiedzialności komandytariusza, który odpowiada wówczas
"bez ograniczenia". Należy wskazać, że ustawodawca w tym przypadku wskazuje na skutek w
postaci rozszerzenia odpowiedzialności nie w zakresie generalnym ("jak komplementariusz"),
a odnosi się jedynie do konkretnej czynności prawnej dokonanej bez ujawnienia
pełnomocnictwa243.
Działanie bez ujawnienia pełnomocnictwa może również przybrać formę działań, kiedy
wspólnik jest właściwie umocowany i poinformował kontrahenta, ze działa w imieniu spółki,
ale nie oświadczył, że czyni to jako komandytariusz na podstawie prawem wymaganego
pełnomocnictwa. Regulacja kodeksowa wręcz wymusza na działającym komandytariuszu
powinność zachowania szczególnej lojalności wobec interesariuszy spółki, którzy powinni
zostać uprzedzeni o tym, że w imieniu spółki działa wspólnik pasywny, z którego majątku nie
będą mogli się swobodnie zaspokoić244. To na działającym w imieniu spółki komandytariuszu
spoczywa obowiązek ujawnienia swojego statusu wobec osób trzecich, a w razie zaniechania
wspólnik pasywny będzie odpowiadał za długi spółki, które wynikły z podjętych bezpośrednio
przez niego czynności na równi z komplementariuszami, a zatem solidarnie ze spółką
i pozostałymi wspólnikami, całym swoim majątkiem w sposób nieograniczony zakresem sumy
komandytowej czy też wniesionym wkładem245.
W przypadku działania pełnomocnika tajnego, utrwalił się pogląd w doktrynie,
iż przypadek tajnego pełnomocnictwa należy traktować na równi z działaniem bez
umocowania, które wywołuje odpowiedzialność reprezentanta na podstawie art. 103 §3 k.c.
Przy braku ujawnienia pełnomocnictwa czynność ta wywiera skutek pomiędzy podmiotem
dokonującym czynności, komandytariuszem, a jego kontrahentem246. Za wykonanie umowy
zatem wobec osoby trzeciej odpowiadać będzie na zasadach ogólnych.
Niewątpliwie obie przedstawione konstrukcje nakładają na komandytariusza obowiązek
ujawnienia pełnomocnictwa w sposób wyraźny i wylegitymowanie sie nim oraz zachowania
szczególnej ostrożności. To na komandytariuszu będzie spoczywał obowiązek wykazania,
zgodnie z regułą art. 6 k.c., iż dochował obowiązku ujawnienia pełnomocnictwa, dlatego też
243

Ibidem.
Ibidem s. 199.
245
S. Kowalski, Rozszerzona odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki komandytowej,
Monitor Prawniczy 2003, nr 5, s. 205.
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M. Pazdan, (w:) K. Pietrzykowski (red.) Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1-449, t. 1, Warszawa 2011, s. 450.
Odmiennie w powyższym zakresie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 kwietnia 1973 r., sygn.
akt. III CRN 77/73, OSNC, 1974, nr 2, poz. 31, w którym stwierdził, że w sytuacji, gdy pełnomocnik nie
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konieczna dla udzielenia samego pełnomocnictwa staje sie forma pisemna, a komandytariusz
winien żądać od kontrahenta pisemnego potwierdzenia okoliczności zapoznania się z jego
treścią247.
Kolejnym przypadkiem objętym analizowanymi normami jest działanie w imieniu
spółki bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic, a zatem działanie jako falsus
procurator. Podjęcie czynności przez wspólnika pasywnego we wskazanym powyżej
charakterze

nie

musi

prowadzić

do

nieważności

dokonanej

czynności

prawnej.

W przypadku dokonania czynności prawnej przez komandytariusza-pełnomocnika jej ważność
uzależniona jest od tego czy jest to czynność jedno czy dwustronna. Przy czynnościach
dwustronnych

ważność

umowy

zależna

jest

od

potwierdzenia

przez

spółkę,

czyli w rzeczywistości przez komplementariuszy. Po bezskutecznym upływie zakreślonego
terminu do potwierdzenia takiej czynności, jest ona nieważna ze skutkiem ex tunc lub ważna
z takim samym skutkiem, po zaakceptowaniu przez spółkę. Sytuacja taka nie zwalnia jednak
komandytariusza z odpowiedzialności przewidzianej w art. 118 §2 k.s.h. Gdyby
komandytariusz dokonał czynności jednostronnej z przekroczeniem granic umocowania lub
bez stosownego umocowania powoduje to jej nieważność. Wyjątek stanowi okoliczność, kiedy
ten,

któremu

złożono oświadczenie

zgodził

się

na

działanie

bez

umocowania,

w takim wypadku stosować należy art. 103 k.s.h.248.
Nadmienić należy, że przepis art. 118 §2 k.s.h. obejmuje również prokurę. Brzmienie
bezpośrednie wskazanego przepisu nie wprowadza wyłączenia, dlatego też nawet fakt
uwidocznienia prokury w KRS nie zwalnia komandytariusza z obowiązku ujawnienia jej wobec
osoby trzeciej. Przytoczony przepis stanowi wyjątek od wynikającego z ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym249 domniemania powszechnej znajomości wpisu250. Zdaniem A.J. Witosza
odpowiedzialność za tego typu niewłaściwe zachowanie komandytariusza w zakresie
reprezentacji dotyczy jedynie tych czynności, przy dokonywaniu których komandytariusz nie
dopełnił ciążącego na nim rygoru, a zatem nie rozciąga sie na wszystkie zobowiązania251.
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4. Podsumowanie
Istota gospodarcza spółki komandytowej sprowadza się do powiązania instytucji inwestora
aktywnego

(komplementariusza)

z

inwestorem

pasywnym

(komandytariuszem).

Profity płynące z tej formy prowadzenia działalności gospodarczej oprócz elementów
związanych ze sferą podatkową, o której przy tego rodzaju podmiotach zapominać nie możemy,
utożsamiane są, przy odpowiednim zredagowaniu umowy spółki, z gwarancją ograniczonej
odpowiedzialności.

Współistnienie

dwóch

kategorii

wspólników

komplementariuszy

i komandytariuszy to cecha, która niewątpliwie wyróżnia spółkę spośród innych spółek prawa
handlowego. Pozycja wspólnika pasywnego, czyli komandytariusza jest ograniczona
w zakresie prowadzenia spraw spółki (chyba, że umowa stanowi inaczej) i reprezentacji spółki
(chyba, że udzielono mu pełnomocnictwa bądź prokury). Wspólnik pasywny w modelu
klasycznym spółki komandytowej ponosi odpowiedzialność osobistą, subsydiarną i solidarną,
ale odpowiedzialność ta jest co do zasady ograniczona do wysokości sumy komandytowej.
Komandytariusz z założenia jest dostawcą kapitału do spółki, który ma gwarancję ograniczonej
odpowiedzialności przy wniesieniu do spółki całości wkładu. Niewątpliwie to suma
komandytowa

ma

istotne

znaczenie

dla

wyznaczenia

zakresu

tej

ograniczonej

odpowiedzialności wspólnika biernego, dlatego należy przyjąć, że jej wysokość nie powinna
być określona na dowolnie niskim poziomie, a zatem nie może mieć wyłącznie charakteru
symbolicznego. Racje dla poparcia powyższej tezy przedstawiono w opracowaniu w rozdziale
dotyczącym sumy komandytowej. Zasadnym jest mimo to podkreślenie, iż wyznaczenie
oznaczonej odgórnie przez ustawę kwotowo konkretnej wysokości sumy komandytowej
mogłoby być niecelowe i niemożliwe bowiem każdą ze spółek należy traktować indywidualnie,
a ostateczną ocenę i rozstrzygnięcie w tym zakresie należy pozostawić sądowi rejestrowemu.
Komandytariusz przyjmuje w spółce określoną rolę, z którą wiążą się przypisane do
tego typu wspólnika przysługujące mu prawa i obowiązki. Nie bez znaczenia ograniczona
odpowiedzialność za zobowiązania spółki wpływa na brak możliwości decydowania
o funkcjonowaniu spółki czy też wyłącza możliwość reprezentacji spółki, poza wskazanymi w
artykule możliwościami udzielenia komandytariuszowi pełnomocnictwa czy też prokury.
Za słuszne należy zatem uznać wskazane sytuacje dotyczące rozszerzenia odpowiedzialności
wspólnika biernego, bowiem stanowią one ochronę dla kontrahentów spółki, a na wspólnikach
spółki

komandytowej

niejako

wymuszają

w podejmowanych działaniach252.
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Biorąc pod uwagę atrakcyjność tej formy prawnej prowadzenia działalności
gospodarczej, obecnie przeżywa ona swój rozkwit i jest jedną z najbardziej pożądanych przed
przedsiębiorców. W 2009 r. w Polsce były zarejestrowane 5.004 spółki komandytowe, podczas
gdy w 2016 r. było ich już 25.647, a na dzień 30 czerwca 2018 r. odnotowano 33.458 takich
spółek. Na w pierwszym półroczu 2018 r. w rejestrze REGON wpisanych było 553,1 tysiąca
spółek handlowych, przy czym w zakresie spółek komandytowych nastąpił znaczny wzrost
o 9,1 %, w porównaniu do spółki z o.o. gdzie wzrost odnotowano na poziomie 2,9 % czy
chociażby do spółki jawnej, dla której odnotowano spadek o 0,3%253. Brak jest danych, które
wskazywałyby na motywy decydujące o wyborze akurat spółki komandytowej, jednak można
przypuszczać, że ograniczona odpowiedzialność komandytariuszy, nawet jeśli nie ma
kluczowego znaczenia w powyższym zakresie, z pewnością stanowi jeden z determinantów
tego wyboru.
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THE LIABILITY OF A LIMITED PARTNER IN A LIMITED PARTNERSHIP - SELECTED
ISSUES. PART TWO
Summary: The aim of the second part is to analyze the limited liability of a limited partner for
obligations in a limited partnership in derogation from the code rules and the consequences of this
liability to creditors. The author analyzed in particular the liability related to the day-to-day operation
of the limited partnership, the situation before the entry in the Register of Entrepreneurs and the fact that
a new limited partner joined the company.
Keywords: limited partnership, specific partnership amount, limited liability, unlimited liability,
Commercial Companies Code.

90

REGULACJE PRAWNE A FUNKCJONOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI

Paulina Kiliszowska254

OBOWIĄZKOWA TREŚĆ UMÓW SPÓŁEK OSOBOWYCH
PRAWA HANDLOWEGO
Streszczenie: Przedmiotem niniejszego artykułu jest obowiązkowa treść umów spółek osobowych prawa
handlowego, jak spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa. Utworzenie każdej z nich następuje
w drodze zawarcia umowy spółki. Umowy zawierane w celu utworzenia tychże spółek zawierają szereg
postanowień. Analiza regulacji prawnych, komentarzy oraz umów prowadzi do konkluzji, że postanowienia
te podzielić można na obligatoryjne i fakultatywne. Postanowienia obligatoryjne, to te, których zamieszczenie
w umowie spółki wynika wprost z przepisów ustawy kodeks spółek handlowych. Postanowienia fakultatywne to
te, których zamieszczenie w umowie zależy od woli stron tejże umowy. Umowy spółek powinny więc zawierać
pewne ustawowo określone elementy konieczne i właśnie na tych postanowieniach koncentruje się autor
w niniejszym artykule. Część z nich jest tożsama dla każdego typu spółki, natomiast część stanowi cechę
charakterystyczną dla danego typu spółki.
Słowa kluczowe: Umowa spółki, treść, postanowienia obowiązkowe, spółki osobowe, spółka jawna,
spółka partnerska, spółka komandytowa.

Wstęp
Wśród spółek osobowych prawa handlowego można wyróżnić spółkę jawną, spółkę partnerską,
spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną. Utworzenie każdej z tych spółek
następuje w drodze zawarcia umowy spółki.
Umowy zawierane w celu utworzenia tychże spółek zawierają szereg postanowień,
które są przedmiotem zainteresowania zarówno prawników, jak przedsiębiorców. Podzielić je
można na postanowienia obligatoryjne i postanowienia fakultatywne. Postanowienia
obligatoryjne, to te, których zamieszczenie w umowie spółki wynika wprost z przepisów
ustawy kodeks spółek handlowych. Postanowienia fakulatywne to postanowienia, których
zamieszczenie w umowie zależy od woli stron tejże umowy. Jak z tego wynika, umowy spółek
prawa handlowego powinny więc zawierać pewne ustawowo określone elementy konieczne.
Niniejszy artykuł koncentruje się właśnie na tych postanowieniach, które stanowią
elementy konieczne omawianych tu umów tradycyjnych. Część z nich jest tożsama dla każdego
typu spółki, natomiast część stanowi cechę charakterystyczną dla danego typu spółki.
Z niniejszego opracowania wyłączona została analiza umów spółek osobowych
zawieranych w systemie teleinformatycznym oraz postanowień umowy spółki komandytowoakcyjnej, która określana jest mianem statutu, ze względu na elementy kapitałowe zbliżające ją
w pewnej mierze do spółek kapitałowych.

254
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2. Elementy obligatoryjne każdej umowy spółki
Nie przyjęła się powszechnie koncepcja, wedle której mogłaby istnieć jedna ogólna umowa
spółki mająca zastosowanie do wszystkich rodzajów spółek. Treść umów uregulowana została
w sposób szczególny w odniesieniu do każdej ze spółek. Umowę spółki jawnej reguluje
art. 25 kodeksu spółek handlowych, umowę społki partnerskiej – art.91 ksh, umowę spółki
komandytowej – art.105 ksh.
Analiza tych przepisów prowadzi jednak do wniosku, że każda z tych spółek musi
zawierać pewne elementy konieczne występujące w umowie każdego typu spółki. Do takich
elementów należą:
− zobowiązanie wspólnika do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu
− zobowiązanie do wniesienia wkładu do spółki oraz
− firma i siedziba spółki
− przedmiot działalności spółki
− czas trwania spółki, jeśli jest określony
− oznaczenie wkładów i ich wartości, jakie każdy wspólnik wnosi do spółki zarówno
w spółkach osobowych, jak i kapitałowych, w których na miejsce wkładów wstępuje
pojęcie udziałów oraz akcji
3. Elementy charakterystyczne dla umów określonych typów spółek
3a. Umowa spółki jawnej
Określone typy umów spółek prawa handlowego powinny ponadto posiadać cechy typowe dla
tychże spółek.
Treść umowy spółki jawnej wynika z przepisów art. 3, art.22 § 1 oraz art. 25 ksh.
Pierwszym istotnym składnikiem umowy spółki jawnej wynikającym z art.22 ksh jest
zobowiązanie do prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą. Wedle tego przepisu spółką
jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną
spółką handlową.
Z art.3 ksh wynika, że umowa spółki jawnej powinna zawierać:
- zobowiązanie wspólnika do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu,
- zobowiązanie do wniesienia wkładu do spółki.
Są to elementy przedmiotowo istotne umowy spółki jawnej.
Ponadto zaś art.25 ksh stanowi, że umowa spółki jawnej powinna zawierać:
- firmę i siedzibę spółki,
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- określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
- przedmiot działalności spółki,
- czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.255
Na samym wstępie należy zwrócić uwagę na okoliczność, że postanowienia, o których
mowa w art.25 ksh, są składnikami koniecznymi, obligatoryjnymi umowy, niezbędnymi dla
nadania spółce wymaganego przez ustawę kształtu prawnego oraz dla uzyskania wpisu spółki
do rejestru.256 Elementy umowy, o których mowa wyżej stanowiące w sumie wraz z elementami
przedmiotowo istotnymi minimalną, konieczną treść umowy spółki jawnej, nie są jednak
w całej rozciągłości tożsame z elementami przedmiotowo istotnymi (tzw.essentialia negotii)
tej umowy, a więc determinującymi ważność umowy. Nie wszystkie elementy treści czynności
prawnej przewidziane w art.25 ksh należy uznać za istotne składniki czynności prawnej.
Do powstania spółki jawnej konieczne jest porozumienie w sprawie prowadzenia określonego
przedsiębiorstwa,

uzgodnienie

firmy,

wkładów

i

przedmiotu

działalności

spółki.

Część z określonych w art. 25 ksh składników czynności prawnej doprecyzowuje essentialia
negotii przewidziane w art. 3 i 22 ksh, o których była mowa wyżej (np. wymóg określenia
firmy, wkładów i przedmiotu przedsiębiorstwa). Pozostałe wymogi uzgodnienia siedziby,
czasu trwania, jeżeli ma być on oznaczony i oznaczenia wartości wkładów nie stanowią
przedmiotowo istotnych składników czynności prawnej.257 Jaka jest tego konsekwencja?
Brak w umowie spółki postanowień, które nie stanowią elementów przedmiotowo
istotnych, należących do elementów koniecznych, dotyczących określenia siedziby i wartości
wnoszonych przez każdego wspólnika wkładów, nie determinuje nieważności umowy spółki.
Stanowić może jedynie przeszkodę do zarejestrowania spółki. Umowa spółki, która nie zawiera
określenia siedziby spółki lub wyceny wartości poszczególnych wkładów, oceniona przez
pryzmat art.58§3kc pozostaje ważna. Art. 58§3 kc, stanowi, że jeżeli nieważnością jest
dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych
części.258 Kierując się tą dyrektywą, należy również uznać, że jeżeli czas trwania spółki nie jest
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oznaczony w umowie, to umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Konsekwencją tego
jest możliwość uzupełnienia braku w tym zakresie w procedurze rejestrowej przed Krajowym
Rejestrem Sądowym. Sąd rejestrowy wyznaczy spółce w organizacji stosowny termin do jego
usunięcia pod rygorem odmowy wpisu do rejestru (art.165 ksh). Wspólnicy będą natomiast
mogli uzupełnić umowę w związku ze zgłoszeniem spółki do sądu rejestrowego
(art.26 § 1 pk1 ksh i art.34 ust.1 pkt1 i 3 ustawy o KRS). Inna wykładnia prowadziłaby do
naruszenia interesów zarówno wspólników, jak i kontrahentów spółki.259 Część autorów stoi na
stanowisku, że braki w zakresie takich elementów obligatoryjnych, jak siedziba, czy ogólna
wartość wkładów, które nie powodują nieważności umowy, będą stanowić podstawę odmowy
wpisu spółki do rejestru. W tym przypadku powstaje możliwość ponownego zgłoszenia spółki
do rejestru po uzupełnieniu umowy o brakujące elementy.260 Stanowisko doktryny nie jest
w tej mierze jednolite, stąd też autor odnosząc się do tej kwestii przedstawia stanowisko
dominujące, do którego sam się przychyla, choć wśród licznych, przywołanych w przypisach
komentarzy można odnaleźć również poglądy nie popierające niektórych wybranych
i opisywanych tu rozwiązań. Są i tacy, którzy stoją na stanowisku, że wszystkie elementy
wymienione w art.25 pkt 1-3 ksh uznać należy za przedmiotowo istotne, których brak pociąga
za sobą nieważność umowy spółki jawnej.261 Omawiana kwestia jest uznawana w literaturze za
kontrowersyjną.
W przypadku zaś nieważności umowy spółki, a więc braku elementów przedmiotowo
istotnych, sąd zobowiązany jest odmówić wpisu spółki do rejestru. W tym przypadku
nieważność umowy spółki nie może ulec konwalidacji i umowa taka powinna na nowo zostać
zawarta.262
Odnosząc się do każdego z tychże elementów należy poczynić następujące uwagi.
Odpowiedź na pytanie, w jaki sposób może zostać oznaczona firma spółki jawnej znaleźć
można w art.24 ksh. Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy)
wszystkich wspólników albo nazwisko, albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników
oraz dodatkowe oznaczenie "spółka jawna''. Na mocy § 2: Dopuszczalne jest używanie w
obrocie skrótu "sp. j.'' Wedle niektórych autorów naruszenie przepisów o firmie nie powoduje
nieważności całej umowy i nie stanowi podstawy do kwestionowania istnienia spółki.

Nita-Jagielski G., red. Bieniak: Kodeks...; Sołtysiński S., red. Sołtysiński S., Kodeks...; Szajkowski, red.
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Brak firmy lub jej wadliwość stanowi natomiast przeszkodę do rejestracji spółki i powinien być
oceniany w kontekście konieczności uzupełnienia braku w tym zakresie. Większość jednak stoi
na stanowisku, że brak firmy jest brakiem w zakresie elementu przedmiotowo istotnego,
co pociąga za sobą nieważność całej umowy spółki.263
Odnośnie siedziby spółki, przyjmuje się powszechnie, że istnieje tutaj swoboda co do
wyboru miejscowości stanowiącej siedzibę spółki ograniczona do terytorium państwa oraz
zasadami rozsądku czy funkcjonalnym powiązaniem z działalnością. Co do zasady więc
przyjmuje się, że powinna łączyć się z miejscem prowadzenia działalności przez spółkę lub
miejscem zamieszkania wspólników, którzy mają prawo reprezentacji.264 Samo podanie
miejscowości w umowie spółki na oznaczenie jej siedziby jest wystarczające.265
Nie ma obowiązku podawania adresu w umowie spółki. Co nie znaczy oczywiście, że adres nie
jest w ogóle zamieszczony w dokumentacji składanej do Krajowego Rejestru Sądowego.
Zmiana adresu w tej samej miejscowości nie oznacza więc zmiany siedziby spółki.
Brak określenia siedziby spółki, nie powoduje nieważności umowy spółki, stanowi jednak
przeszkodę dla rejestracji spółki (art.38 pkt1 lit.c ustawy o KRS).266
Wedle niektórych autorów komentarzy do siedziby spółki nie należy stosować
art. 41 kc, gdyż przepis ten ustala siedzibę, gdy nie została ona określona w statucie spółki.267
Wedle tego przepisu, jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą (...)
jest miejscowość, w której ma siedzibę (...) organ zarządzający. Wspólnicy powinni więc
określić siedzibę poprzez podanie miejscowości w umowie spółki.
W zaresie zobowiązania do wniesienia wkładu do spółki, jak i określenia wkładów
wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartości podniesienia wymaga, że w spółce jawnej,
jak i w pozostałych spółkach osobowych, każdy ze wspólników jest zobowiązany wnieść wkład
do spółki. W umowie spółki powinno zostać zawarte zobowiązanie wspólników do wniesienia
takiego wkładu, a więc mowa tu o wkładach zadeklarowanych.268
Wkłady powinny zostać zindywidualizowane przez określenie ich przedmiotu
i przypisane konkretnym wspólnikom. Wkład może mieć charakter kapitałowy, w formie
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pieniężnej lub praw majątkowych, może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności
rzeczy lub innych praw lub dokonaniu innych świadczeń, jak – tytułem przykładu – może być
wniesiony w postaci pracy własnej na rzecz spółki. W tym wypadku wkład stanowi wartość
pracy, która powinna być wyceniona.269
Wspólnicy powinni ponadto w umowie spółki określić wartość wkładów wnoszonych
do spółki.270 Wartość wkładów należy oceniać według ich wartości rynkowej, a w braku ceny
rynkowej – według rozsądnej oceny wspólników. Dopiero, gdy określenie tej wartości przez
wspólników budzi wątpliwości, zgodnie z art.48 ksh, uważa się, że wkłady wspólników są
równe.271 Niektórzy autorzy272 dopuszczają łączne określenie wartości wkładów.
Odnośnie przedmiotu działalności spółki, nie jest konieczne, aby przedmiot działalności
został w umowie spółki określony wedle Polskiej Klasyfikacji Działalności. Przedmiot
działalności może być określony ogólnie przez podanie branż potencjalnej działalności
spółki.273 Niektórzy autorzy uznają jednak uwzględnienie klasyfikacji PKD za zasadne,
chociażby w sposób opisowy, niekoniecznie przez powołanie się w umowie na jej oznaczenia
grupujące.274 Wymóg posłużenia się systematyką zawartą w PKD przewidziany został
w odniesieniu do spółek jawnych, których umowa zawierana jest przy wykorzystaniu wzorca
zamieszczonego w systemie teleinformatycznym275 niebędącego przedmiotem niniejszego
opracowania. Natomiast we wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców konieczne jest
podanie przedmiotu działalności spółki według klasyfikacji PKD, niezależnie od tego,
czy umowa spółki zawierana jest tradycyjnie, czy przy wykorzystaniu wzorca.276
Wymogu art.25 pkt 4 ksh (czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony) nie należy
traktować jako istotnego składnika czynności prawnej, którego brak determinowałby
nieważność umowy spółki. Czas trwania spółki powinien zostać określony w umowie spółki
tylko wtedy, gdy spółka jest tworzona na czas oznaczony. 277 Oznaczenie czasu trwania spółki
może nastąpić przez wyznaczenie daty kalendarzowej, której nadejście spowoduje przejście
spółki w stan likwidacji (np. do 31.12.2020 r.) lub przez określenie długości okresu czasu,
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na który spółka zostaje zawiązana (np. 10 lat od dnia zarejestrowania). 278 Jeżeli czas trwania
spółki nie jest oznaczony w umowie, to umowa została zawarta na czas nieoznaczony.
Z wielu powodów, w tym praktycznych, m.in. z uwagi na potrzebę rejestracji spółki,
umowa powinna zawierać – poza postanowieniami obowiązkowymi – nazwiska wspólników,
nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki, sposób reprezentacji,
siedzibę spółki, sposób podziału zysków i strat, a ponadto regulować istotne dla wspólników
wewnętrzne stosunki między nimi, a także między wspólnikami i spółką. 279 Przed zawarciem
umowy wspólnicy powinni w szczególności zapoznać się z postanowieniami art.37–57 ksh,
które regulują stosunki wewnętrzne spółki. Zasadą w tej dziedzinie jest autonomia woli stron.
W umowie spółki jawnej mogą ponadto zostać uregulowane takie kwestie, jak sposób zmiany
umowy (art.9 ksh), transfer praw i obowiązków wspólnika (art.10 ksh), reprezentacja spółki
(art.29 i art.30 ksh), prowadzenie spraw spółki (od art.38 do art.47 ksh), oznaczanie udziałów
wspólników w zyskach i stratach spółki (od art. 48 do art.52 ksh), zakaz konkurencji i tryb
udzielania zezwoleń w tym przedmiocie (art.56 ksh), partycypację wspólników w podziale
wspólnego majątku w razie wystąpienia wspólnika (art.65 ksh), powody rozwiązania spółki
(art.58 pkt 1 ksh) oraz skutki śmierci wspólnika (art. 60 i art.64 ksh), czy za prowadzenie spraw
spółki należy się wynagrodzenie (art.46 ksh) i jaka powinna być jego wysokość, termin
wniesienia i sankcje w przypadku niewykonania obowiązku wniesienia wkładów lub
nienależytego ich wniesienia (art.48 i 49 ksh), czy wspólnicy mają prawo domagać się odsetek,
kiedy i w jakiej wysokości (art.53 ksh), ewentualne ograniczenia dotyczące rozporządzania
przez wspólnika oznaczonymi prawami z tytułu uczestnictwa w spółce (art.55 ksh).280
3b. Umowa spółki partnerskiej
Tak jak w przypadku spółki jawnej, tak też w przypadku spółki partnerskiej, elementy
konieczne umowy spółki, to nie wyłącznie te elementy, które uznaje się za elementy
przedmiotowo istotne, ale także inne elementy wymienione w ustawie.281
Art.86 ksh stanowi: Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez
wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej
przedsiębiorstwo pod własną firmą. Wedle art.91 ksh umowa spółki partnerskiej powinna
zawierać:
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− określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki,
− przedmiot działalności spółki,
− nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność
za zobowiązania spółki, w przypadku przewidzianym w art. 95 § 2,
− w przypadku gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych
partnerów,
− firmę i siedzibę spółki,
− czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
− określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość.
W literaturze znaleźć można różne poglądy na temat charakteru poszczególnych
postanowień. Kontrowersje budzi kwestia, które z wymienionych wyżej składników umowy
muszą, a które mogą znaleźć się w umowie spółki, a ich brak nie będzie wpływał ani na ważność
umowy, ani też na procedurę wpisu spółki do rejestru. Przedstawiciele doktryny nie prezentują
tu jednolitego stanowiska. Zasadniczo bezsporna jest kwestia postanowień wymienionych
w art.91 pkt 3 i 4 ksh, które muszą znaleźć się w umowie wyłącznie we wskazanych w ustawie
przypadkach i nie stanowią essentiala negotii umowy spółki partnerskiej. 282 Wedle niektórych
autorów każda umowa spółki partnerskiej musi rozstrzygać kwestię wolnego zawodu
lub zawodów wykonywanych w ramach spółki, przedmiotu działalności spółki, firmy i siedziby
spółki oraz określać wkłady wnoszone przez poszczególnych wspólników. Konsekwencją
braku uregulowania w tym zakresie jest nieważność umowy spółki i uznanie, że nie doszło
do jej zawarcia.283 Różnie kształtują się poglądy odnośnie procedury wpisu spółki partnerskiej
do rejestru przedsiębiorców w tego typu przypadku. Jedni uznają, że sąd rejestrowy winien
wezwać wspólników do uzupełnienia treści umowy spółki284, inni, że powinien odmówić wpisu
spółki do rejestru.285 Zasadne jest odwołanie się w tym miejscu do uwag odnoszących się do
tej kwestii sformułowanych w ramach analizy zagadnienia umowy spółki jawnej, gdyż
stanowiska w tym zakresie kształtują się podobnie. Dalsze składniki wymienione w art.91 mogą
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uzupełniać treść umowy tylko wtedy, gdy tak postanowią wspólnicy spółki.286 Istnieje także
pogląd, że ich brak nie będzie stanowił przeszkody do wpisu, a w ich miejsce wejdą regulacje
ustawowe.287
Elementem koniecznym każdej spółki partnerskiej jest określenie wolnego zawodu,
który będzie wykonywany przez partnerów spółki.288 W ramach spółki partnerskiej można
wykonywać więcej niż jeden wolny zawód. Dlatego też tak ważne jest podanie, które wolne
zawody są wykonywane w ramach spółki289 i którzy partnerzy je wykonują.290 Do wniosku
o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców dołącza się dokumenty potwierdzające uprawnienia
do wykonywania wolnego zawodu. Kwestię, które zawody należą do kategorii wolnych
zawodów rozstrzyga art.88 ksh. Przepis ten wymienia takie zawody jak zawód adwokata,
aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego,
doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego,
księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej,
fizjoterapeuty, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego
i tłumacza przysięgłego. Od wejścia w życie przepisu liczba wolnych zawodów stale wzrasta.
W umowie spółki partnerskiej należy także określić przedmiot jej działalności, który
stanowi konkretyzację celu spółki, którym jest wykonywanie wolnego zawodu.291
Przedmiot działalności spółki partnerskiej nie powinien wykraczać poza wykonywanie
wolnego zawodu lub zawodów, których wykonywanie leży u podstaw powstania spółki.292
Tak, jak w przypadku spółki jawnej, nie ma obowiązku – przy opisie przedmiotu
działalności spółki – odwoływania się do klasyfikacji PKD293, często jednak w ten właśnie
sposób jest on oznaczany, gdyż upraszcza to jego oznaczenie we wniosku o wpis spółki
do KRS.294
Firma spółki partnerskiej, wedle art.90 ksh, powinna zawierać nazwisko co najmniej
jednego partnera, dodatkowe oznaczenie "i partner'' bądź "i partnerzy'' albo "spółka partnerska''
oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. Dopuszczalne jest używanie
w obrocie skrótu "sp.p.''. Firmy z oznaczeniem "i partner'' bądź "i partnerzy'' albo "spółka
partnerska'' oraz skrótu "sp.p.'' może używać tylko spółka partnerska.
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W zakresie oznaczenia w umowie siedziby spółki i czasu trwania spółki zastosowanie
znajdują uwagi sformułowane odnośnie siedziby i czasu trwania spółki jawnej. Co do siedziby,
wystarczy więc podanie w umowie miejscowości295 z pewnymi ograniczeniami, o których
mowa wyżej. Ze względu na możliwość powołania dla spółki partnerskiej zarządu, część
autorów dopuszcza odpowiednie stosowanie art.41 kc, podnosząc, że siedzibą takiej spółki jest
miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający.296
Wcześniejsze uwagi dotyczące wkładów wspólników w spółce jawnej dotyczące
kwestii, co może być przedmiotem wkładu, jak dokonuje się ich wyceny, na jakich zasadach
są one oznaczane w umowie oraz inne podniesione wcześniej kwestie, znajdą zastosowanie
również wobec wkładów partnerów spółki partnerskiej.297 W tym miejscu podkreślenia
wymaga kwestia na pierwszy rzut oka niedostrzegalna, a mianowicie rysująca się w literaturze
dystynkcja pomiędzy określeniem przedmiotu wkładu wnoszonego przez partnera do spółki,
a wartością tegoż wkładu. O ile to pierwsze stanowi postanowienie przedmiotowo istotne
(essentialia negotii) każdej umowy spółki partnerskiej, to określenie wartości wkładu nie,
mimo że jest uważane za postanowienie obligatoryjne.298
Kwestią dyskusyjną wśród przedstawicieli doktryny jest kwestia dopuszczalności
wnoszenia przez partnerów wkładów polegających na świadczeniu usług i pracy polegającej na
wykonywaniu wolnego zawodu, dla utworzenia którego powstała spółka.299 W literaturze
prezentuje się dwa przeciwległe poglądy. Wedle jednego świadczenie tychże usług lub pracy
zawsze będzie wkładem, mimo że partnerzy mogą wnieść także wkłady innego rodzaju.300
Wedle drugiego poglądu partnerzy zobowiązani są do wniesienia wkładów w innej postaci, zaś
świadczone przez nich w ramach wykonywania wolnego zawodu usługi i praca nie spełniają
wymogu wniesienia wkładów do spółki partnerskiej.301 Treść przepisu nie przesądza tej
kwestii, chociaż są tacy, którzy twierdzą, że umieszczenie tych elementów (wykonywanie
wolnego zawodu, wniesienie wkładu) w odrębnych punktach art.91 ksh prowadzi do takiej
właśnie konkluzji.302 Zdaniem autora niniejszej publikacji z samej treści regulacji nie możemy
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wyciagnąć wniosku, czy usługi i praca świadczone przez partnera spółki partnerskiej zawsze
stanowią jego wkład do spółki lub mogą taki wkład stanowić lub też nie mogą zostać uznane
za taki wkład i partnerzy zobowiązani są wnosić wkłady innego rodzaju. Wedle niektórych
autorów partnerzy mają w tym wypadku swobodę wyboru podstawy świadczenia czynności
zawodowych. Mogą zdecydować o świadczeniu pracy lub usług będących czynnościami
zawodowymi tytułem wkładu i w tym wypadku umowa powinna wyraźnie wskazywać rodzaj,
zakres i wartość wnoszonych usług i pracy.303
Z art.91 ksh nie wynika ustawowy wymóg oznaczenia wszystkich partnerów spółki,
to jednak, z uwagi na okoliczność, że umowa spółki jest umową cywilnoprawną, jej strony
powinny zostać w jej treści w sposób jednoznaczny określone przez podanie ich imion
i nazwisk.304
Ponadto art.91 ksh w pkt. 2 wskazuje na wymóg podania w umowie spółki imion
i nazwisk tych partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania
spółki, w przypadku przewidzianym w art. 95 § 2 kodeksu. Regułą jest, że partner nie ponosi
odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem w spółce
przez pozostałych wspólników wolnego zawodu, ani też za zobowiązania spółki będące
następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy
o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy
świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki. Ta zasada może zostać
zmodyfikowana w umowie społki partnerskiej, która może przewidywać, że jeden albo większa
liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej,
to jest bez wspomnianych tu ograniczeń. Takie poszerzenie odpowiedzialności może mieć
miejsce wyłącznie w umowie społki i musi to znaleźć wyraz w treści umowy, poprzez
wskazanie imienia i nazwiska partnera lub partnerów, którzy tą odpowiedzialność na siebie
przyjmują.305
Gdy w umowie spółki pominięty został problem reprezentacji spółki w czynnościach
sądowych i pozasądowych przez partnerów, każdy z nich na mocy ustawy to prawo może
wykonywać. Partnerzy mogą w umowie spółki przewidzieć, że prawo reprezentacji spółki
będzie powierzone tylko niektórym partnerom. Wówczas w zakresie wymogu wskazania
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partnerów, gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, umowa takiej spółki powinna
wskazywać ich imiona i nazwiska (art.95 ksh).306
Nadmienić wypada, że w spółkach partnerskich istnieje możliwość powołania zarządu,
co także musi znaleźć wyraz w umowie spółki. Jeżeli partnerzy decydują się na powierzenie
reprezentacji i prowadzenia spraw spółki zarządowi, umowa musi tą kwestię regulować,
bądź przez postanowienie o definitywnym powołaniu zarządu w umowie spółki przed jej
rejestracją, gdy partnerzy decydują się na zarządzanie spółką, jak w spółkach kapitałowych,
bądź przez postanowienie umowy na mocy którego powołanie zarządu będzie możliwe
następczo w uchwale.307
3c. Umowa spółki komandytowej
Wedle art.105 ksh umowa spółki komandytowej powinna zawierać:
− firmę i siedzibę spółki,
− przedmiot działalności spółki,
− czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
− oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
− oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec
wierzycieli (sumę komandytową).
Część autorów wymienione w art.105 ksh postanowienia umowy spółki komandytowej
uznaje, poza czasem trwania spółki, za pełniące funkcję postanowień przedmiotowo istotnych
(essentialia negotii) umowy spółki komandytowej.308 Niektórzy podkreślają, że przedmiotowo
istotnym postanowieniem jest także określenie stron umowy spółki z którego wynika, że w
spółce występują dwa różne rodzaje wspólników i wskazaniem roli, jaką w spółce będą pełnić
poszczególni wspólnicy, a więc komplementariusza czy komandytariusza spółki.309
Z art.104 ksh wynika treść oznaczenia firmy spółki komandytowej, która powinna
zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie "spółka
komandytowa''. § 2. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "sp.k.''. Po myśli § 3: jeżeli
komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne
brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem "spółka
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komandytowa''. Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą
fizyczną. § 4 stanowi, że nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczane w firmie
spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie
spółki, komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.
Elementy wymienione w punktach od 1 do 3 art.105 ksh, to jest określenie siedziby,
przedmiotu działalności spółki, czasu trwania, jeśli oznaczony należy interpretować w taki sam
sposób, jak przy spółce jawnej.
Siedzibą spółki komandytowej jest miejscowość wskazana przez wspólników,310 choć
i tutaj przedstawiciele doktryny chcieliby doszukać się pewnych ograniczeń nie wynikających
z ustawy.311 Część autorów stoi ponadto na stanowisku, że nie znajdzie tu odpowiedniego
zastosowania art.41 kc z uwagi na brak organu zarządzającego jako takiego.312 Trzeba uznać –
jak przy spółce jawnej – że, jest to kwestia dyskusyjna.
W umowie spółki komandytowej należy podać przedmiot i wartość wkładów
wnoszonych do spółki przez wspólników. Uwagi dotyczące wkładów sformułowane przy
omawianiu koniecznych elementów spółki jawnej znajdują zastosowanie również do spółki
komandytowej.313 Regułą jest uznanie, że określenie wartości wkładu w umowie, mimo
że obligatoryjne, nie stanowi essentialia negotii umowy spółki, w przeciwieństwie do
określenia jego przedmiotu.314 Pewne różnice pojawiają się jednak wobec wkładów
komandytariusza. Wedle bowiem art.107 ksh jeżeli wkładem komandytariusza do spółki jest
w całości lub w części świadczenie niepieniężne, umowa spółki określa przedmiot tego
świadczenia (aport), jego wartość, jak również osobę wspólnika wnoszącego takie świadczenie
niepieniężne. Komplementariusze mogą wnosić wkłady polegające na świadczeniu pracy.
Kontrowersyjna jest jedak kwestia wkładu komandytariusza będącego zobowiązaniem do
wykonania pracy lub świadczenia usług na rzecz spółki lub wynagrodzeniem za usługi
świadczone przy powstaniu spółki. Jedni uznają wyjątkową możliwość wnoszenia tego typu
wkładów, wskazując na problem związany z ich wyceną, podnosząc, że co do zasady nie mogą
Litwińska-Werner M.: Kodeks...; Szwaja J., Mika B., red. Sołtysiński S., Kodeks spółek handlowych.
Komentarz do art.1-150 KSH, Tom I, 2012, wyd.3.
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Szwaja J., Mika B., red. Sołtysiński S., Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art.1-150 KSH, Tom I, 2012,
wyd.3; Pinior P., red. Strzępka J.: Kodeks...; Szczurowski T., red. Jara Z.: Kodeks...; Włodyka S.: System...;
Szajkowski, red. Szajkowski: Kodeks...
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Szwaja J., Mika B., red. Sołtysiński S., Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art.1-150 KSH, Tom I, 2012,
wyd.3
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Litwińska-Werner M.: Kodeks...; Pinior P., red. Strzępka: Kodeks...; Szczurowski T., red. Jara Z.: Kodeks...;
Szwaja J., Mika B., red. Sołtysiński S., Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art.1-150 KSH, Tom I, 2012,
wyd.3; Włodyka S.: System...
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Pinior P., red. Strzępka: Kodeks...; Szczurowski T., red. Jara Z.: Kodeks...; Spyra, red. Bieniak: Kodeks...;
Szwaja J., Mika B., red. Sołtysiński S., Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art.1-150 KSH, Tom I, 2012,
wyd.3.
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one stanowić wkładu do spółki komandytowej, chyba że wartość innych wkładów
komandytariusza do spółki nie jest niższa od wysokości sumy komandytowej.315
Jeżeli komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka
akcyjna, zaś komandytariuszem jest wspólnik tej spółki, wkładu komandytariusza nie mogą
stanowić jego udziały w tej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcje tej spółki
akcyjnej.
Umowa spółki komandytowej, poza elementami, które są wspólne wszystkim umowom
spółek, powinna zawierać ponadto kwotowe oznaczenie zakresu odpowiedzialności każdego
komandytariusza

wobec

wierzycieli

(tzw.

sumę

komandytową)

(art.105

ksh).

Suma komandytowa to oznaczona cyfrowo kwota pieniężna w pieniądzu polskim
wyznaczająca górną granicę odpowiedzialności osobistej komandytariusza za zobowiązania
spółki komandytowej wobec jej wierzycieli.316 Sumę komandytową należy określić z osobna
dla każdego z komandytariuszy, ponieważ odnosi się do odpowiedzialności każdego
komandytariusza indywidualnie. Niedopuszczalne jest wedle większości przedstawicieli
doktryny ustalenie jednej wspólnej sumy komandytowej.317 Suma komandytowa może
przybierać także w stosunku do poszczególnych komandytariuszy wartość różną.318 Wedle
niektórych przedstawicieli doktryny powinna ona być wyrażona konkretnie, tj. cyfrowo
oznaczona, niedopuszczalne jest stosowanie przeliczników czy klauzul waloryzacyjnych.319
Są tacy przedstawiciele doktryny, którzy uważają, że nie ma przeszkód, aby suma
komandytowa została wyrażona w walucie obcej.320 Niedopuszczalne jest także ustanowienie
sumy komandytowej w symbolicznej kwocie np. 1 zł.321
W umowie spółki komandytowej poza obligatoryjnymi postanowieniami można także

Szczurowski T., red. Jara Z.: Kodeks...; Pinior P., red. Strzępka: Kodeks...; Szajkowski, red. Szajkowski:
Kodeks...
316
Litwińska-Werner M.: Kodeks...; Kidyba, w: Kodeks, t. I, 2007, s. 433 oraz w: Status prawny komandytariusza,
1998, s. 108; Kappes A., Odpowiedzialność, s. 138; Pinior P., red. Strzępka: Kodeks...; Szajkowski, red.
Szajkowski: Kodeks...; Szczurowski T., red. Jara Z.: Kodeks...; Szwaja J., Mika B., red. Sołtysiński, Kodeks spółek
handlowych. Komentarz do art.1-150 KSH, Tom I, 2012, wyd.3; Włodyka S.: System...
317
Litwińska-Werner M.: Kodeks...; Kidyba: Kodeks, t. I, 2007, s. 473; Pinior P., red. Strzępka: Kodeks...;
Rodzynkiewicz: Komentarz KSH, 2012, s. 167; Szczurowski T., red. Jara Z.: Kodeks...; Szwaja J., Mika B., red.
Sołtysiński S., Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art.1-150 KSH, Tom I, 2012, wyd.3; Kappes A., w:
System Prawa Handlowego, t. 2A, 2007, s. 646; Włodyka S.: System...; odmiennie Naworski J.P., w: Potrzeszcz,
Siemiątkowski, Komentarz KSH, t. I, 2001, s. 499.
318
Kidyba: Kodeks, t. I, 2007, s. 437; Strzępka J., red. Strzępka J.: Kodeks...; Szczurowski T., red. Jara Z.:
Kodeks...; Włodyka S.: System...
319
Naworski J.P., w: Potrzeszcz, Siemiątkowski, Komentarz KSH, t. I, 2001, s. 266.
320
Rodzynkiewicz, Komentarz KSH, 2007, s. 157; Naworski J.P., w: Potrzeszcz, Siemiątkowski, Komentarz KSH,
t. I, 2001, s. 500; Szczurowski T., red. Jara Z.: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, 2018, wyd.18, s.372;
Szwaja J., Mika I.B., w: Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Komentarz KSH, t. I, 2012, s. 886;.
321
Pinior P., red. Strzępka: Kodeks...; Szczurowski T., red. Jara Z.: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, 2018,
wyd.18; Włodyka S.: System Prawa Handlowego, tom 2, Kodeks Spółek Handlowych, 2012, wyd.2, art.105.
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zamieścić dalsze postanowienia dodatkowe, które nie są jednak przedmiotem zainteresowania
niniejszego artykułu.322

4. Podsumowanie
Podsumowując należy podnieść, że każda z opisanych tu umów, poza postanowieniami
typowymi, przejawia pewną specyfikę. Zasadniczo da się jednak zauważyć znaczne
podobieństwo wszystkich opisanych umów. Postanowienia obligatoryjne są z reguły
wyszczególnione w odrębnym przepisie dotyczącym danej spółki i w swym zasadniczym zrębie
pokrywają się. Takie elementy jak zobowiązanie wspólnika do dążenia do osiągnięcia
wspólnego celu, zobowiązanie do wniesienia wkładu do spółki oraz firma i siedziba spółki,
przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki, jeśli jest określony, oznaczenie wkładów
i ich wartości, jakie każdy wspólnik wnosi do spółki, powinny pojawić się w każdej umowie,
a sposób ich interpretacji prezentowany przez poszczególnych przedstawicieli doktryny
przejawia znaczne podobieństwa w odniesieniu do wszystkich spółek. Wobec wszystkich
opisanych spółek pojawia się zasadniczy problem w rozstrzygnięciu, które z postanowień
stanowią essentialia negotii umowy danego rodzaju spółki, a które uznaje się za obligatoryjne
bez przypisywania im cechy przedmiotowej istotności. Mimo iż konsekwencje rozstrzygnięcia
mogą być daleko idące i łączyć się z nieważnością umowy w przypadku braku postanowienia
stanowiącego element przedmiotowo istotny, trudno znaleźć jedno prawidłowe rozwiązanie dla
podniesionej tu kwestii. Wiele zależy od praktyki orzeczniczej sądów rejestrowych. To bowiem
często sądy rejestrowe danego okręgu na etapie rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego opowiadają się za obraną przez siebie interpretacją, odmawiając
wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców KRS lub wzywając do uzupełnienia braku
w zależności od rodzaju uchybienia w treści umowy. W przypadku braku postanowień
przedmiotowo istotnych sąd rejestrowy odmawia wpisu spółki do rejestru ze względu na
nieważność umowy. W przypadku zaś innych postanowień obligatoryjnych, co do zasady
wzywa do uzupełnienia umowy w wymaganym zakresie. Stąd też poruszone w niniejszym
rozdziale kwestie mają tak ważkie naukowe i praktyczne znaczenie.
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THE OBLIGATORY CONTENT OF PARTNERSHIPS' AGREEMENTS
Summary: The subject of this scientific publication is the obligatory content of commercial
partnerships' agreements, such as general partnership, limited liability partnership, limited partnership.
The foundation of each partnership requires concluding a partnership agreement. The agreements
concluded with the aim of foundation of those partnerships consist of many different provisions. The
analysis of the legal commercial regulation, commentaries and the agreements lead to the conclusion,
that those provisions can be divided into obligatory and non-obligatory provisions. The obligatory
provisions are the provisions, which should be incorporated into the agreement under the commercial
law directly. The non-obligatory provisions are the optional provisions, whereof incorporation to the
agreement depends on the will of the parties of the agreement. Therefore, partnerships' agreements
should consist of some necessary provisions and on those provisions the author of this publication
concentrates his efforts. Part of them is the same for each kind of partnership, but another part are
characteristic features for the specified type of partnership.
Keywords: partnership agreement, content, obligatory provisions, partnerships, general partnership,
limited liability partnership, limited partnership
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Libor Klimek323

MARKET ABUSE AND EUROPEAN CRIMINAL LAW
Abstract: The contribution deals with the criminal context of market abuse at European Level. It is divided into
four sections. The first section introduces general background and legal framework of market abuse. While the
second section analyses criminal responsibility for market abuse, the third section analyses relevant conducts
defined as criminal offences. The last fourth section is focused on criminal sanctions. The most frequently used
method has been the analytical method of research. This method has been used as regards analyses and assessments
of literary sources and legislation. Another used method has been the comparative method of research. Last but
not least the synthetic method of research has been used.
Keywords: Market manipulation, insider dealing, unlawful disclosure of non-public information (unlawful
disclosure of inside information), Regulation (EU) No 596/2014 on market abuses, Directive 2014/57/EU on
criminal sanctions for market abuse.

General Background and Legal Framework of Market Abuse (Introduction)
In the times of globalisation and unification of the global markets, the prohibition of insider
dealing can be found on all stock exchange markets. Two big competing markets, the European
Union (EU) and the United States of America (USA), are basing their regulations on different
premises. Although both of them prohibit insider dealing, the justification of this prohibition
and its objectives are different. As far as the EU is concerned, insider dealing is understood as
a breach, by a person in possession of inside information who uses it, of a general duty
of fairness towards the market and other uninformed market players.324
Practices in market manipulation may change over time and local regulators may need
to deal with different practices on different types of markets. Differences in what Member
States of the EU may regard as market manipulation may be susceptible to manipulative
arbitrage. Fragmentation may have the potential to undermine the integrity of markets across
the EU on the whole.325
In the EU the approximation of law was intended to improve the conditions for the
establishment and functioning of the internal market. The aim was to prevent the emergence of
obstacles to free trade and competition resulting from divergent development of national laws.
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as part of the project Prawo a gospodarka. Wyzwania dla Polski.
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SEREDYŃSKA, I. Insider Dealing and Criminal Law: Dangerous Liaisons. Heidelberg – Dordrecht – London
– New York: Springer, 2012, ISBN 978-3-642-22856-8, p. 2.
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CHIU, I. H.-Y. Regulatory Convergence in EU Securities Regulation. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law
International, 2008, ISBN 978-90-411-2688-9, p. 116.
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The diversity of national laws dealing with economic activities resulted in a need for common
rules for all market participants.326
The EU is the opinion that a genuine internal market for financial services is crucial for
economic growth and job creation. An integrated, efficient and transparent financial market
requires market integrity. The smooth functioning of securities markets and public confidence
in markets are prerequisites for economic growth and wealth. Market abuse harms the integrity
of financial markets and public confidence in securities and derivatives.
The principal legislative instrument regulating market abuse at the level of the EU is the
Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market
abuse327 [hereinafter “Regulation (EU) No 596/2014 on market abuse”]. This Regulation
establishes a common regulatory framework on insider dealing, the unlawful disclosure of
inside information and market manipulation (market abuse) as well as measures to prevent
market abuse to ensure the integrity of financial markets in the EU and to enhance investor
protection and confidence in those markets.328 On the one hand, the Regulation was adopted in
June 2014, but on the other hand, it has applied July 2016.
The Regulation (EU) No 596/2014 on market abuse replaced and repealed former
market abuse EU’s legislation, i.e. the Directive 2003/6/EC on insider dealing and market
manipulation329, which completed the EU’s legal framework to protect market integrity.
However, given the legislative, market and technological developments since the entry into
force of that Directive, which have resulted in considerable changes to the financial landscape,
that Directive was replaced and repealed by the Regulation (EU) No 596/2014 on market abuse.
This new legislative instrument was also needed to ensure that there are uniform rules and
clarity of key concepts and a single rule book. There was a need to establish a more uniform

BÖSE, M. The Connection of Internal Market Law and Criminal Law. In MÜLLER-GRAFF,
P.-Ch. et SELVIG, E. (eds.) Regulation Strategies in the European Economic Area. Berlin: Berliner
Wissenschafts-Verlag, 2011, ISBN 978-38305-1561-6, p. 116.
327
Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 th April 2014 on market
abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council
and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (as amended by the Regulation (EU)
2016/1033). Official Journal of the European Union, L 173/1, 12 th June 2014.
328
Article 1 of the Regulation (EU) No 596/2014 on market abuse.
329
Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council of 28 th January 2003 on insider dealing
and market manipulation (market abuse). Official Journal of the European Union, L 96/16 of 12 th April 2003.
See: KLIMEK, L. Effective Enforcement of Sanctions for Market Abuse in the EU: Introduction of Criminal
Sanctions. In: BĚLOHLÁVEK, A. J. – ČERNÝ, F. – ROZEHNALOVÁ, N. (eds.) Czech Yearbook of
International Law – Vol. 4 – Regulatory Measures and Foreign Trade. New York: Juris Publishing, 2013, pp. 105121; see also: SEREDYŃSKA, I. Insider Dealing and Criminal Law: Dangerous Liaisons. Springer: Heidelberg
– Dordrecht – London – New York, 2011, 278 pages.
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and stronger framework in order to preserve market integrity, to avoid potential regulatory
arbitrage, to ensure accountability in the event of attempted manipulation, and to provide more
legal certainty and less regulatory complexity for market participants. This Regulation aims at
contributing in a determining manner to the proper functioning of the internal market and should
therefore be based the Treaty on the Functioning of the EU330.331
The Regulation (EU) No 596/2014 on market abuse applies to:332
− financial instruments admitted to trading on a regulated market or for which a request for
admission to trading on a regulated market has been made;
− financial instruments traded on a multilateral trading facilitie, admitted to trading on
a multilateral trading facilitie or for which a request for admission to trading on a multilateral
trading facility has been made;
− financial instruments traded on an organised trading facility;
− financial instruments not covered by abovementioned points, the price or value of which
depends on or has an effect on the price or value of a financial instrument referred to in those
points, including, but not limited to, credit default swaps and contracts for difference.
Moreover, the Regulation (EU) No 596/2014 on market abuse also applies to behaviour
or transactions, including bids, relating to the auctioning on an auction platform authorised as
a regulated market of emission allowances or other auctioned products based thereon, including
when auctioned products are not financial instruments, pursuant to Regulation (EU) No
1031/2010 on the timing, administration and other aspects of auctioning of greenhouse gas
emission allowances333. Without prejudice to any specific provisions referring to bids submitted
in the context of an auction, any requirements and prohibitions in this Regulation referring to
orders to trade shall apply to such bids.
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Treaty on the Functioning of the European Union as amended by the Treaty of Lisbon. Official Journal of the
European Union, C 83/47 of 30th March 2010.
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Law. 3rd edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2014, p. 677 (1220 pages).
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Article 2(a)(b)(c)(d) of the Regulation (EU) No 596/2014 on market abuse.
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Commission Regulation (EU) No 1031/2010 of 12 th November 2010 on the timing, administration and other
aspects of auctioning of greenhouse gas emission allowances pursuant to Directive 2003/87/EC of the European
Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowances trading within the
Community. Official Journal of the European Union, L 302/1 of 18 th November 2010.
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Market abuse inhibits the full transparency which is essential for trading in integrated
financial markets. The rules outlaw three types of abuse:334
− market manipulation,
− insider dealing and
− unlawful disclosure of non-public information335.
First, market manipulation shall mean entering into a transaction or behaviour that gives
or is likely to give false or misleading signals as to the supply/demand of a financial instrument,
or secures or is likely to secure the price of a financial instrument at an abnormal level. It may
also consist of a transaction or behaviour by using a fictitious device or other form of deception,
disseminating misleading information, transmitting false or misleading information, providing
false or misleading inputs, or any action which manipulates the calculation of a benchmark.
Second, insider dealing arises where a person uses inside information by transacting,
on his own account or for the account of a third party, in a financial instrument to which that
inside information relates. Inside information is of a precise nature, which is not public, relating
to issuer(s) of financial instruments and which, if made public, would have a significant effect
on prices.
Third, unlawful disclosure of non-public information arises when a person possesses
inside information and discloses it to another person (for example, through leaking confidential
documents containing inside information), except if the disclosure is made in the normal
exercise of an employment, a profession or duties.
Many legal documents regarding the Regulation (EU) No 596/2014 on market abuse
have been adopted at the level of the EU. Since the adoption of this Regulation, the European
Commission has adopted a series of regulations that supplement or further clarify certain
aspects of the regulation. They cover, in particular:
− conditions applicable to buy-back programmes and stabilisation measures – the Regulation
(EU) 2016/1052 supplementing the Regulation (EU) No 596/2014 on market abuse with
regard to regulatory technical standards for the conditions applicable to buy-back
programmes and stabilisation measures336;

334
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disclosure of non-public information, the Directive 2014/57/EU on criminal sanctions for market abuse uses the
wording unlawful disclosure of inside information. See text below.
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− details regarding the insider lists that issuers of financial instruments must draw up – the
Regulation (EU) 2016/347 laying down implementing technical standards with regard to the
precise format of insider lists and for updating insider lists in accordance with Regulation
(EU) No 596/2014 on market abuse337;
− rules concerning the notification of suspicious orders or transactions – the Regulation (EU)
2016/378 laying down implementing technical standards with regard to the timing, format
and template of the submission of notifications to competent authorities according to the
Regulation (EU) No 596/2014 on market abuse338 and the Regulation (EU) 2016/957 with
regard to regulatory technical standards for the appropriate arrangements, systems and
procedures as well as notification templates to be used for preventing, detecting and
reporting abusive practices or suspicious orders or transactions339,
− rules on the presentation of investment recommendations – the Regulation (EU) 2016/958
supplementing the Regulation (EU) No 596/2014 on market abuse with regard to regulatory
technical standards for the technical arrangements for objective presentation of investment
recommendations or other information recommending or suggesting an investment strategy
and for disclosure of particular interests or indications of conflicts of interest340,
− rules on and market soundings – the Regulation (EU) 2016/959 laying down implementing
technical standards for market soundings with regard to the systems and notification
templates to be used by disclosing market participants and the format of the records in
accordance with the Regulation (EU) No 596/2014 laying down implementing technical

conditions applicable to buy-back programmes and stabilisation measures. Official Journal of the European Union,
L 173/34 of 30th June 2016.
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standards for market soundings with regard to the systems and notification templates to be
used by disclosing market participants and the format of the records in accordance with
Regulation (EU) No 596/2014 on market abuse341 and the Regulation (EU) 2016/960
supplementing Regulation (EU) No 596/2014 on market abuse with regard to regulatory
technical standards for the appropriate arrangements, systems and procedures for disclosing
market participants conducting market soundings342.
− technical means for appropriate public disclosure of inside information and for delaying the
public disclosure of inside information – the Regulation (EU) 2016/1055 laying down
implementing technical standards with regard to the technical means for appropriate public
disclosure of inside information and for delaying the public disclosure of inside information
in accordance with the Regulation (EU) No 596/2014 on market abuse343,
− procedures and forms for competent authorities exchanging information with the European
Securities Market Authority344 – the Regulation (EU) 2017/1158 laying down implementing
technical standards with regards to the procedures and forms for competent authorities
exchanging information with the European Securities Market Authority345.

Criminal Responsibility for Market Abuse
The introduction by all Member States of the EU of criminal sanctions for at least serious
market abuse offences is needed to ensure the effective implementation of EU’s policy on
fighting market abuse.

341

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/959 of 17 th May 2016 laying down implementing technical
standards for market soundings with regard to the systems and notification templates to be used by disclosing
market participants and the format of the records in accordance with Regulation (EU) No 596/2014 of the European
Parliament and of the Council. Official Journal of the European Union, L 160/23 of17 th June 2016.
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Commission Delegated Regulation (EU) 2016/960 of 17 th May 2016 supplementing Regulation (EU) No
596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the
appropriate arrangements, systems and procedures for disclosing market participants conducting market
soundings. Official Journal of the European Union, L 160/29 of 17th June 2016.
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Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1055 of 29 th June 2016 laying down implementing technical
standards with regard to the technical means for appropriate public disclosure of inside information and for
delaying the public disclosure of inside information in accordance with Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and of the Council. Official Journal of the European Union, L 173/47 of 30 th June 2016.
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The European Securities Market Authority (known as ESMA) is an independent EU Authority that contributes
to safeguarding the stability of the EU’s financial system by enhancing the protection of investors and promoting
stable and orderly financial markets. See: <https://www.esma.europa.eu>
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Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1158 of 29 th June 2017 laying down implementing technical
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The adoption of administrative sanctions by Member States were insufficient to ensure
compliance with the rules on preventing and fighting market abuse. The evaluation of the
national regimes for administrative sanctions under the Directive 2003/6/EC on insider dealing
and market manipulation, replaced and repealed by the Regulation (EU) No 596/2014 on market
abuse, showed that not all national competent authorities had a full set of powers at their
disposal to ensure that they could respond to market abuse with the appropriate sanction.
In particular, not all Member States provided for pecuniary administrative sanctions for insider
dealing and market manipulation, and the level of sanctions varied widely among Member
States.346 Moreover, the report introduced by the High-Level Group on Financial Supervision
in the EU (de Larosière Group) of 2009 recommended that a sound prudential and conduct of
business framework for the financial sector must rest on strong supervisory and sanctioning
regimes. To that end, the Group considered that supervisory authorities must be equipped with
sufficient powers to act and that there should also be equal, strong and deterrent sanctions
regimes against all financial crimes, sanctions which should be enforced effectively, in order to
preserve market integrity. The Group concluded that Member States’ sanctioning regimes are
in general weak and heterogeneous.347
Not all Member States of the EU have provided for criminal sanctions for some forms
of serious breaches of national law on market abuse. Different approaches by Member States
undermine the uniformity of conditions of operation in the internal market and may provide an
incentive for persons to carry out market abuse in Member States which do not provide for
criminal sanctions for those offences. Therefore, minimum rules should be established with
regard to the definition of criminal offences committed by natural persons, liability of legal
persons and the relevant sanctions. Common minimum rules would also make it possible to use
more effective methods of investigation and enable more effective cooperation within and
between Member States.
At the EU level the leading legislative measure harmonising criminal sanctions for
market manipulation addressed for Member States is the Directive 2014/57/EU on criminal
sanctions for market abuse348. This Directive establishes minimum rules for criminal sanctions
for market manipulation, for insider dealing and for unlawful disclosure of inside information
and to ensure the integrity of financial markets in the EU and to enhance investor protection
346

Report on Administrative Measures and Sanctions as well as the Criminal Sanctions available in Member States
under the Market Abuse Directive (MAD). Committee of European Securities Regulators, Paris, 2007.
347
Report of the High-Level Group on Financial Supervision in the European Union. Brussels, 2009.
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Directive 2014/57/EU of the European Parliament and of the Council of 16th April 2014 on criminal sanctions
for market abuse (market abuse directive). Official Journal of the European Union, L 173/179 of 12 th June 2014.
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and confidence in those markets.349 It should be applied taking into account the system
established by the Regulation (EU) No 596/2014 on market abuse.
The Directive 2014/57/EU on criminal sanctions for market abuse applies to:350
− financial instruments admitted to trading on a regulated market or for which a request for
admission to trading on a regulated market has been made;
− financial instruments traded on a multilateral trading facility, admitted to trading on
a multilateral trading facility or for which a request for admission to trading on a multilateral
trading facility has been made;
− financial instruments traded on an organised trading facility;
− financial instruments not covered by abovementioned points, the price or value of which
depends on, or has an effect on, the price or value of a financial instrument referred to in
those points, including, but not limited to, credit default swaps and contracts for difference.
Moreover, the Directive 2014/57/EU on criminal sanctions for market abuse applies also
to behaviour or transactions, including bids, relating to the auctioning on an auction platform
authorised as a regulated market of emission allowances or other auctioned products based
thereon, including when auctioned products are not financial instruments, pursuant to the
Regulation (EU) No 1031/2010 on the timing, administration and other aspects of auctioning
of greenhouse gas emission allowances. Without prejudice to any specific provisions referring
to bids submitted in the context of an auction, any provisions in the Directive referring to orders
to trade shall apply to such bids.
On the other hand, the Directive 2014/57/EU on criminal sanctions for market abuse
does not apply to:351
− trading in own shares in buy-back programmes, where such trading is carried out in special
cases in accordance with the Regulation (EU) No 596/2014 on market abuse,
− trading in securities or associated instruments as referred to in special cases in the Regulation
(EU) No 596/2014 on market abuse for the stabilisation of securities, where such trading
is carried out,
− transactions, orders or behaviours carried out in pursuit of monetary, exchange rate or public
debt management policy in accordance with the Regulation (EU) No 596/2014 on market

349

Article 1(1) of the Directive 2014/57/EU on criminal sanctions for market abuse.
Article 1(2)(a)(b)(c)(d) of the Directive 2014/57/EU on criminal sanctions for market abuse. See also: Criminal
sanctions for market abuse [online]. Available <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=
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abuse, transactions order or behaviours, activities in pursuit of the EU’s climate policy,
or activities in pursuit of the EU’s Common Agricultural Policy or of the EU’s Common
Fisheries Policy.

Relevant Conducts Defined as Criminal Offences
The Directive 2014/57/EU on criminal sanctions for market abuse regulates three criminal
offences, namely:
− market manipulation,
− insider dealing and
− unlawful disclosure of inside information352.
First, as far as market manipulation is concerned, Member States of the EU are obliged
to take the necessary measures to ensure that constitutes a criminal offence at least in serious
cases and when committed intentionally.353 Market manipulation shall comprise the following
activities:
− entering into a transaction, placing an order to trade or any other behaviour which: (i) gives
false or misleading signals as to the supply of, demand for, or price of, a financial instrument
or a related spot commodity contract; or (ii) secures the price of one or several financial
instruments or a related spot commodity contract at an abnormal or artificial level; unless
the reasons for so doing of the person who entered into the transactions or issued the orders
to trade are legitimate, and those transactions or orders to trade are in conformity with
accepted market practices on the trading venue concerned;
− entering into a transaction, placing an order to trade or any other activity or behaviour which
affects the price of one or several financial instruments or a related spot commodity contract,
which employs a fictitious device or any other form of deception or contrivance;
− disseminating information through the media, including the internet, or by any other means,
which gives false or misleading signals as to the supply of, demand for, or price of a financial
instrument, or a related spot commodity contract, or secures the price of one or several
financial instruments or a related spot commodity contract at an abnormal or artificial level,
where the persons who made the dissemination derive for themselves or for another person
an advantage or profit from the dissemination of the information in question; or
352

It should be noted that while the Regulation (EU) No 596/2014 on market abuses the wording unlawful
disclosure of non-public information, the Directive 2014/57/EU on criminal sanctions for market abuse uses the
wording unlawful disclosure of inside information. See text above.
353
Article 5(1) of the Directive 2014/57/EU on criminal sanctions for market abuse.
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− transmitting false or misleading information or providing false or misleading inputs or any
other behaviour which manipulates the calculation of a benchmark.
Market manipulation should be deemed to be serious in cases such as those where the
impact on the integrity of the market, the actual or potential profit derived or loss avoided, the
level of damage caused to the market, the level of alteration of the value of the financial
instrument or spot commodity contract, or the amount of funds originally used is high or where
the manipulation is committed by a person employed or working in the financial sector or in
a supervisory or regulatory authority.354
Second, as regards insider dealing, the Member States of the EU shall ensure that,
recommending or inducing another person to engage in insider dealing, constitute criminal
offences at least in serious cases and when committed intentionally.355 For the purposes of this
Directive, insider dealing arises where a person possesses inside information and uses that
information by acquiring or disposing of, for its own account or for the account of a third party,
directly or indirectly, financial instruments to which that information relates. This obligation
applies to any person who possesses inside information as a result of:
− being a member of the administrative, management or supervisory bodies of the issuer
or emission allowance market participant;
− having a holding in the capital of the issuer or emission allowance market participant;
− having access to the information through the exercise of an employment, profession
or duties; or
− being involved in criminal activities.
The use of inside information by cancelling or amending an order concerning a financial
instrument to which the information relates where the order was placed before the person
concerned possessed the inside information shall also be considered to be insider dealing.
In relation to auctions of emission allowances or other auctioned products based thereon
that are held pursuant to the Regulation (EU) No 1031/2010 on the timing, administration and
other aspects of auctioning of greenhouse gas emission allowances, the use of inside
information shall also comprise submitting, modifying or withdrawing a bid by a person for its
own account or for the account of a third party.
Recommending that another person engage in insider dealing, or inducing another
person to engage in insider dealing, arises where the person possesses inside information and:

354
355

Recital 11 of the Preamble to the Directive 2014/57/EU on criminal sanctions for market abuse.
Article 3(1) of the Directive 2014/57/EU on criminal sanctions for market abuse.
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− recommends, on the basis of that information, that another person acquire or dispose of
financial instruments to which that information relates, or induces that person to make such
an acquisition or disposal; or
− recommends, on the basis of that information, that another person cancel or amend an order
concerning a financial instrument to which that information relates or induces that person
to make such a cancellation or amendment.
The use of the recommendations or inducements amounts to insider dealing where the
person using the recommendation or inducement knows that it is based upon inside information.
It shall not be deemed from the mere fact that a person is or has been in possession of inside
information that that person has used that information and has thus engaged in insider dealing
on the basis of an acquisition or disposal, where its behaviour qualifies as legitimate behaviour
under the Regulation (EU) No 596/2014 on market abuse.
Third, as regards unlawful disclosure of inside information, Member States of the EU
shall take the necessary measures to ensure that it constitutes a criminal offence at least in
serious cases and when committed intentionally.356 Unlawful disclosure of inside information
arises where a person possesses inside information and discloses that information to any other
person, except where the disclosure is made in the normal exercise of an employment,
a profession or duties, including where the disclosure qualifies as a market sounding made in
compliance with the Regulation (EU) No 596/2014 on market abuse. In this case the onward
disclosure of recommendations or inducements amounts to unlawful disclosure of inside
information where the person disclosing the recommendation or inducement knows that it was
based on inside information.
Insider dealing and unlawful disclosure of inside information should be deemed to be
serious in cases such as those where the impact on the integrity of the market, the actual or
potential profit derived or loss avoided, the level of damage caused to the market, or the overall
value of the financial instruments traded is high. Other circumstances that might be taken into
account are, for instance, where an offence has been committed within the framework of
a criminal organisation or where the person has committed such an offence before.357

356
357

Article 4(1) of the Directive 2014/57/EU on criminal sanctions for market abuse.
Recital 11 of the Preamble to the Directive 2014/57/EU on criminal sanctions for market abuse.
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Criminal Sanctions
The Directive 2014/57/EU on criminal sanctions for market abuse obliges Member States of
the EU that they shall take the necessary measures to ensure that above mentioned offences are
punishable by effective, proportionate and dissuasive criminal penalties.358 The Directive does
not define these requirements, however, effectiveness re-quires that the sanction is suitable to
achieve the desired goal, i.e. observance of the rules; proportionality requires that the sanction
must be commensurate with the gravity of the conduct and its effects and must not exceed what
is necessary to achieve the aim; and dissuasiveness requires that the sanctions constitute an
adequate deterrent for potential future perpetrators.359
Member States shall take the necessary measures to ensure that market manipulation and
insider dealing are punishable by a maximum term of imprisonment of at least four years;
unlawful disclosure of inside information by a maximum term of imprisonment of at least two
years.
In order to ensure effective implementation of the European policy for ensuring the
integrity of the financial markets set out in the Regulation (EU) No 596/2014 on market abuse,
Member States should extend liability for the offences provided for in the Directive 2014/57/EU
on criminal sanctions for market abuse to legal persons through the imposition of criminal or
non-criminal sanctions or other measures which are effective, proportionate and dissuasive.
Such sanctions or other measures may include the publication of a final decision on a sanction,
including the identity of the liable legal person, taking into account fundamental rights, the
principle of proportionality and the risks to the stability of financial markets and ongoing
investigations.
The Directive 2014/57/EU on criminal sanctions for market abuse stipulates that
Member States of the EU shall ensure that legal persons can be held liable for above mentioned
offences committed for their benefit by any person, acting either individually or as part of an
organ of the legal person, and having a leading position within the legal person based on
a power of representation of the legal person; an authority to take decisions on behalf of the
legal person; or an authority to exercise control within the legal person.360 Moreover, legal
persons can be held liable where the lack of supervision or control, by a referred person,
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Article 7(1) of the Directive 2014/57/EU on criminal sanctions for market abuse.
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions: Towards an EU Criminal Policy: Ensuring the effective
implementation of EU policies through criminal law. European Commission, 2011, COM(2011) 573 final, p. 9.
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has made possible the commission of above mentioned offence for the benefit of the legal
person by a person under its authority.
Liability of legal persons does not exclude criminal proceedings against natural persons
who are involved as perpetrators, inciters or accessories in the offences.
As regards sanctions for legal persons, Member States of the EU shall ensure that a legal
person held liable is subject to effective, proportionate and dissuasive sanctions, which shall
include criminal or non-criminal fines and may include other sanctions, such as:361
− exclusion from entitlement to public benefits or aid;
− temporary or permanent disqualification from the practice of commercial activities;
− placing under judicial supervision;
− judicial winding-up;
− temporary or permanent closure of establishments which have been used for committing the
offence.
It should be noted that similar circumstances have been introduced in the other
legislative instruments at the EU level, especially in case of European crimes.362
On the one hand, the Directive 2014/57/EU on criminal sanctions should oblige Member
States of the EU to provide in their national law for criminal penalties in respect of insider
dealing, market manipulation and unlawful disclosure of inside information to which this
Directive applies. On the other hand, the Directive should not create obligations regarding the
application of such penalties or any other available system of law enforcement, to individual
cases.
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Angelika Koman363

ZASADY WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO W UMOWACH
GOSPODARCZYCH
Streszczenie: Zasada swobody umów, unormowana w art. 353 1 kodeksu cywilnego jest fundamentalną zasadą
prawa zobowiązań. Nie ma jednak charakteru absolutnego, a jej granice wyznaczają między innymi zasady
współżycia społecznego. Zasady współżycia społecznego to klauzula generalna, której podstawową funkcją jest
dostosowanie decyzji stosowania prawa do okoliczności konkretnej sprawy. Zarzut sprzeczności z zasadami
współżycia społecznego jest obecnie często podnoszony w sporach pomiędzy przedsiębiorcami. Celem artykułu
jest zatem odpowiedź na pytanie w jaki sposób sprzeczność z zasadami współżycia społecznego rozumiana jest
przez organ wydający decyzję stosowania prawa przy ocenie zgodności postanowień umownych na tle art. 3531
kodeksu cywilnego.
Słowa kluczowe: Klauzula generalna, zasady współżycia społecznego, zasada swobody umów, umowy
gospodarcze.

Uwagi wprowadzające
W gospodarce wolnorynkowej kapitalne znaczenie ma zasada swobody umów. Expressis verbis
zasada ta została wyrażona w art. 3531 kodeksu cywilnego364, który stanowi, że 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
społecznego. Jedno z trzech kryteriów wyznaczających granicę zasady swobody umów opiera
się konstrukcji normatywnej zasad współżycia społecznego. Pojęcie to jest istotne zarówno
z punktu widzenia teorii, jak i praktyki prawa. Analizując orzecznictwo polskich sądów
powszechnych zauważyć należy mnogość rozstrzygnięć wydanych w oparciu o zasady
współżycia społecznego. Ocena postanowień umownych pod kątem sprzeczności z zasadami
współżycia społecznego dokonywana jest bowiem procesie stosowania prawa. Coraz częściej
umowy w obrocie gospodarczym umowy zawierane są pod presją warunków ekonomicznych
i czasu, dlatego zarzut sprzeczności umowy bądź postanowień umownych z zasadami
współżycia społecznego często stawiany jest w sporach pomiędzy przedsiębiorcami.
Rozważania sygnalizują problematykę badawczą związaną ze stosowaniem zasad
współżycia społecznego w kontekście art. 3531 k.c. Ustalenie treści kryterium pozaprawnego
(w tym przypadku zasad współżycia społecznego) jest zawsze zadaniem podmiotu stosującego
prawo. Dlatego celem artykułu jest odpowiedź na pytanie w jaki sposób sprzeczność z zasadami
współżycia społecznego rozumiana jest przez organ wydający konkretną decyzję stosowania
prawa, przy ocenie zgodności postanowień umownych w sporach pomiędzy przedsiębiorcami.
363
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Opracowanie uwzględnia zarówno aktualną literaturę przedmiotu jak i orzecznictwo sądów,
w tym Sądu Najwyższego.
Zasada swobody umów
Uchwalony w okresie socjalistycznym kodeks cywilny początkowo postulował zasadę jedności
prawa cywilnego, która była kierunkową zasadą również w kontekście stosunków
zobowiązaniowych. Zasada ta stanowiła odzwierciedlenie koncepcji centralnego kierowania
procesami gospodarczymi w PRL. Przepis art. 3531 k.c. został wprowadzony do kodeksu
cywilnego dopiero nowelizacją z dnia 28 lipca 1990 roku

. Od tego momentu unormowana

365

została w polskim porządku prawnym fundamentalna zasada prawa zobowiązań - zasada
swobody umów366. Wprowadzenie tego przepisu stanowiło odzwierciedlenie zmian systemu
politycznego, gospodarczego i prawnego jakie zaszły w Polsce po 1989 r.
Wskazać należy, że zasada swobody umów jest swoistą zasadą prawa 367. W doktrynie
dominuje pogląd, że zasada prawa to kategoria normatywna, która utożsamia podstawowe dla
danej systemu prawa wartości, cele, funkcje368. Warto odnotować, że w teorii prawa wskazano
immamentne cechy tego pojęcia. Po pierwsze, zasady prawne to normy o najwyższej mocy
prawnej - konstytucyjnej bądź ustawowej. Po drugie, z uwagi na ich głęboki związek
z aksjologią, chronią wartości, które ustawodawca uznał za szczególnie cenne, i które
są podstawowe dla systemu prawa. Konstrukcyjnie o wadze tej zasady stanowi również to,
że przepis art. 3531 k.c. został umieszczony na początku księgi III kodeksu cywilnego i należy
go brać pod uwagę przy wykładni innych przepisów dotyczących prawa kontraktowego.
W doktrynie wskazuje się na bezpośredni związek zasady swobody umów z gwarancjami
konstytucyjnymi - zasadą wolności każdej jednostki wyrażonej w art. 31 Konstytucji RP 369,
a także zasadą wolności działalności gospodarczej, wyrażonej w art. 22 Konstytucji RP 370.
365

Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, (Dz.U. 1990 nr 55 poz. 321).
Koncepcja przyjęta w art. 3531 k.c. w znacznym stopniu opiera się na konstrukcji wolności umów z art. 55 k.
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byleby jego treść i cel umowy nie sprzeciwiały się porządkowi publicznemu, ustawie, ani dobrym obyczajom.
367
J. Wróblewski, Prawo obowiązujące a „ogólne zasady prawa”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”
1965, z. 42.; S. Wronkowska, M. Zieliński, Z. Ziembiński, Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa
1974; L. Leszczyński, Zasady prawa - założenia podstawowe, Studia Iuridica Lublinensia, vol. XXV, 1, 2016,
s. 11 i n.; L. Leszczyński, Zasady prawa. Ujęcie dogmatyczno-porównawcze, Studia Iuridica Lublinensia
vol. XXV, 1, 2016, s. 318 i n.
368
M. Safjan, [w:] System prawa prywatnego, Tom I, pod red. M. Safjana, Warszawa 2007, s.263.
369
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U.1997.78.483, dalej jako: "Konstytucja RP".
370
Zob. m.in. wyr. TK z 29 kwietnia 2003 r. (SK 24/02, OTK-A 2003, Nr 4, poz. 33), który wywodzi wolność
z art. 31 Konstytucji RP; a także wyr. TK z 13 września 2005 r. (K 38/04, OTK-A 2005, Nr 8, poz. 92) oraz
z 21 listopada 2005 r. (P 10/03, OTK-A 2005, Nr 10, poz. 116), które wskazują na ścisłą zależność zasady wolności
gospodarczej i wolności umów. Zob. również w tej kwestii także M. Safjan [w:] System prawa prywatnego,
Tom I, pod red. M. Safjana, Warszawa 2007, s. 137 i n.
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Zasadę swobody umów należy rozumieć przede jako dwie podstawowe kompetencje stron kompetencję do wyboru danego rodzaju umowy i kompetencję do swobody w kształtowaniu
treści tej umowy. Swoboda umów nie ma charakteru absolutnego, jej granica została
wyznaczona przez trzy kryteria - ustawę, właściwość (naturę) stosunku i zasady współżycia
społecznego. Skutkiem przekroczenia granic swobody umów jest uznanie czynności prawnej
(umowy) za dokonaną poza zakresem ustawowej kompetencji i nieważną w całości lub części
na podstawie art. 58 § 1 i 3 k.c.
Zasady współżycia społecznego
Jedna z granic zasady swobody umów wyznaczona została przez kryterium zasad współżycia
społecznego. Wskazać należy, że w tym kontekście przepis art. 3531 k.c. opiera się na
konstrukcji normatywnej klauzuli generalnej. Pojęcie klauzuli generalnej nie zostało
zdefiniowane w języku prawnym. Jest pojęciem języka praktyki i doktryny prawniczej.
W teorii prawa pojęcie to rozumiane jest niejednolicie. Przyjąć jednak należy, że właściwe jest
rozumienie tego pojęcia ustalone przez prof. Leszka Leszczyńskiego 371, który ujmuje klauzule
generalną jako część przepisu prawnego, który upoważnia podmiot stosujący prawo do oparcia
decyzji prawnej na kryteriach pozaprawnych. Nadmienić również należy, że ustawodawca
posługując się w akcie prawnym kryterium pozaprawnym, świadomie kreuje luz decyzyjny.
Zastosowanie kryterium pozaprawnego w konstrukcji art. 3531 k.c. pozwala dostosować
regulację do zmienności stosunków gospodarczych. Ustalenie treści kryterium zasad
współżycia społecznego każdorazowo następuje w procesie stosowania prawa.
Sam termin „zasady współżycia społecznego” pochodzi z prawa radzieckiego.
W polskim systemie prawnym zasady pojawiły się po II wojnie światowej. Wprowadzone
dekretem z 18 lipca 1950r.372, a następnie utrzymane w obowiązującym do dziś kodeksie
cywilnym z 1964 r., zastąpiły występujące w kodeksie zobowiązań z 1933r. klauzule dobrej
wiary, dobrych obyczajów czy słuszności. Do 1989r. wykładnia zasad była mocno przeniknięta
radziecką ideologią, przede wszystkim z uwagi na jej pochodzenie, jak i powiązanie zasad
z zasadami współżycia społecznego "Rzeczpospolitej Ludowej". Wraz z transformacją systemu
politycznego i gospodarczego w Polsce, zasady współżycia zostały utrzymane, a z konstrukcji
L. Leszczyński, Generalne klauzule odsyłające - ujęcie teoretycznoprawne, Annales UMCS 2016, Vol 63,
No 2 (2016), s. 13; L. Leszczyński, G. Maroń, Pojęcie i treść zasad prawa i generalnych klauzul odsyłających.
Uwagi prawnoporównawcze, Annales UMCS, Sectio G, 2013, Vol. 6, nr 1, s.82; L. Leszczyński, G. Maroń,
Zasady prawa i generalne klauzule odsyłające w operatywnej wykładni prawa, Annales UMCS, Sectio G, 2013,
Vol. 60, nr 2, s. 146, L. Leszczyński, Praworządne stosowanie prawa a klauzule generalne, PiP 1989, z.11, s. 56.,
L. Leszczyński, Zmiany w prawie a klauzule generalne, Annales UMCS 1987, Vol. 34, s. 223.
372
Ustawa z dnia 18 lipca 1950r. przepisy ogólne prawa cywilnego (Dz.U. Nr 34, poz. 311) dalej jako:" p.o.p.c".
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został usunięty człon odnoszący się do "Rzeczpospolitej Ludowej". Pomimo tego, pojęcie zasad
współżycia społecznego, przez wielu jest obecnie kojarzone negatywnie, dlatego w toczącej się
od lat debacie postulowało się odejście od zasad współżycia społecznego373. Nie bez znaczenia
pozostaje również to, że takie pojęcia jak słuszność, dobre obyczaje czy rozsądek wprowadzone
zostają do stosunkowo nowych regulacji w kodeksie cywilnym.
Wskazać jednak należy, że zasady współżycia społecznego funkcjonują obecnie bez
jakichkolwiek odesłań do ustroju i ideologii PRL. Należy uznać, że zasady współżycia
społecznego wyrażają zasady zawarte w demokratycznie uchwalonej Konstytucji RP z 1997 r.,
a tym samym wyrażają wartości powszechnie akceptowane społecznie, powszechnie uznane
w kulturze społeczeństwa europejskiego i stanowiące jej składnik374. Zdaniem Z. Radwańskiego
i M. Zielińskiego zasady współżycia społecznego opierają się na zasadach wzajemnego
zaufania, życzliwości, uczciwości i służebności w działalności gospodarczej, a przez to zasady
współżycia społecznego stają się swoistym wyznacznikiem gospodarki wolnorynkowej.
Wyróżnia się koncepcje normatywną i sytuacjonistyczną postrzegania zasad współżycia
społecznego. Według pierwszej koncepcji zasady współżycia społecznego powinny być
rozumiane jako zespół reguł postępowania, o charakterze abstrakcyjnym i generalnym,
zbliżonym do systemu norm prawnych375. Według drugiej koncepcji, rozumienie zasad opiera
się na stwierdzeniu, że zasad nie da się in abstracto zdefiniować. To rolą podmiotu stosującego
prawo, przy rozważeniu wszystkich okoliczności konkretnej sprawy jest kryterium do którego
zasady współżycia społecznego odsyłają.
Nakaz respektowania zasad współżycia społecznego zawarty w art. 3531 k.c. powinien
być rozumiany jako nakaz takiego uregulowania stosunku prawnego, który nie będzie
sprzeciwiał przyjętym w społeczeństwie wartościom takim jak, uczciwość słuszność,
sprawiedliwość, lojalność, równość stron. W orzecznictwie podkreśla się, że ocena
postanowień umownych pod kątem ewentualnej sprzeczności z zasadami współżycia
społecznego w kontekście 3531 k.c. pozostawać powinna w ścisłym związku z całokształtem
okoliczności sprawy. Takie rozstrzygnięcie powinno być stosowane w sytuacji wyjątkowej,

Po 1989 r. przedstawiciele doktryny zaczęli formułować postulaty zmian klauzul generalnych, polegające
na dostosowaniu ich do nowego ustroju — por. M. Safjan: Klauzule generalne w prawie cywilnym przyczynek do
dyskusji, PiP 1990, z. 11, s. 56; T. Zieliński: Klauzule generalne w nowym porządku konstytucyjnym, PiP 1997,
z. 11–12, s. 143; L. Leszczyński: Dobre obyczaje zamiast zasad współżycia społecznego, Rzeczpospolita 1998,
nr 25; T. Justyński: Nadużycie prawa w polskim prawie cywilnym, Kraków 2000, s. 111 i n.
374
Z. Radwański, M. Zieliński [w:] System prawa prywatnego, Tom I, pod red. M. Safjana, Warszawa 2007,
s. 337–338.
375
Pyziak- Szafnicka, [w:] System prawa prywatnego, Tom I, pod red. M. Safjana, Warszawa 2007, s. 803.
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uzasadniającej zastosowanie art. 58 § 2 k.c. Ponadto, każdorazowo w rozstrzygnięciu takim
organ stosujący prawo powinien wskazać jakie dokładnie zasady zostały naruszone.
Sprzeczność postanowień umownych z zasadami współżycia społecznego na tle
art. 353 1 k.c. w orzecznictwie
Jak zostało wskazane powyżej, każdorazowo ustalenie treści zasad współżycia społecznego ma
miejsce na etapie stosowania prawa, przez podmiot wydający taką decyzję. Analizując
orzecznictwo zauważyć jednak można pewne powtarzające się kryteria. Spora część orzeczeń
odnosi się do takich kryteriów jak równość faktyczna stron, słuszność kontraktowa.
Do ich naruszenia najczęściej dochodzi poprzez niewłaściwe ukształtowanie praw
i obowiązków stron umowy, bądź wysokości świadczeń wzajemnych pomiędzy stronami.
W orzecznictwie powszechnie akceptowany jest pogląd, że dysproporcja pomiędzy
świadczeniami wzajemnymi stron nie wystarcza do uznania umowy za sprzeczną z zasadami
współżycia społecznego376. Ramy swobody umów pozwalają na nieekwiwalentność świadczeń,
jeżeli strony wyrażą na to zgodę377. Nierówność taka może jednak być uznana za sprzeczną,
gdy jest rażąca bądź wynika z zachwianej zasady autonomii stron. (Niniejsza problematyka
zostanie rozwinięta w studium przypadku poniżej).
Równie często jako kryterium przyjmuje się zasadę dobrej wiary i uczciwości.
W orzecznictwie w sposób bezsprzeczny przyjęto, że w relacjach między przedsiębiorcami
zasady współżycia społecznego należy rozumieć jako zasady uczciwego obrotu, rzetelnego
postępowania, lojalności, zaufania w stosunku do partnera umowy. Każda ze stron powinna
powstrzymać się od wszelkich zachowań, które świadczą o braku respektu dla interesów
partnera bądź wywołują uszczerbek w tych interesach378. Za sprzeczność z zasadami współżycia
społecznego przyjmuje się również naruszenie zasady wolności działalności gospodarczej
i wolności konkurencji.
Studium przypadku - Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie
o sygn. akt IV CSK 804/14379
Stan faktyczny sprawy sprowadza się do tego, że w latach od lipca 2005 do marca 2008 powoda
łączyła z pozwanym umowa, na mocy której pozwany w ramach prowadzonej przez siebie
działalności

gospodarczej,

zobowiązany

był

produkować

i

dostarczać

Wyrok SA w Gdańsku z 8 marca 2013 r., sygn. akt V ACa 25/13, LEX nr 1321932.
Wyrok SN z 25 maja 2011 r., sygn. akt II CSK 528/10, LEX nr 794768.
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Wyrok SN z 18 kwietnia 2013r., sygn. akt II CSK 557/12, OSNC 2014/2/13.
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376
377

126

powodowi

REGULACJE PRAWNE A FUNKCJONOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI

(powód zajmował się produkcją maszyn) wyroby, określone w umowie jako usługi elektryczne.
W postanowieniach umownych znalazł się zapis, w myśl którego w przypadku podjęcia przez
pozwanego pracy lub świadczenia usług określonych w umowie, na rzecz innego podmiotu
i wykorzystywania przez pozwanego wiedzy nabytej podczas współpracy z powodem
w okresie obowiązywania umowy i do 12 miesięcy po jej zakończeniu, pozwany zapłaci karę
umowną w wysokości 100.000 zł. Clou problemu stanowił fakt, że po rozwiązaniu umowy,
ale przed upływem 12 miesięcy, pozwany świadczył wyroby określone jako usługi elektryczne
na rzecz innego podmiotu, który podobnie jak powód zajmował się produkcją analogicznych
maszyn. Zdaniem powoda, pozwany działaniem tym naruszył zakaz konkurencji, wobec czego
złożył pozew, w którym domagał się zasądzenia z tego tytułu kary umownej w wysokości
100 tys. zł. od powoda na rzecz pozwanego.
Sąd I instancji uwzględnił częściowo powództwo, orzekając co do istoty, że pozwany
naruszył łączący strony zakaz konkurencji, zaś co do kwoty, że żądana kwota jest rażąco
wygórowana. Strona pozwana wniosła apelacje od tego wyroku. Sąd II instancji uznał apelacje
za zasadną uzasadniając, że postanowienie umowne o zakazie podejmowania przez pozwanego
pracy u innych podmiotów zajmujących się działalnością konkurencyjną opatrzone rygorem
kary umownej, bez żadnego świadczenia wzajemnego, jest niezgodne z zasadami współżycia
społecznego, co skutkuje tym, że postanowienie takie jest nieważne na podstawie art. 58 k.c.
Sąd uzasadnił, że sprzeczność z zasadami współżycia społecznego polegała na tym, że taki
zapis umowny pozbawiał pozwanego możliwości uzyskania środków na utrzymanie siebie
i rodziny.
Powód wniósł skargę kasacyjną. W skardze tej, powód zarzucił naruszenie prawa
procesowego. Jednakże co do naruszenia prawa materialnego, powód podniósł następujące
naruszenia: 1) błędną wykładnię i zastosowanie art. 3531 w zw. z art. 483 § 1 i 473 § 1 k.c.
polegające na wadliwym przyjęciu, że nie mieści się w granicach swobody umów zawieranych
pomiędzy przedsiębiorcami nieodpłatne zobowiązanie się do okresowego powstrzymania się
od współpracy z innymi podmiotami w zakresie czynności wykonywanych dla
dotychczasowego kontrahenta, pod rygorem zapłaty kary umownej 2) art. 3531 w zw. z art. 58
§ 2 i art. 5 k.c. polegające na uznaniu takiego postanowienia umownego za dotknięte
nieważnością, pomimo że w świetle art. 3531 k.c. nieekwiwalentność świadczeń nie wystarcza
do uznania, że jest ono sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a w końcu
3) art. 65 § 1 i 2 k.c. przez wadliwą wykładnię umowy, ograniczoną do jej literalnego
brzmienia.
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Sąd Najwyższy uznał skargę za zasadną, uzasadniając, że zarówno w piśmiennictwie,
jak i judykaturze przyjmuje się bezsprzecznie, że z art. 3531 k.c. wynika przyzwolenie na
nierówność stron umowy, a co za tym idzie nieekwiwalentność ich sytuacji prawnej. Zdaniem
Sądu, zasadniczo nie są wymagane okoliczności, które taką nierówność miałyby
usprawiedliwiać. Zdaniem Sądu oznacza to również dopuszczalność zawarcia w umowie
tzw. klauzuli konkurencyjnej bez ekwiwalentu380. Jednakże Sąd skonstatował, że umowa
obiektywnie niekorzystna dla jednej ze stron umowy, zasługiwałaby na negatywną ocenę
moralną i uznanie ją za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego. Taka sytuacja może
mieć miejsce gdy do ukształtowania stosunku umownego dochodzi w sposób wyraźnie
krzywdzący przy wykorzystaniu przez drugą stronę silniejszej pozycji, a więc pod presją
faktycznej przewagi kontrahenta381.
Podkreślić należy, że każdorazowo stwierdzenie, że umowa została zawarta
z naruszeniem zasadami współżycia społecznego, z uwagi na skutek w postaci nieważności
umowy, nakazuje niezwykłą ostrożność przy kwalifikowaniu umowy, jako naruszającej zasady
lojalności kontraktowej. Uzasadnione jest to tylko w przypadkach "wyjątkowej, szczególnej
intensywności naruszenia oraz związanego z tym pokrzywdzenia jednej ze stron". Oznacza to,
że przy ocenie sprzeczności z zasadami współżycia społecznego kapitalne znaczenie ma taki
fakt, jak wykorzystanie silniejszej pozycji strony dla narzucenia warunków niekorzystnych
i prowadzących do rażącego pokrzywdzenia strony o słabszej pozycji. Sąd w rozstrzygnięciu
pokreślił również, że kryteria słuszności kontraktowej mogą być w pewnym stopniu
zróżnicowane w zależności od tego, czy chodzi o stosunki konsumenckie, czy o stosunki
pomiędzy profesjonalistami (przedsiębiorcami).
Zakończenie
Jedna z trzech granic zasady swobody umów wyznaczona została przez zasady współżycia
społecznego. Umieszczenie tej konstrukcji w treści przepisu art. 3531 k.c. jest uzasadnione.
Klauzule generalne stosuje się, gdy konieczne jest zapewnienie elastyczności przepisów,
szczególnie gdy rozstrzyga się w sytuacjach, które nie są oczywiste i z uwzględnieniem
wyjątkowych okoliczności. W orzecznictwie sądowym przez zasady współżycia społecznego
często rozumie się zasadę równości stron umowy. Wskazać jednak należy, że nie każdą
nierówność stron umowy uznać można za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego,
Wyrok SN z dnia 11 września 2003 r., III CKN 579/01, OSP 2005, Nr 3, poz. 38; Wyrok SN z dnia 5 grudnia
2013 r., V CSK 30/13, LEX nr 1422123.
381
Wyrok z dnia 18 marca 2008 r., IV CSK 478/07, LEX nr 371531; Wyrok SN z dnia 26 maja 2011 r., II CSK
528/10, LEX nr 794768.
380

128

REGULACJE PRAWNE A FUNKCJONOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI

a jedynie taką nierówność, która jest obiektywnie niekorzystna. Taka sytuacja ma miejsce, gdy
zostaje naruszona pozycja strony, która znajduje się w słabszej pozycji kontraktowej.
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PRINCIPLES OF SOCIAL COEXISTENCE IN ECONOMIC CONTRACTS
Summary: The principle of freedom of contracts, regulated in article 353 1 of the Civil Code is a
fundamental principle of contract law. However, the principle is not absolute, and the limits of the
principle determine, among other things, the rules of social coexistence. The rules of social coexistence
is a general clause, which the primary function is to adapt the decision to the circumstances of a
particular case. The charge of non-compliance with the rules of social coexistence is often raise in
disputes between entrepreneurs. The charge of non-compliance with the rules of social coexistence is
often raise in disputes between entrepreneurs. The purpose of the article is answer the question how the
non-compliance with the rules of social coexistence is understood by the authority issuing the decision
to apply the law (especially when assessing of contractual provisions in the light of article 3531 of the
Civil Code).
Keywords: General clause, rules of social coexistence, the principle of freedom of contract, economic
contracts.
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Agata Kosmal382

INSTYTUCJA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ W POLSKIM
SYSTEMIE PRAWNYM
Streszczenie: Celem niniejszej pracy jest przybliżenie czytelnikowi instytucji upadłości konsumenckiej,
a właściwie „upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej”, bowiem takiej nazwy używa
ustawodawca. Przedmiotem pracy jest zarówno geneza powstania tej instytucji w ustawodawstwie polskim jak
i jej ewolucja. Określono także, kogo dokładnie dotyczy, jakie są przesłanki do jej zastosowania oraz sposób jej
funkcjonowania. Ponieważ w 2016 roku wprowadzono dużą nowelizację tej ustawy z uwagi na problemy
w stosowaniu dotychczasowej i trudności w osiągnięciu wyznaczonych celów poprzez zbytnie sformalizowanie,
zasadnym było zbadanie dostępności tej instytucji dla odbiorcy – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności
gospodarczej obecnie. W pracy zawarto więc zasadnicze obserwacje i wnioski wynikające z dotychczasowych
doświadczeń co do przystępności stosowania przepisów określających wymagania stawiane wnioskodawcy.
Słowa kluczowe: Upadłość, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, oddłużenie, windykacja,
dłużnik.

WSTĘP
Instytucja upadłości konsumenckiej wprowadzona została do polskiego systemu prawnego
w dniu 31 marca 2009 r., na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy prawo
upadłościowe i naprawcze383 oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych384
(Dz.U. Nr 234, poz.1572). Określenie „upadłość konsumencka” jest jedynie pewnym
powszechnie używanym skrótem myślowym kojarzącym się z odbiorcą – konsumentem, czyli
w powszechnym rozumieniu osobą niebędącą przedsiębiorcą. Termin ten powstał w wyniku
tłumaczenia wyrażenia angielskiego (consumer bankruptcy) czy też niemieckiego (Vebraucher
konkurs), nie pojawia się natomiast ani w tytule, ani w treści polskiego uregulowania
odnoszącego się do tego pojęcia 385, w ustawodawstwie polskim funkcjonuje termin „upadłość
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej”.
Omawiana instytucja na grunt polskiego ustawodawstwa została wprowadzona
stosunkowo niedawno, przynajmniej w porównaniu z funkcjonującą od lat instytucją upadłości
przedsiębiorców (kupiecką), bowiem w czasie

uchwalania przepisów dotyczących

przedsiębiorców nie było jeszcze w Polsce tak pilnej potrzeby tej regulacji, dopiero
zapotrzebowanie społeczne wynikające ze zmiany modelu konsumpcji, jaka nastąpiła w Polsce
w ostatnich latach spowodowało potrzebę dokonania nowelizacji ustawy w tym zakresie.

Asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Płocku w Wydziale Gospodarczym; w przygotowaniu doktorat
z wolnej stopy pod opieką naukową prof. Anny Hrycaj, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.
383
Ustawa z dnia 23.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.)
384
Ustawa z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398,
z późn. zm.)
385
R. Adamus, Upadłość konsumencka. Komentarz, 2 wydanie; Wydawnictwo C .H. Beck, 2017
382
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Projekt tejże nowelizacji ustawy zakładał „wprowadzenie do polskiego systemu prawnego
nowego postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej, potocznie określanego mianem „upadłości konsumenckiej”. W uzasadnieniu
tego projektu określono, jaki charakter ma mieć ta nowa instytucja. Wskazano, iż upadłość
konsumencka jest procedurą oddłużeniową, przy czym oddłużenie z reguły jest połączone
ze zobowiązaniem dłużnika do pokrycia przynajmniej części swych zobowiązań. Określono
przy tym, jakim założeniom musi odpowiadać, aby spełniała swe funkcje i nie stwarzała
zagrożenia dla wierzycieli oraz obrotu gospodarczego:
1. oddłużenie musi ustanawiać wyjątek, a nie regułę – dłużnik może skorzystać z tego
trybu tylko w wyjątkowych przypadkach i tylko wtedy, gdy daje gwarancję,
że oddłużenie wykorzysta na nowy start w życiu i nie będzie się już lekkomyślnie
zadłużał,
2. możliwość oddłużenia stanowi przywilej dla dłużnika,
3. dłużnik powinien w maksymalnym stopniu spłacić swych wierzycieli,
4. wierzyciele muszą mieć zapewnioną możliwość obrony ich praw,
5. postępowanie powinno być możliwie jak najtańsze 386.
Ponieważ wprowadzona instytucja okazała się zbytnio sformalizowana, przez co
wystąpiły problemy w jej stosowaniu oraz osiągnięciu wyznaczonych celów, zmieniono ją na
mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze,
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych (Dz. U. z dnia 30 września 2014 r.) – tzw. nowej upadłości konsumenckiej,
a następnie w 2016 roku wprowadzono dużą nowelizację tej ustawy, której nazwę zmieniono
na Prawo upadłościowe387, a która to z później dokonanymi jedynie niewielkimi zmianami
obowiązuje do chwili obecnej. Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności
gospodarczej nie jest nowym rodzajem upadłości, jest częścią prawa upadłościowego (dodana
jako V tytuł w III części ustawy), jednak stanowi odrębne postępowanie prowadzone wobec
tego podmiotu 388.

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (VI kadencja, druk sejm. 831).
Ustawa z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2003 r., Nr 60, poz. 535, z późn. zm.), dalej jako
„ustawa p. u.”
388
Na temat odrębności postępowania upadłościowego przewidzianego dla osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej i o wyjątkowości tego rodzaju postępowań por. A. J. Witosz [w:] Prawo upadłościowe.
Komentarz, red. A. J. Witosz, Warszawa 2017, s. 58, 1122.
386
387
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PRZEDMIOT I CEL POSTĘPOWANIA
Zgodnie z przepisami w/w ustawy, upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się
niewypłacalny. O niewypłacalności dłużnika – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności
gospodarczej możemy mówić natomiast po spełnieniu przesłanki utraty zdolności płatniczej
(art. 11 ust. 1-2 ustawy p.u.), przejawiającej się w obiektywnym braku możliwości
wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych. Celem postępowania wyraźnie określonym
w art. 2 ust 2 p.u. jest umożliwienie umorzenia zobowiązań upadłego niewykonanych
w postępowaniu upadłościowym, a jeśli jest to możliwe – zaspokojenie roszczenia wierzycieli
w jak najwyższym stopniu. Z powyższego wynika więc, że postępowanie upadłościowe
prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ukierunkowane
jest na jej skuteczne oddłużenie.
FUNKCJE

PRAWA

UPADŁOŚCIOWEGO

W

ODNIESIENIU

DO

OSOBY

FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPDARCZEJ
Postępowanie w zakresie upadłości konsumenckiej winno spełniać następujące funkcje:
•

funkcję oddłużeniową,

•

funkcję windykacyjną,

•

funkcję wychowawczą.
Funkcja oddłużeniowa, jak już wcześniej wspomniano, jest podstawową i kluczową dla

tego rodzaju postępowania, można nawet określić, że jest jego istotą. Prowadzi ona bowiem
do umorzenia zobowiązań, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości i nie zostały
zaspokojone w postępowaniu upadłościowym lub w wyniku wykonania planu spłaty. Możliwe
jest również, w wyjątkowych sytuacjach, oddłużenie konsumenta bez wykonywania planu
spłaty. W omawianym postępowaniu upadłościowym, całkowite oddłużenie upadłego
najczęściej uzależnione jest od instytucji umorzenia pozostałych zobowiązań. Funkcja
windykacyjna natomiast również wskazana w przepisie art. 2 ust 2 p.u., realizowana poprzez
działania zmierzające do zaspokojenia wierzycieli, jest spełniana niejako przy okazji, w miarę
możliwości. W postępowaniu upadłościowym dochodzi bowiem do likwidacji (sprzedaży)
całego albo części majątku konsumenta. Tak uzyskane środki przekazuje się na zaspokojenie
roszczeń wierzycieli, którzy w określonym czasie zgłosili istnienie swojej wierzytelności do
sędziego-komisarza. Obok w/w wskazanych funkcji realizowana jest także funkcja
wychowawcza poprzez kształtowanie dobrych praktyk społecznych – zobowiązania, chociażby
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częściowo i w niewielkich kwotach, trzeba sukcesywnie spłacać na podstawie np. planu spłaty
ustalonego w takim postępowaniu.
WYMOGI PRAWNE POSTĘPOWANIA
Postępowanie wszczynane jest na wiosek złożony przez dłużnika, będącego osobą fizyczną,
którego miejscem zamieszkania i stałego pobytu jest Polska, który nie prowadzi działalności
gospodarczej, ani nie jest wspólnikiem spółki handlowej. Postępowanie upadłościowe
prowadzi się także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela. Wniosek o ogłoszenie
upadłości może złożyć nadto wierzyciel wobec dłużnika, który był przedsiębiorcą, także po
zaprzestaniu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z
właściwego rejestru nie upłynął rok, dotyczy to także dłużnika, który faktycznie prowadził
działalność, mimo iż nie dopełnił obowiązku zgłoszenia tej działalności w rejestrze
(art. 4912 p.u.). Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności
musi być złożony na formularzu, którego wzór określa Minister Sprawiedliwości w drodze
rozporządzenia podając w nim zakres informacji, których umieszczenie jest niezbędne:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie
posiada numeru PESEL – dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
2) wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
4) aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
5) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz
terminów zapłaty;
6) spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje
istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie
stanowi jej uznania;
7) listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia,
w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
8) oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 4914 ust. 2 i 3.
PRZESŁANKI OGŁOSZENIA ORAZ ODDALENIA WNIOSKU O OGŁOSZENIE
UPADŁOŚCI
Przesłanką ogłoszenia upadłości jest opisana wcześniej niewypłacalność dłużnika, przy braku
zaistnienia przesłanek określonych w art. 4914 skutkujących oddaleniem wniosku o ogłoszenie
upadłości, tj. w przypadku, gdy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie
zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa oraz jeżeli w okresie
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dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:
1) w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów
tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na
wniosek dłużnika;
2) ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu
art. 49120; 3) dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił
w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości;
3) czynność

prawna

dłużnika

została

prawomocnie

uznana

za

dokonaną

z pokrzywdzeniem wierzycieli.
Jednak spełnienie w/w przesłanek nie przesądza o konieczności oddalenia wniosku,
z uwagi na uzupełniającą rolę zapisu dodanego przez ustawodawcę, chyba że przeprowadzenie
postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
Ustalenie, czy zachodzą takie okoliczności stanowi kwestię oceny przez Sąd, wymagającą
przeanalizowania w sposób szczegółowy każdej sprawy.
Sąd ponadto oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed
dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe,
w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika
lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności
lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami
humanitarnymi. W ust. 4 omawianego przepisu ustawodawca wskazał dodatkowo,
iż Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku
są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne
lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami
humanitarnymi.
Zaistnienie niewypłacalności dłużnika oraz uprawdopodobnienie takiego stanu przez
dłużnika w złożonym wniosku, przy braku podstaw do zastosowania którejś z przesłanek
negatywnych, jest podstawą do ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej
działalności gospodarczej. W upadłości konsumenckiej brak majątku nie wpływa negatywnie
na możliwość prowadzenia postępowania upadłościowego, a nadto ustawodawca przewidział
nawet możliwość pokrycia kosztów postępowania tymczasowo ze Skarbu Państwa, które
zostaną pokryte na późniejszym etapie postępowania, np. poprzez uwzględnienie w planie
spłaty.
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SKUTKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI
W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, Sąd:
1) wymienia imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika
(upadłego), a jeżeli upadły nie posiada numeru PESEL – dane umożliwiające jego
jednoznaczną identyfikację;
2) określa, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
3) wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od
dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze;
4) wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na
nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze
wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia
postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa
powoływania się na nie w postępowaniu;
5) wyznacza sędziego-komisarza oraz syndyka.
O fakcie ogłoszenia upadłości informuje się syndyka oraz właściwą izbę administracji
skarbowej, a także właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego. Co do wpływu ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe
i sądowo-administracyjne, postępowania te zostają zawieszone, a w miejsce upadłego
w procesie wstępuje syndyk. Na podstawie art. 174 § 1 k.p.c.:
Sąd zawiesza postępowanie z urzędu:
1) jeżeli postępowanie dotyczy masy upadłości, masy układowej lub masy sanacyjnej
i ogłoszono upadłość lub wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe albo
ustanowiono zarządcę w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
2) jeżeli ustanowiono zarządcę przymusowego w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia
upadłości lub zarządcę tymczasowego w postępowaniu o otwarcie postępowania
sanacyjnego, a postępowanie dotyczy majątku objętego zabezpieczeniem.
W przypadku postępowań sądowo-administracyjnych, sąd zawiesi postępowanie
z urzędu, jeżeli toczy się postępowanie upadłościowe wobec strony, a sprawa dotyczy
przedmiotu wchodzącego w skład masy upadłości.
Należy zauważyć, że z chwilą ogłoszenia upadłości, dłużnik traci zarząd nad swoim
majątkiem, rolę tę przejmuje syndyk, który działa w swoim imieniu, ale na rzecz upadłego.
Syndyk sporządza listy wierzytelności, a następnie dokonuje upłynnienia majątku oraz podziału
uzyskanych w ten sposób środków pomiędzy wierzycieli. Co istotne, w wielu przypadkach
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zastosowanie ma art. 49113 p.u,. zgodnie z którym, jeżeli w skład masy upadłości wchodzi lokal
mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upadły, a konieczne jest
zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu,
z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu
czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od
12 do 24 miesięcy. Jest to przejaw swoistego przywileju socjalnego w zakresie zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych upadłych, którzy tracą przecież cały zdobyty majątek.
Po zakończeniu procesu ustalania majątku upadłego, zatwierdzeniu listy wierzytelności
przez syndyka, a następnie wykonaniu ostatecznego planu podziału, a gdy z uwagi na brak
majątku upadłego, plan podziału nie został sporządzony – po wysłuchaniu upadłego, syndyka
i wysłuchaniu stanowiska wierzycieli, Sąd ustala plan spłaty wierzycieli, przy czym, nie jest
związany w tym zakresie ani stanowiskiem upadłego, ani stanowiskiem syndyka
czy wierzycieli.
Przy ustalaniu planu spłaty bierze jednak pod uwagę tak istotne czynniki jak możliwości
finansowe i zarobkowe upadłego, jego wiek, stan zdrowia, jak również sytuację na lokalnym
rynku pracy, czy sytuację rodzinną upadłego, w tym także, czy upadły ma kogoś na utrzymaniu.
Plan spłaty tworzy się w celu ustalenia zakresu i czasu spłacania przez upadłego zobowiązań,
których nie udało się zaspokoić w fazie likwidacyjnej, przy czym plan odnosi się nie tylko do
zobowiązań sprzed ogłoszenia upadłości, ale także powstałych po tej dacie oraz kosztów
postepowania upadłościowego. Ponadto plan spłaty spełnia przy tym wspomnianą już
wcześniej, funkcję wychowawczą, która powinna być wyraźnie zaakcentowana.
W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 49116 p.u , tj. jeśli osobista
sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania
jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, Sąd umarza zobowiązania upadłego bez
ustalania planu spłaty.
W przedmiotowym postępowaniu ustawodawca przewidział ponadto możliwość
zawarcia układu z wierzycielami. Jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu
zostaną osiągnięte cele postępowania, sędzia – komisarz, na wniosek upadłego, zwołuje
zgromadzenie wierzycieli w tym celu (art. 49122 p.u). Układ może zostać zawarty jedynie za
zgodą upadłego.
ZAKOŃCZENIE I UMORZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO
Sąd umarza postępowanie na wniosek upadłego. Ustawodawca przewidział ponadto sankcję
dla dłużników nieprzestrzegających ustawowych procedur lub zachowujących się nierzetelnie.
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W myśl art. 49110 p.u Sąd w takim przypadku z urzędu albo na wniosek syndyka lub
wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego, syndyka, a w razie potrzeby także wierzycieli, umarza
postępowanie, chyba że uchybienie przez upadłego ciążącym na nim obowiązkom nie jest
istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub
względami humanitarnymi. Ponadto przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy
podstawa do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ujawni się po ujawnieniu upadłości.
Należy podkreślić, iż chodzi w tym wypadku o nowe okoliczności nieujawnione wcześniej,
a nie o odmienną ocenę przez Sąd wcześniej znanych już faktów.

ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH

Wykres 1. Upadłość konsumencka w Polsce/ perspektywa roczna (dane z lat 2015-2018)
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Wykres 2. Upadłość konsumencka w Polsce/ perspektywa roczna (dane z lat 2015-2018)
Z powyższych tabel oraz analiz opracowanych przez Centralny Ośrodek Informacji
Gospodarczej wynika, iż w 2018 r. opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6570 upadłości konsumenckich. Oznacza to wzrost upadłości o 18,7% w stosunku do 2017 r.,
gdy było ich 5535. Od 1 stycznia 2015 r., gdy zmieniono przepisy ułatwiające upadłość
konsumencką łącznie ogłosiło ją 18 651 osób389. Pod panowaniem poprzedniej ustawy
o upadłości konsumenckiej działającej od 2009 r. dochodziło do 10-14 upadłości rocznie.
Widoczne wyraźnie jest więc zwiększenie zainteresowania tego typu postępowaniem
po wprowadzeniu zmian w ustawie prawo upadłościowe i dostosowaniu go do potrzeb
społecznych, czyli usystematyzowaniu przepisów i ułatwieniu procedur. Biorąc pod uwagę
powyższe, analizując wskazane dane statystyczne, nasuwa się spostrzeżenie co do tego, jak
ogromne jest zapotrzebowanie społeczne na tego rodzaju instytucję, jaką jest upadłość osoby
fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Instytucję, która przecież co do zasady jest
szansą na skuteczne oddłużenie i dającą możliwość rozpoczęcia nowego etapu w życiu
dłużnika, określanego popularnym sformułowaniem „fresh start”.
Opracowanie: Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
https://www.coig.com.pl/2018-upadlosc-konsumencka-grudzien.php
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W piśmiennictwie jednak, dostrzegając dotychczasowe funkcjonowanie instytucji
upadłości konsumenckiej i zbierając doświadczenia co do czasu trwania postępowań, wpływu
postępowania na sytuację dłużnika, a także określenia skali obowiązków dłużnika z tego
wynikających, a przede wszystkim mając na uwadze oczekiwania społeczne, podnosi się
konieczność wprowadzenia dalszych zmian i dalej idących uproszczeń tegoż postępowania.
W tym miejscu należy wspomnieć, iż w trakcie procesu legislacji jest projekt nowelizacji
ustawy prawo upadłościowe, która wprowadzi kolejne, zdaniem niektórych komentatorów,
rewolucyjne nawet zmiany w prawie upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej
działalności gospodarczej 390.
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THE INSTITUTION OF CONSUMER BANKRUPTCY IN THE POLISH LEGAL SYSTEM
SUMMARY: The aim of the present work is to familiarize the reader with the institution of consumer
bankruptcy, or rather the "bankruptcy of a natural person not conducting business activity," since this is
the name used by the legislator. The subject of the work is both the genesis of the establishment of this
institution within Polish legislation, as well as its evolution. It was also specified to whom exactly it
applies, what are the reasons for its implementation and how it works. Because in 2016 a substantial
amendment of this law was introduced due to problems with applying the previous one and difficulties
in achieving the goals set as a result of excessive formalization, it was reasonable to examine the
accessibility of this institution for the recipient - a natural person not conducting a business activity, at
present. Therefore, the paper contains basic observations and conclusions resulting from experience to
date as to the accessibility of the application of the provisions defining the requirements imposed on the
applicant.
KEYWORDS: Bankruptcy, natural person not conducting a business activity, debt reduction, debt
collection, debtor
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Paulina Kowalska391

EWOLUCJA I KIERUNKI ZMIAN PRAWA UBEZPIECZEŃ
GOSPODARCZYCH W POLSCE
Streszczenie: Prawo ubezpieczeń gospodarczych ciągle ulega zmianom, ustawodawca wprowadza liczne
nowelizację mające na celu nie tylko implementację unijnych przepisów, ale także dostosowywanie przepisów
do oczekiwań jego odbiorców. Dziedzina prawa ta zaliczane jest do tzw. kompleksowych obszarów prawa,
charakteryzujących się łączeniem w sobie regulacji z co najmniej kilku podstawowych gałęzi prawa, jak np. prawo
cywilne, administracyjne i karne. Nadal mimo wszystko nie istnieje jeden akt prawny regulujący w sposób
kompletowy tą dziedzinę prawa tzn. konstytucja rynku ubezpieczeń. Jednak istotnym elementem są nie tylko
wprowadzone zmiany w przepisach przez ustawodawcę, ale także faktyczne stosowanie prawa w praktyce
i posługiwanie się danymi kategoriami prawnymi. Przy zmianach w prawie ubezpieczeń gospodarczych istotny
czynnik odgrywa także znajomość prawa, nowych regulacji i opinia osób stosujących dane normy w praktyce.
Słowa kluczowe: System finansowy, ubezpieczenia gospodarcze, ubezpieczenia.

WSTĘP
Człowiek od zarania dziejów próbował radzić sobie z ryzykiem. Ryzyko związane jest bowiem
z wszelkimi aspektami egzystencji i działania człowieka. Ryzyko, jego istota, definicje i inne
związane z nim problemy, takie jak: identyfikacja, klasyfikacja, porządkowanie, ocena
i rozmiar, są przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, np. teorii ekonomii,
finansów, ubezpieczeń, prawa, matematyki, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki392.
Początkowo metodą zarządzania ryzykiem była zwana dzisiaj tzn. łączenie przedmiotów
narażonych na niekorzystne skutki podjętych decyzji. Metoda ta stosowana była przez
chińskich kupców, przewożących towary łodziami po rzece Jangcy. Każda łódź zawierała
porcję towarów każdego z kupców. W razie zatonięcia żaden z nich nie tracił całości dóbr.
Celem było zatem zminimalizowanie strat jednostek przez wspólne ponoszenie ryzyka.
Potem operacja ta zaczęła mieć swoją cenę - tak powstały formy ubezpieczenia393.
Ryzyko istnieje także w działalności ubezpieczeniowej i ma szczególne znaczenie,
gdyż związane jest z celem i przede wszystkim przedmiotem tej działalności. Ryzyko to jednak
zależne jest od zmieniającego się otoczenia prawnego i ekonomicznego, zmian społecznych
i demograficznych, innowacyjności czy też powstawania nowych usług finansowych.
Ryzyko ubezpieczeniowe ma także charakter losowy, gdyż nieznane są ubezpieczycielowi

Studentka V rok (Prawo UJ), absolwentka szkoły wokalno-aktorskiej w Krakowie, prowadząca zajęcia z Prawa
Cywilnego (TBSP), Praktykantka w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
392
W. Ronka-Chmielowiec, Ryzyko ubezpieczeniowe – współczesne wyzwania dla zakładów ubezpieczeń,
(w:) A. Szymańska (red.), Ubezpieczenia i finanse. Rozwój i perspektywy, Łódź 2017, s. 117-130.
393
A. Jerzak, Podstawowe zagadnienia ryzyka w gospodarce rolnej, w: Ekonomiczne uwarunkowania rynkowych
narzędzi stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie, red. A. Jerzak, A. Cieszkowski, Poznań 2006,
s. 102 i n.
391
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i występują losowo następujące zmienne opisujące ryzyko394. Nikt nie jest w stanie wykluczyć
wystąpienia nieszczęśliwych wypadków (choć należyta ostrożność i odpowiednie środki mogą
pomóc im zapobiec). Ryzyko jest bowiem związane właściwie z każdym przedsięwzięciem
działalności gospodarczej, a konsekwencje nieubezpieczenia się od niego mogą być bardzo
dotkliwe395. Ryzyko zależne jest więc od kilku elementów tj. wartości szkód, liczby szkód,
momenty czasowe w których występują szkody lub straty396.
Zadaniem ubezpieczeń jest tym samym z jednej strony zabezpieczenie majątku
przedsiębiorstw przed zdarzeniem losowym, z drugiej natomiast strony zabezpieczenie
środków dla ludności w ramach ubezpieczeń życiowych, emerytalnych, zdrowotnych.
Ubezpieczenia w sensie gospodarczym oparte wiem na umowie między dwoma podmiotami,
z których jeden oddaje ryzyko, a drugi je przejmuje, oczywiście za odpowiednią zapłatą397.
W piśmiennictwie trafnie wskazuje się, że wykonywanie przez zakład ubezpieczeń działalności
ubezpieczeniowej koncentrującej się na gospodarowaniu powierzonymi środkami pieniężnymi
i wypłacaniu należnych świadczeń w sytuacji zaistnienia objętego umową ubezpieczenia
zdarzenia ze względu na powszechność zawierania umów ubezpieczenia stanowi podstawę
działań reglamentacyjnych i nadzorczych ze strony państwa398.
Obecnie ustawa działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (art. 3 ust. 1) określa
działalność ubezpieczeniową mianem działalności polegającej na wykonywaniu „czynności
ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka
wystąpienia skutków zdarzeń losowych”399. Nadto ubezpieczenia mogą przyjmować jedną
z dwóch form - mogą to być ubezpieczenia społeczne (określane również mianem ubezpieczeń
socjalnych) bądź ubezpieczenia gospodarcze. Ubezpieczenia społeczne, z racji szczególnej roli,
jaką odgrywają w zakresie ograniczania ryzyka o charakterze społecznym, jak również z uwagi
na fakt, że ich głównym zadaniem jest zapewnienie obywatelom odpowiedniego, określonego
standardu bezpieczeństwa socjalnego, a także ze względu na to, że stanowią część szerzej
rozumianego organizowanego przez władzę publiczną systemu zabezpieczeń społecznych,

W. Ronka-Chmielowiec, Ryzyko w ubezpieczeniach – metody oceny, Wrocław 1997, s. 76.
A. Karmańska, Rachunkowość zarządcza ubezpieczyciela, Warszawa 2003, s. 60–61.
396
W. Ronka-Chmielowiec, Zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń, (w:) K. Jajuga (red.), Zarządzanie
ryzykiem, Warszawa. 2007, s. 54. E. Kowalewski, Ryzyko w działalności człowieka i możliwości jego
ograniczenia, (w:) T. Sangowski (red.), Ubezpieczenia gospodarcze, Warszawa 1998, s. 17.
397
M. Orlicki, J. Pokrzywniak, Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego,
Poznań – Bydgoszcz 2007, s. 45-56.
398
por. szerzej D. Leśniak, Wymogi stawiane członkom zarządu i rady nadzorczej krajowego zakładu ubezpieczeń
jako warunek uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, Rozpr. Ubezp. 2012, nr 1,
s. 56.
399
Zob. więcej K. Przewalska, (w:) K. Przewalska, M. Orlicki, Nowe prawo ubezpieczeń gospodarczych.
Pakiet ustaw ubezpieczeniowych. Kodeks cywilny po zmianach, Bydgoszcz-Warszawa-Poznań 2004, s. 20-21.
394
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jak wreszcie z tego powodu, iż zaliczane są do zakresu publicznego systemu finansowego nie
są przedmiotem regulacji w komentowanej ustawie, która dotyczy wyłącznie ubezpieczeń
gospodarczych.400.
Prawo ubezpieczeń gospodarczych401 ciągle ulega zmianom, ustawodawca wprowadza
liczne nowelizację mające na celu nie tylko implementację unijnych przepisów 402, ale także
dostosowywanie przepisów do oczekiwań jego odbiorców. Dziedzina prawa ta zaliczane jest
do tzw. kompleksowych obszarów prawa, charakteryzujących się łączeniem w sobie regulacji
z co najmniej kilku podstawowych gałęzi prawa, jak np. prawo cywilne, administracyjne
i karne. Przepisy cywilnoprawne regulujące umowę ubezpieczenia zamieszczone są przede
wszystkim w tytule XXVII księgi trzeciej KC, jak i licznych ustawach 403.
W literaturze przedmiotu liczni autorzy postulują jednak stworzenie jednego kodeksu
ubezpieczeń, który miałby w sposób kompleksowy i zupełny normować prawo ubezpieczeń
gospodarczych, obejmując nie tylko kwestie cywilnoprawne uregulowane w KC, ale również
zagadnienia należące do innych gałęzi prawa404. Ustawodawca jednak nie chce słuchać głosu
autorytetów prawa i aktualnie nie są prowadzone pracę nad takim kodeksem. Jednak taki
kompleksowy akt prawny miałby pewne praktyczne walory poznawcze dla osób
specjalizujących się wyłącznie w ubezpieczeniach, ale jego powstanie rodziłoby obawy,

T. Szumlicz, System zabezpieczenia emerytalnego (w:) Polityka społeczna, red. A. Kurzynowski, Warszawa
2003, s. 186-200; M. Gasińska, Ochrona zdrowia i ubezpieczenie zdrowotne (w:) Polityka społeczna,
red. A. Kurzynowski, Warszawa 2003, s. 201-231).
401
A. Banasiński, Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa 1993, s. 74. Ubezpieczenia według niego jest
„multiregulatorem procesów rozwoju gospodarki narodowej zakłócanych przez zdarzenia losowe, klęski
żywiołowe i nieszczęśliwe wypadki. Koszt tej regulacji rozkłada się bezpośrednio lub pośrednio na z góry
określone jednostki prawne lub fizyczne, korzystające z tego regulatora” – M. Górski, Architektura systemu
finansowego gospodarki, Warszawa 2005, s. 24. Zdaniem tego autora ubezpieczenie to forma „kolektywnego
oszczędzania w celu pokrycia straty finansowej, powstałej w przypadku zaistnienia okoliczności, przed którymi
ubezpieczający zabezpieczył się u ubezpieczyciela”. Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyko i metodologia oceny,
red. T. Michalski, A. Karmańska, A. Śliwiński, Warszawa 2004, s. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
całokształt działań mających na celu zrekompensowanie niepożądanych następstw zdarzeń losowych na
warunkach określonych przez ubezpieczyciela. Za tę ochronę pobierana jest składka. Jednocześnie trzeba mieć
świadomość, że ubezpieczenia mają odroczony i niepewny charakter ich użycia z uwagi na stopień
prawdopodobieństwa zmaterializowania ryzyka ubezpieczeniowego. Por. Podstawy ubezpieczeń, t. 2, Produkty,
red. J. Monkiewicz, Warszawa 2001, s. 28.
402
Np. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z 25.11.2009 r. w sprawie podejmowania
i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.Urz. UE L Nr 335, s. 1),
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z 16.9.2009 r. w sprawie ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania
obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności (Dz.Urz. WE L Nr 263, s. 11).
403
Ustawa z 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2243); ustawa
z 22.5.2003 r. ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 125.); ustawa z 5.8.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji
przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2243); ustawa z 7.7.1994
r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1378); ustawa
z 7.7.2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2124).
404
Zob. E. Kowalewski, O potrzebie polskiego kodeksu ubezpieczeń, Toruń 2009, s. 80-97.
400
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że jakość przepisów prywatnoprawnych regulujących umowę ubezpieczenia ulegnie
pogorszeniu. Nie ma bowiem wątpliwość, że poziom legislacyjny przepisów KC jest znacznie
wyższy niż pozakodeksowych ustaw zaliczanych do prawa ubezpieczeń gospodarczych.
Wprowadzono dniem 11 września ustawa o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej postrzegana jest jako sui generis konstytucja rynku ubezpieczeń.
Ustawa ta zastąpiła w systemie prawa poprzednio obowiązującą regulację systemową, jaką była
ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Należy przy tym zastrzec, że
komentowana ustawa - podobnie jak miało to miejsce w przypadku ustawy z dnia 22 maja 2003
r. o działalności ubezpieczeniowej - nie jest regulacją całościową; obok komentowanej ustawy
w obszarze regulacji rynku ubezpieczeń zastosowanie znajdują w szczególności normy takich
ustaw jak kodeks cywilny czy ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym 405. W tym także
kierunku winny następować zmiany w zakresie prawa ubezpieczeń gospodarczych.
Ustawodawca winien ujednolicenie i uporządkowanie przepisy regulujących funkcjonowanie
rynku ubezpieczeń gospodarczych.
Rynek ubezpieczeń jaki już była o tym mowa charakteryzuje się głównie dwiema
cechami – zmiennością i złożonością. Szybkie i nieustanne przekształcenia zachodzą nie tylko
pod wpływem wymienionych zmian czy też nowelizacją przepisów, ale ma na nie również
wpływ sposób zachowania klientów na rynku. Współcześnie widoczne się także zmiany
w systemach wartości klientów (wzrost znaczenia indywidualizmu, partnerstwa) oraz rozwoju
metod komunikowania się. Dlatego każdy podmiot gospodarczy, który pragnie utrzymać
i prosperować na rynku, musi adaptować się do każdych warunków rynkowych, w tym
dostosować do potrzeb klientów, jego oczekiwań406.
Rynek usług ubezpieczeniowych w Polsce funkcjonujący według zasad gospodarki
wolnorynkowej i jest rynkiem stosunkowo młodym, wciąż rozwijającym się. W Polsce ulega
zmianie nie tylko liczba działających zakładów ubezpieczeń407, wzrost poziomu i jakości
Szerzej: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa 2015, s. 11 i n,
R. Pajewska, Finanse ubezpieczeń gospodarczych (w:) Finanse. Praca zbiorowa, red. J. Ostaszewski, Warszawa
2005, s. 245-246.
406
P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, Poznań 2012, s. 218.
407
Jak wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego (por. szerzej Rozwój systemu..., s. 184), w 2014 r. w Polsce
działalność prowadziło 57 krajowych zakładów ubezpieczeń, w tym 26 zakładów ubezpieczeń na życie,
30 zakładów działu ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz 1 zakład reasekuracji ubezpieczeń majątkowych.
Zdecydowana większość zakładów ubezpieczeń prowadziła działalność w formie spółek akcyjnych (49 zakładów
w obu działach ubezpieczeń), natomiast pozostałe zakłady ubezpieczeń działały w formie towarzystw ubezpieczeń
wzajemnych. Na koniec 2014 r. kapitały podstawowe zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w Polsce
wynosiły 5,6 mld zł, z czego 3 mld zł stanowiły kapitały podstawowe działu ubezpieczeń na życie. Wśród
krajowych zakładów ubezpieczeń było 39 podmiotów z przewagą kapitału zagranicznego. Udział podmiotów
zagranicznych w sektorze ubezpieczeniowym mierzony wartością składki i aktywów wyniósł odpowiednio 55,4%
i 52,2%. w 2014 r. spadła wartość składki przypisanej brutto (dalej nazywanej składką) zebranej przez krajowe
405
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świadczących usług ubezpieczeniowych wywołanych wzrostem wymagań i świadomości
klientów, zmianie ulegają wzorce postępowania klientów czy też do systemu wprowadza się
nowe usługi408. Ulega on ciągłym dynamicznym zmianom tak po stronie popytu409,
jak i podaży. W dziedzinie ubezpieczeń funkcjonuje prawo dostosowane do standardów
unijnych. Nad prawidłowym działaniem rynku czuwają instytucje nadzoru, a kwestie sporne
coraz częściej rozpatrują sądy, które wydają wyroki w zakresie ubezpieczeń410.
Tym samym zagadnienia związane zachowaniem klientów na rynku usług
ubezpieczeniowych stają się w ekonomii interesującym problemem, zarówno teoretycznie,
jak i praktycznie. W świetle zmieniających się dynamicznie warunków rynkowych kluczową
rolę odgrywa bowiem znajomość potrzeb nabywców oraz umiejętność dostosowania się do ich
oczekiwań. Na znaczeniu zyskuje więc obecnie strategia bazująca na jakości usług
ubezpieczeniowych. Pozwala ona odróżnić produkty własne od konkurencyjnych i skłonić
konsumentów do ich wyboru. Troszcząc się o interesy swoich klientów, jak również dążąc do
zakłady ubezpieczeń. Mimo spadku przychodów ze składek wzrosły aktywa oraz lokaty zakładów ubezpieczeń.
Na koniec 2014 r. polski sektor ubezpieczeń miał wystarczające środki własne na pokrycie ustawowych
parametrów wypłacalności oraz aktywa wyższe niż zobowiązania wynikające z zawartych umów ubezpieczeń.
Polski sektor ubezpieczeń, którego lokaty wyniosły 35,8 mld euro, był jednym z mniejszych wśród krajów
europejskich (udział w lokatach zakładów ubezpieczeń z krajów Unii wyniósł 0,4%). W Polsce relacja lokat do
PKB wyniosła 9,2% i była blisko sześciokrotnie niższa niż średnia europejska. Ponad połowę lokat zarówno
europejskich, jak i krajowych zakładów ubezpieczeń stanowiły papiery wartościowe. Składka zebrana przez
krajowe zakłady ubezpieczeń stanowiła 1,2% składki zebranej w UE w 2013 r. (1,4% rok wcześniej).
W przeliczeniu na jednego mieszkańca składka była trzykrotnie, a w relacji do PKB dwukrotnie mniejsza niż
średnia europejska. W krajach, które mają rozwinięty sektor ubezpieczeń, najwięcej składek zebrały zakłady
ubezpieczeń na życie. Wielkość i poziom rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce są porównywalne do krajów
naszego regionu. Zob. także. P. Wajda, R. Grzeszczak, (w:) red. M. Szczepańska, P. Wajda, Ustawa o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Warszawa 2017, s. 6-20., Działalność zagranicznych zakładów
ubezpieczeń w Polsce oraz krajowych zakładów za granicą w latach 2007–2010, Urząd Komisji Nadzoru
Finansowego, Warszawa, kwiecień 2011.
408
B. Nowakowska – Romaniak, Zachowania klientów indywidualnych w procesie zakupu usługi
ubezpieczeniowej, Warszawa 2013, s. 10-15, por. J. Łańcucki, Warunki i perspektywy rozwoju rynku
ubezpieczeniowego w Polsce, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1992, nr 4–6.
409
E. Wierzbicka wśród czynników warunkujących wzrost popytu na usługi związane z ubezpieczeniami, a także
rozwój samego rynku ubezpieczeń, wymienia m.in. czynniki o charakterze ekonomicznym (tempo wzrostu
gospodarczego, PKB per capita, poziom realnego dochodu do dyspozycji w sektorze gospodarstw domowych,
stopa bezrobocia i jego struktura, poziom konsumpcji i inwestycji, skala ryzyka działalności gospodarczej,
sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw, wielkość wymiany handlowej z zagranicą, saldo obrotów, rozmiary
produkcji przemysłowej, poziom rozwoju rynku finansowego, rozwój instrumentów rynku kapitałowego),
czynniki prawno-instytucjonalne (ustawowe wymogi prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany w systemie
prawa ubezpieczeniowego, organizacja rynku, zakres kompetencji poszczególnych podmiotów, stopień rozwoju
infrastruktury rynku ubezpieczeniowego, zakres i funkcjonowanie nadzoru ubezpieczeń, zakres ubezpieczeń
obowiązkowych, zasady ustawowe dotyczące gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń), czynniki społecznopsychologiczne (poziom świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa, ukształtowana hierarchia potrzeb,
nawyki, zwyczaje, będąca pozostałością okresu gospodarki centralnie planowanej nieufność części społeczeństwa
względem ubezpieczeń), czynniki demograficzno-społeczne (zmiany w strukturze demograficznej ludności,
starzenie się społeczeństwa, stopień aktywności zawodowej, struktura zatrudnienia, stopa bezrobocia, zmiany
w modelu rodziny, rozpad więzi rodzinnych). E. Wierzbicka, Rynek ubezpieczeniowy, (w:) System finansowy
w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, , Warszawa 2008, s. 412.
410
B. Hadyniak, Ubezpieczenie jako urządzenie finansowe (w:) Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki,
red. J. Handschke, J. Monkiewicz, Warszawa 2010, s. 50.
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pozyskania

nowych

odbiorców,

firmy

ubezpieczeniowe

rezygnują

coraz

częściej

z pojedynczych produktów na rzecz kompleksowej oferty, dającej usługobiorcom dodatkowe
korzyści411. Także przepisy prawne nadąża za tą pożądaną zmianą w rynku ubezpieczeń
gospodarczych412. Prawodawca europejski także zwrócił uwagę także na istotny problem jakim
jest opinia klientów do rynku finansowego.
Przyjęta w dniu 20 stycznia 2016 roku Dyrektywa 2016/97 w sprawie dystrybucji
ubezpieczeń (IDD)413 jest jednym z ważniejszych aktów prawnych, organizujących sprzedaż
i zarządzanie produktów ubezpieczeniowych. Swym zakresem obejmuje wszystkie osoby
i podmioty zaangażowane w sprzedaż produktów ubezpieczeniowych, a więc zarówno
pośredników ubezpieczeniowych, jak i pracowników zakładów ubezpieczeń. Prawodawca
europejski zwrócił uwagę także na istotny problem zachwiania zaufania klientów do rynku
finansowego. Źródeł tego zjawiska upatruje w kryzysie finansowym, ale także
w niedostatecznym stopniu informowania klientów o charakterze kupowanego produktu
ubezpieczeniowego, w szczególności o charakterze inwestycyjnym.
Uważa się bowiem, że klienci stoją zawsze na słabszej pozycji w porównaniu
z podmiotami sprzedającymi produkty ubezpieczeniowe, ponieważ występuje zjawisko
asymetrii informacji, rozumiane zarówno jako brak wiedzy o produkcie ubezpieczeniowym,
w tym również o pytaniach, jakie klient powinien zadać sprzedawcy, jak i nieidentyfikowanie
przez niego własnych potrzeb ubezpieczeniowych. Klienci nie znają także dostępnej oferty na
rynku, stąd nie mogą ocenić, czy proponowana umowa jest faktycznie dla nich korzystna.
W rezultacie nabywają produkt nieadekwatny do swych potrzeb ubezpieczeniowych 414.
Podstawowym celem dyrektywy jest zapewnienie klientom lepszej i obiektywnej
porady w zakresie usług ubezpieczeniowych, opartej na analizie potrzeb. Zaleca zarządzanie
konfliktem

interesów,

m.in.

poprzez

wprowadzenie

obowiązków

informacyjnych,

a także politykę ujawniania informacji o rodzaju otrzymywanego przez dystrybutora
wynagrodzenia. Kładzie silny nacisk na kwalifikacje zawodowe sprzedawców i obowiązek ich
podnoszenia w trakcie wykonywania pracy. Nowe zasady są obwarowane surowymi sankcjami

E. Ratowska-Dziobiak, Struktura popytu na usługi ubezpieczeniowe w Polsce (w oparciu o badania własne),
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2014, nr 2(35), s. 69-92.
412
Zob. J. Orlicka, M. Orlicki, Kilka uwag o aspektach prawnych wprowadzania „bezpośredniej likwidacji szkód
w Polsce”, (w:) Kompensacja szkód komunikacyjnych. Nowoczesne rozwiązania ubezpieczeniowe/Traffic
Accident Compensation Modern Insurance Solutions, (red.) K. Ludwichowska, Warszawa 2011, s. 230.
413
Dyrektywa 2016/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji
ubezpieczeń.
414
Zob. D. Fuchs, Ewolucja reguł konkurencji w odniesieniu do europejskiego rynku ubezpieczeń gospodarczych,
„Kwartalnik Prawa Publicznego”, 2002 nr 3, s. 169, 175, wyrok z 27.01.1987 r., C-45/85 Verband
der Sachversicherer, baza danych Eur-Lex.
411
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administracyjnymi, stosowanymi w przypadku naruszenia obowiązków i zasad sprzedaży.
Tym samym wdrożenie IDD jest jednym z poważniejszych wyzwań dla sektora
ubezpieczeniowego, pośredników, w tym banków, a ostateczny kształt implementacji będzie
miał kluczowy wpływ na dalszy rozwój i dochody branży415.
Jednak nie tylko wprowadzanie nowych aktów prawnych do porządku publicznego
państwa wpływa na rozwój i ewolucję prawa ubezpieczeń gospodarczych. Istotną rolę
odgrywają także opinie uczestników obrotu gospodarczego o danych instytucjach prawa.
Powstawanie prawa jest bowiem złożonym procesem społecznym. W jego rezultacie kształtują
się albo zostają ukształtowane normy prawne o określonej treści, obowiązujące w określonej
grupie społecznej, np. w grupie państwowej, w społeczności lokalnej czy w grupie zawodowej.
Ustawodawca niejednokrotnie przed wprowadzeniem danych regulacji prawnych zasięga
wiedzy praktyków prawa, autorytetów dziedziny i zwykłych ludzi.
Prawo ubezpieczeń gospodarczych jak już zostało to wskazane zaliczane jest
do kompleksowych obszarów prawa, charakteryzujących się łączeniem w sobie regulacji
z co najmniej kilku podstawowych gałęzi prawa. Jednak takie zamierzone działanie
ustawodawcy powoduje liczne problemy ze stosowaniem odpowiednich norm prawnych.
Nadto nowelizacja przepisów, tworzenie norm kaskadowych powoduje, iż przepisy te stają się
nieczytelne.

Z drugiej jednak strony przepisy prawa muszą nadążać za rozwojem

gospodarczym państwa. Tym samym ocena zjawisk i kierunków zmian zachodzących w prawie
ubezpieczeń gospodarczych, nie mogła zostać dokonana bez przedstawienia ostatnich
najważniejszych nowelizacji czy aktów prawa międzynarodowego. Powyższe nowe przepisy
prawa pokazują bowiem kierunek, w którym zmierzać będzie ta dziedzina prawa.
Natomiast przeprowadzone badania pokazały w jaką stronę według respondentów winny
następować zmiany w przepisach i w jakich elementach prawa ubezpieczeń gospodarczych
Polska ma możliwości rozwoju.
Część badawcza
W badaniu wzięło udział 41 osób (studentów uczelni wyższych), spośród których 23 osoby
(56,1%) stanowili mężczyźni oraz 18 osób (43,9%) stanowiły kobiety. Biorąc pod uwagę tryb
studiów, 24 osoby (58,5%) wskazały, że studiują w trybie stacjonarnym, z kolei 16 osób (39%)
w trybie niestacjonarnym416.

B. Mrozowska-Bartkiewicz, Jakie zmiany dla polskiego rynku ubezpieczeń przyniesie Dyrektywa w sprawie
dystrybucji ubezpieczeń? Wiadomości Ubezpieczeniowe 2016, z. 2, s. 111-123.
416
1 osoba nie zaznaczyła odpowiedzi.
415
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Tabela 1. Rok studiów
Częstość

Procent

I rok (studia I stopnia lub studia jednolite)

3

7,3

II rok (studia I stopnia lub studia jednolite)

3

7,3

III rok (studia I stopnia lub studia jednolite)

8

19,5

I rok studia II stopnia (lub IV rok studia
jednolite)

10

24,4

II rok studia II stopnia (lub V rok studia
jednolite)

17

41,5

Suma

41

100,0

Źródło: Badania własne.

Główne pytanie, jakie postawiono respondentom brzmiało: jak oceniasz wymienione
niżej elementy prawa ubezpieczeń gospodarczych pod względem ich potencjału rozwoju w
Polsce (w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniejszy potencjał, a 5 największy potencjał)?
Pierwsza kwestia, względem której respondenci udzielili odpowiedzi, dotyczyła
aspektów prawnych likwidacji szkód z tytułu umów ubezpieczenia. Dla studentów kwestia
ta ma duży potencjał rozwoju w Polsce (Me=3,43).
Wykres 1. Aspekty prawne likwidacji szkód z tytułu umów ubezpieczenia
40%
35%
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25%
20%
15%
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(w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniejszy potencjał, a 5 największy potencjał)
Źródło: Badania własne.

Kolejny aspekt dotyczył organizacyjnych aspektów działalności ubezpieczeniowej
i pośrednictwa ubezpieczeniowego. Z zaproponowanych w badaniu kategorii, respondenci
najniżej ocenili potencjał tego elementu prawa ubezpieczeń gospodarczych (Me=2,92).
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Wykres 2. Organizacyjne aspekty działalności ubezpieczeniowej i pośrednictwa
ubezpieczeniowego
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(w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniejszy potencjał, a 5 największy potencjał)
Źródło: Badania własne.

Niewiele lepszą opinię wyrazili badani studenci w kwestii wdrażania regulacji
w obszarze dystrybucji ubezpieczeń w działalności ubezpieczeniowej, agencyjnej
oraz brokerskiej (Me=3,20).
Wykres 3. Wdrażanie regulacji w dziedzinie dystrybucji ubezpieczeń w działalności
ubezpieczeniowej, agencyjnej oraz brokerskiej
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Źródło: Badania własne.

Studenci wskazali, że największy potencjał w zakresie prawa ubezpieczeń
gospodarczych ma reprezentowanie interesów ubezpieczających / ubezpieczycieli w sporach
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o umowy ubezpieczenia i innych obszarów działalności ubezpieczeniowej i pośrednictwa
ubezpieczeniowego (Me=3,54).
Wykres 4. Reprezentowanie interesów ubezpieczających / ubezpieczycieli w sporach
o umowy ubezpieczenia i innych obszarów działalności ubezpieczeniowej i pośrednictwa
ubezpieczeniowego
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Źródło: Badania własne.
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dobrze

ocenili
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i

rozwoju

ubezpieczeniowych (Me=3,41).
Wykres 5. Tworzenie i rozwój produktów ubezpieczeniowych
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Źródło: Badania własne.

151

5

produktów

REGULACJE PRAWNE A FUNKCJONOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI

Respondenci, z kolei, nisko ocenili potencjał budowania relacji pomiędzy
ubezpieczycielami i pośrednikami ubezpieczeniowymi, w tym budowania struktur
dystrybucyjnych na zlecenie dystrybutorów (Me=3,08).
Wykres 6. Budowanie relacji pomiędzy ubezpieczycielami i pośrednikami
ubezpieczeniowymi, w tym budowania struktur dystrybucyjnych na zlecenie
dystrybutorów
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Źródło: Badania własne.

Podsumowanie
Prawo ubezpieczeń gospodarczych ulega nieustanym zmianom. Inne elementy prawa
ubezpieczeń gospodarczych miały większe znaczenie kilka lat temu, inne obecnie. W badaniu
podjęto próbę zdiagnozowania, które z zaproponowanych elementów prawa ubezpieczeń
gospodarczych, zdaniem studentów prawa, administracji, finansów czy ekonomii,
mają większy potencjał rozwoju w Polsce, a które mniejszy. W kontekście udzielonych
odpowiedzi wydaje się, że największy potencjał w zakresie prawa ubezpieczeń gospodarczych
ma reprezentowanie interesów ubezpieczających / ubezpieczycieli w sporach o umowy
ubezpieczenia

i

innych

obszarów

działalności

ubezpieczeniowej

i

pośrednictwa

ubezpieczeniowego. Z drugiej strony najmniejszy potencjał mają organizacyjne aspekty
działalności ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego.
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EVOLUTION AND DIRECTIONS OF CHANGES IN THE INSURANCE BUSINESS LAW
IN POLAND
Summary: The business insurance law is constantly changing, the legislator introduces numerous
amendments aimed not only at the implementation of EU regulations, but also at adapting the regulations
to the expectations of its recipients. The field of law is classified as the so-called comprehensive areas
of law, characterized by combining regulations from at least a few basic branches of law, such as civil,
administrative and criminal law. However, there is still no single piece of legislation that completely
regulates this area of law, i.e. the constitution of the insurance market.
Key words: Financial system, Business insurance, insurances.

155

REGULACJE PRAWNE A FUNKCJONOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI

Łukasz Koźbiał 417

ABANDONWARE W ŚWIETLE PRAWA AUTORSKIEGO
– UWAGI OGÓLNE
Streszczenie: Artykuł przedstawia tematykę abandonware, czyli porzuconego oprogramowania. Badania skupiają
się na aspekcie prawnym zjawiska, a to wobec okoliczności, iż w Internecie odnotowuje się duża aktywność
portali, oferujących tego typu oprogramowanie oraz wobec faktu, że wokół obrotu dobrami tego typu narosło wiele
niejasności, wręcz mitów. W pierwej kolejności artykuł stara się zdefiniować pojęcie abandonware na gruncie
nauki prawa oraz innych nauk, w szczególności informatyki, a to z uwagi na fakt, że abandonware stanowią
programy komputerowe. W następnej kolejności zostaje podjęta próba ustalenia cech wspólnych abandonware,
a które to cechy ewentualnie umożliwiałyby kwalifikację danego programu komputerowego do kategorii
abandonware. Nadto wyodrębniono okoliczności, w jakich dochodzi do porzucenia programów komputerowych.
Ostatecznie analiza skupia się na możliwościach przypisania abandonware do odpowiednich instytucji prawa,
głównie instytucji znanych prawu autorskiemu przy jednoczesnym omówieniu specyfiki tychże instytucji.
Słowa kluczowe: Abandonware, porzucone oprogramowanie, utwory osierocone, zrzeczenie prawa, prawo
autorskie a oprogramowanie.

Wstęp
Abandonware to połączenie dwóch wyrazów z języka angielskiego: abandon, które oznacza
porzucić, opuścić, oraz software oznaczające oprogramowanie. Pojęcie to można
przetłumaczyć jako „porzucone oprogramowanie” lub „porzucone programy komputerowe”418.
Rozważania zawarte w niniejszym opracowaniu skupiają się na kwestii, czy programy
komputerowe419 mogą funkcjonować w obrocie prawnym jako abandonware, a jeżeli tak,
to w jaki sposób, szczególnie mając na względzie prawo autorskie.

Przyczyny powstania abandonware
Analizę zagadnienia należy zacząć od wskazania możliwych przyczyn powstania abandonware.
Po stronie uprawnionego420 z tytułu autorskich praw majątkowych wskazać można następujące
przyczyny421:
−

przestaje on czerpać ekonomiczne korzyści z tychże praw wobec spadku popytu na utwór
ewentualnie wprowadza do obrotu nowy utwór, skupiając się na czerpaniu korzyści z niego.
Ponadto ze względów ekonomicznych nieopłacalnym staje się serwisowanie starego
oprogramowania, gdyż uprawniony będzie wolał wprowadzić nową wersję, która być może
nie będzie wymagała tych czynności w ogóle albo będzie wymagała ich mniej,

Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji; Studia doktoranckie.
https://www.pcworld.pl/porada/Co-to-jest-abandonware,386108.html; dostęp: 05.11.2018 r. Na portalu
znajdziemy także informację, że za twórcę pojęcia „abandonware” uchodzi Peter Ringering, a samo pojęcie
pojawiło się w 1996 r.
419
W niniejszej pracy pojęcie: program komputerowy” oraz „oprogramowanie” będą używane jako synonimy.
420
Pojęcia „uprawniony”, „autor” i „twórca” będą używane zamiennie.
421
Poniższe cechy wyodrębniono na podstawie analizy źródeł, przytoczonych w rozdziale podejmującym próbę
zdefiniowania abandonware.
417
418
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niż poprzedniczka. Przyczyną w tym przypadku jest rozwój techniczny, przez co nie ma
sensu aktualizować oprogramowania, obsługiwanego przez starszy sprzęt, który w miarę
upływu czasu jest wycofywany z rynku i jest go w pewnym momencie zbyt mało, ażeby
opłacalne było zapewnienie dla niego oprogramowania;
−

śmierć uprawnionego (w przypadku osoby fizycznej) i brak możliwości ustalenia kręgu
spadkobierców;

−

zakończenie działalności przedsiębiorcy wskutek różnych zdarzeń przewidzianych prawem
oraz niemożność ustalenia jego następców prawnych.
Ażeby dopełnić analizy zjawiska, należy wskazać także pewne kwestie leżące po stronie

dysponentów tychże utworów, niewpływające tyle na powstanie abandonware, co na istniejącą
potrzebę korzystania z dóbr o takim statusie. Spośród głównych przyczyn należałoby wskazać
na początku prozaiczną, aczkolwiek ważną, tzn. że istnieje po prostu potrzeba dalszego
korzystania z tychże, gdyż np. uprawniony dalej korzysta ze sprzętu, który jest obsługiwany
przez starsze oprogramowanie przy jednoczesnym braku możliwości obsługi tegoż sprzętu
przez nowsze oprogramowanie. Ponadto przyczyną takiego stanu może być sytuacja
odkrywania utworu na nowo422 przez co wzmaga się potrzeba niejako ponownego
rozpowszechniania utworu.
Należy przyjąć, że w zasadzie wszystkie programy komputerowe będą objęte ochroną
z uwagi na czas trwania ochrony praw autorskich, a co jest jedną z ważniejszych kwestii,
które należy wziąć pod uwagę przy analizowaniu abandonware.
Próba zdefiniowania pojęcia abandonware
Jako że brak jest prawnej definicji przedmiotowego pojęcia, to należy podjąć próbę jego
poszukiwania poza naukami prawnymi. Paweł Mańkowski pojęcie abandonware opisuje
następująco: „W wolnym tłumaczeniu oznacza to porzucony towar 423, czyli oprogramowanie,
do którego nikt formalnie nie rości już sobie praw”424.
J. Banasiuk, Skala i przyczyny powstawania zjawiska utworów osieroconych w aspekcie historycznym; dostęp
w: SIP LEX 30.04.2018.
423
Należy zauważyć, że o ile w potocznym definiowaniu abandonware można usprawiedliwić operowanie
pojęciem „towar”, o tyle na gruncie rozważań prawnych nie można zaakceptować takiego pojęcia. Pojęcie to
wprowadza bowiem pewną nieścisłość i może prowadzić do błędnego wniosku, iż abandonware dotyka tylko tych
egzemplarzy utworu, które zostały utrwalone na fizycznym nośniku. W konsekwencji może to doprowadzić do
zawężenia kategorii abandonware tylko do tych programów, co do których nastąpiło przeniesienie własności
egzemplarza utworu (a dokładnie fizycznego nośnika) oraz kiedy prawo własności egzemplarza utworu zostało
porzucone w rozumieniu art. 180 kc, o czym mowa w głównym toku niniejszej pracy. Takie zawężenie byłoby
nieuprawnione z punktu widzenia omawianego problemu, ponieważ po pierwsze prowadziłoby do błędnych
wniosków. Po drugie, problem abandonware może dotyczyć także sytuacji, kiedy prawo własności nośnika nie
zostało przeniesione na nabywcę, np. nabywca otrzymał i posługiwał się li tylko elektroniczną kopią utworu.
424
P. Mańkowski, Cyfrowe marzenia. Historia gier komputerowych, Warszawa 2010, s. 347.
422
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Polska edycja Wikipedii wyjaśnia, że abandonware to oprogramowanie, którego twórca
już nie sprzedaje i nie zapewnia dla niego obsługi. Spotyka się również użycie tego określenia
w stosunku do oprogramowania, którego twórca świadomie zaprzestał rozwoju i wsparcia
produktu. Jednocześnie „wiele z tych programów, a szczególnie gier, nadal jest chętnie
używanych”425. Przy czym, wedle tej definicji, określenie abandonware nie jest używane
w odniesieniu do starszych wersji danego oprogramowania oraz gier komputerowych, które już
nie są sprzedawane i wspierane, o ile producent nadal wspiera i sprzedaje oprogramowanie,
które stanowi kontynuację tych wersji426.
Z kolei w angielskiej edycji Wikipedii pod przedmiotowym pojęciem rozumie się
„zwykle oprogramowanie, ignorowane przez jego właściciela i producenta, i dla którego nie
jest dostępne żadne wsparcie. Chociaż takie oprogramowanie jest zwykle nadal objęte prawami
autorskimi, właściciel może nie śledzić naruszeń praw autorskich”. Przytoczone źródło,
niezależnie od wersji językowej, należy traktować z daleko idącym sceptycyzmem, ponieważ
jest tworzona przez użytkowników, bez nadrzędnej kontroli osób specjalistów w danej
dziedzinie, a ponadto w części opracowań brak jest źródeł. Należy jednak zauważyć,
że wspomniany brak definicji prawnej czy też doktrynalnej tego pojęcia zmusza do szerszych
poszukiwań, zmierzających również w kierunku najpopularniejszego sposobu rozumienia
pojęć przez m.in. społeczność aktywną w Internecie.
Omawiając dalej problematykę abandonware, angielska edycja Wikipedii zalicza do tej
kategorii następujące rodzaje oprogramowania427 (poszczególne rodzaje zawierają dodatkowy
komentarz w celu przybliżenia problematyki dystrybucji oprogramowania):
1) oprogramowanie komercyjne nieobsługiwane, ale nadal należące do przedsiębiorstwa przez co należy rozumieć oprogramowanie, które nie jest rozwijane i do którego producent
czy też szerzej autorskouprawniony nie oferuje serwisowania lub wsparcia technicznego,
a co byłoby zgodne z przytoczoną powyżej definicją przy założeniu, że nie jest oferowana
nowa wersja;
2) oprogramowanie komercyjne należące do przedsiębiorstwa, które nie prowadzi już
działalności – należy tutaj wskazać sytuację upadłości przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa,

Tamże.
Zob. polska edycja Wikipedii - https://pl.wikipedia.org/wiki/Abandonware, dostęp: 02.05.2018 r.
427
Zob. angielska edycja Wikipedii - https://en.wikipedia.org/wiki/Abandonware, dostęp: 03.09.2018 r.
425
426
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obejmującej likwidację majątku428 lub śmierć przedsiębiorcy, jak też likwidację
przedsiębiorstwa, niezwiązaną z jego upadłością429;
3) shareware, którego autor nadal je udostępnia – shareware to forma rozpowszechniania,
w której autor podaje w czołówce programu swoje dane (adres) i zachęcając do kopiowania
swojego programu prosi ewentualnych użytkowników o nadesłanie niedużej, często
uznaniowej kwoty pieniędzy, która pokryje jego koszty własne oraz koszty dokumentacji,
powstałych przy tworzeniu programu430. Zdarza się, że do tej klasy oprogramowania zalicza
się takie wersje programu, z których można korzystać w ograniczonym czasie lub można
aktywować skończoną liczbę razy, po upływie których program ulega dezaktywacji
w całości lub co do części funkcji. Ewentualnie użytkownicy otrzymują komunikat,
zachęcający do uiszczenia dobrowolnej opłaty za licencję, która umożliwia dalsze
korzystanie z programu, a w przypadku braku takiego zainteresowania – przekonujący do
zaprzestania korzystania z posiadanej kopii programu431. Angielska edycja Wikipedii
doprecyzowuje w tym miejscu, że za abandonware należy uznać w tym przypadku
shareware, którego twórca wydaje nową wersję programu tak rozpowszechnianego,
a starą "porzuca";
4) nieobsługiwane lub nieserwisowane shareware – angielska edycja Wikipedii nie precyzuje
kryteriów takiego porzucenia. Wydaje się, że można tutaj zakwalifikować ten shareware,
który został „porzucony” przez twórcę, przez co nie są wydawane nowe wersje programu,
a i jego starsze wersje, wobec braku zainteresowania twórcy, również nie są w żaden sposób
przez niego wykorzystywane;
5) Programy open source i freeware, które zostały porzucone.

Definicję open source najprościej, a zarazem najlepiej oddaje ta, iż jest to rodzaj licencji na
oprogramowanie (najczęściej nieodpłatnej, a jeżeli już odpłatnej, to za niewielkie sumy za jego
dystrybucję432), które jest udostępniane wraz z kodem źródłowym 433. Udostępnianie kodu
źródłowego wraz z rozpowszechnianym programem jest przy tym jednym z ważniejszych

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2017.2344).
jw. W związku z tym zob. np. tryb przewidziany przez art. 270 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r.
Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.1577).
430
Obrót dobrami niematerialnymi. Wzory umów, Byrska M. (red.), Warszawa, Kraków 1995, s. 66.
431
https://gadzetomania.pl/57775,licencje-oprogramowania-abandonware; dostęp 03.09.2018 r.; por. także
Oprogramowanie open source w świetle prawa. Między własnością a wolnością, Barta J., Markiewicz R., Kraków
2005, s. 26.
432
Oprogramowanie open source…, s. 27.
433
Jest to kod, w którym programista napisał dany program i który może zostać bezpośrednio odczytany
i zrozumiany przez człowieka, zob. w: Dobra i usługi informacyjne w obrocie gospodarczym, Dobra i usługi
informacyjne w obrocie gospodarczym, Cisek R., Jezioro J., Wiebe A., Warszawa 2005, s. 111-113, zob. także
Oprogramowanie open source…, s. 27.
428
429
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postanowień licencji open source434. Jednocześnie w ramach licencji pozwala się innym
programistom na analizę działania programu oraz na ewentualne wprowadzenie do niego
ulepszeń, a także na dalsze rozpowszechnianie zmodyfikowanego programu, przy czym musi
się odbywać na takich samych zasadach, na jakich obywa się rozpowszechnianie programu
sprzed modyfikacji435. Oprogramowanie open source kojarzone jest także z większą
społecznością, popierającą nieskrępowany (wolny) dostęp do oprogramowania oraz
popierającą postulaty, zawarte w postanowieniach licencji, jak te wskazane powyżej.
Licencje open source są różne, jednak w głównej mierze linia podziału przebiega wokół
problematyki copyleft, czyli konieczności stosowania takiej samej licencji, w jakiej
dystrybuowana była niezmodyfikowana wersja programu. Klasycznym przykładem tak
skonstruowanej licencji jest licencja GNU General Public License. Model copyleft nie pozwala
na tworzenie „własnościowego” oprogramowania, bowiem wszelkie dzieła zależne oparte na
elementach kodu na licencji GNU GPL muszą być licencjonowane w sposób analogiczny jak
dzieła bazowe (a więc muszą być również licencjonowane na zasadach GNU GPL)436. Dlatego
też popularnie mówi się, że licencje copyleft są licencjami wirusowymi, ponieważ zarażają sobą
wszelkie

pochodne

programu

źródłowego437.

Istnieją

też

licencje

non-copyleft,

a jej przykładem jest oprogramowanie rozwijane na Uniwersytecie Berkeley w Kalifornii, które
było

dystrybuowane

w

ramach

licencji

BSD

(Berkeley

Software

Distribution).

Pośród postanowień licencji było takie, które pozwalało na modyfikowanie programu na
licencji BSD i komercyjnego licencjonowania powstałych modyfikacji, bez zobowiązania do
udostępniania kodu źródłowego do swojego programu (modyfikacji). Tak powstały program, z
użyciem komponentów licencjonowanych na zasadach open source może stać się więc
produktem w pełni komercyjnym, dystrybuowanym wyłącznie w wersji kodu binarnego,
albowiem twórca ma swobodę co do wyboru, czy program będzie miał status programu
„wolnego” czy też „własnościowego”438.
Freeware z kolei to programy, które wolno kopiować i przekazywać innym
użytkownikom bezpłatnie i bez ograniczeń, jednakże bez możliwości modyfikowania takiego
programu i rozpowszechniania tychże modyfikacji439. Często także wyłączony jest obrót

434

Oprogramowanie open source…, s. 27.
Dobra i usługi informacyjne…, s. 111-113 oraz Oprogramowanie open source…, s. 27.
436
W. Machała, Licencja mieszana? Prawnoautorskie aspekty obrotu programami komputerowymi stworzonymi
z wykorzystaniem oprogramowania o otwartym kodzie, s. 29, Prace z prawa własności intelektualnej, ZNUJ, rok
2010, z. 107.
437
Zob. Dobra i usługi informacyjne…, s. 113-114 oraz W. Machała, dz. cyt., s. 31-32.
438
Oprogramowanie open source…, s. 51 oraz Dobra i usługi informacyjne…, s. 113-114.
439
Zob. Oprogramowanie open source …, s. 25.
435
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komercyjny oprogramowaniem tej klasy440, jak też nie udostępnia się kodu źródłowego takiego
programu441.
Innym ujęciem omawianej w niniejszym rozdziale problematyki jest to, przedstawione
przez portal o profilu technicznym – gadżetomania.pl, dla którego „abandonware z punktu
widzenia prawa nie istnieje”. Portal ten w artykule na temat abandonware dokonuje
charakterystyki najpopularniejszych rodzajów dystrybucji oprogramowania, z jakimi można
spotkać się w obrocie, a są to (poszczególne rodzaje zawierają dodatkowy komentarz w celu
przybliżenia problematyki dystrybucji oprogramowania)442:
1) oprogramowanie klasy shareware;

2) oprogramowanie na licencji typu open source, jednakże portal ten wymienia tylko po jednej
licencji copyleft – tj. GNU GPL oraz jedną non-copyleft, jakim jest licencja BSD;
3) oprogramowanie klasy freeware, którego cechy szczególne odpowiadają omówionym
powyżej;
4) oprogramowanie klasy adware - jest to oprogramowanie udostępniane zazwyczaj za darmo
albo za symboliczną opłatą, albowiem jego twórcy zarabiają na reklamach, wyświetlanych
użytkownikom w trakcie korzystania z programu443;
5) tzw. licencje prezentowe (w tym tzw. beerware) – typ licencji, który pozwala korzystać
z oprogramowania bez ograniczeń po spełnieniu warunku, postawionego przez twórcę, jak
np. wysłanie mu pocztówki, maila lub SMS-a (odpowiednio postcard-, mail- albo
SMSware), albo np. wpłacenie dowolnie wybranej przez użytkownika kwoty na jakiś
pożyteczny cel. W przypadku beerware jako jednego z rodzajów licencji prezentowej
użytkownik może za darmo korzystać z oprogramowania, ale gdy spotka jego twórcę, to
jest zobligowany do postawienia mu piwa444;
6) OEM – nazwa pochodzi od skrótu Original Equipment Manufacturer. Są to egzemplarze
programu wprowadzane do obrotu wraz ze sprzętem, pod własnym znakiem towarowym
producenta sprzętu445;
7) BOX – oprogramowanie w tym wypadku występuje w samodzielnym obrocie, które można
instalować na dowolnych urządzeniach lub instalować na kilku – liczbę stanowisk określa

Por. Obrót…, s. 66.
Por. Oprogramowanie open source…, s. 25.
442
Część spośród omawianych licencji została już omówione wcześniej, a w cytowanym artykule nie nadaje się
im innego znaczenia niż uprzednio przyjęte, w związku z czym pominięto tutaj ich charakterystykę.
443
https://gadzetomania.pl/57775,licencje-oprogramowania-abandonware; dostęp 03.09.2018 r.
444
https://gadzetomania.pl/57775,licencje-oprogramowania-abandonware; dostęp 03.09.2018 r.
445
E. Traple, Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim, rozdz. 9.1.; dostęp: 07.09.2018 r.
440
441
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szczegółowo licencja446. Zwane wersją „pudełkową” (stąd jego nazwa, od ang. Box) albo
„pełną”447.
Próba ustalenia cech wspólnych dla abandonware
Przegląd przywołanych powyżej definicji wskazuje, że pojęcia różnią się między sobą. Istnieją
chociażby różnice w rozumieniu przedmiotowego pojęcia pomiędzy poszczególnymi edycjami
językowymi Wikipedii. W konsekwencji przytoczone terminy nie dają jednoznacznej
odpowiedzi, czym jest abandonware i jakie są istotne cechy tego rodzaju dóbr. Na pewno nie
sposób doszukać się cech emblematycznych dla abandonware w opracowaniu, umieszczonym
na portalu gadżetomania.pl. Przedstawione tam typy licencji oraz sposoby dystrybucji
oprogramowania są raczej omówieniem tych najbardziej typowych spośród nich,
ze wskazaniem zalet i wad każdego. Zresztą odpowiada to konstatacji autora opracowania na
tym portalu, iż abandonware nie istnieje. Jednak wartość tego opracowania przejawia się
właśnie w samym omówieniu najważniejszych typów licencji i sposobów dystrybucji
oprogramowania,

co

może

pozwolić

wyznaczyć

granicę

pomiędzy

abandonware

a nieporzuconym oprogramowaniem. Jednocześnie opracowanie to nakierowuje na potencjalne
problemy, jakie mogą wystąpić w obrocie dobrami tego typu. Z kolei zestawienie pozostałych
definicji, czyli polska i angielska edycja Wikipedii oraz definicja zaproponowana przez
P. Mańkowskiego pozwala wyodrębnić nam przesłankę „porzucenia” jako istotną dla ustalenia
statusu danego dobra jako abandonware. Przez porzucenie rozumie się tutaj nieujawnienie się
autora czy też autorskouprawnionego ewentualnie brak sprzeciwu do korzystania
z oprogramowania, szczególnie ze starszych wersji. Angielska edycja Wikipedii podaje także,
które typy licencji oraz sposoby dystrybucji prowadzą do powstania abandonware.
Należy jednakże zauważyć, że w większości przypadków nie będzie o tym decydował sam fakt
zaliczenia programu do danego typu licencji czy poddane go określonemu sposobowi
dystrybucji, lecz dodatkowo musi zaistnieć przesłanka „porzucenia”. Można przypuszczać, że
przedstawione sposoby dystrybucji są wskazane być może dlatego, że najłatwiej stracić w nich
kontrolę nad rozpowszechnianiem programów komputerowych lub z uwagi na „liberalny”
charakter obrotu takim oprogramowaniem, gdzie ryzyko wystąpienia przez autora
z roszczeniami jest niskie. Dodatkowo nie można zgodzić się, że sama utrata kontroli nad
obrotem programem przez poddanie go ww. licencjom i sposobom dystrybucji, miałaby
automatycznie prowadzić do jakiegokolwiek pozbawienia autora jego praw.

446
447

https://gadzetomania.pl/57775,licencje-oprogramowania-abandonware; dostęp 07.09.2018 r.
Zob. polska edycja Wikipedii - https://pl.wikipedia.org/wiki/Box_(informatyka); dostęp 07.09.2018 r.
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Pomimo tych problemów można wyekstrahować pewne cechy wspólne abandonware,
a mianowicie, że są to programy komputerowe:
1) których twórcy (czy też szerszej uprawnieni z autorskich praw majątkowych)
nie rozpowszechniają ich lub/i nie rozwijają ich (nie zapewniają ich obsługi lub wsparcia
dla nich), niezależnie od tego, czy oferują nowe wersje, czy też nie oferując ich;
2) które są rozpowszechniane w szerokim, „nieoficjalnym” obrocie, a na co kładzie duży
nacisk część z przedstawionych powyżej definicji;
3) w stosunku do których uprawnieni z tytułu autorskich praw majątkowych nie dochodzą
z różnych przyczyn roszczeń lub nie mogą ich dochodzić albo uprawniony nie jest
znany/nie ustalono jego tożsamości.
Należałoby także zastanowić się, czy wymienione cechy, które mają decydować
o zaliczeniu danego dobra jako abandonware, powinny być spełnione łącznie czy też
wystarczające jest zaistnienie jednej z nich.
Próba ustalenia możliwości funkcjonowania abandonware w ramach podstawowych
instytucji prawa autorskiego
W świetle powyższego w niniejszym rozdziale należy podjąć próbę ustalenia czy pojęcie
„porzucenia” można przypisać do właściwej instytucji prawa.
Porzucenie w rozumieniu Kodeksu cywilnego
Instytucja porzucenia została uregulowana w art. 180 Kodeksu cywilnego448 (dalej jako kc).
Zgodnie z przytoczonym przepisem właściciel może wyzbyć się własności rzeczy ruchomej
przez to, że w tym zamiarze rzecz porzuci. Samo wyzbycie się posiadania rzeczy (np. na skutek
szczególnych zdarzeń) bez zamiaru wyzbycia się jej własności nie wywołuje skutków
prawnych przewidzianych w analizowanym przepisie. W związku z tym, aby doszło do utraty
własności, muszą wystąpić łącznie obie przesłanki, określone w przytoczonym art. 180 kc449.
Zamiar rezygnacji z prawa własności może być wyraźnie zamanifestowany przez właściciela
lub wynikać z jego zachowania towarzyszącego porzuceniu (np. wrzucenie rzeczy do
pojemnika na śmieci)450. Rzecz ruchoma, której właściciel skutecznie się zrzekł, staje się rzeczą
niczyją451, której własność zgodnie z art. 181 kc nabywa się przez jej objęcie w posiadanie
448

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2018.1025).
Filipiak Teresa A., Komentarz do art. 180 kc, , teza nr 1, w: Kidyba A.(red.), Kodeks cywilny. Komentarz.
Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe; dostęp w: SIP LEX 05.12.2018.
450
Komentarz do art. 180 kc, teza nr 1, Gudowski Jacek (red.) i in., w: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II.
Własność i inne prawa rzeczowe, Gudowski Jacek (red.); dostęp w SIP LEX 05.12.2018.
451
Filipiak Teresa A., dz. cyt.
449
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samoistne. M. Poźniak-Niedzielska oraz A. Niewęgłowski wskazują, że porzucenie może
dotyczyć tylko rzeczy materialnych452. W związku z tym zastosowanie tej konstrukcji
w stosunku do abandonware nastręcza trudności, gdyż o ile możnaby odnosić go do
egzemplarza nośnika, to wydaje się, że nie sposób odnosić go do samego utworu jako dobra
niematerialnego czy praw autorskich453. Dyskusyjna jest także kwestia, czy można porzucić
licencję. W związku z tym należałoby zastanowić się, czy np. w przypadku licencji OEM
porzucenie sprzętu, na którym jest zainstalowane oprogramowanie, nie spowoduje również
porzucenia kopii oprogramowania na nim zawartego wraz z licencją, która uprzednio została
udzielona właścicielowi sprzętu, a co do którego to sprzętu wyzbył się następnie prawa
własności454. Wówczas taki przypadek wypełniałby przesłanki przytoczonych we wstępie
definicji abandonware.
Porzucenie/zrzeczenie się prawa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Przenosząc się na grunt ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych należy zauważyć,
że ustawa ta, jak wspomniano powyżej, nie zawiera regulacji dotyczących porzucenia praw
autorskich. Uprzednio omówiona instytucja porzucenia z Kodeksu cywilnego dotyczy tylko
dóbr materialnych. Kolejną instytucją, która najbliżej odpowiadałaby abandonware, jest
zrzeczenie się prawa. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych455 (dalej jako pr. aut.)
expressis verbis nie przewiduje możliwości zrzeczenia się praw autorskich, a już z całą
pewnością nie można się zrzec osobistych praw autorskich, zgodnie z treścią art. 16 pr. aut.
W świetle analizowanej kwestii można mówić co najwyżej o powstrzymaniu się od
wykonywania tychże praw456. Zresztą skorzystanie z jednego z tych uprawnień, czyli
anonimowego rozpowszechniania utworu wcale nie przesądza automatycznie o powstrzymaniu
się od niewykonywania pozostałych praw osobistych457. Może bowiem wystąpić sytuacja,
kiedy np. autor zawiera z wydawcą umowę, w której zezwala na rozpowszechnianie utworu
Dzieła osierocone – nowe wyzwania dla polskiego prawa autorskiego, Poźniak-Niedzielska M., Niewęgłowski
A., Prace z prawa własności intelektualnej, ZNUJ, rok 2011, z. 122, s. 8.
453
K. Frączkiewicz, Problem utworów osieroconych w świetle nowelizacji prawa autorskiego, Studenckie prace
Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, rok 2016, nr 19, s. 76-77.
454
E. Traple, dz. cyt., rozdz. 9.1; dostęp w SIP LEX 07.09.2018.
455
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2018.1191).
456
Co do możliwości powstrzymania się twórcy od ich wykonywania lub udzielenia przez twórcę upoważnienia
do wykonywania autorskich praw osobistych zob. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Barta J. (red.),
Markiewicz R. (red.), Warszawa 2011, s. 166-167; Niektóre aktualne problemy prawa autorskiego w XXI wieku,
Poźniak-Niedzielska M., Niewęgłowski A., w: Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy
rewolucji. Księga Jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, Modrzejewska M (red.), Warszawa 2010,
s. 844-845 oraz K. Grzybczyk, Autorskie prawa osobiste twórcy reklamy, Rejent, rok 8, nr 11 (91), listopad 1998
r., s. 44 dostęp w: http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/publikacje/1998/11/467.pdf (data dostępu
18.10.2018 r.)
457
Niektóre aktualne problemy…, s. 845.
452
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anonimowo i tylko w taki sposób, a w zakresie pozostałych uprawnień o charakterze osobistym
zastępuje autora właśnie wydawca458, który przy okazji zobowiązuje się do nieujawniania
tożsamości autora. Tym samym, przy takim rozpowszechnianiu utworu istnieje podmiot
kontrolujący to rozpowszechnianie, m.in. poprzez reprezentowanie autora w wykonywaniu
jego pozostałych uprawnień osobistych. Nie sposób zatem mówić w takim wypadku o braku
zainteresowania ze strony autora swoim utworem w obrocie czy też jego porzuceniem albo
zrzeczeniem się swoich uprawnień (abstrahując w tym miejscu od możliwości skorzystania
z tej instytucji). Istotne będzie także wykonywanie przez uprawnionego jedynie prawa
do anonimowego rozpowszechniania utworu. Skorzystanie z tego uprawnienia może
spowodować, że w obrocie ciężko będzie ustalić osobę autora w celu uzyskania jego zgody na
rozpowszechnianie utworu. Dodatkowo, zaznaczyć należy, iż anonimowe rozpowszechnianie
utworu i nieujawnienie się autora w sytuacji wystąpienia ewentualnych naruszeń w obrocie
utworem nie przesądza o całkowitej bierności wobec tychże naruszeń, albowiem zgodnie
z treścią art. 8 ust. 3 pr. aut., dopóki twórca nie ujawnił swojego autorstwa, w wykonywaniu
prawa autorskiego zastępuje go producent lub wydawca, a w razie ich braku – właściwa
organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. A zatem, mając na uwadze przykład
podany powyżej, w razie naruszenia interesów twórcy to wydawca będzie upoważniony
do interwencji i wysuwania roszczeń, a w ostateczności w części przypadków, jakie wystąpią
w obrocie, będzie istniała konieczność skontaktowania się w właściwą organizacją zbiorowego
zarządzania.

Rozważania

te

można

podsumować

konkluzją,

że

anonimowego

rozpowszechniania utworu czy też powstrzymywania się od wykonywania autorskich praw
osobistych lub upoważnienia przez twórcę osoby trzeciej do ich wykonywania nie można
utożsamiać ze zrzeczeniem się prawa459, choćby też dlatego, że w części przypadków
anonimowy twórca może w każdej chwili ujawnić się choćby w celu ochrony swoich praw
do utworu.
Z kolei instytucja zrzeczenia się przez twórcę autorskich praw majątkowych do utworu
jest przedmiotem sporu w doktrynie prawa autorskiego. Koncept dopuszczenia możliwości
zrzeczenia się autorskich praw majątkowych znany był już literaturze przedwojennej.
Zrzeczenie takie dla swej skuteczności miałoby być „ogłoszone publicznie”, a utwór wskutek
dokonania takiej czynności stałby się „przedmiotem dobra publicznego”460. Pogląd ten na
Por. Niektóre aktualne problemy…, s. 845.
Dzieła osierocone…, s. 9 oraz K. Grzybczyk, dz. cyt., s. 46-47.
460
Tak F. Zoll, Polska ustawa o prawie autorskiem i konwencja berneńska (pisownia oryg. – Ł.K.), Warszawa,
Kraków, Lwów, Poznań 1926 s. 49-50, który wywodził możliwość zrzeczenia się z prawa rozporządzania utworem
i prawem autorskim (zob. także Zagadnienia prawa autorskiego, Grzybowski S., Kopff A., Serda J., Warszawa
458
459
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przestrzeni czasu doczekał się krytyki. Głównym argumentem przemawiającym za brakiem
możliwości zrzeczenia się autorskich praw majątkowych jest brak wyraźnego uregulowania
takiej instytucji w prawie autorskim przy jednoczesnym wskazaniu, że kodeks cywilny oraz
prawo własności przemysłowej, regulując każdorazowo odmiennie możliwość zrzeczenia się
jakiegoś prawa, przewidują konsekwencje skorzystania z tej instytucji461. Tym samym
niedopuszczalne jest czynienie tutaj analogii pomiędzy wskazanym w poprzednim zdaniu
zrzeczeniem się praw a zrzeczeniem się autorskich praw majątkowych w prawie autorskim. Po
części należy zgodzić się z tym krytycznym stanowiskiem, albowiem brak wskazania w ustawie
pr. aut. skutków, jakie przewidywałoby zrzeczenie się autorskich praw majątkowych stanowi
jeden z problemów, który dotyka również tematyki niniejszego opracowania. Od wyraźnej
normy w tym zakresie zależałby bowiem kierunek rozważań niniejszego opracowania,
np. czy takie zrzeczenie jest tożsame z porzuceniem utworu, co sprowadzałoby charakterystykę
abandonware do opisu skutków, jakie towarzyszą zrzeczeniu się autorskich praw majątkowych.
W przypadku braku tożsamości instytucji zrzeczenia z porzuceniem należałoby bowiem dalej
poszukiwać cech emblematycznych dla porzucenia autorskich praw majątkowych. A zatem
najbardziej oczywistym rozwiązaniem problemu zrzeczenia się autorskich praw majątkowych
oraz uregulowaniem (lub przynajmniej wskazaniem kierunku dla dalszych rozważań) byłaby
w pierwszej kolejności interwencja ustawodawcy. Jednocześnie nie sposób zrównywać
instytucji przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu ze zrzeczeniem się tychże
praw do niego. Przy założeniu uznania dopuszczalności zrzeczenia się autorskich praw
majątkowych oraz wspierając się analogią z art. 180 kc należałoby się zastanowić,
czy zrzeczenie się autorskich praw majątkowych do utworu musiałoby wyczerpywać
przesłanki, jakie towarzyszą funkcjonowaniu tej instytucji w kodeksie cywilnym.
Należy jednak przede wszystkim zastanowić się przy tym, czy zrzeczenie się jest w ogóle
instytucja podobną do porzucenia. Jak omówiono to w poprzednim punkcie, porzucenie może
dotyczyć tylko rzeczy materialnych, a zatem nie sposób odnosić tę instytucję do utworu,
autorskich praw majątkowych oraz licencji. Być może należałoby zastosować konstrukcję
zrzeczenia się praw autorskich, postulowaną w doktrynie prawa autorskiego, co jak już
sygnalizowano, również jest postulatem dyskusyjnym. Wprawdzie brak jest przepisów, które

1973, s. 104). Wspomnieć należy, że poza przesłankami z głównego toku wywodu zrzeczenie nie byłoby
skuteczne, gdyby wierzyciele twórcy lub jego następców prawnych mogli skutecznie złożyć skargę pauliańską
(F. Zoll, dz. cyt., s. 50; zob. także Zagadnienia prawa autorskiego, s. 104 oraz Niektóre aktualne problemy…,
s. 844.
461
Zagadnienia prawa autorskiego, s. 105. Odnośnie konkretnego przykładu zrzeczenia się praw zob. np. art. 90
ust. 1 pkt 2 pwp).
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regulowałyby instytucję zrzeczenia się autorskich praw majątkowych, to można próbować
tworzyć taką konstrukcję w oparciu o dostępne w pr. aut. konstrukcje, jak np. przeniesienie
autorskich praw majątkowych.
Zastosowanie

konstrukcji

zrzeczenia

się

autorskich

praw

majątkowych,

przy jednoczesnym zastrzeżeniu formy pisemnej dla przeniesienia autorskich praw
majątkowych pozwalałoby oddzielić od siebie te dwie instytucje. Należałoby się przy tym
zastanowić, czy i zrzeczenie nie powinno być obwarowane formą kwalifikowaną, z uwagi na
równie doniosłe znaczenie tej czynności, tak jak w przypadku przenoszenia autorskich praw
majątkowych. Za przyjęciem takiego rozwiązania może przemawiać argument pewności
obrotu, co eliminowałoby jednocześnie możliwość dorozumianego zrzeczenia się autorskich
praw majątkowych462. Zastrzeżenie formy kwalifikowanej dla obu ww. instytucji generuje
kolejne

problemy –

jak

chociażby wykładnia

umowy w

przypadku

powstania

niejednoznaczności, czy uprawniony przeniósł autorskie prawa majątkowe czy też się ich
zrzekł. Być może niezbędna byłaby interwencja ustawodawcy, który stworzyłby odpowiedni
pomocny przepis, brzmiący podobnie do art. 65 pr. aut., tzn. tworzyłby domniemanie, że
w braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa, uważa się, że twórca zrzekł się
autorskich praw majątkowych. Ewentualnie, co rodziłoby większą pewność obrotu, propozycja
winna brzmieć: „W braku wyraźnego postanowienia o zrzeczeniu się autorskich praw
majątkowych, uważa się, że twórca przeniósł autorskie prawa majątkowe”. Oczywiście
powyższa propozycja będzie pomocna w sytuacji, kiedy twórca złożył oświadczenie woli
drugiej stronie i istnieje niejasność co do jej treści. Problemem w takim przypadku może być
sytuacja milczenia twórcy czy czynności konkludentnych, podjętych przez autora.
Abandonware a zakres uprawnień wynikających z licencji
Analizując status abandonware z perspektywy odbiorcy dóbr tego typu należy przyjąć, że na
dysponenta nie zostały przeniesione autorskie prawa majątkowe lub nie doszło do zrzeczenia
się autorskich praw majątkowych, o ile można, w świetle powyższych wywodów, ich się zrzec
albo je porzucić. W takiej sytuacji zakres uprawnień dysponenta wyznaczała będzie licencja.
W większości przypadków będzie tutaj chodziło o licencję niewyłączną, albowiem odnosi się
ona najczęściej do programów komputerowych już obecnych na rynku, przez co jej zadaniem
jest umożliwienie licencjobiorcy zgodnego z prawem korzystania z utworu za zapłatą

A które to dorozumiane zrzeczenie się autorskich praw majątkowych również jest przedmiotem wątpliwości
doktryny, zob. publikacje Dzieła osierocone…, s. 8-9 oraz Niektóre aktualne problemy…, s. 844.
462
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wynagrodzenia463, jednakże niewykluczone, że omawiany problem może także dotyczyć
licencji wyłącznej. Mając na uwadze dotychczasowe rozważania należy stwierdzić,
że głównym problemem abandonware nie jest jednak to, w jaki sposób jest on licencjonowany,
a raczej to, że taki program licencji z różnych przyczyn nie ma, bo przestała obowiązywać lub
zaniechano korzystania z niej.
Z uwagi na znaczną liczbę licencji na oprogramowanie, występujących w obrocie,
co widać po analizie dokonanej w rozdziale omawiającym przyczyny powstania abandonware,
nie sposób omówić tutaj wszystkich kwestii, wynikających ze stosowania danego typu licencji,
a zatem należy skupić się na ogólnych cechach licencji. Jak wspomniano powyżej, relewantnym
z punktu widzenia abandonware wydaje się być fakt, że licencja ta przestała obowiązywać.
Może się to odnosić np. do sytuacji, kiedy dysponent przestał używać sprzętu, do którego
niejako była „przypisana” dana licencja (np. omówiony powyżej typ OEM). Może też zdarzyć
się sytuacja, że dana licencja przestała obowiązywać (wygasła) z uwagi na upływ czasu, na jaki
została udzielona. Sytuacja wskazana w poprzednim zdaniu wynikać będzie np. z zastosowania
pośród postanowień licencji z art. 66 ust. 1 pr. aut., gdzie wskazano ustawowy, pięcioletni
termin obowiązywania licencji. Wówczas, w konsekwencji zastosowanie znajdzie art. 66 ust.
2 pr. aut. i licencja, zgodnie z powyższym, wygaśnie. Przeanalizowania wymaga przy tym
kwestia, jaka sytuacja prawna zastaje legalnego dysponenta, który jest właścicielem nośnika
utworu, co do którego upłynął termin licencji.
Rozważając zakres obowiązywania licencji na potrzeby niniejszego zagadnienia, należy
mieć także na względzie rozważania nauki prawa na temat charakteru prawnego licencji
w ogóle. Ustalenia te przekładają się na stosunki prawne stron oraz mogą stanowić przyczynę
powstania zaliczenia programu komputerowego albo gier komputerowych jako abandonware.
Na sytuację prawną stron, a w szczególności dysponenta wpływają dwie sytuacje: śmierci oraz
upadłości/likwidacji. Jeśli uzna się, że licencja ma charakter zobowiązujący, to np. śmierć
licencjodawcy prowadzi do wygaśnięcia licencji464. Natomiast w razie upadłości licencjodawcy
licencja wygasa, jeśli uznamy ją zarówno za czynność zobowiązującą, jak i czynność
rozporządzającą465.
463

T. Targosz, Komentarz do art. 41 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, teza nr 32, w: Prawo
autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Flisak D. (red.); dostęp w: SIP LEX 05.12.2018.
464
Tak E. Traple, dz. cyt., s. 31; odmiennie T. Targosz, Komentarz do art. 41 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, teza nr 37, w: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Flisak D. (red.). Szczegółowe
opracowanie na temat charakteru prawnego licencji zob. np. Z. Okoń, Charakter prawny umowy licencyjnej, Prace
z prawa własności intelektualnej, ZNUJ, rok 2000, z. 105.
465
T. Targosz, Komentarz do art. 41 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, teza nr 38, w: Prawo
autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Flisak D. (red.) oraz Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia
praktyczne, Andrzejewski A. i in., Rozdział III, pkt 4; dostęp w: SIP LEX 12.05.2018 r.
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Dla dalszych rozważań niezbędne wydaje się ustalenie, czy sam status abandonware
stanowi rodzaj licencji ewentualnie czy jest jakąś kategorią nadrzędną, wspólną dla pewnych
rodzajów

licencji.

Ponadto

może

to

być

kategoria

o

statusie

„policencyjnym”

lub „pozalicencyjnym”.
Abandonware nie będzie odrębnym rodzajem licencji, ponieważ opisane wcześniej
rodzaje licencji i dystrybucji oprogramowania określają warunki korzystania z programu
komputerowego. Przekroczenie tych warunków bądź osiągnięcie pewnych brzegowych
warunków, jak upływ czasu czy oświadczenie o rozwiązaniu licencji lub jej wygaśnięcie
kończy stosunek pomiędzy licencjodawcą oraz licencjobiorcą. W takiej sytuacji licencjobiorca
nie będzie uprawniony do dalszego korzystania z utworu, albowiem zaistniał warunek, który
uniemożliwia dalsze, legalne korzystanie z programu.
A zatem w takiej sytuacji nie można by mówić o porzuceniu, umożliwiającym
jednocześnie dalsze korzystanie z utworu, albowiem z punktu widzenia problematyki
niniejszego artykułu należy szukać takiej konstrukcji porzucenia, która odpowiadałaby prawu,
tzn. wymagałaby uregulowania przez ustawodawcę lub odpowiadałaby jednej z dotychczas
omawianych instytucji.
Licencja bywa udzielana w dosyć szerokim zakresie i niejednokrotnie pozwala na
czynienie zmian w utworze, co przekłada się na swobodny obrót tak licencjonowanym dobrem.
W konsekwencji autorskouprawniony niejako traci kontrolę nad utworem. Czy taką sytuację
można utożsamiać z porzuceniem utworu, skoro u podstaw leży licencja? Biorąc pod uwagę
chyba najbardziej „liberalną” licencję, czyli na oprogramowanie open source należy udzielić
odpowiedzi negatywnej, albowiem nie sposób doszukiwać się (po stronie licencjodawcy)
w czynności udzielenia licencji tak daleko idącego skutku, jaki towarzyszyłby zrzeczeniu się
prawa lub jego porzuceniu466, co już wskazano w rozdziale próbującym ustalić cechy wspólne
dla abandonware. Ponadto przekroczenie postanowień licencji (po stronie licencjobiorcy)
powoduje, że licencjobiorca nie jest w prawie, jeżeli chodzi o korzystanie z utworu (co znajduje
także odzwierciedlenie w przypadku każdej licencji, nie tylko open source) lub utraci w mojej
ocenie prawo do korzystania z utworu licencjonowanego w określony sposób, po widocznym
zamanifestowaniu, iż przestał on korzystać z licencji („porzucił” ją). Ewentualnie można
przyjąć, że tak licencjonowany program zostanie porzucony tylko wtedy, kiedy twórca
przestanie zwracać uwagę na fakt naruszania postanowień licencji.

466

Oprogramowanie open source …, s. 81.
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Abandonware a dozwolony użytek
Kolejną możliwością funkcjonowania abandonware w obrocie prawnym z punktu widzenia
prawa autorskiego mógłby być dozwolony użytek (prywatny lub publiczny). Jednakże
koncepcja ta już na samym wstępie doznaje problemów, gdyż w przypadku programów
komputerowych dozwolony użytek został wyłączony na podstawie art. 77 pr. aut.467
W jego miejsce obowiązują przepisy szczególne, określające zakres czynności, wkraczających
w sferę monopolu prawnoautorskiego (głównie art. 75 pr. aut.), a te przewidują dość wąski
zakres uprawnień legalnego dysponenta programu komputerowego468, wobec czego nie można
mówić, aby korzystanie z porzuconego programu komputerowego, w świetle dotychczasowych
rozważań było możliwe.
Abandonware a utwory osierocone
Ostatnią rozważaną możliwością obrotu prawnego abandonware mogłoby być uznanie tej
kategorii za utwory osierocone. Główny argument za tym rozwiązaniem jest taki,
że los abandonware i dzieł osieroconych jest do siebie zbliżony. Porównanie takie należy zacząć
od określenia przyczyn, decydujących o przyznaniu utworowi statusu osieroconego, jak też
należy to pojęcie zdefiniować (pojęcie abandonware oraz przyczyn powstania takiego statusu
oprogramowania, niezbędne do dokonania tegoż porównania zostały oczywiście omówione
powyżej). Wg J. Banasiuk źródła osierocenia utworów są następujące469:
1) okoliczności natury prawnej, do których zalicza: długi czas ochrony autorskich praw

majątkowych, odformalizowaną ochronę prawnoautorską (brak formalności związanych
z uzyskaniem czy jej przedłużeniem – nie istnieje obowiązek rejestracji utworów,
w związku z tym nie istnieje baza utworów470), zwiększony obrót prawami autorskimi,
a w konsekwencji trudności z ustaleniem uprawnionego z tytułu autorskich praw
majątkowych;
2) okoliczności natury faktycznej – nienależyte oznaczenie utworów.

Przywołana systematyka wskazuje zarówno przyczyny dotychczas nie wyjaśnione przy
omawianiu okoliczności powstania abandonware, jak też te już wskazane w rozdziale
nt. przyczyn powstania abandonware. W związku z tym możliwe jest zastosowanie powyższych
przesłanek, chociażby pomocniczo, w stosunku do uprzednio wyodrębnionych cech

Pomijając pojedyncze przepisy, jak art. 29 pr. aut.
Por. Oprogramowanie open source …, s. 15.
469
J. Banasiuk, Skala…, s. 169-172.
470
J. Banasiuk, Skala…, s. 171
467
468
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abandonware. Analogia jest możliwa wobec faktu, że przeanalizowane przyczyny powstania
abandonware oraz okoliczności osierocenia utworów są podobne.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia
25 października 2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów
osieroconych471 (dalej: dyrektywa), utwór lub fonogram uznaje się za utwór osierocony, jeżeli
żaden z podmiotów uprawnionych do niego nie jest znany lub, nawet jeżeli chociaż jeden
z nich jest znany, żaden nie został odnaleziony pomimo starannego poszukiwania podmiotów
uprawnionych, przeprowadzonego i zarejestrowanego zgodnie z art. 3 dyrektywy.
Jednocześnie, zgodnie z art. 1 ust 2 dyrektywy, ma ona zastosowanie do:
a) utworów opublikowanych w postaci książek, czasopism, gazet, magazynów oraz innych
tekstów pisanych, które znajdują się w zbiorach publicznie dostępnych bibliotek, placówek
oświatowych lub muzeów, a także w zbiorach archiwów lub instytucji odpowiedzialnych
za dziedzictwo filmowe lub dźwiękowe;
b) utworów filmowych lub audiowizualnych i fonogramów znajdujących się w zbiorach
publicznie dostępnych bibliotek, placówek oświatowych lub muzeów, a także w zbiorach
archiwów lub instytucji odpowiedzialnych za dziedzictwo filmowe lub dźwiękowe; oraz
c) utworów filmowych lub audiowizualnych i fonogramów wyprodukowanych przez
nadawców publicznych do dnia 31 grudnia 2002 r. włącznie i znajdujących się w ich
archiwach, które to utwory są chronione prawami autorskimi lub pokrewnymi i które
zostały po raz pierwszy opublikowane na terytorium państwa członkowskiego lub –
w przypadku braku publikacji - po raz pierwszy nadane na terytorium państwa
członkowskiego.
Ponadto art. 1 ust. 1 dyrektywy określa sposób korzystania z utworów osieroconych.
Zgodnie z brzmieniem przytoczonego przepisu dotyczy on niektórych sposobów korzystania
z utworów osieroconych przez publicznie dostępne biblioteki, placówki oświatowe oraz muzea,
a także przez archiwa, instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe lub dźwiękowe oraz
nadawców publicznych mających siedzibę w państwach członkowskich, w celu realizacji ich
zadań leżących w interesie publicznym.
Powyższa dyrektywa została implementowana do krajowego porządku prawnego,
poprzez umieszczenie w rozdziale 3 pr. aut. oddziału 5. Zgodnie z art. 35(5) ust. 1 pr. aut.
utworami osieroconymi są:
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1) utwory opublikowane w książkach, dziennikach, czasopismach lub innych formach
publikacji drukiem;
2) utwory audiowizualne, a także utwory zamówione lub włączone do utworów
audiowizualnych lub utrwalone na wideogramach, w zakresie korzystania z utworu
audiowizualnego lub wideogramu jako całości;
3) utwory utrwalone na fonogramach
- znajdujące się w zbiorach podmiotów, o których mowa w ust. 2, jeżeli uprawnieni, którym
przysługują autorskie prawa majątkowe do tych utworów w zakresie pól eksploatacji
wymienionych w ust. 2, nie zostali ustaleni lub odnalezieni pomimo przeprowadzenia
poszukiwań, o których mowa w art. 35(6) pr. aut.
Przytoczone przepisy, zarówno dyrektywy, jak i pr. aut. definiując pojęcie utworu
osieroconego, nie wymieniają takiej kategorii utworów, jak program komputerowy. W związku
z tym koncept uznania abandonware za utwory osierocone doznaje już na samym wstępie
ustawowych przeszkód. Pogląd ten znajduje poparcie w wypowiedziach przedstawicieli
doktryny, gdzie podnosi się, iż wymienione kategorie utworów stanowią wyjątki przewidziane
przez prawo i których to wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco472. W ten sposób
„pokrzywdzone” zostały nie tylko programy komputerowe, ale też np. utwory wzornictwa
przemysłowego473. Gdyby ustawodawca unijny oraz krajowy zdecydowali się objąć statusem
utworów osieroconych programy komputerowe, jak też inne kategorie utworów,
niewymienione w przepisach, to wyraźnie by je wskazali w tekście 474. Z drugiej strony
w doktrynie jednocześnie wyjaśnia się, że przepisy dyrektywy przyjmują postać harmonizacji
minimalnej, a nie pełnej, tak więc krajowi ustawodawcy, poza objęciem statusem utworu
osieroconego kategorii utworów wymienionych w dyrektywie, mogą objąć tym statusem inne
kategorie utworów475. W takim wypadku należałoby doprecyzować przepisy o utworach
osieroconych tak, aby wprost wymieniały w tej kategorii programy komputerowe. A zatem przy
próbie uporządkowania kwestii abandonware w kierunku przyznania przynajmniej niektórym
programom komputerowym statusu utworów osieroconych (przy spełnieniu pozostałych
przesłanek przewidzianych dla utworów osieroconych) niezbędna jest interwencja
ustawodawcy. Jednocześnie konieczne byłoby ustalenie, jaki jest zakres pojęć utwór

A. Michalak, Kierunki implementacji dyrektywy 2012/28/UE (dzieła osierocone) do prawa polskiego,
Europejski Przegląd Sądowy, Europejski Przegląd Sądowy, rok 2013, nr 10, s. 22. Zob. także stwierdzenie, że
analizowany przepis jest katalogiem zamkniętym w: K. Frączkiewicz, dz. cyt., s.74.
473
K. Frączkiewicz, dz. cyt., s. 82 i A. Michalak, dz. cyt., s. 22.
474
Por. np. A. Michalak, dz. cyt., s. 22.
475
A. Michalak, dz. cyt., s. 21
472
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osierocony a utwór „porzucony” (w tym przypadku program komputerowy). Zakładając,
że programy komputerowe również mogą zostać osierocone, to poddanie ich obecnemu
modelowi korzystania z tychże nie będzie satysfakcjonujące dla użytkowników porzuconych
programów. Mogliby oni bowiem korzystać z nich jedynie w instytucjach, określonych w
przytoczonych powyżej przepisach. Ponadto, aby programy mogły uzyskać status utworów
osieroconych, niezbędne byłoby przeprowadzenie starannych poszukiwań, co również zdaje się
być procedurą uciążliwą wobec potrzeb obrotu. Takie problemy każą wysnuć postulat zmiany
przepisów co do sposobu dostępu do utworów osieroconych, albowiem trudno wyobrazić sobie
obrót oprogramowaniem w oparciu o obecnie przyjęte rozwiązania.

Podsumowanie
Ramy objętościowe niniejszego artykułu nie pozwalają na szczegółowe i wyczerpujące
omówienia zagadnienia i dlatego celem niniejszego artykułu było wskazanie potencjalnych
obszarów prawa autorskiego, które wymagają dokładniejszej analizy. W szczególności należy
zastanowić się, jakie kryterium decydowałoby o zaliczeniu danego programu komputerowego
do tej kategorii. Przede wszystkim ustalenia wymaga kwestia, czy można zrzec się albo
porzucić autorskie prawa majątkowe. Ewentualnie należałoby poszukać innych przesłanek,
które pozwalałaby zakwalifikować dany program komputerowy jako abandonware.
Osobnym problemem pozostaje kwestia zarządzania abandonware.
W praktyce obrotu pojęcie abandonware odnosi się również do gier komputerowych476,
co również wynika z przytoczonych we wstępie definicji. Jednakże w przypadku gier
problematyczna może być ich kwalifikacja jako konkretnego rodzaju utworu477. Należy bowiem
zastanowić się, czy kategoria ta będzie wynikała z przypisania ich do wymienionych wcześniej
programów komputerowych jako jednego z rodzajów utworów czy też będą gry komputerowe
kategorią samodzielną. Ewentualnie, wskazując za nauką prawa, gry komputerowe będą innego
rodzaju utworami (znanymi i wymienionymi w ustawie np. audiowizualnymi lub
multimedialnymi) czy też będą np. bazami danych. Jeżeli chodzi o gry komputerowe to
przyjęcie założenia, że są one programami komputerowymi prowadzi w efekcie do tego,
że będą one podlegały temu samemu reżimowi prawnemu. Przyjęcie, że gry komputerowe są
Zob angielska edycja Wikipedii - https://en.wikipedia.org/wiki/Abandonware; dostęp 03.09.2018 r. oraz
H. Maier, Games as Culural Heirtage. Copyright Challenges for Preserving (Orphan) Video Games in the EU,
dostęp w: http://www.hiig.de/wp-content/uploads/2015/10/Maier_JIPITEC-2015-120_Games-as-cultural-heritag
e.pdf lub https://en.wikipedia.org/wiki/Abandonware przyp. nr 90 (data dostępu 03.09.2018 r.).
477
Zob. A. Wachowska, Problematyczny status gier komputerowych na gruncie prawa autorskiego – czy gra
komputerowa to utwór audiowizualny, program komputerowy, czy inny utwór? oraz przywołana tamże literatura;
w: Ochrona gry komputerowej. Aktualne wyzwania prawne, Traple E. (red.); dostęp w: SIP LEX 05.12.2018.
476
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odrębną kategorią utworu albo utworem multimedialnym nie niweluje w pełni wszystkich
problemów, które dotykają obrotu oprogramowaniem, w tym kwestii wyłączenia dozwolonego
użytku,

albowiem

jakiekolwiek

rozpowszechnianie

całej

gry

może

wiązać

się

z rozpowszechnianiem zawartego w niej programu komputerowego). Ponadto na dozwolony
użytek nie mogłyby się raczej powoływać serwisy, rozpowszechniające gry komputerowe,
które są zaliczane do abandonware. Gdyby zakwalifikować grę komputerową jako samodzielną
kategorię utworu, to takie założenie również negatywnie przesądza o możliwości
zakwalifikowania jej jako dzieła osieroconego. Przyczyną jest, jak powyżej, brak objęcia jej
zakresem definicji, zawartej w art. 35 (5) ust. 1 pr. aut. Jedynym wyjściem dla
zakwalifikowania gry komputerowej jako utworu osieroconego mogłaby być jej kwalifikacja
jako utworu audiowizualnego. Rozważenia wymagałoby tutaj zagadnienie, czy w takim
wypadku statusu utworu osieroconego zyskiwałaby cała gra, z programem włącznie, co
przekracza to ramy niniejszego opracowania. Jednakże taka kwalifikacja gry komputerowej
jako dzieła osieroconego rodzi konsekwencje w zakresie użytku tych utworów w ograniczonym
zakresie, wynikającym z konieczności stosowanie art. 35 (5) i nast. pr. aut. Takie rozwiązanie
niekoniecznie jest odpowiedzią na popyt, istniejący w stosunku do abandonware. Jednocześnie
to po grach komputerowych widać, jak istotnym problemem jest kwestia abandonware,
albowiem to wokół portali oferujących „porzucone” gry komputerowe, jak np. abandonia.com
toczą się burzliwe dyskusje co do legalności przedsięwzięć tego typu478.
Bibliografia:
I. Akty prawne
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012
r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych
(Dz.U.UE.L.2012.299.5)
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025)
3. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.1577)
4. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2017.2344)
5. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.2018.1191)

Zob. np. https://www.pcworld.pl/porada/Co-to-jest-abandonware,386108.html czy też http://figeneration.pl
/2012/02/07/abandonware-gry-porzucone/; dostęp do obu portali: 05.11.2018 r.
478

174

REGULACJE PRAWNE A FUNKCJONOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI

II. Czasopisma i monografie
1. Barta J., Markiewicz R., Oprogramowanie open source w świetle prawa. Między
własnością a wolnością, Kraków 2005.
2. Barta J., Markiewicz R. (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz,
Warszawa 2011.
3. Byrska M. (red.), Obrót dobrami niematerialnymi. Wzory umów, Warszawa, Kraków
1995.
4. Cisek R., Jezioro J., Wiebe A., Dobra i usługi informacyjne w obrocie gospodarczym,
Warszawa 2005.
5. Frączkiewicz K., Problem utworów osieroconych w świetle nowelizacji prawa
autorskiego, Studenckie prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne,
rok 2016, nr 19.
6. Grzybowski S., Kopff A., Serda J., Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973.
7. Machała W., Licencja mieszana? Prawnoautorskie aspekty obrotu programami
komputerowymi stworzonymi z wykorzystaniem oprogramowania o otwartym kodzie,
Prace z prawa własności intelektualnej, ZNUJ, rok 2010, z. 107.
8. Mańkowski P., Cyfrowe marzenia. Historia gier komputerowych, Warszawa 2010.
9. Michalak A., Kierunki implementacji dyrektywy 2012/28/UE (dzieła osierocone) do
prawa polskiego, Europejski Przegląd Sądowy, rok 2013, nr 10.
10. Okoń Z., Charakter prawny umowy licencyjnej, Prace z prawa własności intelektualnej,
ZNUJ, rok 2000, z. 105.
11. Poźniak-Niedzielska M., Niewęgłowski A., Dzieła osierocone – nowe wyzwania dla
polskiego prawa autorskiego, Prace z prawa własności intelektualnej, ZNUJ, rok 2011,
z. 122.
12. Poźniak-Niedzielska, M., Niewęgłowski A., Niektóre aktualne problemy prawa
autorskiego w XXI wieku, w: Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji
czy rewolucji. Księga Jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, Modrzejewska M.
(red.) Warszawa 2010.
13. Zoll F., Polska ustawa o prawie autorskiem i konwencja berneńska, Warszawa, Kraków,
Lwów, Poznań 1926.

III. System Informacji Prawnej LEX
1. Banasiuk J., Skala i przyczyny powstawania zjawiska utworów osieroconych w
aspekcie historycznym: dostęp w: SIP LEX 30.04.2018.
175

REGULACJE PRAWNE A FUNKCJONOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI

2. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe, Gudowski Jacek
(red.); dostęp w: SIP LEX 05.12.2018.
3. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe, Filipiak Teresa
A. (red.), Kidyba A. (red.); dostęp w: SIP LEX 05.12.2018.
4. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Flisak D. (red.); dostęp w: SIP LEX
05.12.2018.
5. Traple E., Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim, dostęp w: SIP LEX
07.09.2018 r.
6. Wachowska A., Problematyczny status gier komputerowych na gruncie prawa
autorskiego – czy gra komputerowa to utwór audiowizualny, program komputerowy,
czy inny utwór?, w: Ochrona gry komputerowej. Aktualne wyzwania prawne, Traple E.
(red.); dostęp w: SIP LEX 05.12.2018.
7. Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia praktyczne, Andrzejewski A. i in.; dostęp
w: SIP LEX 12.05.2018 r.
IV. Wikipedia
a) polska edycja:
1. hasło „Abandonware” - https://pl.wikipedia.org/wiki/Abandonware, dostęp: 02.05.2018
r.
2. hasło „Box” - https://pl.wikipedia.org/wiki/Box_(informatyka); dostęp: 07.09.2018 r.
b) angielska edycja:
1. hasło „Abandonware” - https://en.wikipedia.org/wiki/Abandonware; dostęp: 03.09.
2018 r.
V. Pozostałe źródła w formie elektronicznej
1. Grzybczyk K., Autorskie prawa osobiste twórcy reklamy, Rejent, rok 8, nr 11 (91),
listopada 1998 r., str. 44 dostęp w: http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS
/publikacje/1998/11/467.pdf (data dostępu 18.10.2018 r.)
2. http://figeneration.pl/2012/02/07/abandonware-gry-porzucone (data dostępu 5.12.2018
r.)
3. https://gadzetomania.pl/57775,licencje-oprogramowania-abandonware (data dostępu
03.09.2018 r.)
4. https://www.pcworld.pl/porada/Co-to-jest-abandonware,386108.html (data dostępu
05.11.2018 r.)
5. Maier H., Games as Culural Heirtage. Copyright Challenges for Preserving (Orphan)
Video

Games

in

the

EU,

dostęp
176

w: http://www.hiig.de/wp-content/uploads

REGULACJE PRAWNE A FUNKCJONOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI

/2015/10/Maier_JIPITEC-2015-120_Games-as-cultural-heritage.pdf

lub

https://en.

wikipedia.org/wiki/Abandonware, przypis nr 90 (data dostępu 03.09.2018 r.)

ABANDONWARE IN THE COPYRIGHT LAW. GENERAL REMARKS
Summary: The article presents the subject of abandonware, which means abandoned software. The
research is focused on the legal aspect of the matter, due to the huge activity of web portals offering this
type of osftware and in the view of fact that a lot of ambiguities and even myths have been created
around the subject. As a priority the article tries to define the concept of abandonware from the
perspective of legal theory and other sciences, especially information technology, due to the fact that
abandonware is composed of computer programs. Next, it is tried to determine some common features
of abandonware. Thanks to that it would be possible to qualify the computer program to the
abandonware category. Moreover, the article specifies situations, when the computer programs are
abandoned.
In the end, the analysis focuses on the possibilities of assigning abandonware to apropriate law
construction, mainly to the constructions known by authors’ right and at the same time the specific of
the constructions is presented.
Key words: abandonware, abandoned software, orphan works, waiver of authors’ rights, software
authors’ rights
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Paweł Kupis479

MODEL OF DISPUTE SETTLEMENT IN THE INTERNATIONAL
CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES
Summary: The main aim of this paper is to present the system of settling international investment disputes in the
International Centre for Settlement of Investment Disputes. The Author presents the functions and objectives
of the Centre, its administrative organisation and gives critical analysis of the conciliation and arbitrary
proceedings.
Key words: ICSID, arbitration, conciliation, investment dispute.

Introduction
The main aim of this paper is to provide a critical analysis of the system of settling international
investment disputes in the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID
or the Centre). The Centre is one of the five organisations of the World Bank Group, along with
the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), the International
Development Association (IDA), the International Finance Corporation (IFC), and the
Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)480.
It was established in 1956 by the Convention on the Settlement of Investment Disputes
between States and Nationals of Other States481 (the ICSID Convention or the Convention).
The Convention was formulated by the Executive Directors of the IBRD in order to facilitate
the settlement of disputes arising between states and foreign private investors by way of
arbitration and conciliation482. The Convention was submitted to member governments of the
World Bank on 18th March 1965 for their consideration with a view to its signature and
ratification. It entered into force on 14th October 1966 after having been ratified by twenty
states.
Since 1978, its reach has been extended by the Additional Facility for the Administration
of Conciliation, Arbitration and Fact-Finding Procedures483 (the Additional Facility). It enables
utilization of the ICSID facilities by states not parties to the Convention and in regard to

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, Zakład Prawa
Międzynarodowego Publicznego.
480
F. I. Shihata and A. Parra, ‘The Experience of the International Centre for Settlement of International Disputes’,
ICSID Review - Foreign Investment Law Journal, 1999, pp. 299–361.
481
Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States
(International Centre for Settlement of Investment Disputes ICSID) 575 UNTS 159.
482
J Banaszek, ‘Międzynarodowy Ośrodek Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych’, Sprawy Międzynarodowe,
1979, p. 138; Elżbieta Chrabonszczewska, Międzynarodowe organizacje finansowe (Warszawa: Szkoła Główna
Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005), p. 119.
483
Additional Facility for the Administration of Conciliation, Arbitration and Fact-Finding Proceedings, ICSID/11
(1979).
479
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disputes other than investment. It also provides interested parties with the ability to engage in
fact finding missions.
Having operated under the institutional framework of the World Bank, the Centre has
become one of the leading institutions devoted to international settlement of investment
disputes. Provisions on ICSID arbitration are commonly found in investment contracts between
governments and private investors from other countries. In recent years the number of cases
submitted to ICSID, both under the Convention and cases brought under the Additional Facility,
has increased significantly. More than five hundred such cases have been administered by
ICSID to date.
In February 2019, there were 162 signatories and contracting states to the ICSID
Convention. Poland remains the only member of the European Union that is not a party to the
Convention484.

ICSID organisation
As a general rule, investment disputes were settled through administrative, judicial or arbitral
procedures available under the national legislation in the states in which the investments
concerned were made485. The aim of the Convention was to expand the access to international
methods of settlement designed to take account of the special characteristics of the disputes
involving private investors and states486. It is open for signature by the member states of the
IBRD and by the non-member states which are parties to the Statute of the International Court
of Justice or upon invitation by the Administrative Council487.
According to the provisions of the Convention, the Centre provides facilities for
conciliation and arbitration of investment disputes488. It is an autonomous international
institution which has full international legal personality. This includes inter alia the capacity to
contract, to acquire and dispose property and to institute legal proceedings489. The Centre,
its property and assets enjoy international immunities and privileges in the territories of each
contracting states490.

484

Poland has been a member of the World Bank since 1984.
See: International Bank for Reconstruction and Development, Report of the Executive Directors on the
Convention of the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States, 1965
<https://icsid.worldbank.org/en/Documents/resources/ICSID_Conv%20Reg%20Rules_EN_2003.pdf>.
486
Manual on International Courts and Tribunals, ed. by Philippe Sands, Ruth MacKenzie, and Yuval Shany
(London: Butterworths, 1999), p. 89.
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Art. 67 Convention.
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Art. 1 Convention.
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Art. 18 Convention.
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The organs of the Centre are the Administrative Council491 and the Secretariat492. The
governing body of the ICSID is the Administrative Council (Council). The Council is composed
of one representative of each member states. A quorum for any meeting is a majority of its
members493. Each member state has one vote and, as a general rule, matters are decided by a
majority of the votes cast unless the Convention requires a different majority. The President of
the IBRD serves ex officio as the Chairmen of the Council and has no vote494. Members of the
Council and the Chairman do not receive any remuneration from the ICSID495. The Council
holds annual meeting however, the Convention allows extraordinary sessions determined by
the Council itself, convened by the Chairmen, or by the Secretary-General at the request of not
less than five member states496. The principle functions of the Council are adoption of
administrative and financial regulations as well as rules governing the institution of proceedings
and rules or procedure for conciliation and arbitration497. The Council approves the annual
report on the operation of the Centre498 and elects the Secretary-General and Deputy SecretaryGeneral499. The Administrative Council, given its political character, plays no role in individual
cases.
The Secretariat is separate from the Council and consists of the Secretary-General,
Deputy Secretaries and staff500. The Secretary-General is the legal representative and the
principal officer of the Centre.
The Secretary-General and his deputies are elected by the Council by a two-thirds
majority. They serve for a renewable period of six years501. Since they act as international
functionaries, they are expected to be consciously non-partisan in their official capacities. The
Secretary-General performs a variety of administrative functions502. The Secretary-General can
refuse registration of a request for arbitration or conciliation if on the basis of the information
contained in the request, that dispute is manifestly outside the Centre’s jurisdiction503.
Such decision is without prejudice to further examination. The ICSID Tribunal is not

491
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493
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necessarily restricted to the basis of jurisdiction underlying and the limits of its own
competence504.

The Panels
The Centre maintains the Panel of Conciliators and the Panel of Arbitrators. They consist of
qualified persons, designated by member states or by the Chairmen, who are willing to serve
on the Conciliation Commissions or Arbitral Tribunals accordingly505. One person may seat on
both panels506. Each member state may designate to each Panel four persons507 who are or
independent judgement, moral character and recognised competence in law, commerce,
industry or finances508. The Chairmen is restricted in appointing conciliators and arbitrators.
The Convention requires the representation of the principal legal systems and the main forms
of economic activity509. Their term is six years with a possibility of renewal510. They continue
to serve in this capacity even after the expiry of the six years of service. The termination of
their membership is not automatic and opens the possibility to make another designation511.

Jurisdiction
The power of the Centre to adjudicate cases extends to legal disputes which arise directly out
of an investment between a member state and a national of another member state, i.e. any natural
person or juridical person. The dispute must concern the existence or scope of legal rights or
obligations512. In addition, the parties must have given their consent513. It is an essential
prerequisite. Once the consent is given, it cannot be withdrawn unilaterally514. The Convention
504

See: Mihaly International Corporation v. Democratic Socialist Republic of Sri Lanka (ICSID Case No.
ARB/00/2); Holiday Inns S.A. and others v. Morocco, (ICSID Case No. ARB/72/1); Plama Consortium Limited v.
Republic of Bulgaria, (ICSID Case No. ARB/03/24).
505
Art. 12 Convention.
506
Art. 16 Convention.
507
Art. 13(1) Convention.
508
Art. 14(1) Convention.
509
Art. 14(2) Convention.
510
Art 15(1) Convention.
511
Art. 15(3) Convention
512
See: Emilio Agustín Maffezini v. The Kingdom of Spain, ICSID Case No. ARB/97/7; Tokios Tokelés v. Ukraine
(ICSID Case No. ARB/02/18); Siemens A.G. v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/02/8; Empresas
Lucchetti, S.A. and Lucchetti Peru, S.A. v. The Republic of Peru, ICSID Case No. ARB/03/4 (also known as:
Industria Nacional de Alimentos, A.S. and Indalsa Perú S.A. v. The Republic of Peru); Impregilo S.p.A. v. Islamic
Republic of Pakistan, ICSID Case No. ARB/03/3; AES Corporation v. The Argentine Republic, ICSID Case No.
ARB/02/17; El Paso Energy International Company v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/03/15;
Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.and Vivendi Universal, S.A. v. Argentine Republic, ICSID
Case No. ARB/03/19 ((formerly Aguas Argentinas, S.A., Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.and
Vivendi Universal, S.A. v. Argentine Republic); M.C.I. Power Group L.C. and New Turbine, Inc. v. Republic of
Ecuador, ICSID Case No. ARB/03/6.
513
Sands, MacKenzie, and Shany, p. 89.
514
Art. 25(1) Convention
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does not specify the time at which the consent should be given. The member state might in its
national legislation offer to submit disputes arising out of certain types of investment to the
jurisdiction of the Centre and the investor might express his consent by accepting the offer in
writing515. The consent may also arise from a clause included in an investment agreement,
providing for the submission of future disputes or in a special agreement regarding a dispute
that has already arisen516. It is not required for the consent to be expressed in a single document.
Member states may upon ratification, acceptance or approval of the Convention determine what
classes of investment disputes consider unsuitable for submission to the Centre or which, under
national legislation, are not permitted to be submitted517. A state may require the exhaustion of
local remedies as a condition of its consent to arbitration under the Convention518.
The Convention expressively prohibits states to grant diplomatic protection or bring an
international claim in respect of disputes which one of its nationals is a party to the dispute519.
Those provisions do not apply when the state party to the dispute does not abide or comply with
the award520. The states may however use informal diplomatic channels in order to facilitate
a settlement of the dispute521.

Conciliation Commission and Conciliation Proceedings
Proceedings under the Convention are instituted by means of request from a state or a national
to the Secretary-General522. The Secretary-General sends a copy of the request to the other
contracting party. The request should contain information concerning the issues in dispute,
identify the parties and their consent to conciliation523. After registration of the request the
conciliation commission will be constituted. The Convention leaves the parties a large measure
of freedom as regards to the constitution of the commission. The conciliatory commission may
consist of a sole conciliator or any uneven number of members. If the parties do not agree upon
the number of conciliators and the approach of their nomination, the Convention requires the
number of three conciliators, one appointed by each party and the third appointed by an
agreement of both parties524. The parties are not limited to the designees in the database of the
515

Report, p. 43-44.
Ł. Nowak, ‘ICSID - Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych’, Biuletyn Arbitrażowy,
p. 29.
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ICSID Panels. If the parties fail to constitute a commission within 90 days after notice or
registration, due to lack of agreement or the unwillingness to cooperate, it will not frustrate the
proceedings. In such situation, the Chairman, at the request of either party and after consulting
them, will appoint the conciliators not yet appointed525.
Due to the consensual character of the conciliatory proceedings, the parties may agree on
the specific rules of procedure that will apply to their case. However, if or to the extent that no
agreement was reached, the proceedings will be conducted in accordance with the provisions
of the Convention526.
The objective of the conciliatory commission is to clarify the issues in the dispute so the
parties can reach a mutually acceptable agreement527. At any stage of the proceeding,
the commission may recommend terms of settlement. The parties are expected to cooperate in
good faith and take commission’s recommendations into ‘most serious’ consideration528.
There are two possible outcomes to the conciliation process. A settlement occurs when
the parties reach an agreement or accept the proposal for settlement that the commission has
put to them529. The commission prepares a report noting the issues in dispute and stating the
outcome reached. When there is no likelihood of agreement, the commission will close the
proceedings and issue a report recording the failure of the parties to settle the dispute530.
It should be noted that the underlying action settled before the conciliation committee
may be of persuasive force only, and not binding, unless of course the parties accept such
a possibility in advance531. Any views, statements, admissions, offers made in the conciliation
proceedings as well as reports and recommendations made by the commission are protected by
the confidentiality privilege and cannot be invoked or relied on in any other arbitrary or judicial
proceedings532.

Arbitration Tribunal and Arbitration Proceedings
Initiation of arbitration proceeding is similar to the one regarding conciliation. A member state
or a national of a member state party to the dispute submits to the Secretary-General a written
request in which outlines the issues, identifies the parties and their consent to arbitration533.
525

Art. 30 Convention.
Art. 33 Convention.
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The Secretary-General notifies the other party of registration or refuses to register the dispute534.
Within 90 days after notice of registration or the request parties constitute an arbitration tribunal
(tribunal) by appointing either a sole arbitrator or an uneven number of arbitrators535. If there is
no agreement between parties regarding the number of arbitrators, the Convention specifies that
the Tribunal will consist of three arbitrators – one appointed by each party and the third,
appointed by agreement of the parties536. The third arbitrator is automatically the president of
the tribunal. If the tribunal fails to be constituted within the conventional or agreed period of
time, the Chairmen, acting at the request of either party and after consulting both of them,
appoints the arbitrators not yet appointed Art. 38 Convention. Arbitrators may be designated
by the parties from outside the ICSID Panel of Arbitrators as long as they possess the required
qualities537. National arbitrators are to be avoided, in principle, but are allowed if they constitute
only a minority on the tribunal. This prohibition of national arbitrators could be overridden by
the freedom of choice if the parties agree on the identity of each arbitrator. The exclusion of
national arbitrators is absolute only in case of an appointment by the Chairmen. The practical
reasons for excluding or restricting the participation of national arbitrators focus on the
objectivity of the proceedings and the final outcome. National arbitrators may be expected to
favour their countries of nationality or their co-nationals. It is worth noting that there are no
parallel provisions on the constitution of a conciliation commission.
According to the Convention, the tribunal is required to apply the law agreed by the
parties538. Failing such agreement, the tribunal will apply the law of the member state party to
the dispute, including its provisions on the conflict of laws, and applicable rules of international
law539. According to the Report, the term ‘international law’ refers to the art. 38(1) of the
International Court of Justice Statute (para 40). If the agreement between the parties so
provides, the tribunal may also decide ex aequo et bono540.
Unless the parties agree otherwise, at any stage of the proceeding, the tribunal may
request parties to produce documents or other evidence and visit and conduct requires at the
scene connected to the dispute541. Failure to appear or to present the case cannot be understood
as an admission to the other party’s assertions542. In such case, however, the other party may
534

Art. 36(3) Convention.
Art. 37(2)(a) Convention.
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539
Art. 42(1) in media and in fine Convention.
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Art. 45(1) Convention.
535

184

REGULACJE PRAWNE A FUNKCJONOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI

request to settle the case and render an award. Before doing so, the tribunal notifies the other
party and grants a period of grace to present its case543.
The tribunal decides the case and determines any incidental or additional claims or
counterclaims arising directly out of the subject matter of the dispute, by a majority of the votes
of all arbitrates544. The award should explain the reasons upon which it is based545 and should
be signed by members who voted for it546. Any arbitrate can express a statement of dissent or
an individual opinion to the award, whether he dissents from the majority or not547. The certified
copies of the award will be dispatched by the Secretary-General to all the parties548. Within the
period of 45 days, the tribunal may, at the request of the party, decide any question which it had
omitted in the award and rectify any clerical, arithmetical or similar errors in the award549.
Unlike conciliation, arbitration is legally binding. The parties are bound by the award and
it cannot be subject to appeal or any other remedy550 except revision and annulment551.
The member states are expected to enforce the obligations imposed by the award within their
territories as if they were final judgments of national courts in that state552. A national seeking
recognition or enforcement of the Award should provide a certified copy to a competent
national court or institution designated for this purpose553. Execution is governed by the national
law concerning the execution of judgments in force in the particular state. The Convention does
not specify any particular method to be followed in the domestic implementation given the
diversity of legal traditions and judicial systems found in unitary and federal states.

Interpretation, Revision and Annulment of the Award
Either party may request interpretation of the award if there is a dispute between them regarding
its meaning or scope. The request should be addressed in writing to the Secretary-General and
settled by the same tribunal which rendered the award. If this is not possible, a new tribunal
will be constituted. If the circumstances of the dispute so require, the tribunal may suspend
enforcement of the award pending its interpretation554.
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Revision of the award may be sought by either party when new facts or evidence are
subsequently discovered, provided that were unknown to the tribunal and could not have been
discovered by the application acting with proper diligence during the arbitrations555. The time
limit to act is 90 days after the discovery of such fact or evidence and in any event within three
years after the date on which the award was rendered556.. The tribunal may stay enforcement of
the award pending its decision. If the applicant requests such a suspension, enforcement will be
stayed provisionally until the tribunal rules on the request.
Either party may request annulment of the award in writing addressed to the SecretaryGeneral. The annulment grounds are set forth in the Convention557 and they are limited to
following:
− that the tribunal was not properly constituted,
− that the tribunal has manifestly exceeded its powers,
− that there was corruption on the part of a member of the tribunal,
− that there has been a serious departure from a fundamental rule of procedure,
− that the award has failed to state the reasons on which it is based.
The limit for the application is 120 days after the date on which the award was rendered
except the situation when annulment is requested on the ground of corruption. Such applications
should be made within 120 days after discovery of the corruption. In any event the application
should be submitted within three years after the date on which the award was rendered558.
Upon receipt of such request, the Chairman appoints an ad hoc Committee of three
persons from the Panel of Arbitrators ensuring their objectivity. The Convention specifies that
none of the members of the Committee shall have been:
− an arbitrator of the tribunal which rendered the award, of the same nationality as any such
arbitrator,
− a national of the state to the dispute or of the state whose national is a party to the dispute,
designated to the Panel of Arbitrators by either of those states,
− a conciliator in the same dispute559.
The Committee has the authority to uphold the previous award, annul the award or any
part560. If the award is annulled, either party can request to submit the dispute to a new tribunal.
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The Committee may stay enforcement of the award pending its decision. If the applicant
requests such a suspension, enforcement will be stayed provisionally until the Committee rules
on the request561.

Conclusions
While commercial disputes between private investors are usually settled before national courts,
disputes of an economic character between states may fall under the jurisdiction of specialised
regional tribunals or, eventually, the International Court of Justice. The ICSID was expressly
designed to provide a forum for the international settlement of mixed disputes – between states
and private investors.
The centre offers both conciliation and arbitration proceedings. Like other forms of
international conciliation, the ICSID provides a flexible and informal method involving a third
party that assists in reaching an agreed settlement. Arbitration follows an adversarial procedure
leading to a binding outcome. In practice, it is the arbitration that has become a significant and
more successful method of settling international investment disputes. According to the 2018
Annual Report, the CSID administered a record number of 279 cases in the fiscal year of 2018.
As at 30th June 2018, 249 cases were pending, which is the highest number of pending cases
in its history. This is more than double the number of cases pending compared to June 2010
(123 cases pending)562.
The Centre itself does not serve as a conciliatory or arbitration body; rather provides
institutional and legal support to the parties in dispute. Its system is designed to function
effectively, even if parties fail to cooperate in the proceedings.
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Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie systemu rozwiązywania międzynarodowych sporów
inwestycyjnych pomiędzy państwami a podmiotami prywatnymi w ramach Międzynarodowego
Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych. Autor omawia funkcje i cele Centrum oraz jego
strukturę organizacyjną oraz dokonuje krytycznej analizy procedur koncyliacji i arbitrażu.
Słowa kluczowe: ICSID, arbitraż, koncyliacja, spór inwestycyjny.
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Danel Mielnik563

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW ZBIOROWYCH W ASPEKCIE
PROJEKTU USTAWY O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW
ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY
I ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW (UD74) – CZĘŚĆ I
Streszczenie: Rozwiązania przyjęte w projektowanej ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw (nr z wykazu prac legislacyjnych i programowych
Rady Ministrów to UD74) zmierzają do zwiększenia efektywności narzędzi służących do wymierzenia sankcji
podmiotom zbiorowym, zwłaszcza w przypadku zwalczania poważnej przestępczości gospodarczej i skarbowej.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie oraz omówienie proponowanych rozwiązań legislacyjnych
w kontekście odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
W studium zastosowano metodę opisową oraz dogmatyczno-prawną.
Słowa kluczowe: Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, prejudykat, prawo karne.

„(…) omawiana ustawa
wprowadziła nowy model odpowiedzialności suigeneris, zbliżony
do odpowiedzialności karnej sensu largo, mający charakter represyjny.
Dokonane przez Trybunał Konstytucyjny ustalenie, że odpowiedzialność
podmiotów zbiorowych nie jest odpowiedzialnością
karną sensu stricto, nie wyklucza przyjęcia, że jest to albo odpowiedzialność
karna sensu largo, albo nowy model odpowiedzialności
prawnej suigeneris, zbliżony do odpowiedzialności karnej sensu largo”564.

Wstęp
Starokontynentalna zasada societas delinquere non potest (universitas delinquere non potest)565
z czasem ustąpiła miejsca zasadzie antynomicznej, tj. uznającej zdolność podmiotu zbiorowego
do popełnienia czynu zabronionego, a co się z tym wiąże – z aspektem odpowiedzialności
karnej, bądź jak podaje B. Nita quasi-karnej, za przestępstwo popełnione w związku z jego
działalnością566.
Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II, danielmielnik@op.pl
564
M. Pniewska, Problematyka charakteru prawnego odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary w prawie polskim, „Studia Iuridica Toruniensia” (2010), Tom VI, s. 199. Zob. również
K. Wicher, Zakres podmiotowy ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod groźbą kary – pojęcie podmiotu zbiorowego w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z 3 listopada 2004 r., „Radca Prawny” (2005), Nr 4, s. 73.
565
Zasada societas delinquere non potest znana była co prawda prawu rzymskiemu, jednakże w późniejszych
wiekach procesy karne przeciwko podmiotom zbiorowym były powszechnie spotykane. Odpowiedzialność
zbiorową przewidywały bowiem prawa Eurico Jutlandii, prawo angielskie za panowania Edwarda Wyznawcy,
a także w statutach Wintu, prawo kanoniczne, prawo średniowiecznej Hiszpanii, prawo Królestwa Obojga Sycylii,
a także prawo polskie. Dopiero w początkach XIX wieku większość autorów zaczęła wypowiadać się przeciwko
odpowiedzialności karnej osób prawnych i w tym okresie zaczęła ona znikać z kodeksów karnych. Więcej na ten
temat: B. Namysłowska-Gabrysiak, Odpowiedzialność karna osób prawnych, Warszawa 2003.Zob. również:
H. Alvart, Establishing a Basis for Criminal Responsibility of Collective Entities, [w:] A. Eser, G. Heine, B. Huber
(red.), Criminal Responsibility of Legal and Collective Entities, Freiburg im Breisgau 1999.
566
Zob. B. Nita, Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym, Sopot 2008, s. 11.
563
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Analizując literaturę przedmiotu można skonstatować, że najczęściej pojawiają się w niej
dwa sformułowania, określające przedmiot niniejszego opracowania. Pierwsze z nich to
„przestępstwo podmiotu zbiorowego”, drugie zaś „przestępczość podmiotu zbiorowego”567.
Należy również podkreślić, że odpowiedzialność zbiorowa była znana polskiej
doktrynie prawa karnego jeszcze w 1932 r., kiedy to J. Makarewicz, autor kodeksu karnego568
(lexMakarewicz), proponował określenie zasad odpowiedzialności konglomeratów569.
Zagadnieniem odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych zajmował się również
L. Tyszkiewicz w odniesieniu do odpowiedzialności zakładów pracy570. Koncepcja ta jest
znana także takim państwom europejskim, jak Holandia i Francja. W Niemczech stosuje się
natomiast

odpowiedzialność

karno-administracyjną.

Odpowiedzialność

podmiotów

zbiorowych stanowi jednak wyłom od ugruntowanej w polskim prawie karnym koncepcji
umyślności i nieumyślności571.
Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703, 1277) weszła w życie w dniu
28 listopada 2003 r. Jak wynika z pierwotnego uzasadnienia projektu przedmiotowej ustawy,
jej celem było między innymi dostosowanie prawa polskiego do prawa unijnego,
w szczególności zaś wprowadzenie instrumentów prawnych przewidzianych w Konwencji
o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Brukseli dnia
26 lipca 1995 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 208, poz. 1603) oraz w protokołach dodatkowych do tej
konwencji572.
Ustawa ta wprowadziła do polskiego systemu prawnego odpowiedzialność karną
podmiotów zbiorowych, która spotkała się ze zróżnicowanymi opiniami. Opowiadali się za nią

567

Ibidem.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - Kodeks karny, Dz.U. z 1932 r. Nr 60,
poz. 571.
569
J. Makarewicz nie miał wątpliwości, że osoba prawna może być uznana za podmiot przestępstwa i przedmiot
kary. Więcej na ten temat: J. Makarewicz, Glosa do wyroku Sądu Kartelowego, „OPA” (1936), Nr 1459, s. 360
i n.
570
Zob. L. Tyszkiewicz, Problem odpowiedzialności karnej osób prawnych (zakładów pracy) w polskim prawie
karnym, „PN UŚ” (1974), Nr 54, s. 167.
571
Zob. S. Wikariak, Firma na ławie oskarżonych, Rzeczpospolita z dnia 15 czerwca 2002 r., Nr 112;
A. Chróścicki, Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych, Gazeta Ubezpieczeniowa, http://gu.com.pl –
dostęp z dnia 25 lutego 2019 r.
572
Zob. uzasadnienie projektu, Druk sejmowy nr 706 z dnia 8 lipca 2002 r., http://sejm.gov.pl – dostęp 25 lutego
2019 r.
568

191

REGULACJE PRAWNE A FUNKCJONOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI

m.in. S. Waltoś573, B. Nita574 i B. Namysłowska-Gabrysiak575. Jednakże przeciwko tej
koncepcji wypowiadają się m.in. M. Filar576, K. Wicher577, B. Mik578, A. Zachuta579
i R. Zawłocki580.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie oraz omówienie zasadności oraz
intencji proponowanych rozwiązań legislacyjnych w kontekście odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, wskazania modeli rzeczonej
odpowiedzialności, a także dokonania wprowadzenia o charakterze doktrynalnym do części II
opracowania o tożsamym tytule, w którym to zaś zostaną in concreto przedstawione
rozwiązania projektodawcy.
W studium zastosowano metodę opisową oraz dogmatyczno-prawną.
Zasadność i cel interwencji legislacyjnej
Z uzasadnienia projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw (UD74, dalej: uzasadnienie projektu)
wynika, że rozwiązania legislacyjne przyjęte w rzeczonym projekcie ustawy „zmierzają
do zwiększenia efektywności narzędzi służących do wymierzenia sankcji podmiotom
zbiorowym, zwłaszcza w przypadku zwalczania poważnej przestępczości gospodarczej
i skarbowej”581.
Konieczność realizacji powyższej zarysowanego celu uzasadnia „dotychczasowa
praktyka,

która

wskazuje

na

znikomą

efektywność

przyjętego

obecnie

ustroju

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, na co wskazują następujące fakty”582.

S. Waltoś, Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych – stary problem legislacyjny na nowo,
[w:] A. Łopatka, B. Kunicka-Michalska, S. Kielwicz (red.), Prawo. Społeczeństwo. Jednostka. Księga
jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu, Warszawa 2003, s. 396-406.
574
B. Nita, Model odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, „Państwo
i Prawo” (2003), Nr 6, s. 17.
575
B. Namysłowska-Gabrysiak, Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, s. 62 i n.
576
M. Filar, Z. Kwaśniewski, D. Kala, Komentarz do ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary, Toruń 2006, s. 26.
577
K. Wicher, Zakres podmiotowy ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – pojęcie podmiotu zbiorowego w świetle wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z 3 listopada 2004 r., „Radca Prawny” (2005), Nr 4, s. 73.
578
B. Mik, Charakter prawny odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w świetle ustawy z dnia 28 października
2002 r., „Przegląd Sądowy” (2003), Nr 7–8, s. 67.
579
A. Zachuta, Specyfika odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
„Prokuratura i Prawo” (2003), Nr 11, s. 147 i n.
580
R. Zawłocki, Prawo karne gospodarcze. Zarys prawa, Warszawa 2007, s. 137–138.
581
Uzasadnienie projektu z dnia 25 maja 2018 r. do projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw (nr z wykazu prac - UD74),
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312062/katalog/12511889#12511889 – dostęp z dnia 25 lutego 2019 r.,
dalej: uzasadnienie projektu.
582
Ibidem.
573
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Z informacji zawartych w uzasadnieniu do przedmiotowego projektu ustawy wynika,
że liczba spraw prowadzonych wobec podmiotów zbiorowych stanowi niewielki odsetek, a to
z uwagi na to, że w 2015 r. do sądów wpłynęło 14 spraw, w 2014 r. – 31 spraw, w 2013 r. –
26 spraw (sic!). Według analiz przeprowadzonych przez resort sprawiedliwości in concreto
wskazują na nieznaczną wysokość kar nakładanych w trybie ustawy, co z kolei może
wskazywać na to, że jest ona używana głównie wobec małych podmiotów zbiorowych.
Zdaniem projektodawcy – wypacza to koncepcję odpowiedzialności osób prawnych i prowadzi
do wniosku, że przyjęty w Polsce model nie sprawdził się583.
Operatywność regulacji związanych z odpowiedzialnością osób prawnych (podmiotów
zbiorowych), posiada prymarne znaczenie a to z uwagi na zobowiązania międzynarodowe
wynikające z wiążących Rzeczpospolite Polskę instrumentów prawnych Unii Europejskiej,
Rady Europy i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)584. Owe instrumenty,
autonomicznie od szczegółowego merytorycznego zakresu każdego z nich, przewidują
obowiązek wprowadzenia sprawnie funkcjonującego systemu odpowiedzialności osób
prawnych i zapewnienia, aby osoby prawne (niem. juristische Person585) podlegały skutecznym
i odstraszającym sankcjom, proporcjonalnym do wagi popełnionych przestępstw.
Analiza odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione (de lege lata)
W nauce prawa karnego wskazuje się na istnienie trzech zasadniczych modeli
odpowiedzialności karnej osób prawnych.
Jako historycznie najstarszy rysuje się model odpowiedzialności zastępczej,
tzw. vicarious liability, oparty na teorii delegacji586. W tym modelu podmiot zbiorowy ponosi
odpowiedzialność za czyny wszystkich osób, które działają na jego rzecz w ramach
powierzonych im zadań, a także za czyny tych osób podjęte bezprawnie wbrew woli osoby
powierzającej ich wykonanie, a nawet wyraźnie przez tę osobę zakazane. Założeniem tej
koncepcji jest więc poniesienie przez podmiot zbiorowy obiektywnej odpowiedzialności za

583

Ibidem.
Więcej na ten temat: O. Górniok, Ochrona Interesów Finansowych Wspólnot Europejskich. Komentarz,
[w:] E. Zielińska (red.), Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie. Dokumenty Karne, Warszawa 2000;
A. Górski, A. Sakowicz, Zagadnienia prawnokarne integracji europejskiej. Traktatowy chaos czy ład prawny?
[w:] M. Perkowski (red.), Wymiar sprawiedliwości Unii Europejskiej, Warszawa 2003.
585
Więcej na ten temat: g. Heine, Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w prawie niemieckim,
[w:] A. Eser, A. Zoll (red.), Prawo karne a problem zmiany ustroju politycznego. Strafecht und politischer
Systemwechsel, Kraków 1998.
586
Zob. B. Nita, Model odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, „Państwo
i Prawo” (2003), Nr 6, s. 18.
584
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przestępstwo, którego znamion on sam nie zrealizował. Jest to więc jeden z rodzajów
odpowiedzialności obiektywnej, tzw. absolute liability.
W systemie common law występuje również często model odpowiedzialności
identyfikacyjnej, określanej także jako model alter ego, teoria controlling officer, teoria direct
liability, teoria directingmind, teoria corporate organs587 czy też wreszcie teoria fikcji588.
Jego założenie sprowadza się do uznania czynów osób będących w strukturze danej korporacji
za czyny samej korporacji. Osobą fizyczną, którą utożsamia się z przedsiębiorstwem
w ustawodawstwach większości państw, jest organ przedsiębiorstwa, jego przedstawiciel, który
działa w imieniu i na rzecz podmiotu zbiorowego (the scope of their authority and on behalf of
the corporate body)589.
Jako trzeci należy wymienić model bezpośredniej odpowiedzialności karnej podmiotów
zbiorowych. W pierwszym ujęciu określany on jest jako model agregacji, tzw. aggregation
doctrine lub collectiva knowledge, lub aggregation knowledge. Opiera się on na założeniu,
że podmiot zbiorowy funkcjonuje w obrocie gospodarczym samodzielnie. W teorii przyjmuje
się fikcję prawną, polegająca na tym, że zachowania poszczególnych osób wchodzących
w skład podmiotu zbiorowego łączy się w jedną całość – zachowanie stanowiące podstawę
odpowiedzialności osoby prawnej. W praktyce umożliwia to więc pociągnięcie podmiotu
zbiorowego do odpowiedzialności nie tylko wtedy, gdy zachowania pojedynczych osób
wchodzących w jego skład stanowią osobne przestępstwa, ale także wtedy, gdy każde z osobna
nie stanowi przestępstwa, jednakże ich suma ma już taki charakter590. Jest to więc
odpowiedzialność podmiotu zbiorowego za jego własne czyny591.
Odnosząc się już w sposób bezpośredni do problematyki niniejszego opracowania warto
wskazać, że na gruncie obecnie obowiązujących unormowań szeroko rozumianej
odpowiedzialności represyjnej podlegają nie tylko osoby fizyczne, lecz także podmioty
zbiorowe. Zasadnicza różnica pomiędzy obecnie fungującymi rodzajami odpowiedzialności
polega na tym, że osoby fizyczne odpowiadają za własne czyny – najczęściej za samodzielną
realizację znamion czynu zabronionego określonych w ustawie karnej, natomiast podmioty
zbiorowe odpowiadają nie za własne czyny, ale za czyny zabronione popełnione przez osoby
fizyczne592.
Zob. B. Namysłowska-Gabrysiak, Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary. Komentarz, Kraków 2004, s. 24–25.
588
Zob. B. Nita, op. cit., s. 18.
589
Zob. B. Namysłowska-Gabrysiak, op. cit., s. 26.
590
Ibidem, s. 32.
591
Zob. B. Nita, op. cit., s. 19.
592
Uzasadnienie projektu.
587
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Ocenę obecnego stanu prawnego rozpocząć należy od przedstawienia pojęcia podmiotu
zbiorowego. Zgodnie z obowiązującą ustawą podmiotem zbiorowym jest osoba prawna oraz
jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (definicja pozytywna)593.
Z powyższego wyliczenia wyłączony jest Skarb Państwa, jednostki samorządu
terytorialnego i ich związki, a także organy państwowe i samorządu terytorialnego
(definicja negatywna). Obecnie obowiązujące unormowania wykazują również, pośród
podmiotów zbiorowych podlegających sankcjom, m.in. spółkę handlową z udziałem Skarbu
Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek, a także spółka
kapitałowa w organizacji oraz zagraniczną jednostkę organizacyjną. Poza określeniem zakresu
podmiotów

ponoszących

odpowiedzialność

obowiązująca

ustawa

zawiera

również

postanowienia statuujące podstawowe warunki ponoszenia odpowiedzialności. Zauważyć
zatem należy, że na gruncie obecnie obowiązujących rozwiązań prawnych do przypisania
odpowiedzialności podmiotowi zbiorowemu za czyn zabroniony niezbędny jest wyrok
skazujący osobę fizyczną za przestępstwo (tzw. prejudykat, wyrok za czyn zabroniony
stanowiący przestępstwo bazowe)594. Zgodnie z powyższymi założeniami obecnie obwiązująca
ustawa przewiduje odpowiedzialność podmiotu zbiorowego o charakterze pochodnym,
co oznacza ten rodzaj odpowiedzialności, który nie ma przymiotu samodzielności.
Jako niezbędny warunek odpowiedzialności podmiotu zbiorowego ustawodawca wskazuje
obecnie również możliwość uzyskania przez podmiot zbiorowy korzyści, nawet
niemajątkowej595.
W celu zaistnienia na gruncie aktualnych podstaw normatywnych odpowiedzialności
podmiotu zbiorowego niezbędne jest dokonanie odpowiednich czynności tj. wykazanie
szczególnego związku osoby, która popełniła czyn zabroniony, z podmiotem zbiorowy596.
W kontekście powyższego przypomnieć należy, iż na gruncie obowiązującej ustawy podmiot
zbiorowy podlega odpowiedzialności za czyn zabroniony, którym jest zachowanie osoby
fizycznej:
− działającej w imieniu lub w interesie podmiotu zbiorowego w ramach uprawnienia
lub obowiązku do jego reprezentowania, podejmowania w jego imieniu decyzji

Więcej na ten temat: M. Filar, Z. Kwaśniewski, D. Kala, Komentarz do ustawy o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Toruń 2006.
594
Więcej na ten temat: O. Antoniak-Drożdż, Zakres podmiotowy ustawy o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych, „Prokuratura i Prawo” (2007), Nr 2.
595
Uzasadnienie projektu.
596
Więcej na ten temat: J. Garus-Ryba, Osoba prawna jako podmiot przestępstwa – modele odpowiedzialności
karnej podmiotów zbiorowych, „Prokuratura i Prawo” (2003), Nr 2.
593
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lub wykonywania kontroli wewnętrznej albo przy przekroczeniu tego uprawnienia
lub niedopełnieniu tego obowiązku;
− dopuszczonej do działania w wyniku przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia
obowiązków przez osobę;
− działającej w imieniu lub w interesie podmiotu zbiorowego, za zgodą lub wiedzą osoby;
− będącej przedsiębiorcą, który bezpośrednio współdziała z podmiotem zbiorowym
w realizacji celu prawnie dopuszczalnego597.
Kolejnym, jak wynika z przedmiotowego uzasadnienia projektu, istotnym warunkiem
odpowiedzialności podmiotu zbiorowego jest popełnienie określonego normatywnie przez
ustawodawcę czynu (obecnie obowiązująca ustawa zawiera szczegółowe wyliczenie czynów,
których popełnienie przez osobę fizyczną rodzić może odpowiedzialność podmiotu
zbiorowego) i odzwierciedlenie tegoż faktu w wyroku skazującym osobę fizyczną, o czym była
już mowa wcześniej598. Podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności, jeżeli fakt popełnienia
czynu zabronionego, (a ściślej rzecz ujmując jednego z czynów wymienionych
w art. 16 obowiązującej ustawy), przez osobę fizyczną został potwierdzony prawomocnym
wyrokiem skazującym, wyrokiem warunkowo umarzającym wobec niej postępowanie karne
albo postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, orzeczeniem o udzielenie tej osobie
zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności albo orzeczeniem sądu
o umorzeniu przeciwko niej postępowania z powodu okoliczności wyłączającej ukaranie
sprawcy599.
Bardzo charakterystyczny dla obecnie obowiązującej ustawy jest sposób określenia
quasi-winy podmiotu zbiorowego. Popełnienie czynu zabronionego przez osobę fizyczną musi
bowiem nastąpić w sytuacji co najmniej braku należytej staranności w jej wyborze (culpa in
eligendo), albo co najmniej braku należytego nadzoru nad nią ze strony organu lub
przedstawiciela podmiotu zbiorowego (culpa in custodiendo), a także na skutek tzw. winy
w organizacji podmiotu zbiorowego. Powyższe pojęcia są jasno rozumiane na gruncie prawa
cywilnego i mogły zatem zostać wykorzystane również i w przypadku opisu swoistego stanu
podmiotu zbiorowego mogącego uzasadniać faktyczną dolegliwość wymierzaną podmiotowi;
z tego względu nie rezygnuje się z podobnych unormowań na gruncie projektowanej ustawy600.

597

Uzasadnienie projektu.
Ibidem.
599
Więcej na ten temat: G. Bogdan, A. Nita, Z. Radzikowska, A.R. Światłowski, Kodeks karny skarbowy.
Komentarz, Sopot 2007.
600
Uzasadnienie projektu.
598
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Podsumowanie
Reasumując powyższe rozważania należy podkreślić, że ustanowienie odpowiedzialności
karnej podmiotów zbiorowych, przyniosło rewolucyjną zmianę, a na gruncie projektowanej
interwencji legislacyjnej (tj. UD74) – mamy do czynienia z wprowadzaniem do porządku
prawnego swego rodzaju novum.
Należy również zaakcentować, że specyfika podmiotu zbiorowego jako podmiotu
podlegającego odpowiedzialności karnej sprawia wiąże się z modyfikacją dotychczasowego
rozumienia tak fundamentalnych pojęć dla prawa karnego jak: wina, czyn czy
odpowiedzialność karna.
Zdaniem autora niniejszego studium, postawiony cel na jego wstępie został
zrealizowany.
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RESPONSIBILITY OF COLLECTIVE ENTITIES IN THE ASPECT OF THE DRAFT ACT
ON THE LIABILITY OF COLLECTIVE ENTITIES FOR ACTS PROHIBITED UNDER
PENALTY AND AMENDMENTS TO CERTAIN ACTS (UD74). PART 1
Summary: The solutions adopted in the draft Act on the Liability of Collective Entities for Acts
Prohibited under Penalty and Amendments to Certain Acts (no. From the list of legislative and program
works of the Council of Ministers UD74) aim to increase the effectiveness of tools for sanctioning
collective entities, especially in the fight against serious crime economic and fiscal. The aim of this
study is to present and discuss the proposed legislative solutions in the context of the liability of
collective entities for criminal acts. The study used a descriptive and dogmatic-legal method.
Key words: Liability of collective entities, prerogative, criminal law.
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Danel Mielnik601

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW ZBIOROWYCH W ASPEKCIE
PROJEKTU USTAWY O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW
ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY
I ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW (UD74) – CZĘŚĆ II
Streszczenie: Rozwiązania przyjęte w projektowanej ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw (nr z wykazu prac legislacyjnych i programowych
Rady Ministrów to UD74) zmierzają do zwiększenia efektywności narzędzi służących do wymierzenia sankcji
podmiotom zbiorowym, zwłaszcza w przypadku zwalczania poważnej przestępczości gospodarczej i skarbowej.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie oraz omówienie proponowanych rozwiązań legislacyjnych
w kontekście odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. W studium
zastosowano metodę opisową.
Słowa kluczowe: Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, prejudykat, prawo karne.

„(…) omawiana ustawa
wprowadziła nowy model odpowiedzialności sui generis, zbliżony
do odpowiedzialności karnej sensu largo, mający charakter represyjny.
Dokonane przez Trybunał Konstytucyjny ustalenie, że odpowiedzialność
podmiotów zbiorowych nie jest odpowiedzialnością
karną sensu stricto, nie wyklucza przyjęcia, że jest to albo odpowiedzialność
karna sensu largo, albo nowy model odpowiedzialności
prawnej sui generis, zbliżony do odpowiedzialności karnej sensu largo”602.

Wstęp
Niniejsze studium stanowi kontynuację artykułu pt. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
w aspekcie projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw (UD74) – część I, w którym opisano ewolucję
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, z jednoczesnym odniesieniem się do rozważań
teoretyczno-prawnych oraz dogmatycznych.
W części II rzeczonego opracowania zostaną zaprezentowane rozwiązania prawne,
mające na celu m.in. skuteczną walkę z przestępczością tzw. białych kołnierzyków (ang. white
collar crimes).

Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II, danielmielnik@op.pl
602
M. Pniewska, Problematyka charakteru prawnego odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary w prawie polskim, „Studia Iuridica Toruniensia” (2010), Tom VI, s. 199. Zob. również
K. Wicher, Zakres podmiotowy ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod groźbą kary – pojęcie podmiotu zbiorowego w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z 3 listopada 2004 r., „Radca Prawny” (2005), Nr 4, s. 73.
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Celem niniejszego opracowania jest in concreto przedstawienie rozwiązań
projektodawcy na gruncie projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw (nr z wykazu prac Rady
Ministrów – UD74).
W studium zastosowano metodę opisową.
Propozycje zmian na gruncie projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw (UD74)
Podstawowymi założeniami, na których oparta jest proponowana regulacja, jednocześnie
stanowiące zasadniczą różnicę wobec obowiązujących rozwiązań, są:
− poszerzenie podstaw odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – objęcia nią zachowań
uznanych za zachowania własne podmiotów zbiorowych wyczerpujące znamiona czynu
zabronionego;
− rezygnacja z wymogu uprzedniego uzyskiwania prejudykatu (wyroku skazującego osobę
fizyczną)603.
W art. 5 i następnych projektowanej ustawy przewidziano zastosowanie nie tylko
opisanej powyżej koncepcji winy anonimowej, ale również zdecydowano się na przypisanie
odpowiedzialności bezpośrednio podmiotowi zbiorowemu. Z założeniem takim koresponduje
art. 5 ust. 1 poprzez wskazanie, że zasadniczym sposobem realizacji czynu zabronionego przez
podmiot zbiorowy jest działanie jego organów604.
Dalsze warunki odpowiedzialności podmiotu zbiorowego przewiduje projektowany
art. 6. Są to sytuacja, gdy nie można ustalić osoby, która czyn popełniła, jak również sytuacja,
gdy wiele osób i organów realizuje znamiona czynu zabronionego. W ten sposób ustawodawca
osiągnie całościowe uregulowanie każdej sytuacji faktycznej, która może doprowadzić do
wykreowania czynu zabronionego przez podmiot zbiorowy.
Powiązanie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych z czynami popełnianymi przez
osoby fizyczne prowadzi do daleko idącego uzależnienia możliwości osądzenia podmiotu
zbiorowego od faktycznej zdolności do wymierzenia kary osobie fizycznej (a zatem
od możliwości uprzedniego przypisania tej osobie winy na gruncie prawa karnego)605.

Uzasadnienie projektu z dnia 25 maja 2018 r. do projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw (nr z wykazu prac - UD74),
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312062/katalog/12511889#12511889 – dostęp z dnia 25 lutego 2019 r.,
dalej: uzasadnienie projektu.
604
Ibidem.
605
Więcej na ten temat: K.A. Dadańska, Działanie osoby prawnej, Warszawa 2006.
603
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Nie jest to sytuacja pożądana. We współczesnych stosunkach gospodarczych coraz większe
znaczenie ma bowiem działalność korporacyjna, która osiąga niekiedy znaczący poziom
skomplikowania i znaczące rozmiary organizacyjne. W tym kontekście efektywność
dotychczasowych rozwiązań jest wysoce wątpliwa.
Proponuje się zatem likwidację, przewidzianego w dotychczas obowiązujących
regulacjach, warunku odpowiedzialności podmiotu zbiorowego w postaci uprzedniego
prawomocnego skazania osoby fizycznej606. Dotychczas obowiązujące przepisy uzależniały
odpowiedzialność

podmiotu

zbiorowego

od

zindywidualizowania

osoby

sprawcy,

powiązanego z nim w sposób określony w art. 3 obowiązującej ustawy, który dopuścił się czynu
zabronionego w postaci przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, zaś podmiot zbiorowy
odniósł z tego tytułu korzyść607.
Ta oparta na prejudykacie konstrukcja, będąca jednym z podstawowych elementów
obecnie obowiązującej ustawy, została przyjęta głównie z przyczyn praktycznych.
Zauważyć jednak należy, że żaden z międzynarodowych aktów prawnych wiążących Polskę
nie uzależnia odpowiedzialności podmiotu zbiorowego od uprzedniego osądzenia sprawcy
przestępstwa popełnionego na jego korzyść. Przeciwnie, rozwiązanie to jest od wielu lat
krytykowane

przez

organizacje

międzynarodowe

zajmujące

się

zagadnieniem

odpowiedzialności osób prawnych.
Z tego powodu proponuje się zastąpienie wymogu prejudykatu materialnoprawną
podstawą odpowiedzialności, którą jest popełnienie czynu zabronionego stanowiącego
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego przez podmiot
zbiorowy lub osobę, o której mowa w art. 6 ustawy. Dokonujący samodzielnych ustaleń sąd
będzie zobowiązany do stwierdzenia, czy dana osoba swoim zachowaniem wyczerpała
znamiona przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
W związku z przewidywanym zakresem normowania nadmienić należy, iż projektowana
ustawa przewiduje szerszy niż dotychczas zakres odpowiedzialności podmiotów zbiorowych,
ze szczególnym uwzględnieniem, stanowiącej nowość w polskim porządku prawnym,
odpowiedzialności za naruszenia prawa związane z wyciąganiem negatywnych konsekwencji
wobec osób sygnalizujących nieprawidłowości.
Więcej na ten temat: J. Giezek, G. Łabuda, System sankcji w ustawie o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, „Prokuratura i Prawo” (2004), Nr 11-12.
607
Więcej na ten temat: O. Górniok, Kary i środki karne w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod groźbą kary, [w:] Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych, „AGK” (2003),
Nr 3; tenże, Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione przy wykonywaniu działalności przedsiębiorstw,
[w:] Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, S. Waltoś, A. Zoll (red.), Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci
Profesora Kazimierza Buchały, Kraków 1994.
606
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Na potrzeby nowej ustawy wprowadza się również definicję czynu zabronionego, co wiąże się
z odejściem od brzmienia podstawowej definicji przewidzianej przez art. 115 ustawa
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077). Powyższe odejście
uzasadnia fakt, iż odpowiedzialnością przewidywaną przez projektowaną ustawę nie mają
zostać objęte czyny zabronione stanowiące wykroczenia. Przyjęcie takiej regulacji jest
niezbędne, ze względu na fakt, iż w dotychczas obowiązującej ustawie, w art. 16, określony był
katalog

przestępstw,

za

które

podmiot

zbiorowy

mógł

zostać

pociągnięty

do

odpowiedzialności, co eliminowało wykroczenia z kręgu czynów skutkujących dla podmiotu
zbiorowego odpowiedzialnością.
W projektowanym art. 3 zawarte zostały normy jurysdykcyjne. W ust. 1 przewidziano
podstawową zasadę stosowania projektowanej ustawy – wobec podmiotów zbiorowych
mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ust. 2 przewidziano natomiast
rozszerzenie stosowania ustawy na podmioty zbiorowe nieposiadające siedziby na terytorium
Rzeczypospolitej

Polskiej,

ale

prowadzące

działalność

zarówno

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim608.
W art. 4 wskazano, że odpowiedzialność przewidzianą przez projektowaną ustawę nie
powinna stanowić przeszkody w pociągnięciu do odpowiedzialności innego rodzaju,
w szczególności nie powinna ograniczać odpowiedzialności cywilnej za wyrządzoną szkodę
lub indywidualnej odpowiedzialności prawnej sprawcy czynu zabronionego609.
W art. 5 określono podstawowe przesłanki odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
zarówno za czyny zabronione popełnione przez określony podmiot zbiorowy610, jak i przez
osoby fizyczne pozostające z podmiotem zbiorowym w ustawowo określonej relacji.
W art. 6 w ust. 1 i 2 projektowanej ustawy przewidziano szczegółowe warunki
przypisania odpowiedzialności podmiotowi zbiorowemu. Warunki te stanowią uzupełnienie
regulacji zaproponowanej w art. 5611.
W projektowanym art. 6 ust. 2 ustawy przewidziano przesłanki zawinienia przez podmiot
zbiorowy, które obejmują winę w wyborze albo nadzorze oraz tak zwana winę organizacyjną.
Art. 6 ust. 3 projektowanej ustawy przewiduje warunki zwolnienia podmiotu
zbiorowego od odpowiedzialności określonej w art. 6 ust. 2. Zwolnienie takie jest możliwe,
jeśli wszystkie obowiązane organy i osoby uprawnione do działania w imieniu lub w interesie

608

Uzasadnienie projektu.
Ibidem.
610
Więcej na ten temat: B. Jankowska, Odpowiedzialność karna osób prawnych, „Państwo i Prawo” (1996),
Nr 7.
611
Uzasadnienie projektu.
609
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tego podmiotu zachowały należytą staranność wymaganą w danych okolicznościach,
w organizacji tego podmiotu oraz w nadzorze nad tą działalnością612.
Jak wskazano powyżej, pojęcie należytej staranności nie jest jedynym terminem
zaczerpniętym z prawa cywilnego. Ustawa, określając zasady odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych, posługuje się także konstrukcją winy w wyborze, winy w nadzorze i winy
organizacyjnej.
W myśl projektowanego art. 6 ust. 3 ustawy ciężar dowodu w przedmiocie dochowania
należytej staranności spoczywać będzie na podmiocie zbiorowym. Prokurator (sąd) będzie
zobowiązany do dowiedzenia faktu popełnienia przestępstwa oraz do wykazania związku tego
przestępstwa z działalnością podmiotu613.
Zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy podmiot zbiorowy podlega
odpowiedzialności także jeśli do popełnienia czynu doszło w następstwie organizacji
działalności podmiotu zbiorowego, która nie przeciwdziała istotnym zagrożeniom
prowadzącym do popełnienia takiego czynu przez osobę, o której mowa w art. 5 ust. 2.
Wobec powyższego, przesłanką odpowiedzialności podmiotu zbiorowego, są także uchybienia
w organizacji jego działalności.
W art. 7 wskazane zostały przesłanki, które nie będą stanowić przeszkody w ustaleniu
odpowiedzialności podmiotu zbiorowego. Pośród nich przewiduje się zajście okoliczności
wyłączającej ukaranie sprawcy czynu zabronionego – a zatem zaistnienie okoliczności,
o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1987, 2399, z 2019 r. poz. 150), m.in. przedawnienie odpowiedzialności
za czyn popełniony przez osobę fizyczną. Przyjęcie tego rozwiązania przesądza
o zdecydowanym zaostrzeniu odpowiedzialności ustawowej za czyn zabroniony ponoszonej
przez podmiot zbiorowy.
W art. 8 projektodawca przewiduje odpowiednie stosowanie postanowień Części ogólnej
Kodeksu karnego. Projektowany model odpowiedzialności ma charakter karny, a jednocześnie
nie stanowi zupełnej regulacji zasad odpowiedzialności karnej614. Z tego względu wymagane

612

Ibidem.
Więcej na ten temat: W. Grzeszczyk, Wątpliwości proceduralne związane ze stosowaniem ustawy
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, „Prokuratura i Prawo” (2004),
Nr 1; tenże, Zagadnienia procesowe na tle ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary, „AGK” (2003), Nr 3.
614
Więcej na ten temat: M. Król-Bogomilska, Odpowiedzialność karna osób prawnych i jej zakamuflowane formy
w polskim prawie, [w:] L. Gardocki, K. Królikowski, A. Walczak-Zochowska (red.), Gaudium in Litteris Est.
Księga Jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Genowefie Rejman z okazji osiemdziesiątych urodzin, Warszawa
2005.
613
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jest, aby przewidzieć możliwość odpowiedniego stosowania przepisów o zasadniczym
znaczeniu dla tej gałęzi prawa tj. ustawy karnej.
W art. 9-11 projektowanej ustawy przewidziane zostały zasady odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych w związku z czynami zabronionymi skutkującymi uzyskaniem
korzyści majątkowych. W przepisach tych zaproponowano uregulowanie sytuacji, gdy podmiot
zbiorowy został wykorzystany do popełnienia czynu zabronionego lub ukrycia nielegalnego
pochodzenia środków, jak również sytuacji, gdy podmiot zbiorowy uzyskał środki niezależnie
od czynu, za który inny podmiot lub osoba ponosi odpowiedzialność, a sam podmiot nie był
jednak wykorzystany do popełnienia przestępstwa615.
Projektowany art. 9 zawiera unormowania, które dotyczą podmiotów wykorzystanych do
popełnienia czynu zabronionego. Projektowane unormowanie będzie mogło być zastosowane,
jeżeli podmiot zbiorowy nie poniesie odpowiedzialności na podstawie materialnej podstawy
odpowiedzialności tj. art. 5 projektowanej ustawy616.
Art. 10 projektu uszczegóławia zasady orzekania środków alternatywnych wobec
przepadku lub odstąpienia od jego stosowania617.
W art. 11 projektu przewiduje się możliwość zobowiązania podmiotu zbiorowego do
zwrotu uzyskanej korzyści majątkowej. Jest bowiem możliwe, iż podmiot zbiorowy nie
poniesie odpowiedzialności, np. na skutek umorzenia postępowania, ale będzie on w posiadaniu
korzyści majątkowej z czynu zabronionego, przy czym nie zajdą przesłanki z art. 10 albo
art. 6 projektowanej ustawy – w takiej sytuacji powinna zostać wprowadzona ustawowa
podstawa domagania się faktycznego zwrotu korzyści618.
Sygnaliści (whistleblowers)
W art. 12-14 uregulowane zostały szczegółowe zasady odpowiedzialności podmiotu
zbiorowego za czyny popełnione wobec osób zgłaszających nieprawidłowości. W przepisach
tych uregulowane zatem zostało zjawisko tzw. sygnalistów (ang. whistleblower).
Projekt przewiduje ochronę prawną osób, które w interesie publicznym zgłaszają istotne
nieprawidłowości w organizacji podmiotu zbiorowego mogące prowadzić do popełnienia
czynu zabronionego619.
615

Uzasadnienie projektu.
Ibidem.
617
Ibidem.
618
Ibidem.
619
Więcej na ten temat: Ł. Kubroń, Whistleblower - strażnik wartości czy donosiciel?, „Palestra” (2013),
Nr 11-12; J. Polański, Programy nagradzania informatorów w prawie państw europejskich, „IKAR” (2014),
Nr 9.
616
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Liczne analizy wskazują, że dotychczas obowiązujące uregulowania przewidziane
m.in. przez ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn.
zm.) nie gwarantują takim osobom (tj. sygnalistom) właściwej ochrony przed represjami,
którym mogą one być poddawane w miejscu pracy. W związku z powyższym wprowadza się
unormowania mające zagwarantować im odpowiednią swobodę działania, poprzez eliminację
podstawowych zagrożeń związanych z działalnością sygnalistów, pośród których – jako jedno
z najbardziej dotkliwych – wymienić należy utratę pracy620. Projektowane unormowania
powinny znaleźć skutkować wzmocnieniem przestrzegania zasad praworządności w praktyce
funkcjonowania podmiotów zbiorowych.
Przewiduje się zasadę, zgodnie z którą zgłoszenie informacji określonych kategorii rodzić
będzie obowiązek przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Dotyczy to przypadku,
gdy zgłoszone informacje będą mogły mieć znaczenie dla odpowiedzialności podmiotu
zbiorowego za czyn zabroniony. Nie przewiduje się zatem takiego obowiązku w przypadku
zgłoszeń dotyczących innych czynów zabronionych, co wynika z faktu, że podmioty zbiorowe
mają przede wszystkim charakter podmiotów prywatnych, natomiast na straży praworządności
powinny stać właściwe organy państwowe621.
Przewiduje się zwiększony zakres odpowiedzialności podmiotu zbiorowego, który nie
usunął stwierdzonych nieprawidłowości. Projektuje się również wprowadzenie szczególnego
rodzaju

uprawnień

umożliwiających

przeciwdziałanie

przez

sądy

negatywnym

konsekwencjom wyciąganym wobec sygnalistów np. możliwość orzeczenia obowiązku
przywrócenia do pracy, jeżeli współpracę z określoną osobą zakończono z przyczyn
związanych z sygnalizowaniem nieprawidłowości. Zwiększony zakres odpowiedzialności
obejmuje obligatoryjnie zwiększenie dolnej granicy sankcji, która natomiast sięgnie
w maksymalnym wymiarze dwukrotności górnego zagrożenia przewidzianego przez ustawę.
Zwiększenie progu minimalnego jest potrzebne, ponieważ naruszenia związane z czynami
wymierzonymi wobec sygnalistów na ogół mogą się nie kwalifikować się na sankcję
w wymiarze maksymalnym, co by skutkowało w konsekwencji jedynie pozornym
obostrzeniem odpowiedzialności622.

620

Uzasadnienie projektu.
Ibidem.
622
Ibidem.
621

208

REGULACJE PRAWNE A FUNKCJONOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI

Kary i środki oraz zasady ich orzekania
W art. 15-17 projektodawca przewiduje, poszerzony w stosunku do postanowień obecnie
obowiązującej ustawy, katalog kar i środków orzekanych wobec podmiotów zbiorowych623.
Natomiast w art. 18 – 32 określone mają zostać szczegółowe zasady orzekania tych kar
i środków624.
Projekt zakłada bardzo wyraźną zmianę granic finansowej odpowiedzialności podmiotu
zbiorowego. Tym samym wysokość kary pieniężnej ustalona zostaje przez ustawodawcę w
zakresie od 30 000 do 30 000 000 zł. Surowe sankcje finansowe są znane polskiemu prawu.
Tytułem

przykładu

wskazać

można

zagrożenia

ustawowe

przewidziane

w art.

171 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187,
2243 i 2354) lub art. 99 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512, 685)625.
Jednocześnie projekt ustawy wprowadza istotną zmianę w zakresie sposobu kalkulacji
wysokości kary pieniężnej. Art. 7 ustawy w obecnym brzmieniu przewiduje możliwość
orzekania kar pieniężnych w wysokości od 1 000 do 5 000 000 złotych, przy czym orzeczona
kara nie może przekroczyć 3% przychodu osiągniętego w roku obrotowym, w którym
popełniono czyn zabroniony. Maksymalny dopuszczalny wymiar kary pieniężnej jest zatem
każdorazowo ograniczony wysokością przychodów osiąganych przez podmiot zbiorowy.
Również Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu K 18/03 z dnia 3 listopada 2004 r.,
na marginesie głównych rozważań dotyczących zagadnień objętych wnioskiem, zwrócił uwagę
na fakt, iż w pewnych sytuacjach ustawa nie przewiduje szczególnych rozwiązań na wypadek,
gdy podmiot zbiorowy nie osiągnął przychodu626.
Więcej na ten temat: G. Rejman, Odpowiedzialność karna osób prawnych, „PPK” (1994), t. 11; J. Skorupka,
Model odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych w prawie polskim na tle prawa międzynarodowego,
[w:] L. Bogunia (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, Wrocław 2003; J, Skupiński, Odpowiedzialność
podmiotów zbiorowych na tle ustawy z dnia 28 października 2002 roku (próba zarysu problematyki), Gdańsk
2003; H. Skwarczyński, Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych jak nowy rodzaj odpowiedzialności za czyny
zabronione pod groźbą kary, „Palestra” (2003), Nr 1-2; A. Szmyt, W sprawie wprowadzenia odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, „GSP” (2003), t. 11; S. Waltoś, Odpowiedzialność
karna podmiotów zbiorowych – stary problem legislacyjny na nowo, [w:] A. Łopatka, B. Kunicka-Michalska,
S. Kiewlicz (red.), Prawo, Społeczeństwo, Jednostka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi
Kubickiemu, Warszawa 2003; P. Witkowski, Pojęcie i istota odpowiedzialności karnej – problematyka
odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych w dobie reformy prawa karnego, [w:] Polska lat
dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa, Lublin 1997; A. Zachuta, Specyfika odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny za czyny zabronione pod groźbą kary, „Prokuratura i Prawo” (2003), Nr 11.
624
Uzasadnienie projektu.
625
Ibidem.
626
Więcej na temat rozważań natury konstytucyjnej: K. Buchała, L. Kubicki, Zasady odpowiedzialności karnej
jako zagadnienie konstytucyjne, [w:] Konstytucyjne podstawy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych,
Warszawa 1989; K. Buchała, Konstytucja a podstawowe zasady prawa karnego materialnego,
623
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Projektuje się również podniesienie progu zagrożenia karą do 30 000 zł, co wynika
z przyjętego w projekcie założenia, że postępowania na podstawie ustawy nie należy
wszczynać w odniesieniu do małych podmiotów zbiorowych i w sprawach dotyczących
drobnych korzyści majątkowych. Temu celowi służyć ma przewidziana w art. 19 klauzula
ograniczonego oportunizmu, pozwalająca w takich sprawach nie wszczynać postępowania,
poprzestając m.in. na odpowiedzialności przewidzianej w Rozdziale 3 projektowanej ustawy.
Takie rozwiązanie pozwoli na racjonalne stosowanie ustawy, tzn. wszczynanie postępowań
przeciwko podmiotom zbiorowym wyłącznie w poważnych sprawach627.
Odnosząc się szczegółowo do katalogu kar i środków wspomnieć trzeba, że kara
rozwiązania podmiotu zbiorowego jest nową, a zarazem najbardziej surową karą przewidzianą
przez ustawę. Zgodnie z przyjętymi założeniami kara ta powinna być orzekana jako ostateczny
środek, w sytuacji, gdy żadne inne ustawowo dostępne środki nie są w stanie zaradzić
popełnianiu czynów zabronionych w przyszłości (nie są w stanie uzasadnić przekonania
o dużym prawdopodobieństwie niepopełniania czynów zabronionych przez podmiot zborowy
lub osoby za których czyny podmiot ponosi odpowiedzialność)628.
Nowa ustawa przewiduje szeroki katalog środków, które będą mogły zostać orzeczone
wobec podmiotu zbiorowego. Środki wymierzane wobec podmiotów zbiorowych można
podzielić na przepadek, obowiązki, zakazy, nawiązkę, podanie wyroku do wiadomości oraz
czasowe zamknięcie zakładu podmiotu zbiorowego. Każdy z tych środków może zostać
wymierzone zgodnie z uznaniem sędziowskim i w celu wymuszenia odpowiednich zmian
organizacyjnych np. jeżeli czyn zostanie popełniony w związku z wykorzystaniem środków
publicznych sąd morze orzec zakaz korzystania z tych środków, co powinno zmotywować
podmiot do odpowiedniego zarządzania ryzykiem w tym zakresie. Środki te stosowane będą
wobec wszystkich podmiotów zbiorowych, w tym wobec państwowych albo samorządowych
osób prawnych pozwalając m.in. na wypłatę odszkodowania629.

Podsumowanie
Reasumując powyższe rozważania należy podkreślić, że ustanowienie odpowiedzialności
karnej podmiotów zbiorowych, przyniosło rewolucyjną zmianę, a na gruncie projektowanej

[w:] J. Trzciński, A. Jankiewicz (red.), Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci
prof. Janiny Zakrzewskiej, Warszawa 1996; L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz,
Warszawa 2016.
627
Uzasadnienie projektu.
628
Ibidem.
629
Ibidem.
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interwencji legislacyjnej (tj. UD74) – mamy do czynienia z wprowadzaniem do porządku
prawnego swego rodzaju novum.
Należy również zaakcentować, że specyfika podmiotu zbiorowego jako podmiotu
podlegającego odpowiedzialności karnej sprawia wiąże się z modyfikacją dotychczasowego
rozumienia

tak

fundamentalnych

pojęć

dla

prawa

karnego

jak:

wina,

czyn

czy odpowiedzialność karna.
Zdaniem autora niniejszego studium, postawiony cel na jego wstępie został
zrealizowany.
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RESPONSIBILITY OF COLLECTIVE ENTITIES IN THE ASPECT OF THE DRAFT ACT
ON THE LIABILITY OF COLLECTIVE ENTITIES FOR ACTS PROHIBITED UNDER
PENALTY AND AMENDMENTS TO CERTAIN ACTS (UD74). PART II
Summary: The solutions adopted in the draft Act on the Liability of Collective Entities for Acts
Prohibited under Penalty and Amendments to Certain Acts (no. From the list of legislative and program
works of the Council of Ministers UD74) aim to increase the effectiveness of tools for sanctioning
collective entities, especially in the fight against serious crime economic and fiscal. The aim of this
study is to present and discuss the proposed legislative solutions in the context of the liability of
collective entities for criminal acts. The study used a descriptive method.
Key words: Liability of collective entities, prerogative, criminal law.
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Artur Rostocki630

REFLEKSJA NAD EFEKTYWNOŚCIĄ POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO
NA PRZYKŁADZIE RELACJI DŁUŻNIK-WIERZYCIEL
Streszczenie: Celem artykułu jest przybliżenie problematyki dotyczącej efektywności postępowań sądowych. W
części teoretycznej artykułu przybliżone zostały podstawy prawne dotyczące szeroko pojmowanej efektywności
procesowej. W części badawczej artykułu podjęto analizę jak kształtuje się kwestia efektywności postepowania w
praktyce, na przykładzie procesu cywilnego.
Słowa kluczowe: Efektywność postępowania sądowego, stosunki pomiędzy dłużnikiem a w wierzycielem, prawo
do sądu, prawo do sprawiedliwego procesu.

Wstęp
Rozważania nad efektywnością postepowania należy zacząć od przytoczenia źródeł prawnych,
z których zasada się wywodzi. Efektywność postępowania jest elementem jednaj z naczelnych
zasad wymiaru sprawiedliwości, tj. prawa do sądu. Wywodzi się z generalnej zasady wyrażonej
w art. 2 Konstytucji RP stanowiącej, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym.
Wyrażona jest również wprost, w art. 45 ust 1 zgodnie z którą, Każdy ma prawo
do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy,
niezależny, bezstronny i niezawisły sąd631. Prawo do sądu wyraża również art. 6 Konwencji
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, według którego każdy ma prawo
do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez
niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą, przy rozstrzyganiu o jego prawach
i obowiązkach o charakterze cywilnym632. Kolejnym aktem prawa międzynarodowego, który
podkreśla doniosłość zasady prawo do sądu, jest art. 47 Karty Praw Podstawowych. Zapis ten
jest pochodną art 6 ust. 1 EKPCz. Trochę odrębnie zasada jest sformułowana w Projekcie
Traktatu Ustanawiającego Konstytucję dla Europy. Brzmi on następująco: Każda osoba, której
prawa i wolności zagwarantowane przez prawo Unii zostały naruszone, ma prawo
do skutecznego środka prawnego przed sądem, zgodnie z warunkami przewidzianymi w
niniejszym artykule. Każda osoba ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jej
sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony uprzednio na
mocy ustawy. Każda osoba ma możliwość uzyskania porady prawnej, skorzystania z pomocy
obrońcy i przedstawiciela633. Ponadto prawo do sądu zostało wyrażone we wszystkich

630

Mgr prawa, Doktorant, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
632
Artykuł 6 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka, tekst ujednolicony Dz.U. z 1993 r. Nr 61,
poz. 284; oraz Dz.U. z 1998 r. Nr 147, poz. 962.
633
Projekt Traktatu Ustanawiającego Konstytucję dla Europy. Tytuł VI, Artykuł II -107, http://eur-lex.europa.eu/.
631
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podstawowych konwencjach o tematyce praw człowieka634. Definiując zasadę ogólnie, można
stwierdzić, że zasada sprowadza się do uprawnienia przysługującego każdemu, do uzyskania
ochrony jego praw podmiotowych w drodze postępowania sądowego przeprowadzonego
w odpowiedniej formie, zapewniającej bezstronność i prawo przedstawiania swojego
stanowiska w rozsądnym terminie.
W doktrynie utrwala się pogląd, że podstawowe kwestie składające się na prawo do sądu
są powszechnie uznane i co do zasady ich wprowadzenie nie sprawia trudności635.
Jest to niewątpliwie duże osiągnięcie rodzimego systemu prawnego. Zadania stawiane obecnie
przed wymiarem sprawiedliwości, które dotyczą realizacji zasady prawa do sądu, związane są
głównie z podnoszeniem efektywności postępowania. Efektywność postępowania jest
zaliczana do istotnych warunków postępowania sądowego, które pozwalają urzeczywistniać
ochronę prawną i rozpoznać sprawę bez nieuzasadnionej zwłoki 636. Sąd przy tym nie powinien
tracić z pola widzenia, że celem procesu jest zarówno właściwe, sprawiedliwe i zgodne
z prawem orzeczenie, jak i wydanie szybkiego orzeczenia. Efektywność postępowania, znana
była w polskim procesie jako postulat ekonomiki procesowej. Eugeniusz Waśkowski
wskazywał dwa warunki, które powinien spełniać proces. Pierwszy to słuszność wyroków
wydawanych przez sądy. Drugi dotyczy dogodności procesu dla stron i sędziów.
We wzorcowym systemie, obywatel potrzebujący ochrony prawnej powinien szybko
i z łatwością ją otrzymać, zaś sąd powinien móc bez wysiłku ją okazać. Kontynuując postulaty
E. Waśkowskiego, ekonomiczny (inaczej efektywny) proces, powinien posiadać trzy cechy:
szybkość, prostota i taniość637.
Prawo do uzyskania rozstrzygnięcia bez nieuzasadnionej zwłoki jest, konstytucyjnym
elementem prawa do rzetelnego procesu i tym samym jednym z najważniejszych elementów
procesowych638. Natomiast obowiązek przeciwdziałania przewlekaniu postępowania i dążeniu
do rozstrzygnięcia sprawy na pierwszym posiedzeniu został wyrażony wprost w art. 6 k.p.c.639
Postulaty przyśpieszenia postępowania są realizowane przede wszystkim poprzez zasadę
koncentracji materiału procesowego oraz wzmocnienie zasady kontradyktoryjności. Prawo do

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r., Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności z 1950 r., w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r.
635
W. Skrzydło, Tytuł: „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.” Komentarz do art.45 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2002 stan prawny: 2002.01.01.
636
A. Łazarska, Rzetelny proces cywilny. Efektywność postępowania, Opublikowano: WKP, 2012 Rodzaj:
monografia Numer: 155038.
637
E. Waśkowski, Podręcznik procesu cywilnego: ustrój sądów cywilnych, postępowanie sporne. Wilno: Druk.
Zorza, 1932 s.78-79.
638
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
639
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296. dalej KPC).
634
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rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki zawiera się w prawie do odpowiedniego
ukształtowania

procedury,

zgodnym

z

wymaganiami

sprawiedliwości

i

jawności.

Prawo procesowe powinno wyposażać sąd w instrumenty procesowe pozwalające
urzeczywistnić

konstytucyjną

ideę

rozpoznania

sprawy

w

rozsądnym

terminie.

Możliwość uzyskania orzeczenia bez nieuzasadnionej zwłoki jest wyrazem nie tylko
sprawiedliwości proceduralnej, lecz również materialnej. W dzisiejszych czasach należy coraz
śmielej odchodzić od formalnego postrzegania postępowania. Proces musi gwarantować
słuszny wyrok w rozsądnym terminie, służąc w ten sposób materialnej sprawiedliwości.
Każdej ze stron postępowania powinno zależeć na efektywnym postępowaniu.
Szybkość postępowania jest niezbędna w celu zapewnienia poczucia sprawiedliwości. Im mniej
czasu minęło od chwili zaistnienia danej okoliczności, tym większa jest szansa na skuteczną
realizację swoich praw. Z punktu widzenia wierzyciela. Nieuczciwy dłużnik może skutecznie
przedłużać postępowanie przed sądem, w tym czasie upłynniać i zabezpieczać składniki
swojego majątku do tego stopnia, że w przypadku niekorzystnego dla siebie rozstrzygnięcia
postępowanie egzekucyjne będzie nieskuteczne. Dla dłużnika. Im dłużej trwa postępowanie
tym wyższe są odsetki za zwłokę, które ostatecznie obciążają osobę zadłużoną. Przewlekłość
postępowania, ponadto sprzyja zjawisku niepewności prawnej. Osłabia autorytet sądu a tym
samym całego wymiaru sprawiedliwości w oczach stron. Źle oddziałuje wychowawczo na
strony. Z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości, przewlekłość postępowania powoduje
wzrost jego kosztów oraz zwiększenie nakładu czasu i energii osób biorących udział w procesie.
Cześć badawcza
Celem przeprowadzonej analizy jest sprawdzenie, jak wygląda efektywność postępowań
sądowych wnoszonych w trybie uproszczonym, poprzez analizę ilości dni które mijają
do otrzymania rozstrzygnięcia z sądu, w zależności od miejsca wniesienia powództwa.
Wybór danych
Szukając odpowiedniej bazy danych do porównań efektywności postępowań, należało się
skupić na najliczniejszej grupie spraw według działów prawa i rodzajów sądów. Zgodnie
z statystykami prowadzonymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości 640, zdecydowanie najwięcej
wnoszonych postępowań jest w sprawach cywilnych. W sądach rejonowych w 2016 oraz 2017

Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej DEPARTAMENT STRATEGII I FUNDUSZY
EUROPEJSKICH,
https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-jednoroczne/rok-2017/
Baza
statystyczna: Ewidencja spraw w sądach powszechnych według działów prawa i instancyjności w 2017 r.
640
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roku było to odpowiednio 58% (8 648 712)641 oraz 59% (9 360 809)642 z wszystkich
procesowanych spraw643.
Z czego odpowiednio 39 % (3 397 037) w 2016 oraz 40% (3 755 757) w 2017, stanowią
sprawy procesowane w postępowaniach nakazowych i upominawczych. Znakomita część tych
spraw dotyczy roszczeń finansowych. Stąd do wyboru spraw porównawczych posłużyła relacja
zachodząca pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem.
Do porównania wykorzystane zostały dane udostępnione przez Grupę Ultimo. Grupa Ultimo
należy do liderów rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. W jej skład wchodzi czołowa
firma windykacyjna, a Grupa specjalizuje się w zakupie konsumenckich wierzytelności
masowych, szczególnie z sektora pożyczkowego, bankowego i telekomunikacyjnego,
oraz w odzyskiwaniu należności przeterminowanych. Podmioty z Grupy Ultimo rok do roku
inicjują kilkadziesiąt tysięcy postępowań sądowych oraz egzekucyjnych.
Podstawowe założenia na podstawie których oparto analizę:
a) Dwa rodzaje postępowań inicjowanych w procesie cywilnym:
− pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym,
− wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na tytule egzekucyjnym wydanym na rzecz
powoda,
b) Zakres analizy dotyczy lat 2017 oraz 2018,
c) Analizowane są dane z 258 sądów rejonowych z całego kraju, w których zainicjowano
249 194 postępowania,
d) Zastosowane ograniczenia:
− dane dotyczą sądów rejonowych,
− analizowano wyniki w sądach, w których w danym roku było inicjowanych
przynajmniej 100 postępowań,
− dla powództw o zapłatę: przyjęto jedynie dane dla postępowań, które zakończyły się
wydaniem tytułu egzekucyjnego w postaci nakazu zapłaty:
•

dla analizy 2017, przyjęto pozwy złożone w latach 2016 oraz 2017,

•

dla analizy 2018, przyjęto pozwy złożone w latach 2017 oraz 2018,

Ilość wszystkich spraw wniesionych w 2016 r. - 14 910 925 szt.
Ilość wszystkich spraw wniesionych w 2017 r. - 15 782 479 szt.
643
Sprawy z zakresu prawa cywilnego w sądach rejonowych zawierają dane statystyczne o ewidencji z zakresu
Elektronicznego Postępowania Upominawczego EPU.
641
642
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− dla wniosków o nadanie klauzuli wykonalności: przyjęto okres od wysłania wniosku
do otrzymania prawomocnego rozstrzygnięcia w postaci tytułu wykonawczego
(nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności),
•

dla analizy 2017, przyjęto wnioski złożone w latach 2016 oraz 2017,

•

dla analizy 2018, przyjęto wnioski złożone w latach 2017 oraz 2018.

Wyniki z przeprowadzonego badania
Analiza nr. 1. W grafice 1 oraz 2, zaprezentowano grafikę mapy Polski, przedstawiającą jak
kształtuje się ilość dni jakie muszą upłynąć od dnia wysłania pozwu o zapłatę do dnia
otrzymania pozytywnego rozstrzygnięcia tj. nakazu zapłaty, w danym Sądzie Rejonowym.
Grafiki obejmują jedynie sądy, w których w badanym okresie skierowano ponad 100 pozwów.
Przyjęto następujące przedziały oraz kolory wskazujące średnią ilość dni od rozpoczęcia
i zakończenia badania, poniżej 25 (jasnoniebieski), 25-49 (ciemnoniebieski), 50-99 (zielony),
100-199 (żółty), powyżej 200 (czerwony). Tabela nr 1 oraz nr 2 prezentują zestawienie sądów,
które osiągnęły najwyższy średni współczynnik dni jakie muszą upłynąć od wysłania pozwu
do otrzymania tytułu egzekucyjnego, w przedziale dni, poniżej 25, 25-49, 50-99, 100-199,
powyżej 200.
Jak wynika z przeprowadzonej analizy, w 2017 roku, 3 wydziały cywilne tj. I Wydział Cywilny
Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku, I Wydział Cywilny Sądu Rejonowego
w Płocku, oraz X Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Bielsku Białej osiągnęły średnią ilość
dni potrzebną do otrzymania rozstrzygnięcia na poziomie powyżej 200 dni. Pierwszy
w zestawieniu jest Wydział Gdański, w którym na wydanie tytułu egzekucyjnego trzeba było
czekać średnio aż 264 dni. Do grona najszybszych wydziałów zaliczają się I Cywilny Sądu
Rejonowego w Miśku Mazowieckim, I Cywilny Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli oraz
I Cywilny Sądu Rejonowego w Lęborku.
Analizując te same dane za 2018 rok dostrzec można poprawę. Jedynie w dwóch sądach
analiza pozwów trwa powyżej 200 dni, jest to ponownie I Wydział Cywilny Sądu Rejonowego
w Płocku, gdzie czas oczekiwania wydłużył się z 254 (w 2017) do 345 (w 2018) dni oraz
I Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Garwoline. Najszybsze zaś wydziały osiągają wartości
poniżej 25 dni, w tym I Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Hrubieszowie oraz I Wydział
Cywilny Sądu Rejonowego w Głogowie.

220

REGULACJE PRAWNE A FUNKCJONOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI

Grafika 1. Wykaz dni, ile musi upłynąć od Tabela 1. Zestawienie sądów osiągających
momentu wysyłki pozwu do otrzymania najwyższe wyniki w weryfikowanym
tytułu egzekucyjnego 2017 r. na mapie przedziale w 2017 roku
Polski. Łącznie analizowane 91064
postępowania

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
udostępnionych przez Ultimo S.A.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
udostępnionych przez Ultimo S.A.

Grafika 2. Wykaz dni, ile musi upłynąć od Tabela 2. Zestawienie sądów osiągających
momentu wysyłki pozwu do otrzymania najwyższe wyniki w weryfikowanym
tytułu egzekucyjnego 2018 r. na mapie przedziale w 2018 roku
Polski, łącznie 37 889 postępowania

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
udostępnionych przez Ultimo S.A.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
udostępnionych przez Ultimo S.A.
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Warto również zwrócić uwagę na porównanie wskazujące jaki odsetek wydziałów
wydawał swoje orzeczenia w danym przedziale czasowym. Porównując czas potrzebny na
rozstrzygnięcie rok do roku można wysunąć wniosek, że tendencja jest zachowana a wahania
są marginalne (wykres 1).
Wykres 1. Zestawienie wskazujące procentowy udział sądów w danym przedziale
czasowym r/r. Od wysyłki pozwu do otrzymania tytułu egzekucyjnego
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Ultimo S.A

Analiza nr. 2. Analogicznie do wcześniej prezentowanych danych w grafikach 3 i 4
zaprezentowano grafiki mapy Polski, przedstawiające jak kształtuje się ilość dni jakie muszą
upłynąć od dnia wysłania wniosku o nadanie klauzuli wykonalności na tytule egzekucyjnym
do dnia otrzymania tytuły wykonawczego w danym wydziale sądu rejonowego. Ponownie
grafika obejmuje jedynie sądy, w których w badanym okresie skierowano ponad
100 wniosków.
Tabela nr 3 oraz nr 4 prezentują zestawienie sądów, które osiągnęły najwyższy średni
współczynnik dni jakie muszą upłynąć od wysłania wniosku do otrzymania tytułu
wykonawczego, w przedziale dni, poniżej 25, 25-49, 50-99, 100-199, powyżej 200.
Jak wynika z przeprowadzonej analizy, w 2017 roku, aż w siedmiu wydziałach
cywilnych sądów rejonowych średnia ilość dni potrzebna do otrzymania rozstrzygnięcia była
na poziomie powyżej 200. Niechlubny prym w zestawieniu wiedzie I Wydział Cywilny
w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim, w którym na otrzymanie tytułu wykonawczego
trzeba było czekać średnio 284 dni. Najszybsze wydziały, kończyły procesowanie wniosku w
terminie średnio 24 dni (zob. tabela nr. 3). Analizując te same dane za 2018 rok można
zauważyć, że zwiększyła się (z 7 do 11 r/r) ilość wydziałów, w których analiza wniosku czeka
dłużej niż 200 dni. Ponownie najdłużej trzeba było czekać na rozstrzygnięcia z I Wydziałów
Cywilnych w Sądach Rejonowych w Krośnie Odrzańskim, Słupsku i Gnieźnie.
W 2018 nie odnotowano wydziałów, które rozstrzygnęłyby sprawę poniżej 25 dni. Najszybsze
zaś wydziały osiągają wartości bliskie 31 dni od wniesienia wniosku do otrzymania
rozstrzygnięcia (tabela 4).
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Grafika 3. Wykaz dni, ile musi upłynąć od Tabela 3. Zestawienie sądów osiągających
momentu wysyłki wniosku do otrzymania najwyższe wyniki w weryfikowanym
tytułu wykonawczego 2017 r. na mapie przedziale w 2018 roku
Polski, łącznie 89 154 postępowania

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
udostępnionych przez Ultimo S.A.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
udostępnionych przez Ultimo S.A.

Grafika 4. Wykaz dni, ile musi upłynąć od Tabela 4. Zestawienie sądów osiągających
momentu wysyłki wniosku do otrzymania najwyższe
wyniki
w
weryfikowanym
tytułu wykonawczego 2017 r. na mapie Polski, przedziale w 2018 roku
łącznie 31 087 postępowania

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
udostępnionych przez Ultimo S.A.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
udostępnionych przez Ultimo S.A.

Porównanie jak kształtuje się odsetek wydziałów wydających tytuły wykonawcze rok
do roku, wskazuje na tendencję spadkowa. Odsetek wydziałów, które potrzebują na
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rozstrzygnięcie więcej niż 200 dni wzrósł z 3% do 7% r/r. Odsetek spraw, w których należy
czekać od 100 do 199 wzrósł z 14% do 23% r/r. Podobnie grupa porównawcza 50-99, z 14%
do 23% r/r. Wszystko to kosztem grupy 25-49 która skurczyła się z 42% do 30% r/r, oraz grupy
poniżej 25, w której nie uplasował się żaden wydział.
Wykres 2. Zestawienie wskazujące procentowy udział sądów w danym przedziale
czasowym r/r. Od wysyłki wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do otrzymania tytułu
wykonawczego
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Ultimo S.A

Podsumowanie
Wyniki nie napawają entuzjazmem. O ile czas oczekiwania na wydanie rozstrzygnięcia
po skierowaniu powództwa kształtuje się na podobnym poziomie r/r, o tyle już znacznie dłużej
należy czekać na fizyczne otrzymanie samego tytułu wykonawczego. Zastanawiają również
duże dysproporcje pomiędzy analizowanymi wydziałami cywilnymi. Kolejnym nasuwającym
się pytaniem jest, dlaczego jedne sądy potrafią efektywnie przeprowadzić postępowania
sądowe a innym na te same czynności potrzeba o wiele więcej czasu. Dostrzegalna jest
korelacja, pomiędzy populacją miejscowości, w której znajduje się Sąd Rejonowy a szybkością
obsługi spraw. Najlepsze wyniki osiągają sądy ulokowane w mniejszych miejscowościach,
nie mniej nie jest to regułą. Sami pracownicy sądów rejonowych, pytani o przyczyny zastojów
wskazują, głównie na problemy kadrowe. Problemy dotyczą zarówno samych sędziów
i referendarzy sądowych, jak i pracowników administracyjnych. Jest ich często za mało, żeby
obsłużyć duże ilości spraw. Na czas wpływają również, zwolnienia chorobowe pracowników,
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rzadziej przestoje związane z akcjami protestacyjnymi. Pracownicy wydziałów wskazują
również, że natężenie ilości korespondencji jest często nieprzewidywalne i ciężko
w odpowiedni sposób zaplanować pracę. Warto jeszcze wspomnieć, że z przedstawicielami
niektórych sądów rejonowych, można swobodnie rozmawiać na temat opóźnień. Zdarzają się
również przypadki, w których sądy rejonowe w porozumieniu z wnioskodawcą, wspólnie
planują przekazanie dużej ilości spraw, w celu usprawnienia całego procesu obsługi.
Ostatni wniosek, dotyczy sytuacji, w których na odpowiedź z sądu należy czekać bardzo
długo. Dla potrzeb wykonanej analizy przyjęto jedynie sprawy, w których po wysłaniu pozwu
otrzymano orzeczenie zgodne z żądaniem powoda. Nietrudno jest wyobrazić sobie sytuację,
w której powód wnosi powództwo i po upływie roku czasu otrzymuje informacje, że pozew
zostanie zwrócony z uwagi na braki formalne pozwu. Tak rozpatrzone powództwo, nie
przerywa biegu przedawnienia. Jak powszechnie wiadomo, mało który podmiot decyduję się
wnieść powództwo kilka dni od daty wymagalności roszczenia. Zakładając więc, że powód
kieruje pozew na drogę sądową dopiero po 2 latach i, że otrzyma po roku czasu rozstrzygnięcie
nie wywołujące skutków prawnych, może okazać się, że roszczenie uległo przedawnieniu.
Co za tym idzie dłużnik może skutecznie uchylić się od jego zaspokojenia.
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REFLECTION ABOUT THE EFFECTIVENESS OF COURT PROCEEDINGS ON THE
EXAMPLE OF A DEBTOR-CREDITOR RELATIONSHIP
Summary: The aim of the article is to bend over the issues concerning the effectiveness of court
proceedings. The theoretical part of the article discusses the legal basis about efficiency in the judicial
process. In the research part of the article, an analysis of how the effectiveness in practice looks like.
Based in the example of a civil trial.
Keywords: Effectiveness of court proceedings, relations between the debtor and the creditor, the right
to court, the right to a fair trial.
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Bystrík Šramel 644

CORRUPTION AS AN ELEMENT DISRUPTING THE FUNCTIONING
OF THE ECONOMY OF THE SLOVAK REPUBLIC
Abstract: The author of this chapter deals with the corruption in the field of social life in the Slovak republic.
He defines criminal law instruments of fighting the corruption and subsequently he analyzes corruption in the field
of health service, judiciary, public administration, education and police. Concurrently the author tries to propose
possible solutions leading to reducing of corruption rate in analyzed fields.
Keywords: Corruption, health service, judiciary, public administration, education, police.

Introduction
Corruption has become one of the most serious problems worrying the Slovak Republic
in recent years. As one of the forms of criminality, corruption is currently among the most
frequently committed criminal activity and is not a minor but serious socio-economic problem.
What is worse is that the corruption is, in most cases, linked to committing serious economic
crimes anchored in the Criminal Code of the Slovak Republic (hereinafter as "CC"),
as for instance Legalisation of the Proceeds of Crime (§ 233 and § 234 of CC), Deceitful
Practices in Bankruptcy and Composition Proceedings (§ 241 of CC), Abusing Participation in
Economic Competition (§ 250 of CC), Unlawful Business Activity (§ 251 of CC), Unlawful
Trading in Foreign Currency and Providing Foreign-Exchange Services (§ 252 of CC), Breach
of Regulations Governing Imports and Exports of Goods (§ 254 of CC), Breach of Regulations
Governing the Handling of Controlled Goods and Technologies (§ 255 of CC), Distortion
of Data in Financial and Commercial Records (§ 259 of CC), Damaging Financial Interests of
the European Communities (§ 261 of CC), Endangering Trade, Bank, Postal,
Telecommunication and Tax Secrets (§ 264 of CC), Insider Trading (§ 265 of CC), Deceitful
Practices in Public Procurement and Public Auction (§ 266 of CC), Harm Cause to a Consumer
(§ 269 of CC), Unfair Trade Practices Directed towards a Consumer (§ 269a of CC) and many
other crimes (for instance Abuse of Power by a Public Official (§ 326 of CC). The problem of
corruption behaviour, however, lies not only with the committing of corruption related crimes.
Corruption is one of the high-latency offenses, which is caused in particular by the fact that
there is no injured person in this crime (such as the victim of a crime of murder) and all
interested parties have an interest in confidentiality of the offense committed (the receiver
of the bribe and the provider use the corrupt behaviour in order to obtain an unlawful or undue
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advantage of property or non-property nature). For this reason, the detection of corruption
offenses and the detection of their perpetrators are very difficult and there is no effective use
of established criminological and criminalistic techniques.

Criminal law means of combating corruption disrupting the functioning of the economy
of the Slovak Republic
The very concept of corruption comes from Latin. Its etymological origin can be found in the
words "rumpere", which means "to break, to force someone to change their normative attitudes,
moral principles" and "corruptus" in the meaning of dirty, spoiled, perverse.645
However, the precise definition of corruption is more complicated, as national
regulations differ in understanding this concept. Similarly, international conventions dealing
with corruption do not use the term corruption in the same definition.
According to the Slovak Criminal Code, corruption behaviour includes Passive Bribery
(§ 328 - § 331 of CC), Active Bribery (§ 332 - § 335 of CC), Trading in Influence
(§ 336 of CC), electoral corruption (§ 336a) and sport corruption (§ 336b of CC). It follows that
the concept of corruption is wider than passive bribery or active bribery. It is to be remembered
that a bribe means "a thing or other transaction of property or non-property nature to which
there is no legal entitlement"646
Under the Slovak Criminal Code, passive bribery is the act when any person either
directly or through an intermediary, receives, requests or accepts the promise of a bribe for
himself or another for acting or refraining from acting, and thus breaches his duties resulting
from his employment, occupation, position or function. In addition to this act, Criminal Code
sanctions also a similar act involving receiving, requesting or accepting the bribe in connection
with the procurement of a thing of general interest; or also if the mentioned acts are committed
by a foreign public official in connection with his official duties with the intention of obtaining
or maintaining an undue advantage.647
Under the Slovak Criminal Code, active bribery is the act when any person either
directly or through an intermediary, promises, offers or gives a bribe to another person to make
that person act or refrain from acting, and thus breaches his duties resulting from his
employment, profession, position or function, promises, offers or gives a bribe for the same
reason to a third party, either directly or through an intermediary. In the other bodies of the
BALÁŽ, P. – JALČ, A.: Spoločenskoprávna ochrana pred korupciou. Bratislava: Typi Universitatis
Tyrnaviensis, Veda, 2006, p. 24.
646
§ 131 (3) of CC.
647
Comp. § 328 et al. of CC.
645
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offence, as in the case of passive bribery, the Criminal Code sanctions also a similar act
involving promising, offering or giving a bribe in connection with the procurement of a thing
of general interest; or also if the mentioned acts are committed in relation to a foreign public
official in connection with his official duties with the intention of obtaining or maintaining an
undue advantage.648
For clarification, it should be added that a thing of general interest means an interest that
transcends the framework of individual rights and interests of individuals, and is important for
the society (§ 131 of CC). A Foreign public officials means any person a) acting in a legislative
body, executive body, court or arbitration body or in another public administration body of
a foreign state, including the head of state, b) employed or working in an international
organization or supranational organization established by States or other entities of international
public law in its organ or institution or empowered to act on their behalf, (c) employed
or working in an international judicial organ or empowered to act on its behalf or d) holding
a function in a legal person, in which the foreign State has a decisive influence if the exercise
of such a function is connected with the power to public procurement and the offense has been
committed in connection with that power or through the use of its position (§ 128 of CC).
Another component of corruption behaviour is the so-called "Trading in Influence",
which contains indirect passive bribery and indirect active bribery. In both forms, a third person
is interested in the illegal activity. The third person may either directly or through an
intermediary, receives, requests or accepts the promise of a bribe for using or having used his
influence on the execution of duties by persons referred to in § 328, 329, 330 of CC (indirect
passive bribery). The third person may also either directly or through an intermediary, promise,
offer or give a bribe to another person in order to make that person use his influence on the
execution of duties by persons referred to in § 332 and 333 of CC or for having used that
influence, or give, offer or promise a bribe to a third party for the same reason (indirect active
bribery).649
One of the relatively newer corruption offenses is electoral corruption. The offense of
electoral corruption is specific in that it includes not only active bribery but also passive bribery
in connection with elections. The bodies of this crime are defined in § 336a of the Criminal
Code. In the first case, the offender is any person who either directly or through an intermediary,
promises, offers or gives a bribe to a person with the right to vote, participate in a referendum
or a plebiscite (a) to vote or to ballot in a particular way, (b) not to vote or not to ballot in
648
649

Comp. § 332 of CC.
Comp. § 336 of CC.
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a particular way, (c) not to vote or not to ballot at all, or (d) not to participate in elections,
referendum or plebiscite or promises, offers or gives a bribe for the same reason to a third party,
either directly or through an intermediary. In the latter case, the offense of electoral corruption
is also perpetrated by any person who in connection with the exercise of the right to vote,
participate in a referendum or a plebiscite either directly or through an intermediary, receives,
requests or accepts a bribe (a) to vote or to ballot in a particular way, (b) not to vote or not to
ballot in a particular way, (c) not to vote or not to ballot at all, or (d) not to participate in
elections, referendum or plebiscite.
However, in the context of electoral corruption, there is a problem of defining what
thing can be regarded as an electoral bribe, and what thing only serves as a means of conducting
an election campaign. The Criminal Code does not explicitly define the specific forms of bribes
in the case of electoral corruption, and it is therefore questionable to what extent the various
forms of election campaigns and meetings with citizens would fulfil the characteristics of the
offense of electoral corruption. In certain circumstances, even the provision of various gifts or
memo items by a candidate for office in a representative body may be perceived as an act of
influencing election decision-making. From this point of view, therefore, it seems desirable that
the instruments used in election campaigns are precisely and clearly defined by law, and thus
distinguished from those which may already be unlawful. Following this fact, it may be deduced
that it would be appropriate in Act No. 180/2014 Coll. on the Conditions of the Right to Vote
and on amendments and supplements to certain laws to exhaustively define the legal
instruments used in electoral campaigns. In such a case, this would clearly distinguish the act
which may lead to corruption from the act which is legally permitted and permissible in relation
to the way in which election campaigns are conducted.
Finally, the most recent corruption offense recognized by the Slovak legal order is the
sport corruption. As in the case of electoral corruption, this crime is specific in that it contains
not only active bribery but also passive bribery and trading in influence in connection with the
sport contest. The bodies of this crime are defined in § 336b of the Criminal Code. In the first
case, this offense is committed by any person who either directly or through an intermediary,
promises, offers or gives a bribe to another person to make that person act or refrain from acting,
and thus affects the course of the competition or the outcome of the competition. In the latter
case, the offense of sport corruption is also committed by any person who, either directly
or through the intermediary, receives, requests or accepts the promise of a bribe for himself
or another for acting or refraining from acting, and thus affects the course of the competition
or the outcome of the competition.
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By introducing these crimes, the corruption has been criminalized to the maximum
extent, since punishable is not only corruption in the public sector, but also in private sector. In
this way, Slovak criminal law has been harmonized with international standards relating to the
criminal prosecution of corruption (the Council Framework Decision 2003/568/JHA
of 22 July 2003 on combating corruption in the private sector).
The preventive and repressive function have also the provisions of the Criminal Code,
which sanction acts consisting in immediate failing to report a criminal offence of corruption
and in failing to prevent a criminal offence of corruption, provided that the person obtains
trustworthy information about corruption crimes. However, the effectiveness of these
provisions in the fight against corruption is, in our view, minimal, since the clarification and
detection of corruption itself is quite problematic due to its high latency. In addition, proving
whether someone has obtained trustworthy information about a criminal act is also very
complicated.
The Criminal Code also contains provisions on effective regret that lead to the extinction
of punishability. The law in this case allows the perpetrator of a criminal offense, if he fulfils
the conditions of effective regret, to avoid criminal prosecution. Under § 86 let. f) of CC,
punishability of the active bribery pursuant to § 332, 333 or 335 of CC, and trading in influence
pursuant to § 336 (2) of CC becomes extinct, if the offender provided or promised a bribe only
because it was solicited, and he voluntarily and without delay reported this fact to the authorities
with competence for criminal proceedings or to the Police Force; members of the armed forces
may give such information to their commanding officers or service body, and persons serving
their imprisonment sentence or remanded in custody may give such information also to the
officer of the Corps of Prison and Court Guard. In practice, it would be suitable to increase the
frequency of application of the provisions of effective regret, since the criminal sanctioning
of corruption does not always appear to be a necessary means of combating it and in many cases
the risk of criminal prosecution itself is a sufficient deterrent to the perpetrator. Thus, the
Criminal Code provides for two basic conditions for the extinction of punishability
of the offense of active bribery and trading in influence. The first condition is that the offender
provided or promised a bribe only because it was solicited. Non-punishable is not such a person
who will offer the bribe on his / her own initiative. Secondly, the condition for non-punishability
is voluntary and without delay reported active bribery and trading in influence to one of the
listed authorities - the Police Force; members of the armed forces may give such information
to their commanding officers or service body, and persons serving their imprisonment sentence
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or remanded in custody may give such information also to the officer of the Corps of Prison
and Court Guard.
Reporting the active bribery and trading in influence without delay must always be
assessed in the light of the particular circumstances of the case. This term ("without delay")
cannot be precisely determined by a time interval, it is usually interpreted as an immediate
action. If the offender has not made a report of the active bribery and trading in influence
without delay, the punishability of the crime of the active bribery and trading in influence does
not extinct, although it would be voluntary and addressed to the competent authority. The form
of the report is not stipulated, that is, it may be written or oral. It should be emphasized that the
content of the report must be concrete and complete, in particular the circumstances of the
provision or promise of bribe.650 In practice, it would be advisable to increase the frequency
of application of the provisions of effective regret, since criminal sanctioning does not always
appear to be a necessary means of combating corruption and in many cases the risk
of prosecution itself is a sufficient deterrent for the perpetrator.
A very practical provision appears to be the provision of § 39 (2) lett. e) of CC on the
extra reduction of punishment, which can help to clarify and to detect the crime of corruption
at the price of co-operation of the offender with the law enforcement authorities. In this case,
the court may also reduce the term of imprisonment below the minimum rate set out in the CC
also when sentencing an offender who has made a particularly significant contribution to
clarifying the criminal offence of corruption pursuant to the relevant Sections of Chapter VIII
Title Three of CC, or to identifying or convicting offenders of such criminal offences by
providing evidence thereof in criminal proceedings, if the court believes that, considering the
nature and degree of the crime committed, the purpose of punishment can be achieved also by
a reduced penalty; custodial penalty may not be reduced below the minimum rate for a person
who organised, instigated or commissioned a crime, of which he has submitted evidence in
criminal proceedings.
In addition to the Criminal Code, anti-corruption mechanisms are contained also in the
Criminal Procedure Code. Of all, it is worth mentioning in particular the institution of agent as
one of the means of operative - surveillance activities used to detect, uncover and convict the
perpetrators of corruption. This institution is very controversial with regard to the detection of
corruption, since the Criminal Procedure Code allows the agent to incite into committing
a criminal offense provided that it is the corruption of a public official or a foreign public
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official, and the facts reveal that the perpetrator would commit such an offense even if the
warrant to use agent was not issued.651 In our opinion, the assessment of fulfilment of this
condition is very subjective and provides considerable room for various speculations and
guesses, while the verifiable finding that the perpetrator has committed a crime of corruption
also in other circumstances is probably impossible.
A practical criminal-law institution is the so-called institution of a key witness, which
can be used in criminal proceedings in the absence of sufficient evidence of good quality.
Its essence lies in the fact that the law enforcement authorities and the perpetrator agree upon
the cooperation - if he provides information about the accomplices enabling to discover the
corruption offense and to convince the accomplices, in the criminal proceedings he can be
provided with the opportunity to obtain an advantage of impunity or other benefit, which he
would not be entitled to under other circumstances (for instance, temporarily postponing the
charge, stopping the prosecution, exceptional reduction of a custodial penalty). 652 In this case,
however, it should be noted that the price for achieving the aforementioned advantage may also
be the perpetrator's false or truth distortive testimony. For this reason, law enforcement agencies
should pay close attention to the assessment of this evidence and should verify the plausibility
and veracity of the perpetrator's claim.
This was a brief de lege lata view of the regulation of basic criminal law measures aimed
at detecting corruption offenses and clarifying their perpetrators and their possible punishment.
In the following section, we will look at the fields of Slovak society that are among the most
affected by corruption and propose ways to potentially minimize this anti-social phenomenon.
Corruption in selected areas of Slovak economic and social life
Since corruption is a high-latency phenomenon, detection of affected social and
economic areas on the basis of official statistics on registered crime is inadequate. Therefore,
in the cases of detecting the most frequent fields of corruption, different methods are used, for
instance methods of perceiving corruption based on the assessment of the views of selected
society components. These so-called perceptual methods include the Corruption Perceptions
Index (CPI) developed by Transparency International.653 As the results of surveys carried out
by the above-mentioned organization show, the most problematic areas of society are the health,
the judiciary, the public administration, the education system, and the police.

See § 117 (2) of Criminal Procedure Code.
See closer § 205, § 215 (3), § 228 (3) of Criminal Procedure Code.
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651
652

233

REGULACJE PRAWNE A FUNKCJONOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI

In the health sector, corrupt behaviour has been recently occurring in a doctor-patient
relationship. In such a case, there is the doctor's different approach to the patient's medical care
(for instance a doctor prescribes a medicine to which the patient would otherwise be not
entitled), unjustifiable preference for medical intervention and the provision of better medical
material (for instance the doctor first treats a patient whose injury is not as serious as compared
with another patient's injury). As further shown in the activity reports of the Office for
Combating Corruption of the Presidium of the Police, bribes are also provided when issuing
a certificate of incapacity for work, when issuing certificates of capability for applicants to drive
a motor vehicle, even if they have not been physically inspected and when assessing the state
of health of applicants for disability pensions.654
One of the main motives of corrupt behaviour among physicians is undoubtedly the low
pay for work, and the bribe is considered as a possible financial improvement. Measures that
could reduce the number of corruption cases in health care can have the form of increasing the
salaries of doctors and other healthcare workers. Health is one of the most important areas of
society and human health and life depend on its proper functioning. If the work of a physician
and other healthcare professionals were adequately financially valued, it would certainly reduce
the need to request and accept bribes and increase the expertise and quality of medical care.
The salary of a doctor - college graduate is also a demotivating element, which contributes to
the outflow of new, fresh health forces and increases the risk of receiving unjustified benefits
and the emergence of criminal behaviour. In addition to this, the reduction of healthcare
corruption could also be done by enhancing the patient participation in the payment of certain
benefits or in the reimbursement of health care services. The reimbursement of such medical
services could act as an element that avoids giving a bribe, as the patient would experience
a higher financial burden on the health care side. We are of the opinion that many patients
would ultimately consider the decision to provide a bribe.
In the eyes of the public, the judiciary has been a long-standing area where bribery is an
indispensable element. The length of court proceedings, despite the high number of judges in
the Slovak Republic, opens up great room for corruption. A prerequisite for corrupt behaviour
is also the lack of judicial independence, the failure to observe the work schedule, and low legal
awareness and public tolerance of corruption655 (many citizens perceive bribery as an inevitable
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and totally normal thing). An appropriate measure to reduce the level of corruption in the
judiciary appears be an increase of the transparency of its activities. Also, despite the higher
financial costs, it would be also helpful to make audio and / or audio-video recordings from the
court hearings and make them accessible on the Internet. Nowadays, when almost all social
activities shift to the Internet, the state should not lag and reflect this fact. Judges should be
selected on the basis of strict objective criteria and during the selection procedure their past
practice, experience and behaviour in their professional and personal lives should be taken into
account (judge could only be the person who, through his / her work and way of dealing with
things, has shown moral values worthy of such an important task). Judge should also have an
obligation to constantly learn and thus to spread his / her knowledge. Also, judge should not be
a person who has close ties to political circles, which can also affect the impartiality and
independence of judges' decision-making. The aim of the corrupt behaviour is to influence the
outcome of the proceedings on the part of the participants. Therefore, it would be efficient for
a party and a judge to be contacted only at the hearing and any meeting of the participant and
the judge outside the hearing would be recorded in the file with the duty of the judge to explain.
Corruption in public administration is a manifestation of the fact that public
administration involves administration of things that do not belong to any particular person.
This creates a space in which a person tends to maximize his / her own benefit from the
performance of public functions, even at the cost of breaking the law. This includes cases
related to public procurement where, for an agreed performance of a property or non-property
nature, a person exercising a public function (contracting authority) gives preference to one
tenderer at the expense of another, although that other participant better meets the legal
conditions. It may also be the case that the contracting authority announces, after prior
agreement with a particular participant, the terms of the procurement which can be met only by
a particular participant and only this one is able to succeed in public procurement (the terms of
the procurement are "tailored").
Public scrutiny is an effective means of combating corruption and therefore the law
should stipulate an obligation to provide detailed information on public procurement, its
conditions and specific participants in the most watched and most popular mass media, not to
mention the Internet. On the Internet, it would be advisable to publish the overall status of the
ongoing proceedings. It would also be appropriate to stipulate by the law certain legal standards
for the matters that are the subject of a public procurement (for instance the maximum amount
of motor vehicle prices, their parameters, etc.). It is also necessary to introduce decision-making
in public procurement on the basis of strict, known, objective conditions, and to eliminate,
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to minimize the application of subjective conditions (depending on the official's discretion).
Additionally, we may recommend to exercise voluntary joint procurement (in particular for
selected identical types of goods) in terms of the subordination line (for instance budget
organizations of central authorities), territorial jurisdiction (for instance self-governing
authorities) or the same kind (for instance hospital or school within the self-governing region,
etc.) and to secure the organization of joint procurement in an organizational and economic
way. This would result in the simplification of the procurement process and thus the reduction
of the scope for corruption. Last but not least, this can lead to greater efficiency in public
procurement.656
The narrowing of the space for corruption can be seen as the most important component
of the fight against corruption. Problems in public administration include getting of public
servant positions on the basis of formal and often complicated selection procedures where
a position is obtained long before the actual selection procedure (mostly the result of nepotism
and clientelism). Removing of this serious problem can be done by the regulation stipulating
that the conduct and evaluation of selection procedures is entrusted to a separate, independent,
legal entity chosen on the results and consistent application of the Public Procurement Act. 657
The legal person responsible for the selection procedure should conduct the selection procedure
in accordance with strict and known rules and should place emphasis on the professional
experiences and expertise of the tenderers. Such a legal person would represent a barrier
between the applicant for the state employment and his or her acquaintance, a close person in
the state administration, making it more difficult for the persons to be employed in the civil
service only on the basis of connection or the active bribery.
The area of education, especially higher education, also belongs to areas with high levels
of corruption. Demand for higher education is currently relatively high in the Slovak Republic
and, as is well known, where there is a higher demand and a lower supply, there is an increased
risk of corruption. Corruption in this sector causes that schools accept students who do not have
the necessary skills and knowledge which makes it impossible to educate people with better
skills. As the expert study of the European Public Policy Institute shows, the moments at which

SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, E. – NECHALA, P.: Protikorupčné minimum 2006. Bratislava: Transparency
International Slovensko, 2006, s. 39; ŠÍPOŠ, G. - SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, E. – JACKO, T.: Protikorupčné
minimum 2010. Bratislava: Transparency International Slovensko, 2010, p. 48.
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the highest risk of corruption occurs is the establishment of a university and the process of
accreditation, admissions and examinations, dormitory accommodation.658
The process of accreditation by the Accreditation Commission creates room for corrupt
behaviour, as a proposal for granting state approval to a legal entity wishing to act as a private
college is assessed and evaluated by a group of twenty-one people appointed by the
government659. This raises a number of risks, including, for example, that the Accreditation
Commission will allow the establishment of a college in which the people close to government
are active and who would otherwise not have obtained such authorization (they would not meet
the criteria). A possible solution is the abolition of the Accreditation Commission and the
introduction of a statutory duty to report the establishment of the higher education institution
to the Ministry of Education of the Slovak Republic. In such a case, the law should stipulate
strict professional criteria for the operation of private higher education institutions, and the
assessment of their fulfilment would not be entrusted to a group of people close to the
government. This would also eliminate the risk of corrupt behaviour and clientelism. Of course,
the college level should be constantly rated by an independent institution.
Admissions are also a frequent home of bribery. The applicant often fails to meet the
basic knowledge requirements for passing the admission exam, but after receiving a bribe, he /
she is admitted to the study. The transition of lower-level students to a higher level of school
without the need for admission tests based on success at lower school level would in this case
appear to be an appropriate way of eliminating or reducing corrupt behaviour. It would also
contribute to greater pupil and student competitiveness, as many of them are currently not
caring about the importance of school success and school results. Competitiveness is also one
of the drivers of progress in society, so the support and improvement of this aspect at young
age are only welcomed.
Dormitories are an important part of the school system, as not all students have the
opportunity to live near the educational facility. The number of students studying at universities
is constantly rising and the problem of their accommodation arises. Private accommodation is
very expensive for many students, so the dormitory is a better and cheaper alternative. However,
the number of dormitories at present is not satisfactory - demand exceeds the offer and thus
creates room for corruption. The person who decides to provide accommodation at the
dormitory, after promising the bribe, will in many cases decide in favour of the candidate, even

ŘÁDEK, M. et al.: Vysoké školstvo na Slovensku. Realita - problém - možné riešenia. Available
https://www.jeneweingroup.com/dokumenty/eppp/Vysoke_skolstvo.pdf
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though the student does not meet the conditions. This problem can be double-approached.
Either systemic change occurs and the number of students enrolled in university studies will
not rise or the construction of school dormitories intensifies. The first solution is, in our opinion,
better, as the increasing of demands during admission tests will cause a drop in the number of
admitted students. This causes increasing the quality of graduates produced by the university.
Reducing the number of students will also result in a balance of supply and demand for student
accommodation facilities and a reduction of the temptation to provide or receive a bribe.
Building new dormitories can help eliminate the problem of corruption in this sphere, but it will
not solve the problem of education systemically. Such a solution may, however, help the cities
where accommodation is concentrated - higher numbers of people will also causes higher
demand for services.
The field that citizens perceive very sensitively is corruption in the police forces.
The police forces are an armed security corps that fulfils its roles in matters of internal order,
security, fight against crime including its organized forms and international forms, and tasks
for the police forces arising from the international obligations of the Slovak Republic660
The police forces should therefore act in the public eye as an institution that respects the law,
as a certain moral authority which, by its behaviour, is an example for other citizens. But that's
not the case. The public sees the police forces as a closed institution that does not help people,
but causes problems that can be "redeemed" only by providing a certain advantage. The problem
is that often such an advantage is explicitly demanded by members of the police forces.
According to the analysis of the data on the documented suspicions of crime committed
by policemen, done by Transparency International, the most frequent forms of police corruption
include, for example, the receipt of various services without payment with the subsequent
obligations to their providers, the request for payment of the financial amount for activity in
breach of legal norms or inactivity in the detection of committing a crime or offense, the dealing
with a certain matter in a certain way, the provision of information of a service character to a
criminal underworld about prepared or implemented police activities and other.661 Such an
action is, of course, not only in contravention of the law, but also gives the citizen a bad
example. Therefore, it is advisable to focus on consistent police inspections and checks on
policing. An effective measure also appears to be bringing police officers closer to the public,
by publishing the profile of individual police officers on the police forces website
(their position, functions). When selecting police officers, the requirements for the moral
660
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qualities of applicants and their current work and personal life should be improved and
tightened (taking into account references from the environment in which an applicant for the
job in the police forces is moving).
Prevention is an important element of the fight against corruption, and it is therefore
necessary to lead students of police schools to comply with regulations, especially in the form
of lectures and other educational activities. With regard to the occurrence of bribery in the event
of fines for traffic offenses, it would be desirable to restrict the possibility of paying fines on
the spot in cash and to prefer non-cash payment transactions (for instance payment of a fine by
transferring a monetary amount to a legal bank account). Similarly, the introduction of audio /
video recordings in the performance of individual police officers' actions would help to reduce
the incidence of corruption activities. A very effective measure could also be the introduction
of a certain form of sanctioning a senior superior policeman for the proven corrupt behaviour
of a subordinate policeman. Such a measure could have an incentive effect on managers, and
when choosing a policeman, it would matter more to assessing a person's subordinate. It would
also create a closer relationship between the superior and the subordinate, and thereby a greater
control over the behaviour of the subordinate policeman.
Conclusion
In conclusion, it can only be said that corruption cannot be eliminated solely through
legislative changes. Good legislation can help to reduce the incidence of corruption, but a
significant part of the problem can be found in the society itself. That is why educational and
edifying actions need to be developed, including mass media that form a great deal of people's
behaviour, organizing anti-corruption seminars and going publicly by public officials as an
example for fellow citizens. Only in this way can we reach a significant reduction in corruption
in the sphere of social and economic life.
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Streszczenie: Autor tego rozdziału zajmuje się korupcją w zakresie życia społecznego na Słowacji.
Określa instrumenty korupcyjne prawa karnego, a następnie analizuje korupcję w zakresie służby
zdrowia, sądownictwa, administracji publicznej, edukacji i policji. Jednocześnie autor stara się
zasugerować możliwe rozwiązania prowadzące do zmniejszenia wskaźników korupcji w analizowanych
dziedzinach.
Słowa kluczowe: Korupcja, służba zdrowia, sądownictwo, administracja publiczna, edukacja, policja.
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Przemysław Majewski662, Jakub Majewski663, Maksymilian Ślusarczyk664

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ OSOBĘ
O OGRANICZONEJ ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH NA
TLE REGULACJI O ZARZĄDZIE SUKCESYJNYM
Streszczenie: W obecnym stanie prawnym pojęcia „zdolność do czynności prawnych”, „przedsiębiorstwo”, czy
„działalność gospodarcza” nie budzą większych wątpliwości doktrynalnych. Artykuł dotyczy możliwość
prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, która objęła
przedsiębiorstwo w spadku oraz ustanowienia w takiej sytuacji zarządcy sukcesyjnego. Autorzy prezentują
stanowiska doktryny, orzecznictwa oraz własne uwagi i wnioski w tym zakresie, dochodząc do konkluzji, iż takie
działanie jest możliwe a czynność prawna ważna.
Słowa kluczowe: Ograniczona zdolność do czynności prawnych, przedsiębiorstwo, działalność gospodarcza,
spadek, zarząd sukcesyjny, czynność prawna.

Wstęp
Zagadnienie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby o ograniczonej zdolności
do czynności prawnych było przedmiotem licznych wypowiedzi w doktrynie prawa
i orzecznictwie. Dotychczas nie udało się wypracować jednolitego stanowiska w tej materii
zarówno wśród przedstawicieli nauki prawa cywilnego i gospodarczego jak również
w judykaturze. W związku z tym problematyka dopuszczalności prowadzenia działalności
gospodarczej przez osobę o ograniczonej zdolności do czynności prawnych stanowi istotne
zagadnienie prawne mogące generować doniosłe skutki prawne w obrocie gospodarczym.
Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena prawnych możliwości prowadzenia
działalności gospodarczej przez osobę o ograniczonej zdolności do czynności prawnych przez
pryzmat instytucji zarządu sukcesyjnego, która pojawiła się w polskim porządku prawnym
w 2018 r. Wprowadzenie zarządu sukcesyjnego jako przejściowej formy prowadzenia
działalności gospodarczej pozwala dokonać analizy regulacji prawnych dotyczącej wskazanej
powyżej materii w kontekście nabycia przedsiębiorstwa przez osobę o ograniczonej zdolności
do czynności prawnych przy jednoczesnym kontynuowaniu tej działalności w oparciu
o przepisy o zarządzie sukcesyjnym, co może przyczynić się do ujednolicenia poglądów
w zakresie przedmiotowej problematyki.

Radca prawny, prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego w Kielcach.
Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
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bankowego, prowadzi wykłady dla studentów prawa i administracji oraz uczestników studiów podyplomowych
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Zagadnienia podstawowe
Przed przystąpieniem do rozważań nad dopuszczalnością i innymi prawnymi aspektami
prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę o ograniczonej zdolności do czynności
prawnych konieczne jest zwrócenie uwagi na kluczowe dla omawianej materii instytucje prawa
cele uniknięcia rozbieżności terminologicznych.
Pierwszym z fundamentalnych dla przedmiotowej problematyki pojęć jest ,,zdolność do
czynności prawnych”. Nadanie szczególnego charakteru czynnościom prawnym spośród
innych czynności konwencjonalnych, wymaga normatywnego określenia warunków jakie
należy spełnić, aby czynności te były prawnie skuteczne. Zdefiniowanie w sposób
jednoznaczny pojęcia ,,zdolności do czynności prawnych” generuje istotne problemy.
W doktrynie wskazywano rozmaite definicje tego pojęcia. Wedle jednej z tych definicji
,,zdolność do czynności prawnych jest to zdolność do dokonywania we własnym imieniu takich
czynności, które zmierzają do wywołania skutków prawnych”665. Zdolność do czynności
prawnych jest także definiowana jako zdolność „do tego, aby za pomocą czynności prawnych
nabywać prawa lub zaciągać zobowiązania”666 a także, że jako ,,kwalifikacje osoby do
dokonywania swoistych działań konwencjonalnych, jakimi są czynności prawne”667. Istotne
jest podkreślenie elementu działań własnych i we własnym imieniu oraz brak niezbędności
nabycia praw czy zaciągnięcia zobowiązań przez czynność prawną, gdyż nie każda czynność
prawna musi prowadzić do owych skutków. Można zatem powiedzieć, że zdolność
do czynności prawnych stanowią personalne kwalifikacje osoby, uznane przez dane prawo za
przesłanki tej zdolności, od posiadania których uzależnia ono ważność lub skuteczność
czynności prawnych zdziałanych przez daną osobę we własnym imieniu oraz inne skutki
prawne668. Omawianej instytucji nie należy mylić ze zdolnością prawną, o której mowa
w art. 8 k.c., przynależnej każdemu człowiekowi od chwili urodzenia, rozumianej jako
możliwość bycia podmiotem praw i obowiązków w obszarze stosunków normowanych prawem
cywilnym.
Kodeks cywilny przewiduje trzy stopnie zdolności do czynności prawnych:
a) brak zdolności dla osób poniżej 13 roku życia i ubezwłasnowolnionych całkowicie czynności prawne dokonywane przez takie osoby są bezwzględnie nieważne, chyba,
że ustawa je konwaliduje – art. 14 § 2 k.c.,
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Wiszniewski J.: Prawo cywilne, Warszawa 1956, s. 46.
Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K.: Prawo cywilne, 1996, s. 155.
667
Radwański Z.: Prawo cywilne, 2005, s. 144.
668
Pazdan M.: Prawo cywilne – część ogólna. System Prawa Prywatnego tom 1 red. prof. dr hab. Marek Safjan
2012 wyd. 2, s. 1091.
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b) ograniczona

zdolność

do

czynności

prawnych

przysługująca

małoletnim,

którzy ukończyli lat 13 oraz osobom ubezwłasnowolnionym częściowo - osoba taka może
przez czynności prawne swym własnym działaniem nabywać lub tracić niektóre prawa
oraz zaciągać niektóre zobowiązania i wywoływać niektóre skutki prawne, a w innych
przypadkach działa przez przedstawiciela ustawowego lub za jego zgodą – art. 17 k.c.,
c) pełna zdolność do czynności prawnych, która przysługuje osobom pełnoletnim
i nieubezwłasnowolnionym - osoby te samodzielnie i w sposób swobodny w granicach
prawa mogą podejmować czynności prawne.
Instytucjami wymagającymi omówienia dla potrzeb niniejszego artykułu są także
pojęcia: „przedsiębiorstwo” w znaczeniu przedmiotowym i „prowadzenie działalności
gospodarczej”. Definicja legalna przedsiębiorstwa została wprowadzona przez ustawodawcę w
art. 551 k.c. Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem
składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności
gospodarczej. Nauka prawa cywilnego i gospodarczego definiuje jednoznacznie pojęcia
,,przedsiębiorstwa”, nie kwestionując w zasadzie jedynie stanowiska, zgodnie z którym
przedsiębiorstwo należy postrzegać jako samodzielne dobro prawne mogące stanowić
przedmiot obrotu cywilnoprawnego. Pojęcia tego nie należy utożsamiać z „przedsiębiorcą”,
czyli podmiotem, który można określić jako prowadzącego działalność gospodarczą i któremu
przysługuje

określone

bezwzględne

prawo

podmiotowe

do

przedsiębiorstwa669.

Definiując przedsiębiorstwo ustawodawca nawiązuje do wąskiego pojmowania majątku,
obejmującego jedynie aktywa. Zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa nie
są obecnie zaliczane do jego składników. Trafność poglądu o odrębności od podmiotu oraz
szczególnym rodzaju rzeczy jaką jest przedsiębiorstwo w obrocie prawnym potwierdza
Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 2.06.2017 r., sygn. akt II CSK 722/16 w którym uznał,
że: „ustawodawca ustalił definicję przedsiębiorstwa w art. 551 KC. Stosownie do niej
przedsiębiorstwo ma charakter szczególnego rodzaju masy majątkowej, wyodrębnianej ze
względu na funkcję, dla zrealizowania której powstało przez powiązanie z sobą różnego rodzaju
rzeczy i praw. Przedsiębiorstwo jest bowiem zorganizowanym zespołem składników
Warto zaznaczyć, że w polskim prawie obowiązuje więcej niż jedna definicja przedsiębiorcy, co nie tylko
utrudnia jednolite zdefiniowanie tego pojęcia, ale wprowadza także zbędny chaos legislacyjny. Jako przykłady
rozmaitych definicji pojęcia ,,przedsiębiorca” oprócz wspomnianego w niniejszym artykule art. 55 1 k.c. można
wskazać: art. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2018.419),
art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2018.798),
art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2018.646). Należy w tym miejscu
postulować wprowadzenie przez ustawodawcę jednolitej definicji pojęcia ,,przedsiębiorca” w polskim porządku
prawnym, co niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia jasności i pewności prawa w zakresie stosowania tego
pojęcia.
669
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niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej,
a poszczególne rodzaje składających się nań elementów zostały przykładowo wymienione w
art. 551 k.c. Dla zidentyfikowania przedsiębiorstwa jako szczególnego rodzaju rzeczy w obrocie
nie mają znaczenia okoliczności podmiotowe, a mianowicie to, że wszystkie prawa do
wchodzących w jego skład elementów należy przypisać jednej osobie fizycznej lub prawnej,
lecz wspomniane już takie ich zespolenie, że wszystkie one używane są w celu prowadzenia
działalności, którą cechuje fachowość, podporządkowanie regułom opłacalności lub zasadzie
racjonalnego gospodarowania, działanie na własny rachunek, powtarzalność działań,
uczestnictwo w obrocie gospodarczym, podporządkowanie zasadom gospodarki rynkowej.”
Art. 551 k.c. zawiera też dalsze wyliczenie składników przedsiębiorstwa, w postaci katalogu
otwartego, co nie budzi wątpliwości choćby przez użycie terminu „w szczególności”.
Dla pełnego wyjaśnienia pojęcia przedsiębiorstwa oraz umożliwienia przejścia do
dalszych rozważań nad problematyką niniejszego rozdziału niezbędne jest omówienie pojęcia
„działalność gospodarcza”. Definicję legalną, w obecnym stanie prawnym, ustawodawca
wyraża w art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2018.646), zwana
dalej „pr. przed.” Zgodnie z którym działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność
zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Obowiązująca wcześniej
ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2015.584)
formułowała tą definicję na tyle podobnie, że wiele rozważań doktryny i judykatury
wyrażonych na tle tej regulacji pozostaje aktualnych. Obecna definicja wyraża explicite
wykonywanie działalności we własnym imieniu, co na gruncie poprzedniej ustawy
implikowano jako element definicji przedsiębiorcy. Inną różnicę stanowi brak wskazania
rodzaju działalności gospodarczej. Ustawodawca uznał, że tego rodzaju wyliczenie i tak nie
stanowi żadnego praktycznego ograniczenia przy kwalifikowaniu określonych przejawów
aktywności do kategorii działalności gospodarczej. Wskazane w art. 3 pr. przed. cztery cechy
działalności gospodarczej należy traktować jako przesłanki konstytutywne uznania danej
działalności za działalność gospodarczą. Tak też stanowi wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
- III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8.09.2016 r. III AUa 551/16, który
stwierdził, że: „dla uznania określonej przedmiotowo działalności za działalność gospodarczą
konieczne jest łączne zaistnienie trzech jej cech funkcjonalnych: zarobkowości,
zorganizowania formalnego (czyli wyboru formy prawnej przedsiębiorczości) oraz ciągłości.
Brak którejkolwiek z nich oznacza natomiast, że dana działalność nie może być
zakwalifikowana do kategorii działalności gospodarczej”.
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Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa dziedziczonego przez osobę o ograniczonej zdolności
do czynności prawnych
W dniu 25.11.2018 r., tj. od wejściu w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U.2018.1629), zwana dalej „u.z.s.p.o.f.”,
istniejący w doktrynie prawa cywilnego i gospodarczego spór dotyczący możliwości
prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność
do czynności prawnych wydaje się nieaktualny670. Treść regulacji zawartych w tej ustawie
prowadzą do wniosku, że brak jest przeciwwskazań do prowadzenia działalności gospodarczej
przez osobę o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, gdyż taka osoba, zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego może być spadkobiercą dziedziczącym przedsiębiorstwo
w rozumieniu u.z.s.p.of., a w konsekwencji może nabyć status przedsiębiorcy.
U.z.s.p.o.f. reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci
przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz kontynuowania
działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa. U.z.s.p.o.f.
w art. 2 ust. 1 wprowadza definicję przedsiębiorstwa na potrzeby wspomnianej ustawy czyniąc
to, co warto zaznaczyć, w sposób zbędny, gdyż definicja ta stanowi powielenie definicji
zawartej w art. 551 k.c. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 u.z.s.p.o.f. przedsiębiorstwo w spadku
obejmuje składniki niematerialne i materialne, przeznaczone do wykonywania działalności
gospodarczej przez przedsiębiorcę, stanowiące mienie przedsiębiorcy w chwili jego śmierci.
Przepis ten stanowi zatem ustawowe superflum. Z kolei w art. 2 ust. 2 u.z.s.p.o.f. ustawodawca
zawarł odesłanie wprost do art. 551 k.c., co czyni zawarcie wspomnianej wyżej definicji
przedsiębiorstwa tym bardziej zbędnym i niezrozumiałym, że definicję blankietową zawartą w
W doktrynie prawa cywilnego i gospodarczego wyrażano zarówno poglądy aprobujące możliwość prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych jak również poglądy
uznające taką sytuację za niezgodą z prawem. Za dopuszczalnością takiego rozwiązania w doktrynie opowiedzieli
się m.in.: Bierć A.: Sytuacja prawna przedsiębiorcy. Zagadnienia wybrane, St. Praw. 1998, nr 3, s. 10;
Lewandowski P.: Zdolność prawna przedsiębiorcy jako osoby fizycznej, STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE,
t. C, 2016, s. 100; Naworski J. P.: Przedsiębiorca w polskim prawie cywilnym (materialnym i procesowym). De
lege lata i de lege ferenda, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, s. 46, 51; Stępień-Sporek A.: Działalność
gospodarcza z udziałem małżonków, Lexis Nexis, Warszawa 2009, s. 249; Popiołek W. [w:] K.: Kodeks cywilny
t. I. Komentarz do art. 1-44910, red. Pietrzykowski K., C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 217; Zaporowski P.: Czy
przedsiębiorcą może być osoba fizyczna niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych, (Czy Nikifor mógłby
zostać przedsiębiorcą?), Palestra 2006/7–8, s. 37, 43.Przeciwko wypowiedzieli się m.in.: Dmowski S.,
[w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, red. Dmowski S., Rudnicki S., LexisNexis,
Warszawa 2008, s. 169; Katner W. J. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, red. Księżak P., PyziakSzafnicka M., LEX, 2014, komentarz do art. 43 1 k.c.; Pawełczyk M. [w:] Ustawa o swobodzie działalności
gospodarczej. Komentarz, red. Powałowski A., ABC, 2007, komentarz do art. 4 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej; Sieradzka M. [w:] Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, red. Sieradzka M.,
Zdyb M., LEX, 2013, komentarz do art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; Szymanek T.: Swoboda
działalności gospodarczej, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Warszawa 2010, s. 32.
670
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art. 2 ust. 2 u.z.s.p.o.f. można było z powodzeniem zastosować w ust. 1 tego przepisu albo
zawrzeć w art. 2 ust. 2 u.z.s.p.o.f. odesłanie do definicji zawartej w ust. 1 art. 2 tego przepisu.
Sposób sformułowania przez prawodawcę art. 2 u.z.s.p.o.f. jest w związku z tym niespójny
i może generować zbędny chaos terminologiczny.
Jak wynika z dyspozycji art. 12 ust. 1 punkty 2 i 3 u.z.s.p.o.f. jeżeli zarząd sukcesyjny nie
został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy, po śmierci przedsiębiorcy zarządcę
sukcesyjnego może powołać spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek albo
spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo zapisobierca
windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem
przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku. Natomiast art. 12 ust. 5 u.z.s.p.o.f.
uzupełnia przytoczoną w poprzednim zdaniu regulację stanowiąc, że powołanie zarządcy
sukcesyjnego albo wyrażenie zgody na powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedstawiciela
ustawowego osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych albo której zdolność do
czynności prawnych jest ograniczona, nie wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego.
Wykładnia systemowa jasno wskazuje, że interpretacja art. 12 u.z.s.p.o.f.

powinna być

dokonywania w powiązaniu z art. 931 § 1 i art. 941 k.c. Zgodnie art. 931 § 1 k.c. w pierwszej
kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek, natomiast
art. 941 k.c. wskazuje, że rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez
testament. Należy pamiętać, że dzieci zmarłego i jego małżonek są spadkobiercami
ustawowymi w pierwszej kolejności oraz że dzieci osoby zmarłej są jej spadkobiercami na tych
samych zasadach671. W świetle zarówno art. 931 § 1 k.c. jak i art. 941 k.c. nie ulega wątpliwości,
że spadkobiercami zarówno ustawowymi jak i testamentowymi mogą być osoby małoletnie,
także w sytuacji, gdy w skład masy spadkowej wchodzi przedsiębiorstwo w spadku, o którym
mowa w art. 2 ust. 1 u.z.s.p.o.f.672. Wspomniane regulacje Kodeksu cywilnego nieodzownie
łączą się także z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w tym art. 101 tego kodeksu
stanowiącym, że rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem
dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską a nadto, że rodzice nie mogą bez zezwolenia
sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani
wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. W świetle orzecznictwa
czynność w postaci przyjęcia spadku wprost w imieniu małoletniego spadkobiercy, w imieniu

671

A. Kidyba, E. Niezbecka, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki, red. Kidyba A., LEX, 2015,
komentarz do art.931 Kodeksu cywilnego.
672
Por. W. J. Katner, [w:] op. cit.
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którego działa przedstawiciel stanowi czynność przekraczającą zwykły zarządu673. Natomiast
przyjęcie w takiej sytuacji spadku z dobrodziejstwem inwentarza mieści się w granicach
zwykłego zarządu674. Kwestia granic zwykłego zarządu majątkiem małoletniego spadkobiercy
stanowi osobne zagadnienie prawne, które jednak w pewnym zakresie łączy się z omawianą
problematyką, gdyż ukazuje, że w skład masy spadkowej może wejść przedsiębiorstwo,
którego spadkobiercą jest małoletni działający wprawdzie niesamodzielnie, lecz w imieniu
którego działa przedstawiciel ustawowy. Mimo to prawo własności przedsiębiorstwa
niewątpliwie przysługuje małoletniemu spadkobiercy, który posiada ograniczoną zdolność do
czynności prawnych, a nawet gdy nie posiada tej zdolności. Przepisy u.z.s.p.o.f. nie zawierają
jednak żadnego wyłączenia odnośnie możliwości ustanowienia zarządcy sukcesyjnego
w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo jako spadkobierca nabyła osoba o ograniczonej zdolności
do czynności prawnych. Wręcz przeciwnie, art. 3 pkt 1 u.z.s.p.o.f. stanowi, że właścicielem
przedsiębiorstwa w spadku w rozumieniu tej ustawy jest osoba, która zgodnie z prawomocnym
postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowanym aktem poświadczenia
dziedziczenia albo europejskim poświadczeniem spadkowym, nabyła składniki niematerialne
i materialne, tj. przedsiębiorstwo w rozumieniu u.z.s.p.o.f., na podstawie powołania do spadku
z ustawy albo testamentu albo nabyła przedsiębiorstwo albo udział w przedsiębiorstwie
na podstawie zapisu windykacyjnego. Brak zatem w tym przepisie jakiegokolwiek ograniczenia
kręgu podmiotowego spadkobierców. Prowadzi to do wniosku, że wykładnia art. 3 pkt 1
u.z.s.p.o.f. prowadząca do eliminacji z kręgu podmiotów zakreślonego w tym przepisie
miałaby charakter wykładni contra legem i jako taką należy ocenić ją jako nietrafną.
Należy zwrócić także uwagę na art. 13 w zw. z art. 14 u.z.s.p.o.f. zgodnie z którym
w okresie od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego, a jeżeli
zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony do dnia wygaśnięcia uprawnienia do powołania
zarządcy sukcesyjnego, osoba, o której mowa w art. 14 u.z.s.p.o.f., może dokonywać czynności
koniecznych do zachowania majątku lub możliwości prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku,
polegających w szczególności na:

673

Por. Postanowienie SN z dnia 25.06.1996 r., sygn. akt II CRN 214/95; Postanowienie SN z dnia 25.02.2015 r.,
sygn. akt IV CSK 304/14.
674
Por. postanowienie SN z dnia 25.02.2015 r., sygn. akt IV CSK 304/14. Por. także Szczepaniak M.: Przyjęcie
spadku z dobrodziejstwem inwentarza i praktyczne aspekty jego sporządzenia w: Vademecum spadkowe - kto
dziedziczy całość a kto połowę?, Zeszyty Naukowy Naukowego Koła Cywilistów, Naukowe Koło Cywilistów
działające przy Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Wydziału Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015, s. 134.
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1) zaspokajaniu wymagalnych roszczeń lub przyjmowaniu należności, które wynikają
ze zobowiązań przedsiębiorcy związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej,
powstałych przed jego śmiercią;
2) zbywaniu rzeczowych aktywów obrotowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy
z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650 i 1629).
Nadto osoba, o której mowa w art. 14 u.z.s.p.o.f., może także dokonywać czynności zwykłego
zarządu w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorcę
przed jego śmiercią, jeżeli ciągłość tej działalności jest konieczna do zachowania możliwości
jej kontynuacji lub uniknięcia poważnej szkody. Do katalogu osób wymienionych w art. 14 ust.
1 u.z.s.p.o.f. należą:
1) małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku,
lub spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, albo
2) spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy albo zapisobierca windykacyjny, któremu
zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku.
Jak wyjaśniono powyżej nie budzi wątpliwości, że w kręgu podmiotów wskazanych
w dyspozycji art. 14 ust. ust. 1 punkty 2 i 3 u.z.s.p.o.f. należą spadkobiercy o ograniczonej
zdolności

do

czynności

prawnych.

Trzeba

zaznaczyć,

że

po

uprawomocnieniu

się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowaniu aktu poświadczenia
dziedziczenia albo wydaniu europejskiego poświadczenia spadkowego czynności, o których
mowa powyżej, może dokonywać wyłącznie właściciel przedsiębiorstwa w spadku.
Zagadnienia

pochodne

dotyczące

zarządu

sukcesyjnego

mogące

oddziaływać

na prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę o ograniczonej zdolności
do czynności prawnych
W treści u.o.p.d.o.f. oprócz uregulowania cywilnych i gospodarczych aspektów zarządu
sukcesyjnego ustawodawca wprowadził także regulacje należące do sfery prawa podatkowego
i prawa karnego. Z uwagi na fakt, że spadkobiercą przedsiębiorstwa w spadku może stać się
osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych warto zwrócić uwagę również na te
aspekty u.o.p.d.o.f.
Warto dodać, że kwestię prawnopodatkową w aspekcie zarządu sukcesyjnego
ustawodawca rozstrzygnął w sposób jednoznaczny, wskazując w dyspozycji art. 49 u.z.s.p.o.f.
ustawy podatkowe, zgodnie z którymi podatnikiem jest przedsiębiorstwo w spadku stanowiące
jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej. Trzeba podkreślić, że sposób redakcji
tego przepisu nie wyklucza jednak, że w przyszłości może mieć miejsce rozszerzenie zawartej
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w jego treści katalogu ustaw. W dodanym na podstawie art. 68 pkt 19 u.o.p.d.o.f. do ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018.1509)
art. 42f ust. 3 ustawodawca wskazał, że obowiązki przedsiębiorstwa w spadku wykonuje
zarządca sukcesyjny, a w przypadku jego braku czynią to osoby, o których mowa
w art. 14 u.o.p.d.o.f., dokonujące czynności, o których mowa w art. 13 tej ustawy.
Jedną z takich osób uprawnionych do dokonywania czynności zachowawczych jest
spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, a zatem jak wskazano powyżej może to być osoba
o ograniczonej zdolności do czynności prawnych. Warto zaznaczyć, że art. 13 ust. 2 u.z.s.p.o.f.
zawiera wprawdzie ograniczenie do czynności zwykłego zarządu, tj. nie wymagających zgody
sądu opiekuńczego, ale tylko do tych w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej
wykonywanej przez przedsiębiorcę przed jego śmiercią, jeżeli ciągłość tej działalności jest
konieczna do zachowania możliwości jej kontynuacji lub uniknięcia poważnej szkody.
Prowadzi to na zasadzie wnioskowania a contrario do konkluzji, że nie ma takiego ograniczenia
dla czynności rozpoczętych i wykonywanych po śmierci przedsiębiorcy.
Niepewność co do potencjalnych skutków prawnych budzi także sytuacja, w której
właściciel przedsiębiorstwa w spadku, po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu
nabycia

spadku,

zarejestrowaniu

aktu

poświadczenia

dziedziczenia

albo

wydaniu

europejskiego poświadczenia spadkowego działający jako wyłącznie uprawniony do powołania
zarządcy sukcesyjnego ma złożyć przed notariuszem oświadczenie pod rygorem
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Art. 10 § 1 k.k. przewiduje
odpowiedzialność tego, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. Wyjątkiem od tej
ogólnej zasady jest ponoszenie odpowiedzialności karnej przez nieletniego, który po
ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego określonego w art. 134, art. 148 § 1, 2
lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3 lub 4, art.
223 § 2, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280 k.k., jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju
sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności,
jeżeli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne.
W świetle powyższego nie można uznać, że osoba o ograniczonej zdolności do czynności
prawnych, której wiek jest niższy niż zakreślone przez Kodeks karny granice wiekowe mogłaby
ponosić odpowiedzialność karną za złożenie fałszywego oświadczenia. Za niedopuszczalne
uznać należy także ponoszenie takiej odpowiedzialności przez taką osobę w sytuacji złożenia
w jej imieniu oświadczenia przez jej przedstawiciela ustawowego, który to przedstawiciel
ponosi odpowiedzialność za treść składanego przez siebie oświadczenia. Należy uznać,
że ustawa z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.2018.969) jest
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w tym zakresie niewystarczająca i w związku z tym należy postulować wprowadzenie przez
ustawodawcę stosownej regulacji w omawianym zakresie.
Zakończenie
Z zaprezentowanych powyżej uwag wynika, że czynności, w tym powołania zarządcy
sukcesyjnego, do dokonywania których osobiście lub za zgodą przedstawiciela ustawowego
na podstawie u.z.s.p.o.f. jest uprawniony spadkobierca, a zatem właściciel przedsiębiorstwa
(art. 12 ust. 1 pkt 2 i 3 w zw. z art. 12 ust. 5 u.z.s.p.o.f.), mogą być wykonywane przez każdego
spadkobiercę, także będącego osobą o ograniczonej zdolności do czynności prawnych.
Niesposób bowiem uznać, że osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych
uprawniona do nabycia spadku obejmowałaby go z wyłączeniem elementu masy spadkowej
w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu u.z.s.p.o.f. Tym samym należy stwierdzić,
że spadkobierca, także posiadający ograniczona zdolność do czynności prawnych, podejmuje
działania zmierzające do zapewnienia ciągłości działalności przedsiębiorstwa. Bez znaczenia
pozostaje okoliczność czy czyni to osobiście czy za zgodą przedstawiciela ustawowego. Trzeba
także zwrócić uwagę, że zarząd sukcesyjny ma charakter temporalny, a osobą, która będzie
docelowo prowadzić przedsiębiorstwo jest jego nabywca.
Opisane powyżej regulacje prawne u.z.s.p.o.f. wskazują, że w sytuacji nabycia
przedsiębiorstwa przez osobę o ograniczonej zdolności do czynności prawnych jest ona władna
ustanowić zarząd sukcesyjny, choćby za zgodą przedstawiciela ustawowego, a więc podjąć
działanie w celu kontynuacji funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nadto w okresie od chwili
śmierci przedsiębiorcy do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego, a jeżeli zarząd sukcesyjny
nie został ustanowiony do dnia wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego
osoba ta może dokonywać czynności koniecznych do zachowania majątku lub możliwości
prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku. Okoliczności te w powiązaniu z wywodami
przedstawionymi powyżej zdają się potwierdzać trafność stanowisk doktryny i orzecznictwa
wskazujących na prawo osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych
do prowadzenia działalności gospodarczej.
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RUNNING A BUSINESS ACTIVITY BY A PERSON WITH LIMITED LEGAL CAPACITY
ACCORDING TO SUCCESSIONAL RECEIVERSHIP REGULATIONS
Abstract: According to the present legal regulations, concepts of “legal capacity”, “enterprise” or
“business activity”, do not raise doubts in legal doctrine. The article concerns capability of running a
business activity by a person with limited legal capacity who inherited enterprise and possibility to
appoint a successional receiver. The authors present jurisprudence and judicature views on the matter
and their own position, which leads to a conclusion that aforementioned action is possible and legally
valid.
Keywords: Limited legal capacity, enterprise, business activity, inheritance, successional receivership
legal action.
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KOMPARATYSTYKA PRAWNICZA POLSKIEJ INSTYTUCJI
UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ Z UREGULOWANIAMI
WYBRANYCH KRAJÓW
Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na celu porównanie instytucji upadłości konsumenckiej w wielu krajach.
Komparatystyka dotyczy m.in. Polski, USA, Austrii. Zadaniem autorów było zestawienie słabych stron jak i zalet
opisywanej instytucji. Autorzy zwrócili uwagę na uregulowania materialno-prawne oraz procesowe. Dzięki takiej
analizie praca zawiera wszystkie niezbędne informacje do ogłoszenia upadłości dłużnika jak i cały proces, który
w niniejszej pracy został podzielony na kilka etapów.
Słowa kluczowe: Komparatystyka; upadłość konsumencka; postępowanie upadłościowe; Polska; USA; Niemcy;
Rosja.

Wstęp
Przedmiotem analizy jest próba omówienia instytucji upadłości konsumenckiej. Pojęcie to
w Polsce funkcjonujące od niedawna, a na świecie jest już znane od wielu lat, dlatego warto się
z nim zapoznać. Dla osoby, która na co dzień nie ma do czynienia z rzeczywistością prawną,
to zagadnienie z pewnością może stwarzać pewne problemy, jeśli chodzi o jego wyjaśnienie.
Aby wprowadzić w temat należy zacząć od tego, czym właściwie jest upadłość konsumencka
i na czym polega. Otóż jest to postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni.
Związane jest z redukcją lub umorzeniem zobowiązań osoby fizycznej. Warto zadać pytanie,
czy ogłaszanie upadłości w trudnej sytuacji gospodarczej jest rozwiązaniem korzystnym dla
konsumenta? Odpowiedzi można udzielić po dokonaniu szczegółowej analizy.
Trzy modele związane z różnym traktowaniem zobowiązań dłużnika:
1. Model umiarkowany (kontynentalno-europejski), stosowany m.in. w krajach
skandynawskich, Niemczech, Austrii, Francji, Hiszpanii oraz we wcześniej omawianej
Polsce. Przyjęły go również Indie, Japonia, Pakistan I Republika Południowej Afryki.
Charakteryzuje się tym, że oddłużenie możliwe jest wyłącznie na wniosek upadłego
przy zachowaniu ściśle określonych restrykcyjnych warunków.
2. Model liberalny występuje w państwach anglosaskich (Wielka Brytania, USA),
także w Rosji i Holandii, Tajwan, Hong-Kong. Zwraca się w nim uwagę na znaczną
ochronę dochodów uzyskiwanych przez dłużnika. Oddłużenie często następuje
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z urzędu. Ważnym celem jest zapewnienie dłużnikowi nowego startu (regulacja
amerykańska).
3. Model konserwatywny przyjęty w Czechach, Chile i Egipcie. Zakłada, że upadłość
konsumencka służy tylko interesom wierzycieli, a oddłużenie upadłego nie jest
możliwe.

Polska
Procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez osoby fizyczne nie prowadzące
działalności gospodarczej została ustanowiona w ustawie z dnia 5 grudnia 2008r.677
Ustawa odnosi się do konsumenta, który różnorako został zdefiniowany w polskim
ustawodawstwie jak i doktrynie. Definicje konsumenta w kodeksie cywilnym jak i wprawie
upadłościowym są podobne, ale nie są tożsame678. Według art. 221 Kodeksu Cywilnego679
za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Definicja ta
wskazuje na osobę fizyczną, niezależnie od faktu czy prowadzi działalność gospodarczą lub
zawodową czy też nie. Natomiast w uregulowaniach związanych z upadłością konsumencką
osoba fizyczna nie może prowadzić żadnej działalności gospodarczej i zawodowej, aby móc
wszcząć postępowanie upadłościowe. Konsument w prawie upadłościowym nie posiada
definicji legalnej, co oznacza, że jest to pojęcie z języka prawniczego. Warto zauważyć,
iż pojęcie „upadłość konsumencka” również nie występuje w ustawie, oraz nie posiada definicji
legalnej. Zwrot ten należy traktować jako pewien skrót myślowy wywodzący się z doktryny
i oznaczający postępowanie wobec osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej ani
zawodowej680.
Ustawodawca tworząc uregulowania prawne w zakresie upadłości konsumenckiej mógł
czerpać z ustawodawstwa zagranicznego. Polski prawodawca oparł uregulowania na modelu
kontynentalno-europejskim, zmierzającym w kierunku skandynawskich norm prawnych.
Art. 1 ust. 1 ustawy o prawie upadłościowym reguluje między innymi „zasady wspólnego
dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami”,
„zasady dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników będących osobami fizycznymi
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy  Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2008, nr 234, poz. 1572).
678
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nieprowadzącymi

działalności

gospodarczej”,

„skutki

ogłoszenia

upadłości”

oraz

„zasady umarzania zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną”, 681co wskazuje na zakres
przedmiotowy i podmiotowy upadłości konsumenckiej.
Ustawa jak i uregulowania w niej zawarte nie zawsze prowadzą do oddłużenia.
Jest to sprzeczne z celem, który powinna pełnić instytucja upadłości konsumenckiej.
Warto wspomnieć o sytuacji, w której konsument, mimo iż spełnia wszystkie przesłanki do
wszczęcia procesu, nie będzie mógł ogłosić upadłości konsumenckiej. Mowa tu o zadłużeniu,
które powstało w wyniku zaciągnięcia jednego kredytu.
Uregulowania dają szansę ogłoszenia upadłości konsumenckiej osobom, które
posiadają pełną bądź częściową zdolność do czynności prawnych jak i osobom, które takiej
zdolności nie posiadają. Ogłosić upadłość może tylko dłużnik, co oznacza że spadkobiercy
majątku nie będą mogli tego uczynić. Podobne uregulowania znajdziemy w francuskim
systemie upadłości konsumenckiej. A contrario Art. 4913682zasadniczo statuuje o zakresie
ogłaszania upadłości. Z przepisu wynika miedzy innymi warunek niewypłacalności dłużnika,
który powstał wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności. Do takich
okoliczności możemy zaliczyć m.in. przewlekła choroba dłużnika, nagły wzrost inflacji lub
utrata majątku w wyniku klęski żywiołowej bądź kradzieży.
Art. 11. ust. 1 przyjmuje następującą definicję niewypłacalności „Dłużnik jest
niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań
pieniężnych”.683 Domniemanie niewypłacalności występuje w przypadku w którym opóźnienie
w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące684. Istnieją również przypadki,
w których sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości chociażby jeżeli wobec dłużnika
w okresie dziesięciu lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości:
1. prowadzono postępowanie upadłościowe lub inne postępowanie, w którym umorzono
całość lub część jego zobowiązań, albo w którym zawarto układ,
2. prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym nie zaspokojono wszystkich
wierzycieli, a dłużnik po zakończeniu lub umorzeniu postępowania zobowiązań swych
nie wykonał,

Art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.  Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003, nr 60, poz. 535).
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2008, nr 234, poz. 1572).
683
Art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.  Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003, nr 60, poz. 535).
684
Art. 11 ust. 1 lit. a, Ibidem.
681
682
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3. prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli
postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek wszystkich
wierzycieli,
4. czynność

prawna

dłużnika

została

prawomocnie

uznana

za

dokonaną

z pokrzywdzeniem wierzycieli.685
Postępowanie sądowe rozpoczyna się od złożenia wniosku do sądu rejonowogospodarczego. Sprawa jest rozpatrywana w składzie trzech sędziów zawodowych 686,
a następnie jest ogłaszana w budynku sądowym oraz zamieszczana w co najmniej jednym
dzienniku o zasięgu krajowym687. Następnym etapem jest powołanie syndyka, który zostaje
powołany przez sędziego-komisarza. Dłużnik ma obowiązek wykazać i wydać cały majątek
oraz niezbędne dokumenty syndykowi pod rygorem umorzenia postępowania przez sąd688.
Zarząd nad całością majątku dłużnika przejmuje syndyk, co nie wyklucza faktu, ażeby osoba,
która ogłosiła upadłość, zarządzała masą majątkową pod nadzorem sędziego-komisarza.
Cała procedura w pierwszej kolejności skupia się głównie na likwidacji majątku, a więc na
sprzedaży aktywów upadłego. Jednakże, wkroczenie syndyka w postępowanie upadłościowe
generuje dodatkowe koszty co zmniejsza masę majątkową upadłego, która zazwyczaj i tak nie
pokrywa całego zadłużenia689.Co więcej, sprzedaż przedmiotów, które wchodzą w masę
majątkową dłużnika, występuje po niższej cenie w porównaniu do faktycznej wartości
zbywanego mienia690. Po zbyciu całej masy majątkowej oraz zaspokojeniu wierzycieli,
najczęściej pozostają niespłacone roszczenia, które nie mogły zostać zaspokojone ze względu
na zbyt małą masę majątkową upadłego. W skutek tego zdarzenia rozpoczyna się kolejny etap
upadłościowy, który polega na planie spłaty należności nieuregulowanych. Rozpoczęcie tego
etapu jest uzależnione od wniosku dłużnika691. Plan spłaty obejmuje w jakim zakresie oraz
w jakim czasie wierzytelności wierzycieli mają zostać zaspokojone z tym, że plan spłaty nie
może być dłuższy niż 5 lat692. Okres ten może zostać przedłużony, jednakże nie więcej niż
o dwa lata. Warunkiem wydłużenia okresu spłaty jest brak możności przejściowego

Art. 4913 ust. 2 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2008, nr 234, poz. 1572).
686
Art. 18 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003, nr 60, poz. 535).
687
Art. 4912 ust. 3, Ibidem.
688
Art. 4914, Ibidem.
689
J. Bańka, Upadłość konsumencka nie jest dobrodziejstwem dla dłużnika, [w:] BANK Miesięcznik finansowy,
2018.
690
Ibidem.
691
Art. 4917 ust. 2Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz
ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2008, nr 234, poz. 1572).
692
Art. 4917 ust. 1, Ibidem.
685
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wykonywania swoich zobowiązań przez upadłego693. Art. 4918 stanowi, że „Z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli powołanie syndyka
wygasa z mocy prawa”694 co wskazuje, iż syndyk zakończył swój udział w postępowaniu
upadłościowym konsumenta. Po wykonaniu planu spłaty sąd wydaje postanowienie
o umorzeniu pozostałych zobowiązań oraz o zakończeniu postępowania upadłościowego 695.
Warunek ten zachodzi tylko w przypadku, w którym dłużnik spłaci swoje pozostałe
zobowiązania696. Wszystko dzieje się na wniosek upadłego. Warto zauważyć, że upadłość
konsumencką można ogłosić tylko na drodze sądowej. Odmienne uregulowania znajdują się w
ustawodawstwie francuskim, które przewiduje także drogę pozasądową.

USA
Ustawa federalna Bankruptcy Reform Act – BankruptcyCode (BC)697 została wprowadzona
6 listopada 1978 r., a obowiązywała od 1 października 1979 r. Zastąpiła ona regulację z 1898
r. Wyprzedziła ustawodawców europejskich i miała duży wpływ na przepisy, które tworzono
w Europie. Podstawowa różnica dotyczy założeń, zwłaszcza dotyczących wymagań stawianych
konsumentom, by mogli poddać się procedurze upadłościowej. Postępowanie upadłościowe
charakteryzuje się tym, że służy zaspokojeniu wierzycieli. Ustawa amerykańska tworzy prawo,
które jest przyjazne także dłużnikowi. „każdy, kto znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej,
powinien mieć możliwość podjęcia ponownej próby zdobycia majątku (tzw. fresh start) (…)
postępowanie upadłościowe powinno służyć urzeczywistnieniu przysługującego każdemu
zadłużonemu prawa do uwolnienia się z długów”698. Dla skutecznego wszczęcia postępowania,
regulacja amerykańska nie stawia wymogu, aby dłużnik posiadał majątek wystarczający na
pokrycie kosztów postępowania.
Dłużnicy osoby fizyczne mogą korzystać z dwóch rodzajów postępowania:
•

likwidacyjnego, rozdział 7. (BC)

•

ugodowego, rozdział 13. (BC)

693

Art. 49110 ust. 1, Ibidem.
Art. 4918, Ibidem.
695
Art. 49112 ust. 1, Ibidem.
696
Art. 4917 ust. 1, Ibidem.
697
BankruptcyCode zawiera 5 rodzajów postępowań – w części 7. upadłość określaną jako proste postępowanie
upadłościowe-likwidacyjne, w części 9. upadłość komunalną, w części 11. upadłość przedsiębiorców, w części
12. upadłość gospodarstw rolnych, w części 13. postępowanie ugodowe odnoszące się do upadłości osób
fizycznych.
698
P. Tereszkiewicz, Postępowanie upadłościowe i oddłużeniowe dla konsumentów w Stanach Zjednoczonych
i w niektórych innych krajach europejskich (część 1), „Transformacje Prawa Prywatnego” 2000, nr 1-2.
694
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Konsument ma prawo wyboru postępowania. Zależy ono od wielkości majątku
i dochodów. Dłużnik nieposiadający dużego majątku, ale mający wysokie dochody nie może
wnioskować o otwarcie postępowania likwidacyjnego, ale jedynie ugodowego. Postępowania
różnią się szybkością uwolnienia się od długu. W przypadku postępowania ugodowego okres
wychodzenia z zadłużenia trwa od 3 do 5 lat, a w przypadku postępowania likwidacyjnego fresh
start można uzyskać w ciągu 4 miesięcy699.
Szczególnie charakterystyczny dla Stanów Zjednoczonych jest system upadłości
likwidacyjnej. Gdy dłużnik traci prawo do rozporządzania swoim majątkiem, majątek
stanowiący masę upadłościową przejmuje syndyk, który podejmuje wszelkie działania w celu
likwidacji mienia poprzez sprzedaż. Uzyskane środki zostają podzielone między wierzycieli.
Dłużnikowi przysługuje jedynie minimum egzystencjalne – z masy upadłościowej wyłącza się
przedmioty zapewniające taki poziom życia, by umożliwić mu prowadzenie działalności
zarobkowej lub zawodowej. Wyłączenia są różne i zależą od sytuacji rodzinnej dłużnika oraz
decyzji sądu. Część majątku, która nie zostanie sprzedana, jest zwracana dłużnikowi.
Może on zostać zwolniony z pozostałej części długu. Zwolnienie nie obejmuje zobowiązań
podatkowych, celnych, alimentacyjnych, odszkodowawczych i zabezpieczeń udzielonych
wierzycielom, a także zobowiązań zaciągniętych przez dłużnika w ciągu 40 dni przed
złożeniem wniosku do sądu, gdy dotyczyły wydatków na towary lub usługi luksusowe.
Dłużnik, którego już raz zwolniono z długów, może ubiegać się o kolejne zwolnienie
po upływie 7 lat.
Postępowanie ugodowe pozwala na uniknięcie likwidacji majątku w zamian
za przekazanie wierzycielom określonej części bieżących dochodów dłużnika. Podmiotami
postępowania są osoby fizyczne, które posiadają regularny dochód i wartość ich
niezabezpieczonych długów nie przekracza 100.000 USD, a zabezpieczonych nie przekracza
350.000 USD. Postępowanie wszczynane jest na wniosek dłużnika. Nie musi występować
niewypłacalność dłużnika. Sporządza spis majątku, dochodów i wydatków oraz załącza listę
wierzycieli.

Wszczęcie

postępowania

powoduje

zamknięcie

wierzycielom

drogi

do dochodzenia wierzytelności. Do masy upadłościowej zaliczany jest cały majątek
wraz z dochodami. Dłużnik jest w posiadaniu całej masy upadłościowej i może nią
dysponować. Wraz z wnioskiem dłużnik musi przedstawić plan zawierający propozycje:
wysokości kwot, jakie podejmuje się przekazywać swoim wierzycielom; pokrycia kosztów
postępowania; okresu, w ciągu którego postanowienie ma być zrealizowane. Sąd upadłościowy
699

T.A. Sullivan, E. Warren, J.I. Westbrook: As we forgive our debtors- Bankruptcy and Consumer Credit In
America. Washington BeardBook, 1999, s. 25.
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wyznacza termin, w czasie którego wierzyciele mogą wnosić zarzuty do planu.
Planem zatwierdzonym przez sąd są związane wszystkie strony. W spłacie pośredniczy syndyk.
W przypadku niezatwierdzenia planu przez sąd uchylane jest postępowanie ugodowe
i wszczynane likwidacyjne. Zwolnieniu z pozostałych długów mogą podlegać wierzytelności
zabezpieczone i niezabezpieczone.

Rosja
Ustawa o upadłości z 10 grudnia 1997 r.700 reguluje upadłość i oddłużenie osób fizycznych.
Zawiera ona rozwiązania, które są wzorowane na ustawodawstwie amerykańskim
oraz na regulacjach europejskich. Dłużnikiem w rozumieniu ustawy są obywatele,
przedsiębiorcy indywidualni oraz gospodarstwa chłopskie701. Upadłością według ustawy jest
sytuacja, gdy osoba fizyczna jest niezdolna do zaspokojenia roszczeń wierzycieli z tytułu
zobowiązań pieniężnych i wywiązania się z obowiązku płatności, jeśli nie zostały spełnione
w ciągu 3 miesięcy od ich wymagalności. Sąd arbitrażowy wszczyna postępowanie, jeśli suma
roszczeń dłużnika stanowi równowartość co najmniej stu minimalnych wynagrodzeń
za pracę702. Do sądu z wnioskiem występuje: dłużnik, wierzyciele, prokurator, a także organy
podatkowe w przypadku, gdy dłużnik nie wywiązuje się z płatności. W ustawie wymieniono
dwie procedury upadłościowe: postępowanie upadłościowe i ugodę.
Postępowanie upadłościowe wszczynane jest po wydaniu przez sąd orzeczenia o uznaniu
za upadłego. Trwa rok i może zostać przedłużone o 6 miesięcy703. Na podstawie orzeczenia:
unieważnia się umowy dłużnika o wywłaszczeniu czy przekazaniu majątku zawarte w ciągu
roku przed postępowaniem; wstrzymuje się naliczanie odsetek i kar. Z masy upadłościowej
wyłącza się majątek, którego wartość nie może przekroczyć równowartości stu minimalnych
wynagrodzeń za pracę. Dłużnik dołącza do wniosku plan spłaty długów. Sąd ustala wysokość
spłat, termin realizacji i kwotę pozostawioną dłużnikowi na konsumpcję. Kolejno spłacane
są roszczenia:
1. odszkodowawcze i alimentacyjne,
2. z tytułu wypłat odpraw i wynagrodzeń za pracę,
3. z tytułu zobowiązań zabezpieczonych zastawem majątku dłużnika,
4. z tytułu obowiązkowych płatności na rzecz budżetu i funduszy pozabudżetowych,
Rosyjska ustawa federacyjna 1322 o upadłości, przyjęta przez Radę Federacyjną 24 grudnia 1997 r. obowiązuje
od 1 stycznia 1998 r.
701
Art. 1 ust. 4 Rosyjska ustawa o upadłości z 10 grudnia 1997 r.
702
Na podstawie ustawy federalnej z 19 czerwca 2000 r. o minimalnej płacy.
703
Art. 97 Rosyjska ustawa o upadłości z 10 grudnia 1997 r.
700
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5. pozostałych wierzycieli.
Po dokonaniu rozliczeń upadły zostaje zwolniony z dalszego zaspokajania roszczeń
wierzycieli.
Postępowanie ugodowe charakteryzuje się tym, że dłużnik i wierzyciel mają prawo
zawrzeć ugodę w każdym stadium rozpoznania przez sąd sprawy o upadłość. Ugoda może
zostać zawarta po spłaceniu roszczeń z pierwszej i drugiej grupy704. Sąd zatwierdza ugodę
i określa wysokość i termin wykonania zobowiązania.

Niemcy
Niemiecka ustawa – Prawo o niewypłacalności z 5 października 1994 r. obowiązuje
od 1 stycznia 1999 r.705 i zastępuje wcześniej istniejące prawo upadłościowe tzw. Konkursrecht.
Według ustawy konsumentem jest osoba fizyczna, która nie prowadzi żadnej bądź tylko
ograniczoną samodzielną działalność gospodarczą. „(…) działalność gospodarcza jest
ograniczona, jeśli z uwagi na jej rodzaj i wielkość nie wymaga ona przedsiębiorstwa
zorganizowanego w sposób kupiecki”706. Konsumentami są pracownicy, bezrobotni, wolne
zawody oraz drobni przedsiębiorcy. Sądami właściwymi w postępowaniu upadłościowym
są sądy pierwszej instancji. Z wnioskiem o wszczęcie postępowania może wystąpić dłużnik
i wierzyciele. Jeśli z wnioskiem występują wierzyciele, postępowanie upadłościowe jest
uproszczone; w przypadku, gdy z wnioskiem występuje dłużnik, musi w ciągu 6 miesięcy przed
złożeniem wniosku podjąć próbę ugody pozasądowej, a gdy ugoda nie dojdzie do skutku,
dłużnik może wystąpić z wnioskiem o postępowanie upadłościowe przed sądem. Dłużnik musi
sporządzić plan spłaty długów. Nie jest związany regulacjami co do treści i formy planu.
Wierzyciele są obowiązani przyjąć plan. W przypadku braku zgody wierzycieli, od dłużnika
wymaga się podjęcia próby ugody sądowej z wierzycielami.
W postępowaniu ugodowym dłużnik jest obowiązany przedłożyć przed sądem
posiadany majątek, listę wierzycieli, wykaz przysługujących wierzytelności i plan oddłużenia.
Wierzyciele w ciągu miesiąca muszą podjąć decyzję i wyrazić pisemną zgodę.
Jeśli postępowanie ugodowe nie dojdzie do skutku, sąd rozpoczyna uproszczone
postępowanie upadłościowe na podstawie wniosku dłużnika. Przed wszczęciem postępowania
sąd rozważa, czy dłużnik jest niewypłacalny i czy masa upadłościowa wystarczy na pokrycie
Art. 123 ust. 1 Rosyjska ustawa o upadłości z 10 grudnia 1997 r.; Insolvenzordnung BGB1. I, 2866, ostatnia
zmiana z 26 października 2001 r.
705
Insolvenzordnung BGB1. I, 2866, ostatnia zmiana z 26 października 2001 r.
706
P. Tereszkiewicz, Postępowanie upadłościowe i oddłużeniowe dla konsumentów w Stanach Zjednoczonych
i w niektórych krajach europejskich (część 2), „Transformacje Prawa Prywatnego” 2000, nr 3.
704
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kosztów. Uproszczenie zmniejsza koszty obciążenia dłużnika. Postępowanie może być
prowadzone w formie pisemnej. Nie bierze w nim udziału syndyk, a dłużnik nie sporządza
planu spłaty długów i traci prawo zarządzania majątkiem. Prawo do masy upadłościowej
przysługuje powiernikowi. Jeśli masa upadłościowa nie wystarcza na pokrycie długów,
postępowanie zostaje umorzone.
Sąd rozstrzyga o zwolnieniu z reszty długów po podziale masy z likwidacji majątku.
Odmowa przyznania dłużnikowi zwolnienia z długu pociąga za sobą niekorzystne skutki
w postaci 30-letniego okresu odpowiedzialności za niespłacone długi707. Dłużnik może zostać
zwolniony z długów, jeśli w ciągu 7 lat wykonuje działalność zarobkową, wydaje powiernikowi
połowę dochodów i dokonuje spłat do rąk powiernika. Postępowanie o zwolnieniu z długów
kończy się orzeczeniem sądu i wydawane jest po upływie 7 lat.

Austria
Austriackie prawo upadłościowe zostało uregulowane w Cesarskim Rozporządzeniu
z 10 grudnia 1914 r. o wprowadzeniu prawa upadłościowego i układowego i do tej ustawy
zostało wprowadzone nowelą z 1993 r.708, która weszła w życie 1 stycznia 1995 r. Postępowanie
składa się z dwóch części: upadłościowe i oddłużeniowe, służące do uwolnienia osoby
fizycznej od długu. Dla postępowania upadłościowego właściwe są sądy okręgowe.
W

postępowaniu

upadłościowym

dąży się

do

ugody między dłużnikami

a wierzycielami. Dostęp do tego postępowania dla osób fizycznych jest ograniczony,
gdyż majątek dłużnika w chwili składania wniosku musi pokrywać koszty postępowania.
Jeśli ten warunek zostaje spełniony, postępowanie jest wszczynane na wniosek dłużnika.
Istnieje pewien wyjątek. Osoba fizyczna może ogłosić upadłość, jeśli: podejmie próbę
pozasądowej ugody z wierzycielami; przedłoży sądowi spis swojego majątku i plan spłaty
długów; złoży wniosek o wszczęcie postępowania oddłużeniowego. Gdy majątek dłużnika nie
wystarcza na pokrycie kosztów postępowania, koszty te są pokrywane ze środków
państwowych. W postępowaniu upadłościowym, które toczy się na wniosek, zarządzanie
majątkiem powierza się dłużnikowi, a przy postępowaniu upadłościowym zwyczajnym funkcję
taką sprawuje syndyk. Plan spłaty jest zasadniczym elementem. Daje szansę oddłużenia
konsumentom, którzy nie mogą zawrzeć ugody. Po przyjęciu planu przez sąd następuje
likwidacja majątku zadłużonego, a uzyskane środki dzielone są pomiędzy wierzycieli.

707
708

Termin przedawnienia roszczeń w prawie niemieckim.
Konkursordnung-Novelle BGB1 1993/974.
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Przyczyną postępowania oddłużeniowego jest odrzucenie przez wierzycieli planu spłat
zaproponowanego przez dłużnika w postępowaniu upadłościowym. Ma ono na celu uwolnienie
osoby fizycznej od długów i umożliwienie wierzycielom uzyskania spłaty części
wierzytelności. Dłużnik może starać się o obniżenie zadłużenia. Jest on obowiązany do
wydania powiernikowi majątku. W ciągu 7 lat musi przekazywać część swoich zarobków na
rzecz powiernika, który rozporządza dochodami dłużnika i dokonuje podziału oraz regulacji
długów. Najpierw zaspokajane są długi masy upadłościowej, następnie koszty postępowania
oddłużeniowego, wreszcie kwoty przysługujące wierzycielom dłużnika. Po upływie 7 lat,
sąd wydaje postanowienie o zakończeniu postępowania oddłużeniowego. Orzeka także
o zwolnieniu dłużnika z niespłaconych w postępowaniu długów. Warunkiem jest, aby
wierzyciele w czasie trwania postępowania zostali w 10% zaspokojeni ze swoich
wierzytelności. W sytuacji, gdy wierzyciele zostaną zaspokojeni w 50% ze swoich
wierzytelności, postępowanie kończy się po upływie 3 lat.

Podsumowanie
Zgromadzone i zaprezentowane argumenty pozwoliły na szerokie omówienie tematu.
Po przeprowadzonej analizie można stwierdzić, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej może
być dobrym rozwiązaniem i ratunkiem w trudnej sytuacji finansowej, lecz nie zawsze.
Złe zastosowanie może spowodować większe kłopoty. Nowy start może być dla wielu osób
trudny lub wręcz niemożliwy. Instytucja upadłości konsumenckiej w polskim prawodawstwie
jest bardzo pryncypialna. Niewielu dłużników zdecyduje się na wyzbycie się całego majątku,
wraz z mieszkaniem, by kolejno spłacać zaległe wierzytelności w okresie do lat 5. Ponadto,
upadły mimo wszczęcia procesu nie ma pewności czy zostanie całkowicie oddłużony709.
Postępowania upadłościowe i oddłużeniowe są bardzo kosztowne i mogą być
przeznaczone jedynie dla osób, które posiadają znaczny majątek. Jest to jedna z barier, która
powoduje ograniczenie dostępu do oddłużenia, ale także chroni państwo przed narażeniem na
koszty. W ustawodawstwie austriackim jest to podstawowa przesłanka wszczęcia
postępowania. W niemieckim jest jedną z kilku przesłanek, równie ważną jak to, czy dłużnik
jest niewypłacalny. Instytucja taka nie funkcjonuje w prawie amerykańskim, ale tutaj wielkość
majątku wyznacza rodzaj postępowania. Innym zjawiskiem jest zawarcie ugody pozasądowej
dłużnika z wierzycielami, co także jest warunkiem wszczęcia postępowania przed sądem.
Występuje w prawie austriackim i niemieckim. W innym ustawodawstwie europejskim nie ma

709

P. Cioch, Podstawy prawne upadłości konsumenckiej, [w:] Pieniądze i Więź nr 47 (e-wydanie), 2010.
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takiego wymogu. Nie ma przeszkód by do ugody doszło w każdym momencie postępowania.
Wyjątkiem jest prawo rosyjskie, gdzie do ugody może dojść na każdym etapie postępowania,
pod warunkiem, że dłużnik spłaci długi z I i II grupy zaspokojenia. Proces oddłużenia
w systemach europejskich nie jest tak liberalny jak w systemie amerykańskim.
Nie jest uruchamiany automatycznie. Przykładowo w Austrii niespłacenie wymaganej kwoty
roszczeń uzależnia zakończenie procesu od obiektywnej oceny sądu. W Niemczech mimo
braku minimalnego progu spłaty długu o zwolnieniu z reszty długu decyduje sąd.
Regulacje dotyczące upadłości konsumenckiej w krajach europejskich różnią się, mimo
tego, że są wzorowane na ustawodawstwie amerykańskim. Różnice dotyczą wielu aspektów,
np. dostępu do postępowania jak również skutków prawnych poddania się tej procedurze.
Wszystko to zależy od ustawodawstwa danego państwa, gdyż tworzenie i zasady postępowania
upadłościowego i oddłużeniowego dla osób fizycznych pozostają w gestii prawa krajowego.
Stan prawny na koniec lutego 2019 r.
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COMPARATIVE LAW OF THE POLISH INSTITUTION OF CONSUMER BANKRUPTCY
WITH THE REGULATIONS OF SELECTED COUNTRIES
Summary: This article aims to compare the institution of consumer bankruptcy in many countries.
Comparative law involves among others, Poland, the USA and Austria. The author's' task was to
compare the advantages and disadvantages of the described situation. The authors paid attention to
substantive and procedural regulations. As a result of the analysis, the article contains all the necessary
information to declare the debtor's bankruptcy as well as the entire process which in this article has been
divided into several stages.
Keywords: Comparative law; consumer bankruptcy; bankruptcy proceeding; Poland; USA; Germany;
Russia.
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Radosław Wojnarski710

KLASTRY ENERGII JAKO INSTRUMENT OPTYMALIZACJI
WSPÓŁPRACY PRZEDSIĘBIORSTW
Streszczenie: W obecnym stanie prawnym pojęcia „zdolność do czynności prawnych”, „przedsiębiorstwo”,
czy „działalność gospodarcza” nie budzą większych wątpliwości doktrynalnych. Artykuł dotyczy możliwość
prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, która objęła
przedsiębiorstwo w spadku oraz ustanowienia w takiej sytuacji zarządcy sukcesyjnego. Autorzy prezentują
stanowiska doktryny, orzecznictwa oraz własne uwagi i wnioski w tym zakresie, dochodząc do konkluzji,
iż takie działanie jest możliwe a czynność prawna ważna.
Słowa kluczowe: Klaster energii, porozumienia przedsiębiorców, rozproszone źródła energii.

1. Wstęp
Współpraca przedsiębiorstw jest w polskich warunkach podporządkowana licznym
uwarunkowaniom, wśród których najważniejsze stanowią przepisy zawarte w ustawie z dnia
16 lutego 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 z późn.
zm.)711. Surowa regulacja przepisów antymonopolowych ma za zadanie stworzenie jak
najbardziej ujednoliconych reguł dla uczestników obrotu gospodarczego. Praktyka pokazuje,
iż przedsiębiorcy, kierując się kryterium zysku, poszukują możliwie jak najefektywniejszego
środka na zwiększenie wpływów poprzez wykorzystywanie ulg, korzystanie z „benefitów”
płynących ze specjalnych stref ekonomicznych, czy też poszczególnych przepisów
pozwalających na zwiększenie przychodów, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów
prowadzonej działalności. Wprowadzenie idei klastrów, mimo iż nie niesie ze sobą obecnie
żadnych ulg, miało na celu poprawienie jakości świadczonych przez przedsiębiorstwa usług
oraz zwiększenie przedsiębiorczości objętych nimi obszarów. Regulacja prawna klastrów
energii, z uwagi na dość lakoniczną treść przepisów, pozostaje nadal nieintuicyjną instytucją
dla

przedsiębiorstw

energetycznych

skupionych

wokół

produkcji

energii.

W poniższym artykule przedstawiony zostanie sposób rozumienia instytucji klastra
oraz współpracy podmiotów nim objętych.
2. Klaster energii – wstęp do problematyki
Klaster energii jest stosunkowo nową instytucją opartą na znanej polskiemu prawu umowie
nienazwanej. Wprowadzony został nowelizacją ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii (Dz.U. 2015. poz. 478 z późn. zm.)712. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
dalej ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów.
712
dalej ustawa OZE.
710
711
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15a) klasterem energii jest „cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić
osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 – 8 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 i 2024),
lub

jednostki

samorządu

terytorialnego,

dotyczące

wytwarzania

i

równoważenia

zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych
źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV,
na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 955, 1000,
1349 i 1432) lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r. poz.994, 1000, 1349 i 1432); klaster energii reprezentuje koordynator,
którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany
w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii, zwany dalej
„koordynatorem klastra energii”.
Z uwagi na dość rozległą problematykę dotyczącą powyższej instytucji koordynatora,
nie będzie ona omawiana w następnych partiach niniejszego opracowania. Wobec pluralizmu
opinii dotyczących optymalnej struktury organizacyjnej koordynatora klastra, najrozsądniejszą
wydaje się być forma koordynatora klastra w formie spółdzielni – koordynatora klastra energii,
do której zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo
spółdzielcze (Dz.U.1982 Nr 30 poz. 210 z późn. zm.)713.
Niewątpliwie klaster jest zinstytucjonalizowaną formą współpracy przedsiębiorstw,
jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ze świata nauki, której celem ma być wspólne
wytwarzanie energii elektrycznej. Z całą stanowczością, klaster nie jest za to osobnym
podmiotem obrotu prawnego, ani samodzielną jednostką organizacyjną, która posiadałaby
wyodrębnione struktury przestrzenne. Warto także zaznaczyć, iż klastra energii nie należy
utożsamiać ze specjalnymi strefami ekonomicznymi, które to podpadają pod regulację prawa
administracyjnego i stanowią wyodrębniony terytorialnie obszar, podczas gdy idea klastra
sprowadza się do stosunku obligacyjnego interesariuszy.
2.1 Charakter umowy o klaster
Mimo dominującego poglądu, który zakłada, iż umowa o klaster należy do grona tzw. „umów
nienazwanych”, w doktrynie pojawiają się także inne głosy dotyczące rodzaju umowy.

713 Odmienną propozycję przedstawia J. Gronkowska, W. Pyzioł, A. Walaszek-Pyzioł, Aspekty finansowoprawne klastra energii [w:] Przegląd ustawodawstwa gospodarczego nr 12/201, przedstawiając jednoosobową
spółkę prawa handlowego, w której wszystkie udziały posiada powiat.
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Jak zauważyli twórcy Koncepcji funkcjonowania klastrów energii w Polsce714- „nie można
w prosty sposób przyjąć, iż klaster energii funkcjonował będzie jako spółka cywilna, choć
takiego modelu nie należy wykluczać”715. W związku z powyższym, zasadną wydaje się teza,
iż istnieją dwie prawnie dopuszczalne formy klastra energii, którymi są umowa spółki cywilnej
oraz umowa nienazwana, uregulowana w art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)716. Poniżej, pokrótce zostanie
przedstawiona charakterystyka porównawcza umowy nienazwanej oraz umowy spółki cywilnej
w perspektywie ich wykorzystania, jako umowy o klaster energii.
Jak wynika z powyższej definicji, konstrukcja klastra opiera się na „cywilnoprawnym
porozumieniu”. Doktryna wskazuje tutaj, iż podstawą kooperacji jest umowa nienazwana,
uregulowana w art. 3531 KC. Umowa ta, w rozumieniu doktryny, powinna cechować się
dwustronnością czynności prawnej, brakiem jej nazwania oraz brakiem essentialia negotii
określonych w KC lub innej ustawie, brak tożsamości umowy z umową nazwaną, określenie
stron umowy oraz pozostawanie w zgodzie z porządkiem prawnym717.W przypadku omawianej
umowy o klaster, w oparciu o podział przedstawiony przez W. Katnera, wskazanie celu jakim
jest wytwarzanie energii elektrycznej, nie może zostać uznane za umowę nienazwaną „czystą”,
a za nienazwane „niesamodzielne”, w związku z niebywale pobieżną regulacją podstawowych
kwestii dotyczących składu osobowego oraz celu istnienia porozumienia718. Regulacja umowy
nienazwanej wydaje się atrakcyjną opcją dla interesariuszy klastra, z uwagi na granice
wyznaczonych zgodnością z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Niezwykle trafne
jest także spostrzeżenie poczynione przez A. Stawickiego, który wskazuje, iż komentowany
art. 3531 KC doznaje pewnych ograniczeń dotyczących zakazu zawierania porozumień
naruszających konkurencję719.
Pewne spory budzi konstrukcja przywołanej wyżej umowy. Praktycy, będący twórcami
Koncepcji funkcjonowania klastrów energii w Polsce720, wskazują na konieczność zawarcia
dwóch umów w ramach zakładania porozumienia klastrowego. Pierwszą z nich miałaby być

714

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., WiseEuropa, Atmoterm S.A., Krajowy Instytut Energetyki
Rozproszonej Koncepcja funkcjonowania klastrów energii w Polsce, Warszawa: Ministerstwo Energii 2017.
715
Ibidem.
716
dalej KC.
717
W. Katner Pojęcie umowy nienazwanej [w:] Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. System prawa
prywatnego. Tom 9 pod redakcją Wojciecha Katnera 2010 s .15-16.
718
W. Katner Pojęcie umowy nienazwanej [w:] Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. System prawa
prywatnego. Tom 9 pod redakcją Wojciecha Katnera 2010 s. 16.
719
A. Stawicki Art.6 [Zakaz zawierania antykonkurencyjnych porozumień] [w:] A. Stawicki, E. Stawicki Ustawa
o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Wyd. II.
720
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., WiseEuropa, Atmoterm S.A., Krajowy Instytut Energetyki
Rozproszonej Koncepcja funkcjonowania klastrów energii w Polsce, Warszawa: Ministerstwo Energii 2017.
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umowa tworząca pole współpracy pomiędzy interesariuszami, drugą – „akt założycielski
koordynatora klastra”721, który jest obecnie jedynym ustawowym organem porozumienia722.
Warto w tym miejscu wejść w polemikę z autorami Koncepcji.., którzy w swoim opracowaniu
wskazują, iż ewentualna „weryfikacja umowy klastra energii, nie ma na celu analizy zgodności
z prawem a jedynie potwierdzenie, że klaster energii rzeczywiście został utworzony”. 723
Zdaniem autora, należy z całą stanowczością stwierdzić, iż analiza realizacji ustawowych
przesłanek powołania klastra energii jest porównaniem z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego. Na podstawie bowiem tej analizy możliwym jest przedstawienie oceny
realizacji przesłanek, która pozwoli na uznanie danej umowy za umowę klastrową.
Umowa spółki cywilnej uregulowana została w tytule XXXI Księgi III Kodeksu
cywilnego. Zgodnie z art. 860 §1 KC, przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć
do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony,
w szczególności przez wniesienie wkładów. Wspomniany wyżej cel, należy rozumieć zgodnie
z poglądem reprezentowanym przez J. Gudowskiego, który to wskazał, iż „cel gospodarczy
należy jednak pojmować szeroko, a więc jako wszelkie dążenie do uzyskania korzyści
materialnych w postaci zysku albo do osiągnięcia najwyższego – przy danym nakładzie
środków – stopnia realizacji wyznaczonego zadania o charakterze majątkowym. Nie można
zatem utożsamiać celu gospodarczego tylko z celem zarobkowym, lecz raczej z ogólnie
rozumianym motywem racjonalnego gospodarowania we wspólnocie, oznaczającym
otrzymanie

najlepszego

efektu

przy

maksymalnej

oszczędności

środków”724.

Ponadto, za klastrem w formie spółki cywilnej przemawia brak odgórnej regulacji celu
gospodarczego co, jak zauważa J. Gudowski, doznaje ograniczenia wyłącznie przez brzmienie
art. 58 KC, który zakłada nieważność czynności sprzecznej z prawem725.
Uregulowana w ten sposób współpraca w ramach klastra energii polegałaby
na wzajemnej wymianie usług, zmierzającej do podniesienia jakości oraz optymalizacji procesu
wytwarzania energii. Pomocnym, w tym zakresie, wydaje się być zwłaszcza przepis
art. 861§1 KC, który mówi wprost, iż wkładem wspólnika (w przypadku klastrów energii byłby
to uczestnik porozumienia), może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw
albo na świadczeniu usług.

721

Ibidem.
Ibidem.
723
Ibidem.
724
J. Gudowski Spółka [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. tom 2 pod red.
G. Bieńka s. 655.
725
Ibidem.
722
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Dodatkowo, forma spółki cywilnej sprawia wrażenie bycia zgodną z ideą klastra
z uwagi na brak osobowości prawnej, zdolności sądowej, upadłościowej ani układowej oraz,
jak zauważa wspomniany wyżej autor, „nie może być także uznana za jednostkę organizacyjną,
o której mowa w art. 331”726 KC (przyp. autora).
Niespełniającą wymogów klastra wydaje się być kwestia związana z reprezentacją
klastra w stosunkach zewnętrznych. Ustawa mówi wprost, iż powołanym do tego organem jest
koordynator klastra, podczas, gdy regulacja umowy spółki przewiduje możliwość reprezentacji
przez wspólnika (uczestnika) porozumienia. Natomiast bezsporną wydaje się możliwość
powierzenia funkcji reprezentanta porozumienia jednemu z interesariuszy, który byłby
koordynatorem klastra. Wątpliwości pojawiają się jednak przy określeniu pozycji
interesariuszy, którzy w przypadku klastrów energii są w pewnym stopniu podporządkowani
koordynatorowi w zakresie, jaki sprawuje wewnętrzną kontrolę oraz zarządza komunikacją
pomiędzy uczestnikami.
Zagadnieniem wywołującym pewne problemy zdaje się także kwestia związana
z brakiem możliwości rozporządzania udziałem przez wspólnika (uczestnika) we wspólnym
majątku wspólników, uregulowana w art. 863 KC. Regulacja prawna klastrów energii
nie

przewiduje

utworzenia

wspólnego

majątku,

co

sprzyja

większej

autonomii

zainteresowanych współpracą stron.
Zgodnie z zaprezentowaną przez J. Gudowskiego wykładnią art. 863 §1 KC „wkłady
wniesione do spółki w następstwie zawartej umowy oraz ich pożytki i surogaty – nie wyłączając
wkładów w postaci świadczenia usług oraz roszczeń o ich wniesienie – jak też inne składniki
majątkowe

nabyte

(wytworzone)

w

czasie

obowiązywania

spółki

stanowią,

z pominięciem długów, wspólny majątek wspólników”727. W związku z powyższym, z uwagi
na zdecydowanie luźniejsze więzy łączące interesariuszy klastra, forma umowy cywilnej,
zdaniem autora, uniemożliwi wykorzystanie pełni potencjału, jaki niesie ze sobą instytucja
klastra energii, opartego na konstrukcji umowy nienazwanej.
Umowa określająca wzajemne relacje obowiązujące wewnątrz klastra powinny
dotyczyć dwóch podstawowych zagadnień – funkcji poszczególnych uczestników
porozumienia oraz sam skład „osobowy” klastra energii728.

J. Gudowski Spółka [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. tom 2, pod red.
G. Bieńka s.658-659.
727
J. Gudowski Spółka [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. tom 2, pod red.
G. Bieńka s. 663.
728
Bezsprzecznym jest obowiązek określenia formy klastra energii, w przypadku formy uregulowanej prawnie,
wraz z zachowaniem wymaganej ad solemnitatem statutu.
726
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2.2 Uczestnicy porozumienia
Zgodnie z ustawową definicją, uczestnikami klastra energii, błędnie nazywanymi przez
ustawodawcę

członkami,

mogą

być

osoby

fizyczne,

osoby

prawne,

podmioty,

o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 – 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce lub jednostki samorządu terytorialnego. W związku
z przedmiotem niniejszej pracy, zbytecznym wydaje się przedstawienie roli osób fizycznych,
jednostek naukowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Należy w tym miejscu
zaznaczyć, iż z całą stanowczością, uczestnikiem klastra nie może być spółdzielnia
energetyczna, z uwagi na ustawową regulację, zawężającą jej działalność wyłącznie do
pokrywania zapotrzebowania własnych członków.
Dobór uczestników nie jest bynajmniej przypadkowy. Wiąże się bowiem
z podstawową rolą, którą ma spełnić konkretna grupa podmiotów. Osoby fizyczne traktowane
są jako potencjalni nabywcy wytwarzanej energii oraz jako prosumenci aktywnie uczestniczący
w procesach wytwórczych. Jednostki naukowe odpowiedzialne są za wprowadzanie innowacji,
zaś celem jednostek samorządu terytorialnego jest zapewnienie niezbędnej infrastruktury oraz
funkcja „akuszerki” we wczesnym etapie formowania klastra. Zadaniem osób prawnych jako
przedsiębiorstw, jest produkcja energii przy wykorzystaniu innowacyjnych metod i środków
dostarczonych przez jednostki naukowe. Schemat ten należy jednak traktować jako znaczne
uproszczenie mające w obrazowy sposób przedstawić procesy zachodzące wewnątrz
porozumienia klastrowego.
Wspomniany wyżej dobór interesariuszy jednoznacznie przesądza o charakterze klastra
jako lokalnego dostawcy energii, centrum innowacji oraz przedsiębiorczości. Określony
ustawowo skład podmiotów będących potencjalnymi interesariuszami porozumienia może
zostać zakwalifikowany jako klaster energii wyłącznie w sytuacji wspólnego celu, jakim jest
produkcja energii, nieprzekroczenie terytorium powiatu lub 5 gmin oraz wykorzystania OZE,
w celu produkcji energii. Próby kwalifikacji umowy w oparciu o skład podmiotowy
uczestników, gdy nie towarzyszy mu cel wspólnego wytwarzania i równoważenia
zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych
źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV,
należy uznać za zwyczajne porozumienie, podlegające pod regulację kodeksu cywilnego oraz
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
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3. Współpraca interesariuszy klastra
Jednym z głównych celów powołania klastra energii jest chęć utworzenia „nowych obszarów
aktywności dla działających lokalnie przedsiębiorców, a także do szybszego wzrostu
gospodarczego na terenach objętych działaniem klastra. Dzięki współpracy różnych
podmiotów w klastrze energii powstaje płaszczyzna do tworzenia nowych obszarów zysków
dla jego uczestników”729. Zinstytucjonalizowanie omawianej współpracy, może w niektórych
przypadkach

realizować

przesłanki

niedozwolonych

porozumień

usankcjonowanych

w przepisach ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
Jak wynika z regulacji zawartej w art. 6 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, „zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie,
ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym.”
Spośród wymienionych w kolejnych punktach art. 6 Ustawy, z perspektywy tematu,
najważniejszym jest ograniczanie dostępu do rynku lub eliminowanie z rynku przedsiębiorców
nieobjętych porozumieniem, zawarte w art. 6 ust 1 pkt 6 ustawy. Należy w tym miejscu
zauważyć, iż klastry ze swej natury mogą stać się lokalnymi monopolistami poprzez tworzenie
dogodniejszych warunków współpracy dla „wewnętrznych przedsiębiorstw” jak i tworzenie
swoistych, wewnętrznych rynków zbytu na świadczone usługi, w omawianym przykładzie –
produkowanej energii. Tworzenie takich rynków wewnętrznych uderza w lokalnych
przedsiębiorców, którzy pojedynczo mają nikłe szanse na stworzenie warunków pozwalających
na aktywne uczestnictwo w obrocie gospodarczym. Ponadto, objęcie porozumieniem jednostki
samorządu terytorialnego skutkuje niejako pewnym ograniczeniem co do dostawców usług,
w tym dostawców energii. Nie oznacza to bynajmniej zamknięcia się na usługodawców
nieobjętych porozumieniem i stworzeniem swego rodzaju samowystarczalnych enklaw,
ale na pierwszeństwie w wyborze usług pochodzących od interesariuszy klastra.
Zachowanie to, może nosić znamiona określonego w przytoczonym wyżej artykule 6 ust 1 pkt.
6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Ponadto, jak wskazuje doktryna, „Nielegalne
porozumienia muszą być co do zasady zawierane między podmiotami, które cieszą się
niezależnością, w konsekwencji – mogą podjąć samodzielne decyzje”730.
Z powyższym problemem wiąże się także kwestia związana z potencjalnym
nadużywaniem pozycji dominującej na lokalnym rynku właściwym dostawców energii
elektrycznej, poprzez przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych do
729

https://www.gov.pl/documents/33372/436746/Klastry_energii_-_warto_wiedzie%C4%87_wi%C4%99cej.pdf
/c2b7ccc3-c268-a102-26d1-a9f3a18dfc36, stan na dzień 12/02/2018 r. godz. 22:27.
730
A. Stawicki Art.6 [Zakaz zawierania antykonkurencyjnych porozumień] [w:] A. Stawicki, E. Stawicki Ustawa
o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Wyd. II.
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powstania, bądź rozwoju konkurencji, zawarta w art. 9 ust. 2 pkt. 5 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów. Sąd Najwyższy, w postanowieniu z dnia 27 listopada 2014 r. sygn.
akt. III SK 21/14 zauważył, iż przyznanie wyłączności na realizację usług z zakresu zadań
użyteczności publicznej przeciwdziała powstaniu warunków niezbędnych do rozwoju
konkurencji cenowej731.
W związku z tym, należy mieć na uwadze regulację art. 8 ust. 1 wspomnianej powyżej
ustawy, który mówi wprost, iż zakazu określonego w art. 6 ust. 1., nie stosuje się do
porozumień, które jednocześnie m.in. przyczyniają się do polepszenia produkcji, dystrybucji
towarów lub do postępu technicznego lub gospodarczego. Wspomniany w powyższym
przepisie postęp techniczny lub gospodarczy jest jednym z celów zakładania klastra energii.
Ów rozwój, zagwarantowany dzięki udziałowi jednostek naukowych, ma bezpośrednio
przełożyć się na jakość świadczonych, względem innych interesariuszy, usług oraz,
jak wskazuje doktryna, „korzyści gospodarcze związane z zawarciem porozumienia powinny
mieć obiektywny charakter.”732 Jednoznaczna, generalna ocena charakteru porozumienia,
z uwagi na daleko idącą indywidualizację klastrów energii, jest jednak niemożliwa. Powinna
zaś być dokonywana osobno dla każdej instytucji. Biorąc pod uwagę powyższe cechy, nie
sposób zająć stanowiska w sprawie ewentualnego naruszania zakazu dotyczącego porozumień
niespełniających zasad uczciwej konkurencji. Oceny takie, winny być dokonywane
w praktyce poprzez każdorazową ocenę poszczególnych klastrów energii.
Nie bez znaczenia pozostaje w tym miejscu także kwestia znaczącej liberalizacji
współpracy uczestników porozumienia klastrowego. Zgodnie z pierwotnym brzmieniem
art. 38a ust. 1, wykonywanie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy
– Prawo energetyczne, w ramach klastra energii było realizowane na podstawie koncesji
wydanej dla koordynatora klastra energii lub w ramach wpisu koordynatora klastra do rejestru,
o którym mowa w art. 7 lub art. 23 lub art. 34733. Wspomniana wyżej regulacja wywoływała
niebagatelne skutki dla interesariuszy klastra. Pozorne ułatwienie działalności, poprzez
wykonywanie jej w ramach koncesji przyznawanej koordynatorowi klastra energii tworzyła
lukę dla przedsiębiorstw, które na skutek okoliczności określonych w art. 33 ust. 3 ustawy
Prawo energetyczne, nie mogły samodzielnie uzyskać koncesji. Ponadto, w przypadku

731

Postanowienie SN z dnia 27 listopada 2014 r., sygn, akt III SK 21/14
A. Stawicki Art. 8[Indywidualne i grupowe wyłączenie spod zakazu zawierania porozumień
antykonkurencyjnych] [w:] A. Stawicki, E. Stawicki Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz.
Wyd. II.
733
art. 1 pkt 17) ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 925).
732
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likwidacji klastra energii, przedsiębiorstwa wykonujące swoją działalność musiałyby czasowo
wstrzymać swoją działalność do czasu uzyskania własnych koncesji na działalność nią
objętych734.
Uchylenie powyższego obowiązku ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw735 zabezpieczyło interesy
przedsiębiorstw,

wzmacniając

ich

pozycję

kosztem

koordynatora

klastra

energii.

Dzięki dokonanym zmianom interesariusze wykonują działalność w ramach własnej koncesji,
niejako uniezależniając się od ustawowego organu klastra.
3.1 Kontrola i nadzór nad klastrem energii
Mimo braku wyraźnej regulacji ustawowej dotyczącej kontroli i nadzoru nad klastrami energii,
podlegają one kontroli ze strony Ministerstwa Energii oraz kontroli wewnętrznej sprawowanej
przez koordynatora klastra oraz samych interesariuszy porozumienia.
Ustawodawca nie wskazał organów, które pełniłyby funkcję kontrolera czy nadzorcy
klastrów energii. Brak osobowości prawnej porozumienia klastrowego zawęża także grono
potencjalnych podmiotów, których kompetencje pozwalałyby na przeprowadzanie kontroli czy
stosowania uprawnień nadzorczych. W związku z charakterem klastra energii autor uważa,
zgodnie z poglądami zawartymi w literaturze przedmiotu736, że w przypadku kontroli
i nadzoru klastra należy ją przedstawić w dwóch aspektach – wewnętrznym i zewnętrznym737.
W znaczeniu wewnętrznym można wyodrębnić kontrolę indywidualną i kolegialną.
Bez wątpienia kontrola wewnętrzna kolegialna sprawowana jest przez samych uczestników
klastra, w ich interesie bowiem leży prawidłowe działanie porozumienia opierające się na
równoważeniu interesów poszczególnych podmiotów wchodzących w jego skład738.
Swego rodzaju kontrolę wewnętrzną indywidualną połączoną z nadzorem sprawuje sam
koordynator klastra energii. W jego gestii leży zapewnienie właściwej pracy klastra energii,
posiada też niekiedy uprawnienia mobilizujące uczestników porozumienia do wykonywania
zadań na rzecz porozumienia.
Niejednoznacznie można za to określić kontrolę zewnętrzną, którą sprawują podmioty
spoza porozumienia klastrowego.

734

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., WiseEuropa, Atmoterm S.A., Krajowy Instytut Energetyki
Rozproszonej Koncepcja funkcjonowania klastrów energii w Polsce, Warszawa: Ministerstwo Energii 2017.
735
Dz.U. 2018 poz. 1276.
736
B. Bembenek Nadzór klastrowy w kształtowaniu bezpieczeństwa ekonomicznego klastra [w:] Prace naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 487/2017.
737
Ibidem.
738
Ibidem.
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Wobec organizowanych przez Ministerstwo Energii konkursów dla klastrów energii,
można zaryzykować postawienie tezy, iż kontrola zewnętrzna nad klastrami energii leży
w gestii tegoż Ministerstwa. Przeprowadzany konkurs dla klastrów energii dotyczy bowiem
nagrodzenia porozumień klastrowych, które spełniają ustawowe wymogi dotyczące
przedmiotowej instytucji, a ich działalność pozwala na zaspokajanie lokalnych potrzeb
energetycznych739. Klastry, które najlepiej spełniają ustawowe oraz ekonomiczne kryteria
są nagradzane wpisem na listę prowadzoną przez Ministerstwo Energii oraz uzyskują certyfikat
pilotażowego klastra energii. Uzyskanie tytułu pilotażowego klastra nie niesie jednak ze sobą
żadnych wymiernych korzyści, zaś jego nieuzyskanie może skłonić interesariuszy
do modyfikacji porozumienia.
3.2 Regulacja podatkowa
Z uwagi na swoją istotę, klastry energii nie są opodatkowane jako wyszczególnione podmioty
czy też instytucje. Z całą stanowczością należy zaznaczyć, iż brak osobowości prawnej
powoduje, iż uczestnicy klastra są opodatkowani samodzielnie jako poszczególne podmioty,
nie zaś jako jedna grupa, zbiór współpracujących interesariuszy. W perspektywie współpracy
w ramach porozumienia klastrowego, sytuacja przedsiębiorstw nie ulega zmianie.
4. Zakończenie
Jak zostało zaprezentowane powyżej, klastry energii są stosunkowo młodym tworem
prawnym, którego lakoniczna regulacja stwarza pewne problemy faktyczne dotyczące
charakteru współpracy objętych nim przedsiębiorstw. Pozostawienie przedsiębiorcom znacznej
swobody i względna swoboda wewnętrznej regulacji, nie sprzyja ujednoliceniu instytucji
klastra. Brak takowej sprawia, iż porozumienia klastrowe, w perspektywie czasu,
z uwagi na pewną nieprzewidywalność, mogą przestać być atrakcyjne dla zainteresowanych
innowacjami przedsiębiorstw. Z całą stanowczością należy także wskazać, iż cechujące się
znacznym indywidualizmem klastry, winny być oceniane jednostkowo przez pryzmat
przepisów dotyczących ochrony konkurencji na konkretnym rynku wewnętrznym.
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ENERGY CLUSTERS AS AN INSTRUMENT OF OPTIMIZATION OF BUSINESS
CONCERNS CO-OPERATION
Summary: This work presents the regulation of energy clusters through the prism of currently
applicable provisions on the protection of competition and consumers. This study concerns the
regulation of energy clusters and their impact on cooperation within the agreement. The research goal
of the article is to describe the nature of cooperation included by the cluster of enterprises by analyzing
the current legal status together with doctrinal views on selected issues applicable to cluster agreements.
In the considerations made at work, the author indicates that energy clusters can not be in genere
classified as agreements breaching competition.
Keywords: Energy cluster, concerns agreements, dispersed energy sources.
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