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SŁOWO WSTĘPNE

Z przyjemnością polecam Państwu lekturę trzeciego już „Przeglądu Prawniczego” – periodyku, który zbiera najlepsze teksty studentów i doktorantów prawa.
Oprócz aspektów ściśle naukowych, publikacja ta cenna jest także ze względu na
to, że daje możliwość poznania nowego pokolenia elity intelektualnej. Analizując
tematy artykułów tego numeru, dowiadujemy się, czym interesują się młodzi prawnicy, w czym upatrują swoją przyszłość, a zarazem, jakie potrzeby rynku i klientów
są aktualne.
A zatem przede wszystkim zawiłości prawa gospodarczego i pracowniczego, ale
także przepisy dotyczące służby zdrowia. To żelazne i ponadczasowe kwestie, evergreeny, których atrakcyjność doceniają teoretycy i praktycy w jednakowy sposób.
Rozwój obu dziedzin generuje stale nowe pytania, na które trzeba odpowiedzieć.
Znamienne są tematy związane z odnawialnymi źródłami energii – ekologia to już
nie tylko moda, to realne zadania i problemy do rozwiązania. Smutnym znakiem
czasów jest zainteresowanie terroryzmem lotniczym, zbierającym czarne żniwo na
świecie. Polska wydaje się jeszcze mniej zagrożonym krajem, a jednak nie możemy
mamić się złudnym poczuciem bezpieczeństwa.
Lektura tekstów każe także zadać kłam niesprawiedliwej opinii o obecnym
poziomie studentów i ich pędzie do zaspokajania jedynie materialnych potrzeb.
Młodzi ludzie mają głód wiedzy i cenią sobie naukowe osiągnięcia, pragną pogłębiać znajomość prawa i dostrzegają rolę specjalizacji w danej dziedzinie. Prawnik, a szczególnie adwokat musi być omnibusem, ale omnibusem ze specjalnością w wybranym temacie. Coraz ciaśniejszy rynek usług prawniczych wymusza na
adwokatach poszukiwanie nisz, w których specjalista jest na wagę złota. Obserwując aktywność studentów, aplikantów i młodych adwokatów, patronując ich inicjatywom, ze spokojem myślę o ich przyszłości.
Wielu spośród studentów prawa zostanie praktykującymi zawód adwokatami.
Elokwentni, o szerokich horyzontach, ale i bogaci w szczegółową wiedzę, chętni do
pokazywania efektów swojej pracy naukowej i publicystycznej młodzi adwokaci to
nadzieja Adwokatury. To młode pokolenie będzie kształtować wizerunek naszego
zawodu, nie tylko poprzez ciężką pracę w kancelariach i na salach sądowych, ale
także w przestrzeni publicznej i mediach. W nadchodzących latach konkurencja
na rynku pracy zwiększy się nie tylko ze względu na wzrost liczby adwokatów, ale
także poprzez nowe uprawnienia radców prawnych. Adwokaci, świadomi swojej
renomy, muszą troszczyć się o to, by również społeczeństwo nie zapomniało o niezastępowalnym charakterze naszego zawodu.
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Żywię również nadzieję, że spośród autorów tekstów wyłonią się w przyszłości
znakomici wykładowcy, teoretycy, których dorobek naukowy będzie podstawą do
rozwoju kolejnych pokoleń. Redakcji „Przeglądu Prawniczego” gratuluję zarówno
inicjatywy, jak i wytrwałości w jej realizacji. Liczę na to, że w przyszłym roku Czytelnicy otrzymają czwarty zeszyt znakomitych tekstów.
Życzę owocnej i przyjemnej lektury.
Adw. Andrzej Zwara
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
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PROBLEMATYKA DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH
NA RZECZ SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH NA PODSTAWIE
ART. 295 I 486 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH1
(ACTIO PRO SOCIO ) – ZAGADNIENIA WYBRANE

1. Wprowadzenie
Współcześnie w spółkach kapitałowych ścierają się różne grupy interesów, dochodzi do różnych uwikłań majątkowych i osobistych. W pewnych sytuacjach, kiedy
spółce kapitałowej, czyli spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej wyrządzona jest szkoda, kompetentne organy mogą nie być zainteresowane wytoczeniem powództwa odszkodowawczego. By takich sytuacji uniknąć, ustawodawca
wprowadził instytucję actio pro socio.
Celem niniejszego artykułu jest analiza najważniejszych zagadnień związanych
z tym powództwem, tj. jego przedmiotu, przesłanek materialno- i formalnoprawnych jego wytoczenia, jak i instrumentów służących ochronie pozwanego przed
wytaczaniem nieuzasadnionych powództw actio pro socio. Jak zostanie wykazane
w tym opracowaniu, przedmiotowe zagadnienia budzą wątpliwości oraz wywołują
istotne problemy praktyczne, których próba choć częściowego rozwiązania przyświeca autorowi niniejszego artykułu.

2. Cel i charakter instytucji actio pro socio
Trzeba mieć świadomość, iż wyrządzenie szkody spółce kapitałowej nierzadko
pośrednio oddziałuje na sytuację majątkową wspólników, dlatego też w pełni uzasadnione jest prawo do dochodzenia odszkodowania na rzecz spółki przyznane przez
ustawodawcę wspólnikom (art. 295 § 1 k.s.h. oraz art. 486 § 1 k.s.h.) oraz akcjonariuszom, a także innym osobom, którym przysługuje inny tytuł do udziału w zyskach
1

Ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037
z późn. zm.).
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i podziału majątku spółki. Uprawnienie to stanowi więc istotny środek nadzoru na
wypadek bierności organów, które zostały powołane do dbania o interes spółki2.
Instytucja actio pro socio w literaturze przedmiotu jest różnie określana i poddawana różnym kwalifikacjom. Najczęściej bywa ona zaliczana do uprawnień organizacyjnych (korporacyjnych), przysługujących wspólnikowi (akcjonariuszowi i innym
uprawnionym podmiotom)3. Jednak niektórzy przedstawiciele doktryny proponują
inną kwalifikację tej instytucji, zaliczając ją do uprawnień korporacyjnych o charakterze procesowym, czyli określają ją mianem roszczenia procesowego lub prawa do
powództwa o ukształtowanie lub zasądzenie4.
Odnosząc się natomiast do celu tejże instytucji, wskazać należy, iż ma ona zapewnić skuteczny środek nadzoru korporacyjnego wspólnikowi dysponującemu nawet
minimalnym udziałem i prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na
rzecz poszkodowanej spółki, bowiem taki wspólnik ma prawo działać wbrew wspólnikom większościowym, ponieważ by wytoczyć powództwo odszkodowawcze actio
pro socio, nie jest potrzebne podjęcie uchwały przez wspólników. Wielce prawdopodobne jest, iż wspólnicy większościowi w pewnych sytuacjach będą działać w porozumieniu z organami spółki na jej szkodę, np. poprzez wytransferowanie majątku
spółki na prywatne konta członków zarządu5.
Reasumując, ratio legis wprowadzenia instytucji actio pro socio do Kodeksu spółek
handlowych stanowi potencjalne uwikłanie członków kompetentnych organów spółki
w rozmaite powiązania majątkowe i personalne, często o niezmiernie skomplikowanym charakterze, które mogą powodować brak zainteresowania z ich strony wnoszeniem powództw odszkodowawczych na rzecz spółki, skoro w przedmiotowych
postępowaniach oni sami mogliby się znaleźć po stronie pozwanej6.

2

3

4

5

6
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Por. K. Strzelczyk, Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych na rzecz spółek kapitałowych na podstawie
art. 295 i 486 Kodeksu spółek handlowych (actio pro socio) – wybrane zagadnienia, w: Aurea Praxis. Aurea Theoria. Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Erecińskiego, t. 1, Warszawa 2011,
s. 611-612.
Por. K. Bilewska, Dochodzenie roszczeń spółki kapitałowej przez wspólników (actio pro socio), Warszawa 2008, s. 81; K. Oplustil, Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, Warszawa 2010, s. 742 i nn.
Np.: A. Hebert, w: S. Sołtysiński (red.), System prawa prywatnego. Prawo spółek kapitałowych.
T. 17a, Warszawa 2010, s. 356; taki charakter mają również np. uprawnienie do wszczęcia
postępowań sądowych o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania rachunkowości oraz
działalności spółki (art. 223 k.s.h.), powództwo o uchylenie lub stwierdzenie nieważności
uchwał zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy (art. 249, art.
252 w związku z art. 250 oraz art. 422 § 1 i art. 425 w związku z art. 422 § 1 k.s.h.), co
prawda w tych kategoriach spraw na podstawie orzeczenia sądu zmieniają się obowiązki stron
procesu, natomiast w odniesieniu do actio pro socio wskutek wydania orzeczenia sądowego
zmianie ulegają obowiązki stron stosunku prawnego, który łączy spółkę z osobami trzecimi
(zob. K. Strzelczyk, Dochodzenie..., s. 612).
M. Barczak, Powództwo o naprawienie szkody wyrządzonej spółce z o.o., Prawo Spółek 2006, nr 7-8,
s. 18.
K. Strzelczyk, Dochodzenie..., dz. cyt., s. 14.

Problematyka dochodzenia roszczeń odszkodowawczych…

3. Przedmiot powództwa
Zgodnie z brzmieniem przepisów art. 295 § 1 oraz art. 486 § 1 k.s.h. przedmiot
powództwa wspólnika stanowi naprawienie szkody, a więc niniejsze przepisy odnoszą
się do odpowiedzialności odszkodowawczej. Ustawodawca w wyżej wymienionych
przepisach nie konkretyzuje pojęcia szkody, tak więc niniejsze regulacje można odnosić zarówno do szkód majątkowych, jak i niemajątkowych, wynikłych zarówno ze
zobowiązania kontraktowego, jak i wywołanego czynem niedozwolonym. Wydaje się,
iż brak przekonujących argumentów, by ograniczać zakres zastosowania przedmiotowego powództwa jedynie do szkód, które zostały spowodowane w okolicznościach
uregulowanych w przepisach art. 292 i 293 k.s.h.7 W wyraźnej opozycji do takiego
zawężania zastosowania art. 295 k.s.h. stoi wykładnia systemowa, bowiem w niniejszym przepisie nie zostały zamieszczone przez ustawodawcę jakiekolwiek odwołania
do konkretnych przepisów k.s.h. oraz innych ustaw, z czego wynika, że actio pro socio
może zostać wytoczone w związku z jakąkolwiek szkodą wyrządzoną spółce bez
względu na podstawę odpowiedzialności8. Mając to na uwadze, za nietrafny uznać
należy pogląd zaprezentowany przez Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia
28.09.2005 r.9 W orzeczeniu tym Sąd Apelacyjny stwierdził, że skoro zasady odpowiedzialności cywilnej – w tym kontraktowej – reguluje Kodeks cywilny10, to bez wątpienia rozdział Kodeksu spółek handlowych zatytułowany „Odpowiedzialność cywilnoprawna” odnosi się jedynie do odpowiedzialności cywilnoprawnej, która została
objęta hipotezami poszczególnych przepisów, które znajdują się w tym rozdziale.
Przeciw takiej interpretacji przemawia również treść art. 2 k.s.h., nie ulega bowiem
wątpliwości, iż w przypadku actio pro socio natura stosunku prawnego zdecydowanie
przemawia za odpowiednim stosowaniem przepisów Kodeksu cywilnego.
Z drugiej jednak strony nie jest zupełnie pozbawiony sensu pogląd przedstawiany
w literaturze przedmiotu, wskazujący, iż w ramach wykładni systemowej, mającej na
celu określenie zakresu zastosowania instytucji actio pro socio, należy brać pod uwagę
przedmiotowy zakres samego k.s.h., w którym zostało uregulowane tworzenie, organizacja, funkcjonowanie i przekształcanie spółek handlowych11, co ma oznaczać, iż
tylko taki może być zakres regulacji dotyczących odpowiedzialności cywilnoprawnej
zawartych w tej ustawie. Mają to potwierdzać odesłania, które są zawarte w art. 512
§ 2, art. 526 § 3 oraz art. 548 § 3 k.s.h., które odnoszą się do odpowiedzialności

7

8
9
10
11

Np.: A. Szajkowski, M. Tarska, w: S. Sołtysiński, A. Szumański, J. Szwaja i in., Kodeks spółek
handlowych. T. 2, Komentarz do art. 151-300, Warszawa 2014, s. 941; T. Szczurowski, w: Z. Jara
(red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, s. 1157; M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2014, s. 560. Odmiennie: K. Bilewska, Dochodzenie..., dz. cyt., s. 91;
K. Strzelczyk, w: T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz.
T. 3, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2011, s. 697.
T. Szczurowski, w: Z. Jara (red.), Kodeks..., dz. cyt., s. 1157.
I Aca 597/05, OSA w Katowicach, nr 4, poz. 9.
Dz.U. z 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.
Por. art. 1 § 2 k.s.h.
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odszkodowawczej funkcjonariuszy, do przepisów zawartych w rozdziale o odpowiedzialności cywilnoprawnej12.
Niektórzy przedstawiciele doktryny wskazują, iż przepisy regulujące powództwo
pro socio mają charakter wyjątkowy, stanowią odstępstwo od zasady, że uprawnienie polegające na dochodzeniu odszkodowania realizuje poszkodowany, czyli w tym
przypadku konkretna spółka kapitałowa, i jako takie powinny być interpretowane
ściśle w myśl zasady Exceptiones non sunt extentendae13. Argumentacja ta jednak w pełni
nie przekonuje, bowiem jak się wydaje, przywoływane wyżej przepisy stanowią szczególne regulacje odnoszące się do funkcjonariuszy spółki, a nie do odpowiedzialności
cywilnej wobec spółek kapitałowych w ogólności, tak więc tak sformułowane konkluzje należy uznać za zbyt daleko idące.
Za w pełni przekonujące z kolei należy uznać stanowisko niezawężające ani przedmiotowo, ani podmiotowo odpowiedzialności odszkodowawczej, która może być
dochodzona przez wykorzystanie powództw z art. 295 i 486 k.s.h. w myśl zasady
Lege non distinguente nec nostrum est distinguere, tak więc actio pro socio ma zastosowanie
do szkód wyrządzonych spółce przez członków organów spółki lub likwidatorów,
jak i przez inne osoby, bez względu na to, czy wyrządzona szkoda wynika ze zobowiązania kontraktowego czy deliktowego. Nie ulega więc wątpliwości, jak słusznie
stwierdza R. Pabis, iż przedmiotowa instytucja może być wykorzystywana w okresie
normalnego funkcjonowania spółki, jak również w okresie jej likwidacji14. Natomiast
należy poprzeć pogląd, iż stosowanie actio pro socio nie jest dopuszczalne od chwili
ogłoszenia upadłości spółki kapitałowej15. Takie rozumowanie znajduje uzasadnienie
w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze16, zgodnie z którym w takiej sytuacji postępowania sądowe lub administracyjne mogą zostać
wszczęte lub być dalej prowadzone jedynie przez syndyka lub przeciwko niemu,
natomiast w przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu takie
uprawnienia, zgodnie z art. 132 ust. 1 PrUpN, posiadają syndyk, nadzorca sądowy
lub zarządca.

4. Formalna legitymacja czynna do wytoczenia actio pro socio
Art. 295 k.s.h. legitymację czynną do wytoczenia actio pro socio przyznaje każdemu
wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i to bez względu na liczbę
posiadanych udziałów, natomiast art. 486 k.s.h., który odnosi się do spółki akcyj12

13

14
15

16

12

Zwraca na to uwagę T. Siemiątkowski w: Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitałowych, Warszawa 2007, s. 265. Pogląd taki popiera również K. Strzelczyk w: Dochodzenie...,
dz. cyt., s. 616-617.
Tamże, s. 617. Referowane poglądy kompiluje M. Barczak w: M. Barczak, Powództwo..., dz. cyt.,
s. 18.
Por. R. Pabis, Spółka z o.o., Warszawa 2004, s. 512.
Por. A. Szajkowski, M. Tarska, w: S. Sołtysiński, A. Szumański, J. Szwaja i in., Kodeks...,
dz. cyt., s. 941.
Dz.U. z 2003 r. Nr 60 poz. 535 z późn. zm.
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nej, rozszerza katalog podmiotów uprawnionych do wytoczenia tego powództwa
o osoby, którym służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub w podziale majątku
spółki17. Szerszy krąg podmiotów uprawnionych do wytoczenia powództwa stanowi
jedyną różnicę dotyczącą powództw pro socio pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a spółką akcyjną, poza tym przepisy art. 295 i art. 486 k.s.h. są tożsame. Wskazać należy, iż wspólnik (akcjonariusz) lub osoba posiadająca inny tytuł
uczestnictwa w zyskach lub podziale spółki przedmiotowe powództwo wytacza we
własnym imieniu, ale na rzecz spółki, przez co actio pro socio jest zaliczane do tzw.
powództw derywatywnych. Wynika z tego oczywista konkluzja, że wszelkie koszty
postępowania ponosi wspólnik.
Za w pełni trafny należy uznać pogląd, iż korzystając z tego uprawnienia, wspólnik lub inny podmiot tym działaniem łączy uprawnienia menedżerskie, które co
do zasady zostały powierzone zarządowi, oraz funkcje właścicielskie. Należy uznać,
iż sytuacja ta znajduje odpowiednie uzasadnienie w sferze ekonomicznej, bowiem
to każdy wspólnik jest współwłaścicielem majątku spółki i ostatecznie bezczynność
kompetentnych organów spółki oddziałuje na sytuację finansową wspólnika18. Warto
dodać, iż K. Kruczalak wyraża pogląd, iż nie ma żadnych przeszkód, by powództwo
z art. 295 (486) k.s.h. zostało wytoczone przez kilku wspólników19. Taki pogląd jednak nie przekonuje, o czym niżej.
Dla wytoczenia powództwa odszkodowawczego przez wspólnika nie ma również
znaczenia ani liczba posiadanych udziałów (akcji), ani też to, w jaki sposób wspólnik
głosował nad uchwałą o udzieleniu absolutorium, bowiem w przedmiotowym przepisie ustawodawca nie formułuje żadnych wymogów w tym zakresie. Zasadne jest
również twierdzenie, iż wspólnik wytaczający powództwo staje się stroną procesową
ze wszystkimi tego konsekwencjami, np. koniecznością uiszczenia kosztów sądowych,
ewentualnym zasądzeniem kosztów procesu na jego rzecz w przypadku wygrania
sprawy20.
Formalny status powoda w chwili wytaczania powództwa wydaje się nie budzić
wątpliwości, jednakże nie jest do końca jasne, czy powód w całym toku postępowania
musi posiadać status wspólnika (akcjonariusza), by nie utracić formalnej legitymacji
czynnej i jakie ewentualna utrata formalnej legitymacji czynnej będzie powodować
implikacje. W tej kwestii przedstawiciele doktryny nie mają zgodnych poglądów.

17

18

19
20

Przez określenie inne tytuły uczestnictwa należy rozumieć np. świadectwa założycielskie, tak więc ich posiadacze będą również posiadać formalną legitymację czynną do wytoczenia powództwa odszkodowawczego na rzecz spółki (Por. A. Szajkowski,
M. Tarska, w: S. Sołtysiński, A. Szumański, J. Szwaja i in., Kodeks spółek handlowych. T. 3,
Komentarz do art. 301-490 k.s.h., Warszawa 2014, s. 1930).
Por. M. Jagodziński, A. Guzewicz, Odpowiedzialność z tytułu wytoczenia nieuzasadnionego powództwa pro socio, PPH 2013, nr 2, s. 37.
Zob. K. Kruczalak, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2001, s. 447.
Tak R. Pabis, w: J. Bieniak i in., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2012, s. 1012.
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Analizę tego praktycznego problemu warto rozpocząć od przedstawienia poglądów Sądu Najwyższego, który do tej kwestii odniósł się w Uchwale z 23.02.2005 r.21,
w której stwierdził, iż „Osoba, która jako wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wytoczyła powództwo o odszkodowanie na podstawie art. 294 § 1 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 r. – Kodeks
handlowy (Dz.U. Nr 57 poz. 502 ze zm.) traci w tym procesie legitymację czynną po
wykluczeniu jej ze spółki prawomocnym wyrokiem sądowym”.
Pogląd ten jest szeroko komentowany i aprobowany przez przedstawicieli
doktryny, którzy podzielają argumentację Sądu Najwyższego przedstawioną
w uzasadnieniu. W pierwszej kolejności SN wskazuje, iż ustawa posługuje się
pojęciem „wspólnik” bez względu na fazę postępowania. Po drugie, powód, utraciwszy status wspólnika, traci również interes prawny w wytoczeniu powództwa
o odszkodowanie na rzecz spółki. Logiczny jest również pogląd Sądu Najwyższego,
iż utrata legitymacji procesowej przez jednego ze wspólników w żadnej mierze nie
narusza uprawnień pozostałych. Ponadto SN podkreśla wyjątkowy charakter tego
uprawnienia, a w związku z tym nie powinno być ono interpretowane rozszerzająco
oraz z uwagi na to, iż jest to uprawnienie o charakterze korporacyjnym, jako takie
wygasa po utracie statusu wspólnika przez powoda22.
Nie można do końca zgodzić się z przywołanymi wyżej poglądami Sądu Najwyższego. Najbardziej logiczne z praktycznego punktu widzenia wydaje się badanie legitymacji procesowej czynnej na moment doręczenia pozwu pozwanemu, nie
ma wymogu, by powód pozostawał w stosunku spółki już w momencie zaistnienia szkody. Natomiast jeśli po doręczeniu pozwu powód utraci status wspólnika
z jakiejkolwiek przyczyny, okoliczność ta w żaden sposób nie wpłynie na tok toczącego się postępowania. Takie rozumowanie znajduje uzasadnienie m.in. w art. 192
pkt 3 k.p.c.23 zastosowanym per analogiam24. Wskazać również należy, jak słusznie
zauważa T. Szczurowski, że sytuacja legitymacji procesowej w toku procesu stabilizuje się w chwili doręczenia pozwu pozwanemu. Przeciwne stanowisko naraziłoby
wspólnika (akcjonariusza) na niebezpieczeństwo konieczności pokrycia kosztów
postępowania, również w sytuacji, w której przestał być wspólnikiem spółki, a co za
tym idzie, stracił interes prawny w wytoczeniu powództwa, bowiem z ewentualnej
wygranej w procesie w takim przypadku nie otrzymałby żadnej korzyści z uwagi na
brak tytułu do udziału w zysku spółki25.
Zastanawiające są również konsekwencje wytoczenia powództwa przez wspólnika
dla legitymacji procesowej czynnej spółki. Również w tej kwestii brak jednolitości
21

22

23

24

25
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III CZP89/04, OSN 2006, nr 1, poz. 6. Wskazać należy, iż orzeczenie to zostało wydane jeszcze na kanwie Kodeksu handlowego, jednakże regulacja była tożsama.
Poglądy te popiera m.in. K. Strzelczyk (zob. K. Strzelczyk, w: T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz
(red.), Kodeks..., dz. cyt., s. 697), M. Barczak (zob. M. Barczak, Powództwo..., dz. cyt., s. 19).
Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296
z późn. zm.).
Tak np.: K. Bilewska, Dochodzenie..., dz. cyt., s. 196-197; T. Szczurowski, w: Z. Jara (red.),
Kodeks..., dz. cyt., s. 1159.
Tamże.
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poglądów przedstawicieli doktryny. Kwestią budzącą wątpliwości jest bowiem, czy
w przypadku wytoczenia powództwa przez wspólnika dochodzi do zawisłości sporu,
czy z uwagi na brak tożsamości stron również pozostali wspólnicy, jak i spółka mogą
wytoczyć kolejne powództwa.
Pierwszy pogląd przewiduje, iż mimo wytoczenia powództwa przez wspólnika,
także spółka, jak i pozostali wspólnicy mogą wystąpić z powództwem odszkodowawczym26. Taki pogląd wydaje się budzić uzasadnione wątpliwości, bowiem może
to doprowadzić do wielokrotnego zasądzania odszkodowania na rzecz spółki za spowodowanie tej samej szkody. Bardziej praktyczne wydaje się przyznanie spółce chcącej przyłączyć się do postępowania statusu interwenienta ubocznego samoistnego,
bowiem wyrok w procesie zainicjowanym przez wspólnika przyniesie bezpośrednie
konsekwencje w stosunku do spółki, tak więc ona jest bezpośrednio zainteresowana
rozstrzygnięciem takiego procesu. Zgodnie z art. 81 k.p.c., w takim przypadku znajdują zastosowanie przepisy o współuczestnictwie jednolitym. Wskazać należy, iż
czynności procesowe działających współuczestników jednolitych wywołują skutki
prawne również wobec niedziałających. Do zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia
albo uznania powództwa potrzeba zgody wszystkich współuczestników, tj. wspólnika
oraz spółki27. Wydaje się również uzasadnione, by po wytoczeniu powództwa odszkodowawczego przez konkretnego wspólnika, każdy z pozostałych wspólników mógł
przystąpić do postępowania jako interwenient uboczny samoistny, z tych samych
względów, co spółka przystępująca do postępowania.

5. Materialne przesłanki wystąpienia z powództwem pro socio
Do materialnych przesłanek wytoczenia actio pro socio przez wspólnika na podstawie art. 295 (486) k.s.h. zalicza się bezczynność organu oraz upływ rocznego terminu
od ujawnienia szkody. Obydwie przesłanki wymagają szerszego omówienia. Bezczynność należy rozumieć jako niewytoczenie powództwa. W pełni uzasadnione jest
twierdzenie, iż nie może zostać ono zastąpione zawezwaniem do próby ugodowej
czy też wnioskiem o zabezpieczenie powództwa. Z bezczynnością spółki mamy do
czynienia zarówno w sytuacji, w której spółka nie wnosi żadnego pisma procesowego
(pozwu), jak i gdy przedmiotowe pismo jest zwracane ze względu na wystąpienie
braków formalnych, ponieważ zgodnie z art. 130 § 2 k.p.c. nie wywoła ono żadnych
skutków prawnych. Podobnie należy traktować umorzenie zawieszonego postępowania w I instancji, jak i cofnięcie pozwu przez spółkę bez względu na to, kiedy cofnięcie nastąpiło, mając bowiem na uwadze treść przepisów art. 182 § 2 oraz art. 203 § 2
zd. 1 k.p.c., w takich sytuacjach pozew nie wywoła żadnych skutków prawnych, które

26
27

Tamże, s. 1159-1160; M. Rodzynkiewicz, Kodeks..., dz. cyt., s. 561.
Tak np.: A. Lewandowski, w: Z. Koźma, M. Ożóg (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz,
Gdańsk 2012, s. 586.
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ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa28. W piśmiennictwie często się podnosi, że
w sytuacjach, w których odrzucenie pozwu jest powodowane brakiem przesłanek
procesowych, decydujących o tym, iż pozew jest bezwzględnie nieskuteczny, a więc
w sytuacjach, w których wywołanie z tą czynnością skutków materialnoprawnych jest
niemożliwe, również mamy do czynienia z bezczynnością29.
Nie może budzić wątpliwości, iż przyczyna bezczynności kompetentnych organów spółki pozostaje bez znaczenia30.
Jeśli chodzi o upływ rocznego terminu, do jego obliczania stosuje się przepisy
art. 110 i nast. Kodeksu cywilnego. Roczny termin liczy się od momentu ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę i bez znaczenia jest, czy w tym momencie
szkoda rzeczywiście powstała i czy znany jest sprawca31. W tym kontekście kluczowe
jest określenie, czym jest wiedza spółki o czynie wywołującym szkodę, by ustalić
moment, od którego należy obliczać roczny termin bezczynności spółki, którego
upływ jest konieczny dla skutecznego wytoczenia powództwa odszkodowawczego
przez wspólnika. W piśmiennictwie podnosi się, że miarodajna jest chwila, w której
spółka dowiedziała się o szkodzie, a więc dowiedział się podmiot uprawniony do
jej reprezentacji, przy czym nie jest konieczne, by była to wiedza członka zarządu.
Zdaniem R. Pabisa wystarczająca jest wiedza prokurenta32.
Zastanawiające są konsekwencje wytoczenia powództwa przez wspólnika przed
upływem rocznego terminu. Trafny wydaje się pogląd, iż takie powództwo powinno
zostać oddalone jako przedwczesne, co jednakże nie stoi na przeszkodzie, by
powództwo mogło zostać wniesione po raz kolejny, kiedy ustawowy termin już
upłynie33.

6. Egzekucja
Należy stwierdzić, że nie tylko spółka jako wierzyciel jest uprawniona do wszczęcia postępowania egzekucyjnego mającego na celu wyegzekwowanie zasądzonego
odszkodowania, lecz również wspólnik, który wytoczył powództwo odszkodowawcze na rzecz spółki. Za tym przemawiają przede wszystkim względy celowościowe,
bowiem członkowie zarządu spółki mogą nie być zainteresowani wykonaniem
wyroku, a sama instytucja actio pro socio ma na celu przede wszystkim przeciwdzia-

28
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33
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Tak np.: K. Strzelczyk, w: T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz (red.), Kodeks..., dz. cyt., s. 1390;
zob. też K. Bilewska, Dochodzenie..., dz. cyt., s. 252 i nn.; zob. też R. Pabis, Powództwo wspólnika
o naprawienie szkody wyrządzonej spółce, Prawo Spółek 2000, nr 12, s. 31.
Zob. K. Strzelczyk, Dochodzenie..., dz. cyt., s. 626-627.
Tak R. Pabis, Powództwo wspólnika..., dz. cyt., s. 31; K. Bilewska, Dochodzenie..., dz. cyt., s. 252.
Tak np.: A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 1-300 k.s.h., t. 1, Warszawa 2014,
s. 1360.
Por. T. Szczurowski, w: Z. Jara (red.), Kodeks..., dz. cyt., s. 1161; zob. też R. Pabis, Spółka...,
dz. cyt., s. 513.
Tak np.: T. Szczurowski, w: Z. Jara (red.), Kodeks..., dz. cyt., s. 1161.
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łać bezczynności organów spółki kapitałowej. Natomiast nie budzi wątpliwości, iż
wspólnik ma prawo egzekwować koszty postępowania, które pokrył34.

7. Ochrona interesów pozwanego na podstawie art. 295 i 486 k.s.h.
Zgodnie z art. 295 § 2 k.s.h. (art. 486 § 2 k.s.h.) na żądanie pozwanego, zgłoszone przy pierwszej czynności procesowej, sąd może nakazać złożenie kaucji na
zabezpieczenie pokrycia szkody grożącej pozwanemu. Wysokość i rodzaj kaucji sąd
określa według swojego uznania. W przypadku niezłożenia kaucji w wyznaczonym
przez sąd terminie pozew zostaje odrzucony.
Wniosek ten pozwany może zgłosić przy pierwszej czynności procesowej, co
należy interpretować, iż po dokonaniu pierwszej czynności procesowej pozwany traci
prawo do skutecznego żądania ustanowienia przez sąd kaucji na zabezpieczenie.
Wskazać należy, iż o sposobie i wysokości zabezpieczenia w postaci kaucji rozstrzyga
sąd według własnego uznania, tak więc zachodzi tutaj dyskrecjonalna władza sądu.
Na kaucji pozwanemu służy pierwszeństwo przed wszystkimi wierzycielami powoda.
Wskazać należy, iż na postanowienie sądu oddalające wniosek o złożenie kaucji na
zabezpieczenie, jak i na postanowienie nakazujące złożenie kaucji zażalenie nie przysługuje, jednakże można sobie wyobrazić sytuację, w której będzie ono przedmiotem
rozpoznania przez sąd II instancji w okolicznościach, o których mowa w art. 380
k.p.c., tj. w sytuacji, kiedy zostanie wykazany wpływ przedmiotowego postanowienia
na rozstrzygnięcie wydane w sprawie35.
Art. 295 § 4 k.s.h. (art. 486 § 4 k.s.h.) przewiduje odpowiedzialność odszkodowawczą powoda w sytuacji, gdy okaże się, iż powództwo było nieuzasadnione,
a powód działał w złej wierze lub dopuszczając się rażącego niedbalstwa. Z rażącym
niedbalstwem mamy do czynienia w sytuacji, gdy powód, wytaczając powództwo
odszkodowawcze na rzecz spółki, wytacza je bez zachowania należytej staranności,
natomiast działa on w złej wierze, gdy ma świadomość, iż powództwo jest oczywiście
nieuzasadnione, a mimo to wnosi pozew do sądu, czyli w sytuacji, kiedy ma świadomość, iż pozwany nie wyrządził spółce szkody36.

8. Podsumowanie
Instytucja actio pro socio została wprowadzona w celu przeciwdziałania bezczynności spółki w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych na jej rzecz. Jak wykazano powyżej, powództwa takie mogą dotyczyć wszelkich szkód wyrządzonych
spółce przez nieograniczony krąg osób, czy to w związku z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem zobowiązania kontraktowego, czy w związku z deliktem.
34
35
36

K. Strzelczyk, w: T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz (red.), Kodeks..., dz. cyt., s. 704.
Tamże, s. 701.
Tak np.: K. Strzelczyk, Dochodzenie..., dz. cyt., s. 629-630.
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Wprowadzenie tej instytucji do k.s.h. znajduje szerokie uzasadnienie ekonomiczne
i celowościowe, co zostało szeroko omówione powyżej. Nie ulega wątpliwości, iż
actio pro socio jest istotnym narzędziem w rękach wspólników dla obrony ich wspólnych praw.
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Jakub Kulczyński
THE ISSUE OF COMPENSATION CLAIMS FOR THE BENEFIT OF CAPITAL
COMPANIES ON THE BASIS OF ART. 295 AND 486 OF THE CODE OF
COMMERCIAL COMPANIES (ACTIO PRO SOCIO) – SELECTED MATTERS

Summary
Actio pro socio is an instrument introduced to the Polish legal system in order to
provide associates of capital companies (either limited liability companies or joint-stock companies) with entitlement to pursue compensation claims for the benefit
of the aforementioned companies in the situations where a company incurs damages, but competent organs are not interested in bringing legal actions because their
personal interests are in contradiction with the well-being of the company. In articles 295 and 486 The Polish Code of Commercial Companies specifies formal and
material conditions under which actio pro socio can be exercised. The basic ones are
idleness of the competent organ and lapse of one year period since the damage
which the company incurred was disclosed. The associates, shareholders and others
who have the right to share the profits of the company are the only entities entitled
to pursue actio pro socio (a formal condition). The interpretation of the conditions
specified above is not always obvious and the doctrine is not unanimous as far as
construction of them is concerned. The article presents various points of view on
actio pro socio and the author struggles to decipher the regulations connected with
this claim. The article also refers to the execution of the verdict and protection of
the defendant against groundless claims.

Key words
actio pro socio, associate, capital companies, limited liability companies, joint-stock
companies, compensation, compensation claim, damage, idleness, The Code of
Commercial Companies.
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PROBLEM DOPUSZCZALNOŚCI KORZYSTANIA PRZEZ OSKARŻONEGO
Z PRAWA DO KŁAMSTWA W POLSKIM I NIEMIECKIM PROCESIE KARNYM
Łatwo i miło jest mówić prawdę [...]1

1. Wstęp
Zagadnienie prawa oskarżonego do kłamstwa było już podejmowane w literaturze, zarówno polskiej, jak i niemieckiej. Nie oznacza to jednak, że temat ten został
wyczerpany. Zasadniczo jest on związany z pozycją oskarżonego w postępowaniu,
toteż pozostaje w zainteresowaniu nauki prawa karnego, przede wszystkim procesowego, a w mniejszym stopniu materialnego. Zjawisko kłamstwa stanowi również
problem etyczny i filozoficzny.
Celem niniejszego artykułu jest analiza prawa do kłamstwa w polskim i niemieckim procesie karnym. Na gruncie prawa krajowego, jak też standardów międzynarodowych (Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r.
oraz Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r.) nie
ma wątpliwości co do tego, że w ramach prawa do obrony oskarżony może m.in.
milczeć oraz nie ma obowiązku dostarczania dowodów przeciwko sobie. Obiekcje
dotyczą natomiast pytania, czy oskarżony ma prawo do kłamstwa. Zanim jednak
przejdę do analizy przepisów w Polsce i w Niemczech, chciałbym poczynić kilka
uwag wprowadzających.
Słownik definiuje kłamstwo jako stwierdzenie niezgodne z rzeczywistością, wypowiedź z zamiarem wprowadzenia kogoś w błąd2. Potocznie kłamstwo jest rozumiane
jako przeciwieństwo prawdy. Kłamstwo jest zafałszowanym sądem3.
Arystoteles łączył kłamstwo ze złamaniem tzw. zasady środka, którym była prawdomówność. Według św. Augustyna kłamstwem była wypowiedź fałszywa obwieszczona z wolą wprowadzenia w błąd. Św. Tomasz nie przejął drugiego członu tej
definicji, rozumiejąc to pojęcie jako wypowiedzenie czego innego niż się myśli.
1
2
3

M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, Warszawa 1988, s. 37.
M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa 1978, s. 938.
W. Chudy, Filozofia kłamstwa, Warszawa 2003, s. 34.
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U Grocjusza kłamstwem było wypowiedzenie zdania fałszywego, gdy mówiący wiedział, że jest ono fałszywe, w celu narzucenia tego zdania odbiorcy jako prawdziwego
i wyrządzenia mu szkody, naruszając jego prawo do uznania zdania przeciwnego4.
Kant w swoich rozważaniach stwierdził, że kłamstwo jest jedynie umyślną nieprawdziwą deklaracją wobec innego człowieka, poza zakresem definicji pozostawił zaś
konieczność szkodliwości. Uczynił tak, gdyż według niego kłamstwo zawsze szkodziło innym, w ogóle szkodziło człowieczeństwu (Menschheit)5.
Rozważania sprowadzają się do rozróżnienia dwóch uprawnionych definicji kłamstwa, przy czym rozstrzygnięcie zawsze będzie zależeć od tego, czy ma ona obejmować sprzeczność pomiędzy myślą i ekspresją, czy też dodatkowo oszukanie drugiego
człowieka. Według pierwszego rozumienia kłamstwem będzie wypowiadanie rzeczy
we własnym przekonaniu fałszywych, natomiast według drugiego świadome wprowadzanie kogoś w błąd6. Nie uważam za celowe opowiedzenie się za którąkolwiek
z powołanych definicji. Mają one bowiem wspólną podstawę, a w praktyce znajdą
zastosowanie elementy każdej z nich. Nie ulega chyba wątpliwości, że kłamstwo jest
czymś złym, moralnie nagannym, pożądanym w najmniejszej ilości.
Na gruncie procedury karnej wskazać należy, że nasze dociekania z istoty rzeczy
pod względem podmiotowym ograniczone są do osoby oskarżonego sensu largo7.
Jakkolwiek możliwe jest składanie fałszywych oświadczeń przez pozostałych uczestników postępowania karnego, w szczególności świadków, to zagadnienie to wykracza
poza ramy niniejszego opracowania.
Omówienie problemu można rozpocząć od postawienia pytania, czy w ogóle
oskarżony na gruncie obowiązujących przepisów ma prawo do kłamstwa. Czy oskarżony ma prawo w toku procesu karnego do wypowiadania twierdzeń, co do których
jest przekonany o ich fałszywości? Odpowiedzi na to pytanie będziemy poszukiwać
w polskim i niemieckim Kodeksie postępowania karnego.

2. Prawo polskie
Polskie prawo procesowe, przyznając oskarżonemu prawo do składania wyjaśnień,
nie określa, czy wyjaśnienia mają być prawdziwe, czy fałszywe 8. Oskarżony może
składać wyjaśnienia, może również bez podania powodów odmówić odpowiedzi
4
5
6
7

8
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Tamże, s. 105-107.
G. Geismann, H. Oberer, Kant und das Recht der Lüge, Würzburg 1986, s. 36.
W. Chudy, Filozofia…, dz. cyt., s. 110.
Oskarżonym w szerokim znaczeniu jest także podejrzany, tj. osoba, co do której wydano
postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. Natomiast w ścisłym znaczeniu
oskarżonym jest osoba, przeciwko której wniesiono do sądu akt oskarżenia oraz osoba, co do
której prokurator złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. K. Marszał,
Proces karny. Zagadnienia ogólne, Katowice 2008, s. 211-212.
J. Agacka, Wyjaśnienia oskarżonego – pomówienie, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica
1994, nr 60, s. 122.
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na poszczególne pytania lub odmówić składania wyjaśnień, o czym winien zostać
pouczony (art. 175 § 1 k.p.k.). Treści wyjaśnień nie przesądza tym bardziej Konstytucja RP, mimo zawartego w niej prawa do obrony oskarżonego w postępowaniu
karnym (art. 42 ust. 2 Konstytucji9).
Na gruncie k.p.k.10 należy stwierdzić, że ustawodawca nie przesądził jednoznacznie kwestii kłamliwego wyjaśniania oskarżonego. Ustawa milczy na ten temat. Z jednej strony można by poczytywać to za obowiązek mówienia prawdy, skoro prawo
procesowe nie przewiduje uprawnienia do składania fałszywych wyjaśnień. Z drugiej strony z powściągliwości ustawodawcy nie wynika wprost nakaz prawdziwego
wyjaśniania. Ostatni pogląd znajduje także oparcie w przepisach prawa karnego
materialnego, a właściwie ich braku. Kodeks karny nie penalizuje bowiem składania
fałszywych wyjaśnień. Zbieżna z tym wydaje się teza, że to, co nie jest przez prawo
zakazane, jest dozwolone. Wobec tego oskarżony składający w toku przesłuchania
oświadczenia nieodpowiadające prawdzie nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za ten czyn11.
Powyższe rozważania nie stanęły na przeszkodzie przyznaniu przez Sąd Najwyższy prawa do kłamstwa faktycznemu sprawcy przestępstwa. Sąd wywiódł je z treści
art. 175 k.p.k. (tj. prawa do milczenia) oraz art. 74 § 1 k.p.k. (tj. braku obowiązku
dostarczania dowodów na swoją niekorzyść) w związku z art. 233 k.k. (tj. składaniem
fałszywych zeznań i oświadczeń w postępowaniu)12. Stanowisko Sądu Najwyższego
zostało jednak, słusznie w moim przekonaniu, poddane krytyce13. W sprzeczności
z wywodami Sądu Najwyższego stoi m.in. treść art. 183 § 1 k.p.k., który przewiduje
wobec świadka (czy – jak w wyroku – świadka będącego faktycznym sprawcą) tylko
możliwość uchylenia się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi
mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
Możemy więc stwierdzić, że oskarżony nie poniesie negatywnych konsekwencji za
składanie fałszywych wyjaśnień ani na gruncie prawa karnego procesowego, ani materialnego. Regulacja ta w polskiej nauce prawa jest określana rozmaicie. Jedni autorzy
wprost posługują się terminem „prawo do kłamstwa”14. Drudzy używają określenia
„uprawnienie do kłamstwa”15. Inni uczeni zdają się unikać tego dylematu i ograniczają
się do wskazania, że oskarżony nie jest zobowiązany do mówienia prawdy 16, że nie
9
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Dz.U. 1997 Nr 78 poz. 483 ze zm.
Dz.U. 1997 Nr 89 poz. 555 ze zm.
A. Bojańczyk, Uprawnienie do składania fałszywych wyjaśnień – jak długo jeszcze?, Palestra 2014,
nr 9, s. 138.
Uchwała SN z dnia 20 września 2007 r., sygn. akt I KZP 26/07.
J. Czabański, M. Warchoł, Prawo do milczenia czy prawo do kłamstwa, Prokuratura i Prawo 2007,
nr 12, s. 47-48.
P. Kruszyński, Stanowisko prawne obrońcy w procesie karnym, Białystok 1991, s. 81.
A . Wąsek , Z problematyki odpowiedzialności karnej obrońcy w sprawach karnych,
w: Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, S. Waltoś, A. Zoll, Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku
czci Profesora Kazimierza Buchały, Kraków 1994, s. 298.
K. Marszał, Proces karny. Zagadnienia ogólne, Katowice 2008, s. 331.
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odpowiada karnie za świadome i celowe mijanie się z prawdą17, że fałszywe wyjaśnienia nie są karalne18, że oskarżony posiada przywilej bezkarności za składanie nieprawdziwych wyjaśnień19. Według następnego stanowiska oskarżony nie ma prawa do
kłamstwa, może jednak składać nieprawdziwe wyjaśnienia20. Posługiwanie się terminem
„prawo do kłamstwa” uważa się za dyskusyjne21 oraz za nieporozumienie22. Przed utożsamianiem obrony kłamstwem z prawem do kłamstwa ostrzega jednak orzecznictwo23.
Wiemy już, że za składanie fałszywych wyjaśnień oskarżonemu nie grozi odpowiedzialność karna. Czy ten swoisty immunitet oskarżonego ma jakieś granice?
Jak daleko może posunąć się oskarżony w swoich wyjaśnieniach? Innymi słowy,
czy oskarżony ma nieograniczoną swobodę mówienia nieprawdy, nawet naruszając
słuszne prawa i interesy innych osób? Czy może bezkarnie pomawiać i oskarżać?
Jest to zagadnienie kontrowersyjne, dyskutowane w doktrynie i orzecznictwie24.
Pomówienie może pod względem treściowym przebiegać w dwóch kierunkach:
oskarżony obciąża inną osobę winą za popełnione przestępstwo albo twierdzi, że
nie działał sam i oskarża kogoś innego o uczestnictwo w popełnieniu przestępstwa25.
Motywacją takiego działania może być uniknięcie odpowiedzialności karnej, jej złagodzenie lub po prostu odwet26 (pomówienie może także godzić, i w praktyce często
godzi, w funkcjonariuszy organów ścigania, kiedy oskarżony twierdzi, że do określonych oświadczeń został namówiony lub przymuszony przez przesłuchujących).
W takiej sytuacji jednak prawo karne materialne nie milczy. W rachubę może wchodzić kwalifikacja z art. 212 k.k.27 oraz art. 234 k.k.28
17
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D. Gruszecka, Kilka uwag o taktyce obrony i odpowiedzialności karnej adwokata, Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty studenckie. Prace prawnicze, administratywistyczne i historyczne
2009, s. 92.
S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2009, s. 307.
P. Wiliński, Zasada prawa do obrony w polskim procesie karnym, Kraków 2006, s. 359.
Ł. Pohl, Składanie nieprawdziwych wyjaśnień przez oskarżonego w polskim postępowaniu karnym –
szkic teoretycznoprawny, Prokuratura i Prawo 2006, nr 6, s. 41.
M. Klejnowska, Oskarżony jako osobowe źródło informacji o przestępstwie, Kraków 2004, s. 254.
Glosa do uchwały SN z dnia 11 stycznia 2006 r., sygn. akt I KZP 49/05, GSP-Prz. Orz. 2006,
nr 4, s. 121.
Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2012 r., sygn. akt II AKa 351/12.
P. Wiliński, Zasada prawa…, dz., cyt., s. 363-364, 366.
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 lutego 1970 r. (IV KR 249/69, OSNKW 1970, nr 4-5,
poz. 46) przeprowadził umowny podział na pomówienia proste (aczkolwiek tym określeniem
się nie posłużył) oraz złożone. Pomówienie proste możemy na tej podstawie określić jako
to, w którym współoskarżony, zapierając się własnej winy, pomawia inną osobę (przeważnie
współoskarżonego), aby ekskulpować własną osobę. Natomiast pomówienia złożone zachodzą
wówczas, gdy oskarżony przyznaje się, ale twierdzi jednocześnie, że także inna osoba brała
udział w danym przestępstwie.
P. Wiliński, Zasada prawa…, dz. cyt., s. 366.
Art. 212 § 1 k.k. brzmi: „Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub
jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości,
które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego
stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.
Art. 234 § 1 k.k. brzmi: „Kto przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub

Problem dopuszczalności korzystania przez oskarżonego…

Musimy jednak pamiętać, że można kłamać, oświadczając w subiektywnym przekonaniu prawdę, oraz mówić prawdę, subiektywnie kłamiąc. Prawo karne materialne
penalizuje fałszywe oświadczenia tylko wówczas, gdy strona podmiotowa zachowania
sprawcy polega na umyślności. Nie poniesie więc odpowiedzialności karnej ten, kto
składa fałszywe oświadczenia nieumyślnie i nieświadomie29.
Prezentowane są zasadniczo trzy różne stanowiska. Pogląd restrykcyjny, reprezentowany m.in. przez S. Śliwińskiego, zakłada, że za fałszywe pomówienie należy
oskarżonego ścigać30. Stanowisko pośrednie pozwala na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, jeżeli oskarżony pomawia osobę trzecią nie w celu własnej obrony,
lecz aby ukryć tożsamość rzeczywistych współuczestników przestępstwa. Wówczas
fałszywe oskarżenie jest uważane – jak stwierdził Sąd Najwyższy w 2006 r. – za wykraczające poza prawo do obrony31. Jak trafnie wytknął J. Potulski32, ostatnia konstatacja
jest o tyle zbędna, że skoro sąd stwierdził, że chcąc ukryć tożsamość współuczestników, oskarżony działa nie w celu własnej obrony, to trudno rozważać, czy w ogóle
jego zachowanie mieści się w zakresie pojęcia prawa do obrony. Zwolennicy trzeciego poglądu, do których należą m.in. P. Hofmański, E. Sadzik i K. Zgryzek, opowiadają się przeciwko jakiejkolwiek odpowiedzialności za fałszywe oskarżenia innej
osoby o zarzucane przestępstwo (chyba że oskarżony fałszywie oskarża inną osobę
o czyn inny niż zarzucony jemu samemu)33. Według uczonych tych oskarżony nie
powinien więc ponosić odpowiedzialności karnej, jeżeli jego kłamliwe wyjaśnienia
wykonywane są w ramach prawa do obrony i dotyczą przestępstwa będącego przedmiotem rozpoznania.
Przywołane orzeczenie Sądu Najwyższego w żadnym wypadku nie daje pełnego
obrazu linii orzecznictwa. Skrajnie negatywne dla oskarżonego stanowisko Sąd Najwyższy zajął w wyroku z 11 października 1952 r., potwierdzone uchwałą z 18 lutego
1961 r., gdzie stwierdził, że świadome fałszywe oskarżenie przez oskarżonego innej
osoby o popełnienie przestępstwa jest przekroczeniem prawa do obrony i przestępstwem34. Odmiennie orzekł jednak w wyrokach z 24 sierpnia 1966 r. oraz z 15 września 1970 r., w których stwierdzono, że nie stanowi okoliczności obciążającej jakiekolwiek postępowanie oskarżonego zmierzające do uniknięcia odpowiedzialności karnej
oraz że zniesławiający zarzut nie stanowi zniesławienia, jeżeli nie zmierza wyłącznie
do poniżenia, ale ma charakter działania obrończego.
Jednakże w postanowieniu z 25 kwietnia 1995 r. czytamy, że skoro podmiotem przestępstwa fałszywego oskarżenia może być każdy, to może nim być także
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przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 2”.
M. Klejnowska, Oskarżony…, dz. cyt., s. 253.
P. Wiliński, Zasada prawa…, dz. cyt., s. 366-367.
Uchwała SN z 11 stycznia 2006 r., sygn. akt I KZP 49/05.
Aprobująca glosa do uchwały SN z dnia 11 stycznia 2006 r., sygn. akt I KZP 49/05, GSP-Prz.
Orz. 2006, nr 4, s. 121-126.
P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego, Warszawa 2011, t. 1, s. 83-85.
P. Wiliński, Zasada prawa…, dz. cyt., s. 368.
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współoskarżony, jeżeli fałszywie oskarża inną, niewinną osobę35. Jest to bardzo
trafne rozstrzygnięcie, mające solidną podstawę w wykładni literalnej Kodeksu
karnego. W kolejnym wyroku z 9 lutego 2004 r. stwierdzono, że prawo do obrony,
zapewniające oskarżonemu swobodę wypowiedzi co do zarzuconego czynu, chroniące przed poniesieniem odpowiedzialności karnej z powodu ich treści, nie legalizuje innych zachowań oskarżonego o znamionach czynu zabronionego, nawet
jeśli zmierzają do uniknięcia lub złagodzenia odpowiedzialności karnej za zarzucony czyn36.
Wydaje się, że mimo zmienności linii orzeczniczej Sąd Najwyższy dopuszcza
odpowiedzialność karną oskarżonego za fałszywe pomówienie, jeżeli wykracza ono
poza cel własnej obrony37. Z jednej strony judykatura przydaje więc oskarżonemu
przywilej bezkarności za składanie fałszywych oświadczeń, zwłaszcza gdy w świetle
materiału dowodowego jest to jedyna (bądź jedyna skuteczna) linia obrony, z drugiej
strony trzeba przyznać, że treść art. 234 k.k. nie pozostawia jakichkolwiek wątpliwości. Na gruncie tego przepisu winien ponieść odpowiedzialność karną każdy sprawca
czynu zabronionego polegającego na fałszywym oskarżeniu, choćby był oskarżony.
Doktryna przyznaje jednak priorytet prawu do obrony względem norm prawa karnego materialnego38.
Uważam, że pod względem terminologicznym – na gruncie polskiego Kodeksu
postępowania karnego – nie można mówić o prawie oskarżonego do kłamstwa. Taki
pogląd byłby zbyt daleko idący, nie tylko w świetle założeń aksjologicznych39 naszego
systemu prawnego. Wydaje się, że byłoby to wątpliwe także z punktu widzenia logiki
oraz racjonalności ustawodawcy. Zgodnie wyróżniamy bowiem prawo do milczenia,
w oparciu o przepis art. 175 § 1 k.p.k., czyli możliwość odmowy składania wyjaśnień.
Jako że brak jest podobnego przepisu odnoszącego się do fałszywości wyjaśnień,
trudno jest mówić o prawie oskarżonego do kłamstwa. Ponadto, co bardzo trafnie
wskazał W. Daszkiewicz, istnienie i afirmacja prawa do kłamstwa implikowałoby brak
możliwości obrony prawnej przed takim kłamstwem przez osobę pokrzywdzoną.
35
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Sygn. akt II KO 6/95 (OSN PiPr 1995, nr 7-8, poz.7).
Sygn. akt V KK 194/03 (OSNKW 2004, nr 4, poz. 42).
Bardzo interesujące było rozwiązanie proponowane w projekcie Kodeksu karnego z 1991 r.
W art. 236 projektu (będącym odpowiednikiem art. 248 k.k. z 1969 r.), penalizującym fałszywe
oskarżenie, proponowano dodanie paragrafu, zgodnie z którym miał nie podlegać karze za
przestępstwo fałszywego oskarżenia ten, kto bronił się przed grożącą mu odpowiedzialnością
karną w toczącym się postępowaniu. Zob. J. Agacka, Wyjaśnienia oskarżonego, dz. cyt., s. 126.
Jak wiemy, zarówno w ówczesnym, ani w obecnie obowiązującym Kodeksie karnym unormowanie tego rodzaju nie pojawiło się. Zapewne byłaby to zbyt duża koncesja na rzecz oskarżonego.
M. Klejnowska, Oskarżony…, dz. cyt., s. 257.
Pozostając na gruncie Kodeksu postępowania karnego, można odwołać się do treści art. 2 § 1
pkt 2 k.p.k. in fine, w którym mowa jest o umacnianiu zasad współżycia społecznego. Prawo
do kłamstwa stałoby w ewidentnej sprzeczności z generalnym zakazem kłamstwa, jego ujemnym wartościowaniem. Ponadto, jak trafnie zauważyła M. Klejnowska, gdyby istniało prawo
do kłamstwa, należałoby o jego treści pouczyć oskarżonego przed przystąpieniem do przesłuchania. Zob. tamże, s. 254.
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De lege lata brak przecież możliwości zażalenia się na wyjaśnienia oskarżonego,
a roszczenie o ochronę dóbr osobistych byłoby bezcelowe, skoro działanie oskarżonego nie byłoby bezprawne40. Natomiast gdyby kodeks istotnie przewidywał prawo
oskarżonego do kłamstwa, to byłoby ono tzw. kontratypem ustawowym41.
Przychylam się do stanowiska zajętego w doktrynie, że trafniejsze jest określenie
„przywilej bezkarności” jako wyrażenie braku sankcji za mówienie przez oskarżonego nieprawdy42. Pogląd ten w moim odczuciu ilustruje jednak ładunek moralny
tego zagadnienia: zdajemy sobie sprawę, że kłamstwo jest naganne, z pewnych powodów obdarzamy jednak oskarżonego dobrodziejstwem bezkarności za ten czyn.

3. Prawo niemieckie
Podstawą rozważań na gruncie niemieckiej procedury karnej jest § 136 StPO43.
Przepis ten normuje pierwsze przesłuchanie oskarżonego, zarówno przed, jak też
w toku rozprawy głównej. Dla organów procesowych § 136 ust. 1 StPO przewiduje obowiązek poinformowania podejrzanego (oskarżonego) o treści zarzutu oraz
jego kwalifikacji prawnej, o możliwości wypowiedzenia się co do zarzutu albo milczenia, zasięgnięcia informacji od swojego adwokata (także przed pierwszym przesłuchaniem). Należy go także pouczyć o prawie składania wniosków dowodowych,
wniosku o ustanowienie adwokata, a w stosownym wypadku także o tym, że może
wypowiadać się na piśmie oraz zawrzeć ugodę z pokrzywdzonym44. Zgodnie z § 136
ust. 2 StPO należy dać podejrzanemu sposobność do rozproszenia zgromadzonych
wokół niego podejrzeń oraz poszukiwania faktów świadczących na jego korzyść.
Natomiast stosownie do § 136 ust. 3 StPO należy wziąć pod uwagę warunki osobiste
podejrzanego.
Na gruncie powyższego przepisu doktryna słusznie wskazuje – co jest przecież
standardem – że oskarżony nie ma obowiązku wyjaśnienia na swoją niekorzyść45, nie
może więc zostać zobowiązany do dostarczania dowodów przeciwko sobie. Treść
omówionego przepisu nie wskazuje natomiast, aby zawierał on prawo do kłamstwa.
40
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W. Daszkiewicz, Prawo karne procesowe. Zagadnienia ogólne, t. 1, Bydgoszcz 2000, s. 254.
Ł. Pohl, Składanie nieprawdziwych wyjaśnień…, dz. cyt., s. 42.
P. Wiliński, Zasada prawa…, dz. cyt., s. 360-361. Warto dodać, za cytowanym już wyrokiem
Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 6 grudnia 2012 r. (sygn. akt II AKa 351/12), że owego
przywileju nie należy określać mianem prawa do kłamstwa, ponieważ – co jest przecież spójne z założeniami aksjologicznymi naszego systemu prawnego – nie można ustanawiać praw
sprzecznych z etyką, a kłamstwo ze swej natury jest nieetyczne. Nie można przecież akceptować obdarowania kogoś prawem dokonywania kłamliwych ataków na różne dobra i przeciwko
różnym – także niewinnym – osobom, a do tego musiałoby się sprowadzić ustanowienie prawa
do kłamstwa.
Strafprozessordnung – niemiecki Kodeks postępowania karnego. Tekst jednolity z 7 kwietnia
1987 r. (BGBl. I S. 1074, 1319). StPO został uchwalony 1 lutego 1877 r.
Kodeks posługuje się terminem „ofiara” (Opfer).
W. Joecks, Strafprozessordnung – Studienkommentar, München 2011, s. 322.
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Stanowisko niemieckich uczonych w kwestii prawa oskarżonego do kłamstwa
jest podzielone. Wyraźnie przeciwko opowiadają się m.in. H. Rüping46, W. Joecks47,
C. Monka48, K. Rogall49, H. Ahlbrecht50. Ostatni z powołanych autorów słusznie
wskazali, że jeżeli przez swoje nieprawdziwe oświadczenia podejrzany (oskarżony)
naruszy ustawę karną, zostanie ukarany51. Za ograniczonym prawem do kłamstwa
opowiada się jednak G. Fezer52. Ciekawe stanowisko zajął J. Wessels, który stwierdził,
że w procesie nie istnieje wobec oskarżonego prawny obowiązek mówienia prawdy
ani prawo do kłamstwa. Jeżeli jednak oskarżony dobrowolnie wypowiada się, to
powszechny, obyczajowy obowiązek mówienia prawdy obowiązuje także jego53.
Aby otrzymać pełny obraz zagadnienia, trzeba sięgnąć również do przepisów
niemieckiego prawa karnego materialnego. Wydaje się, że w razie składania fałszywych oświadczeń przez podejrzanego (oskarżonego), w zależności od ich konkretnej
treści, w rachubę wchodzić może np. § 145 d StGB54 (Vortäuschen einer Straftat
– wprowadzenie w błąd co do czynu zabronionego). Częściej zapewne zastosowanie znajdzie § 164 StGB, penalizujący fałszywe oskarżenie. W typie podstawowym
zagrożenie karą wynosi do 5 lat pozbawienia wolności lub karą grzywny, natomiast
typ kwalifikowany przez to, że fałszywe oskarżenie zmierza do złagodzenia kary
lub odstąpienia od jej wymierzenia, jest zagrożony karą pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do 10 lat (§ 164 ust. 3 StGB). Jednakże w lżejszym wypadku grozi
kara od 3 miesięcy do 5 lat (§ 164 ust. 3 StGB in fine). Zastosowanie znaleźć może
również § 185 i nast. StGB, gdzie uregulowano przestępstwo pomówienia, ścigane
w trybie wnioskowym55. Podobnie jak w polskiej regulacji, strona podmiotowa powołanych przestępstw polega na umyślności56.
Trafnie wskazał G. Fezer, że nie każde kłamstwo – wobec braku generalnej penalizacji składania fałszywych wyjaśnień – będzie podpadać pod przepis ustawy karnej.
Załóżmy, że wyjaśnienia o treści „nie jestem sprawcą”, „to nie ja prowadziłem ten
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H. Rüping, Das Strafverfahren, München 1983, s. 42, za: A. Wąsek, Zur Frage des Rechts des Angeklagten auf Lüge, w: W. Küper i in., Beiträge zur Rechtswissenschaft. Festschrift für Walter Stree und
Johannes Wessels zum 70. Geburtstag, Heidelberg 1993, s. 295.
W. Joecks, Strafprozessordnung..., dz. cyt., s. 324.
C. Monka, w: J. Graf (red.), Strafprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz und Nebengesetzen.
Kommentar, München 2012, s. 612.
K. Rogall, w: J. Wolter (red.), SK-StPO. Systematischer Kommentar zur Strafprozessordnung mit GVG
und EMRK, t. 2, Köln 2010, s. 1309.
H. Ahlbrecht, w: B. Gercke, K. Jullius, D. Temming, M. Zöller (red.), Strafprozessordnung. Heidelberger Kommentar, Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg 2012, s. 880.
K. Rogall, dz. cyt., s. 1309, H. Alhbrecht, dz. cyt., s. 880.
G. Fezer, Strafprozeßrecht, München 1995, s. 30, za: A. Wąsek, Zur Frage des Rechts des Angeklagten
auf Lüge, w: W. Küper i in., Beiträge zur Rechtswissenschaft…, dz. cyt., s. 295. Szerzej o tym, jak
autor ten rozumiał owe ograniczone prawo do kłamstwa, w dalszej części artykułu.
J. Wessels, Schweigen und Leugnen im Strafverfahren, Juristische Schulung 1966, z. 5, s. 176.
Strafgesetzbuch – niemiecki Kodeks karny. Tekst jednolity z 13 listopada 1998 r. (BGBl.
I S. 3322). StGB uchwalono 15 maja 1871 r.
W. Joecks, Strafgesetzbuch – Studienkommentar, München 2012, s. 326.
Tamże, s. 271, 299.
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samochód” są kłamstwem. Wypowiadając je, oskarżony postanowił nie skorzystać
z prawa do milczenia, czyli odmowy składania wyjaśnień. Jednak kłamstwo to nie
wyczerpuje znamion § 145 d, § 164 ani § 185 StGB, gdyż oświadczenie oskarżonego nie zostało skierowane przeciwko osobie. W naszym założeniu oskarżony nie
twierdzi bowiem, że „nie on prowadził samochód, ale jego sąsiad Jan Kowalski”. Dla
istnienia czynu zabronionego z powołanych regulacji konieczne byłoby skierowanie
fałszywego oświadczenia przeciwko konkretnej osobie – w ten sposób zostałoby na
nią rzucone np. podejrzenie popełnienia przestępstwa. W analizowanym przykładzie
kłamstwo byłoby bezkarne57.
Godne uwagi są rozważania G. Fezera. Jak już zostało zasygnalizowane, autor ten
opowiada się za ograniczonym prawem do kłamstwa. Trafnie wskazał, że na gruncie
prawa procesowego nie można założyć ani obowiązku mówienia prawdy, ani zakazu
kłamstwa. Według tego uczonego prawo karne materialne nie zakazuje kłamstwa,
o ile ma ono skutek jedynie dla prowadzenia procesu przeciwko oskarżonemu. Natomiast fałszywe wyjaśnienia oskarżonego są karalne wówczas, gdy narusza on dobra
prawne lub wpływa ujemnie na działalność państwa poza konkretnym postępowaniem karnym. Oskarżonego w przypadku kwalifikacji jego oświadczeń jako pomówienie lub fałszywe oskarżenie nie usprawiedliwia fakt, że działa on w celu uratowania siebie od ścigania. Zdaniem G. Fezera oskarżony, o ile nie popełnia przestępstwa,
może kłamać i działa wówczas w zgodzie z procedurą. Według niemieckiego uczonego nie da się w tej sytuacji uniknąć konkluzji, że w tych granicach oskarżony ma
prawo do kłamstwa58.
Wydaje się, że stanowisko niemieckiego autora nie zasługuje na aprobatę. Zgodzić
się należy z założeniem, że do pewnego momentu kłamstwo oskarżonego pozostanie
bezkarne, jeżeli nie wypełnia znamion czynu zabronionego. Mam jednak wątpliwość,
czy – jeśli już operować terminem prawa do kłamstwa – można to prawo podzielić.
Według G. Fezera oskarżony ma prawo do kłamstwa w granicach wyznaczanych
przez przepisy prawa karnego materialnego. Gdyby oskarżony istotnie miał prawo
do kłamstwa, to nie mogłoby ono być ograniczone w omówiony sposób. Zdaje się,
że bezpieczniej jest – na co wskazują poglądy pozostałych niemieckich autorów – nie
posługiwać się terminem prawa do kłamstwa.
Jak wobec tego do postawionego problemu podchodzi orzecznictwo? Pierwsze
z analizowanych orzeczeń nie dotyczyło zasadniczo prawa do kłamstwa, na marginesie swoich wywodów sąd poruszył jednak to zagadnienie. W wyroku z 26 czerwca
1951 r.59 Federalny Sąd Najwyższy (Bundesgerichtshof) uznał za zasadną rewizję prokuratury. Prokuratura zaskarżyła część wyroku sądu pierwszej instancji, w której
oskarżony został uniewinniony od zarzutu tego, że poprzez składanie podpisów na
57
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G. Fezer, Hat der Beschuldigte ein „Recht auf Lüge”?, w: W. Küper, i in., Beiträge zur Rechtswissenschaft. Festschrift für Walter Stree und Johannes Wessels zum 70. Geburtstag, Heidelberg 1993,
s. 676-677.
Tamże, s. 677-678.
Sygn. akt 1 StR 94/51, wyrok dostępny jest na stronie: https://www.jurion.de/Urteile/
BGH/1951-06-26/1-StR-94_51, [dostęp: 23.02.2015].
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policyjnych i sądowych protokołach fałszywym nazwiskiem dopuścił się fałszerstwa
dokumentu. Sąd pierwszej instancji odmówił uznania tego za kłamstwo co do tożsamości. Tymczasem, co podniósł sąd rewizyjny, celem działania oskarżonego było
mamienie obcą tożsamością oraz ukrycie własnej tożsamości jako sprawcy innych
przestępstw, a w efekcie utrudnienie i udaremnienie dochodzenia. Sąd rewizyjny
wytknął, że stan faktyczny nie pozwalał na przyjęcie, że zachowanie oskarżonego
było jedynie zwykłym pisemnym kłamstwem, lecz wytworzeniem nieprawdziwego
dokumentu. Z orzeczenia tego możemy wywieść, że Federalny Sąd Najwyższy uznał
za niewłaściwe zapatrywanie sądu pierwszej instancji, że za działania oskarżonego,
polegające na posłużeniu się fałszywymi nazwiskami (nie tylko na protokołach, ale
także w księgach osób osadzonych w areszcie śledczym) w celu ukrycia własnej
osoby, nie powinien on ponieść odpowiedzialności karnej. Przyznać jednak należy,
że badanie zagadnienia kłamstwa oskarżonego przez sąd zostało osłabione względem
wypełnienia przez oskarżonego znamion przestępstwa fałszerstwa dokumentu.
Odmiennie orzekł Federalny Sąd Najwyższy w wyroku z 19 grudnia 1962 r.60,
gdzie uznał za zasadną rewizję oskarżonego w części, w jakiej zaskarżała ona uznanie
go za winnego fałszywego oskarżenia. Stan faktyczny był następujący: oskarżony,
jadąc motocyklem, został zatrzymany na autostradzie przez patrol policji. Nie posiadał przy sobie prawa jazdy ani dokumentów pojazdu. Funkcjonariuszowi policji
przedstawił się jako Bernhard I., a na poparcie wręczył wystawiony na to nazwisko
dokument czeladniczy oraz paszport. Podczas przesłuchania na policji, pod zarzutem wykroczenia w ruchu drogowym oraz kradzieży motocykla, również przedstawił się jako Bernhard I. Był nieustępliwy także po zidentyfikowaniu przez swojego
ojca. Sąd rewizyjny wskazał, że dla wydanego rozstrzygnięcia było istotne wyobrażenie oskarżonego podczas przedsiębranego działania, którego nie rozważył należycie
sąd pierwszej instancji. Zdaniem sądu pierwszej instancji celem oskarżonego było
uczynienie I. sprawcą zarzuconych mu czynów oraz wdrożenie przeciwko niemu
postępowania karnego. Podstawą tego wnioskowania było podanie fałszywego nazwiska przez oskarżonego. Jednak Federalny Sąd Najwyższy wytknął, że nie rozważono
innych możliwości. Wyraził zapatrywanie, że podając fałszywe nazwisko Bernharda I.,
oskarżony chciał ukryć swoje prawdziwe nazwisko. Zdaniem sądu rewizyjnego było
jednak wątpliwe, aby już w tamtym momencie oskarżony myślał, że ścigany będzie
tylko I. Bardziej prawdopodobne było według sądu, że oskarżony sądził, że po pokazaniu dokumentów zostanie przez policjanta ostrzeżony i na tym sprawa zostanie
zakończona. Także później, gdy był przesłuchiwany w związku z kradzieżą motocykla i powtarzał fałszywe nazwisko, nie mógł oczekiwać, że zostanie zwolniony,
lecz że zostanie skazany jako I. wobec zatajenia prawdziwej tożsamości. W każdym
razie według Federalnego Sądu Najwyższego oskarżonemu nie można było przypisać
zamiaru skierowania postępowania karnego przeciwko I. Można by tak uczynić,
gdyby oskarżony tego chciał i żądał, aby organy ścigania zajęły się I. Tymczasem
oskarżony nie zmienił swoich wyjaśnień nawet po tym, gdy został zidentyfikowany
60
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przez swojego ojca. Również w tym orzeczeniu nie rozważano wprost prawa do
kłamstwa oskarżonego. Sąd stwierdził jednak, że w analizowanym wypadku nie może
być mowy o przestępstwie fałszywego oskarżenia mimo podania danych innej osoby
w toku policyjnej kontroli oraz przesłuchania, bowiem oskarżonemu nie można było
przypisać zamiaru skierowania postępowania karnego przeciwko tej osobie.
Zaprzeczenie popełnienia czynu przez oskarżonego Bawarski Wyższy Sąd Krajowy
uznał za jego dobre prawo (tzw. czyste zaprzeczenie – bloße Leugnen), zaś Wyższy Sąd
Krajowy w Düsseldorfie za dozwolone zachowanie obrończe61. Trzeba jednak podkreślić, że oba stanowiska nie sankcjonują prawa do kłamstwa. Jakkolwiek zaprzeczenie
przez oskarżonego popełnienia czynu, zamiast odmowy składania wyjaśnień, może
okazać się kłamstwem, to w świetle obecnego stanu prawnego mieści się w pojęciu
obrony i jest dozwolone.
Wyraźnie przeciwko istnieniu prawa do kłamstwa opowiedział się Federalny Sąd
Najwyższy w postanowieniu z 17 marca 2005 r.62 W orzeczeniu tym stwierdzono, że
oskarżony może wyjaśniać, może także odmówić składania wyjaśnień. Jeżeli je składa,
nie ma co prawda obowiązku mówienia prawdy, nie ma jednak również prawa do
kłamstwa. Jeżeli swoją wypowiedzią w ramach przesłuchania poprzez nieprawdziwe
oświadczenia naruszy ustawę karną, może zostać ukarany. Tak samo orzekł Wyższy
Sąd Krajowy w Koblencji (Oberlandesgericht Koblenz) w postanowieniu z 6 grudnia
2010 r.63 oraz Najwyższy Sąd Administracyjny Nadrenii-Westfalii (Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen) w wyroku z 29 sierpnia 2012 r.64, na marginesie rozważań
dotyczących nieuzasadnionej rewizji od orzeczenia o dyscyplinarnym zwolnieniu
żołnierza.
Powołane judykaty niemieckich sądów pozwalają wyciągnąć wniosek co do linii
orzeczniczej w przedmiocie prawa do kłamstwa. Niemiecka judykatura zgodnie
odmawia bowiem takiego prawa oskarżonemu, słusznie ograniczając się do wskazania, że nie ma on obowiązku mówienia prawdy oraz nie ma obowiązku dostarczania
dowodów na swoją niekorzyść. Sądy niemieckie nie traktują oświadczeń oskarżonego jako prawnie irrelewantnych. Jeżeli bowiem poprzez swoje fałszywe wyjaśnienia
oskarżony naruszy przepisy ustawy karnej, poniesie odpowiedzialność karną.
Analiza doktryny i orzecznictwa prowadzi do wniosku, że w niemieckim procesie karnym oskarżonemu należy odmówić prawa do kłamstwa. Może on natomiast
wyjaśniać fałszywie, a konsekwencje prawne takiego działania będą zależeć od treści
owych oświadczeń. Jeżeli fałszywie oskarży niewinną osobę, winien ponieść odpowiedzialność karną. Godne uwagi jest tutaj skonstruowanie typu kwalifikowanego
fałszywego oskarżenia przez działanie w celu złagodzenia kary lub odstąpienia od jej
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wymierzenia. Rozwiązanie to zdaje się poważnie dyscyplinować wyjaśnienia oskarżonego, który, jeżeli nie jest niewinny, dąży przede wszystkim do otrzymania łagodnego wyroku.

4. Wnioski
W przedmiocie prawa do kłamstwa w obu systemach prawnych występują podobieństwa. W szczególności nie jest penalizowane składanie fałszywych wyjaśnień.
Przeważająca część uczonych polskich i niemieckich nie wyróżnia prawa do kłamstwa. Przeciwko takiej dystynkcji opowiadają się również sądy obu państw. Ustawodawca niemiecki i polski w Kodeksie postępowania karnego również nie ustanowił
prawa do kłamstwa, zapewnił jednak oskarżonemu podobne stanowisko prawne
w procesie, obejmujące m.in. prawo do obrony, prawo do milczenia, do składania
wyjaśnień czy brak obowiązku dostarczania dowodów przeciwko sobie. Oskarżony
zarówno w polskim, jak i niemieckim procesie karnym może składać w takim stanie
rzeczy nieprawdziwe oświadczenia, zaś jego bezkarność zależy od wypełnienia tym
działaniem znamion czynu zabronionego opisanego w Kodeksie karnym.
Odnosząc się do tytułowego zagadnienia, należy przyznać, że zarówno polski, jak
też niemiecki proces karny nie przewiduje prawa oskarżonego do kłamstwa. Kodeksy
postępowania karnego obowiązujące w obu państwach nie ustanawiają takiego prawa.
Nie stoi to na przeszkodzie składaniu fałszywych wyjaśnień, które jednak w pewnych
wypadkach są karalne.
Możemy postawić pytanie, czy milczenie ustawodawcy w kwestii karalności fałszywych wyjaśnień jest zasadne. Bez wątpienia fakt ten ma duży wpływ na pozycję
oskarżonego w procesie. Jest to wpływ pozytywny. Możliwość fałszywego wyjaśniania
poszerza bowiem zakres zabiegów obrończych. Nie wynika jednak ani z zasady prawa
do obrony, ani prawa do milczenia65. Możemy to wykazać przy pomocy prostego
zabiegu myślowego. Wyobraźmy sobie, że jeden z przepisów kodeksu zawiera zakaz
składania fałszywych wyjaśnień. Zakaz ten nie będzie stać w sprzeczności z prawem
do milczenia, gdyż tak w hipotetycznej sytuacji, jak obecnie, oskarżony będzie mógł
odmówić składania wyjaśnień. Jak trafnie wskazuje A. Bojańczyk, brak jest wynikania
między bezkarnym kłamaniem a prawem do milczenia, ponieważ milczenie polega
na zaniechaniu, powstrzymaniu się66. Zgadzam się z A. Bojańczykiem również co
do tego, że bezkarność za składanie fałszywych wyjaśnień nie spełnia niezbędnego
minimum etycznego67.
W obecnym stanie prawnym mamy bowiem sytuację tego rodzaju, że organy
procesowe obowiązuje zasada lojalności, oskarżony natomiast może kłamać. Należy
podkreślić, że oskarżony nie ma obowiązku składania wyjaśnień. Jest to jego prawo.
Może więc bezkarnie kłamać mimo tego, że ma prawo do odmowy składania wyjaś65
66
67
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A. Bojańczyk, Uprawnienie…, dz. cyt., s. 142.
Tamże, s. 142.
Tamże.
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nień oraz odpowiedzi na poszczególne pytania bez podania powodu. Doktryna
słusznie wywodzi, że nie można poczytywać milczenia oskarżonego za przyznanie
się czy jako okoliczność obciążającą. Czy nie moglibyśmy więc oczekiwać, że jeżeli
– mimo posiadania prawa do milczenia – oskarżony decyduje się wyjaśniać, to jego
wyjaśnienia będą prawdziwe? Czy milczenie ustawodawcy w kwestii karalności fałszywych wyjaśnień oskarżonego nie jest zbyt daleko idącą koncesją na jego rzecz?
Wydaje mi się, że w ustawie karnoprocesowej można by zobowiązać oskarżonego
do mówienia prawdy, jeśli już decyduje się wyjaśniać. W konsekwencji de lege ferenda
należałoby rozszerzyć zakres pouczenia oskarżonego (podejrzanego) o tę okoliczność. Aby rozwiązanie to nie miało jednak charakteru lex imperfecta, konieczne byłoby
dodanie przepisu w Kodeksie karnym dotyczącego składania fałszywych wyjaśnień.
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RIGHT TO LIE IN THE POLISH AND GERMAN CRIMINAL PROCEDURE
Summary
The author of the article tries to answer, whether the defendant in the Polish
and German criminal procedure has a right to lie. For this purpose, legal provisions
connected with substantive and procedural law were analyzed as well as opinions
of doctrine and judicial decisions in both countries. In conclusion some thoughts
are given on similarities in Polish and German procedures and proposal on de lege
ferenda.
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defendant, lie, explanations.
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UTWORY „PORZUCONE” NA TLE I W CIENIU UTWORÓW OSIEROCONYCH

1. Wprowadzenie
Prawo autorskie od samego początku swojego istnienia 1 było pomyślane jako
narzędzie, które zrównoważy twórcom nakłady, które ponieśli na rzecz stworzenia utworów i tym samym zapewni motywację dla podejmowania pracy twórczej2.
W dzisiejszych czasach pierwotna funkcja prawa autorskiego jest znacznie mniej
widoczna, a można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że prawo autorskie jest obecnie postrzegane przede wszystkim jako narzędzie zapewniania twórcom dobrobytu,
a nie wyłącznie niezbędnych bodźców dla twórczości3. Taki stan rzeczy jest niejednokrotnie sprzeczny z oczekiwaniami społeczeństwa, które nie zgadza się na zbyt
szeroko zakrojone prawa autorskie, uniemożliwiające dostęp do kultury, a co za tym
idzie, blokujące szybszy i efektywniejszy rozwój. Z uwagi na sprzeczność interesów
uprawnionych i użytkowników, prawidłowe wyważenie praw autorów z dozwolonym
użytkiem w celu zapewnienia z jednej strony niezbędnych motywacji dla twórczości,
a z drugiej strony szerokiego dostępu społeczeństwa do kultury, nieustannie zaprząta
umysły naukowców zajmujących się prawem autorskim.
Niniejszy artykuł nie stanowi kolejnej w dziejach nauki próby znalezienia złotego środka pomiędzy interesami uprawnionych i użytkowników, a dotyczy sytuacji
zupełnie odwrotnej, a mianowicie pytania o to, jak należy uregulować zagadnienie
1

2

3

Na przykład pierwszy na świecie akt prawny z dziedziny prawa autorskiego, Statut Anny, rozpoczynał się słowami: „An Act for the Encouragement of Learning…”.
Zgodnie z najbardziej tradycyjnym spośród uzasadnień dla istnienia prawa autorskiego, utwory będą tworzone wyłącznie wówczas, gdy oczekiwane wynagrodzenie przekroczy koszty wytworzenia i dystrybucji utworu. Tak np. R. Burrel, A. Coleman, Copyright Exceptions: The Digital
Impact, Nowy Jork 2005, s. 170; A. Nowak-Gruca, Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa, Warszawa 2013, s. 62.
Por F. Oberholzer-Gee, K. Strumpf, File Sharing and Copyright, w: Innovation Policy and the
Economy, Volume 10, J. Lerner, S. Stern (eds.), Chicago 2010, s. 23; B. Cammaerts, R. Mansell,
B. Meng, Copyright & Creation. A Case for Promoting Inclusive Online Sharing, Media Policy Brief
9, London School of Economics, s. 7, http://www.lse.ac.uk/media@lse/documents/MPP/
LSE-MPP-Policy-Brief-9-Copyright-and-Creation.pdf [dostęp: 13.02.2015]..
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korzystania z utworów, z których autorzy nie czerpią już korzyści i to nie dlatego,
że nie mogą tego zrobić, a dlatego, że nie chcą. W opisanym stanie rzeczy pierwotna i podstawowa funkcja prawa autorskiego, jaką jest zapewnianie wyrównywania
nakładów i motywowanie do pracy twórczej, przestaje mieć znaczenie i należy rozstrzygnąć kwestię sensu istnienia ochrony prawnoautorskiej. Problem, który zostanie
poruszony w niniejszym artykule, sprowadza się zatem do pytania o to, jakie jest
miejsce utworów porzuconych (abandoned works) w prawie autorskim.
Problematyka utworów porzuconych będzie miejscami przeplatana uwagami
poświęconymi utworom osieroconym (orphan works) ze względu na istotne podobieństwo łączące te dwie kategorie utworów. Porównania czynione będą po pierwsze
dla jasności i czytelności wywodu, gdyż z uwagi na brak szerszego zainteresowania
nauki problematyką utworów porzuconych, w braku odpowiednich wyjaśnień istniałoby ryzyko utożsamiania utworów porzuconych z osieroconymi. Po drugie, z uwagi
na fakt, iż tematyka utworów osieroconych jest szeroko dyskutowana w polskiej
nauce4, ostatnio przede wszystkim z powodu uchwalenia Dyrektywy 2012/28/UE
z 25 października 2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania
z utworów osieroconych (dalej jako Dyrektywa), warto zwrócić uwagę na rozwiązania
zastosowane wobec utworów osieroconych i rozważyć ich użyteczność względem
utworów porzuconych.

2. Orphan works i abandoned works – informacje podstawowe
Orphan works i abandoned works to pojęcia, które dotyczą utworów, które wciąż
są objęte ochroną prawnoautorską, a jednocześnie nie istnieje legalna możliwość ich
wykorzystywania5.
W odniesieniu do utworów osieroconych niemożliwość wykorzystywania utworów wynika z faktu, iż niezwykle utrudnione bądź niemożliwe jest zlokalizowanie
i skontaktowanie się z uprawnionym w celu uzyskania odpowiedniej licencji. Użytkownicy napotykający utwór, w przypadku którego powstają trudności ze zidentyfikowaniem bądź zlokalizowaniem uprawnionego, zwykle nie wiedzą, jakie są intencje
uprawnionego i czy w przypadku wykorzystania utworu będzie on dochodził swoich
praw. Jako że większość czynności związanych z utworem wymaga jednak zgody
uprawnionego, niepewność prawna6 i ryzyko odpowiedzialności za naruszenie praw
autorskich mogą zniechęcać do korzystania z utworów.
4

5

6
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Zob. S. Stanisławska-Kloc, Utwory „osierocone”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego,
2007/4/453-476, KPP 2013 nr 1, s. 117 i nn.; J. Sieńczyło-Chlabicz, Utwory osierocone – propozycje
nowelizacji prawa autorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014/4/112-128;
Dyrektywa 2012/28/UE o utworach osieroconych – czy jesteśmy na właściwej drodze do rozwiązania
problemu?, KPP 2013 nr 1, s. 117-158.
Mowa o takich sposobach korzystania z utworów, które nie mieszczą się w zakresie dozwolonego użytku.
Cel w postaci zapewnienia pewności prawnej został wyrażony w punkcie 9 preambuły do
Dyrektywy.
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Utwory osierocone zostały zdefiniowane w Dyrektywie w sposób następujący:
„Utwory lub fonogramy uznaje się za utwory osierocone, jeżeli żaden z podmiotów
uprawnionych do nich 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”. Podkreślenia
wymaga fakt, iż niejednokrotnie osoba autora jest znana, lecz nieznany jest obecny
uprawniony, który otrzymał prawa autorskie bądź to w wyniku umowy z autorem,
bądź to w wyniku spadkobrania. Szczególnie problematyczne w tym zakresie są
utwory, w przypadku których już od początku ich istnienia uprawnienia przysługują
kilku podmiotom, jak np. w przypadku utworów muzycznych lub audiowizualnych.
Już po kilku latach od stworzenia utworu ustalenie osoby uprawnionej może okazać
się niemożliwe. Brak możliwości zidentyfikowania osoby uprawnionej wynika także
z faktu, iż w wielu dziedzinach twórczości nie jest typowe oznaczanie autorstwa,
a tym bardziej osoby uprawnionej, na egzemplarzach utworów (np. brak oznaczeń
autorstwa na fotografiach). Trudności w zidentyfikowaniu autora lub osoby uprawnionej są dodatkowo potęgowane przez długi czas trwania ochrony prawnoautorskiej
– im dłużej dany utwór jest chroniony, tym więcej razy mogła zmienić się osoba
uprawnionego7. Problemu orphan works upatruje się także w odejściu od wymogu
formalności wraz z konwencją berneńską, o czym będzie mowa szerzej w dalszej
części artykułu8.
Zdefiniowanie abandoned works jest znacznie bardziej skomplikowane, gdyż w tym
zakresie nie istnieje żadna regulacja prawna9, a wokół samego pojęcia narosło już
wiele nieporozumień i mitów.
D.W.K. Khong10 przy definiowaniu pojęcia utworu porzuconego powołuje się
na społeczność internetową i określa abandoned works jako utwory, w przypadku
których tożsamość uprawnionego z praw autorskich co prawda jest możliwa do
ustalenia, a on sam może być nawet możliwy do zlokalizowania, jednakże uprawniony nie jest zainteresowany udzielaniem licencji. Taka postawa uprawnionego, jak

7

8

9

10

Prawidłowość tę i tym samym niechęć do wydłużania okresu ochrony wyrażają przedstawiciele
Max Planck Institute w Statement of the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition
and Tax Law concerning the Commission’s plans to prolong the protection period for performing artists
and sound recordings, opublikowanym w International Review of Intellectual Property and Competition Law 2008, w którym stwierdzają, iż „The extension [okresu ochrony – przyp. J.Z.] would
in fact raise the number of ”orphan” performances, since with the additional amount of time it would
become more difficult if not impossible to identify the performer or the heirs […]. Hence, these performances
would be unproductive both from a social and an economic point of view”.
Por. C. Colin, Registers, databases and orphan works, w: Copyright and Cultural Heritage. Preservation and Access to Works in a Digital World, E. Derclaye (ed.), Cheltenham Glos-Northampton
2010, s. 36.
W projekcie nowelizacji polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych problem
ten został częściowo rozwiązany. Szerzej o projekcie w punkcie 5 artykułu.
D.W.K. Khong, Orphan Works, Abandonedware and the Missing Market for Copyrighted Goods, Artykuł dostępny pod adresem: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1544558
[dostęp: 13.02.2015].
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zauważa D.W.K. Khong11, może wynikać z kilku powodów. Po pierwsze, może być
ona następstwem niewielkiego popytu na utwór, tzn. poświęcanie czasu na licencjonowanie w niewielkim zakresie przestało być dla uprawnionego opłacalne. Po drugie,
zdarza się, że uprawnieni celowo porzucają starsze utwory po to, by wprowadzić na
rynek i przyciągnąć uwagę do nowych utworów, np. wydawcy encyklopedii, którzy
przygotowali jej nowe wydanie, rezygnują z jednoczesnego rozpowszechniania starszego wydania z uwagi na to, że typowy klient będzie znacznie bardziej zainteresowany wydaniem uaktualnionym i istnieje mała szansa, że rozpowszechnianie starszego wydania okaże się opłacalne. Po trzecie, zdarza się także, że uprawnieni celowo
porzucają swoje utwory, by wrócić do nich po pewnym czasie. Takie działanie może
być motywowane bądź to strategią marketingową, bądź chęcią zmniejszenia kosztów
związanych ze stałym reklamowaniem produktu.
Na marginesie należy zauważyć, iż zdefiniowanie utworów porzuconych pociąga
za sobą znaczne problemy praktyczne. Gdyby bowiem chcieć wprowadzić uregulowanie pozwalające wykorzystywać abandoned works, niezwykle trudne byłoby określenie, w którym miejscu kończy się uprawnione niewykorzystywanie, a rozpoczyna
porzucenie12.
Podsumowując, różnica między utworami porzuconymi a osieroconymi polega
na tym, że w przypadku abandoned works utwór jest niedostępny z powodu bierności znanego uprawnionego, a w przypadku orphan works utwór jest niedostępny
z powodu niemożliwości ustalenia bądź zlokalizowania uprawnionego, przy czym
w obydwu przypadkach okres ochronny prawa autorskiego jeszcze nie upłynął.
Obydwa zjawiska prowadzą do takiego samego skutku, a mianowicie: co do zasady
nie tylko indywidualni użytkownicy, ale i instytucje nie mogą legalnie wykorzystywać i zwykle nie wykorzystują utworów osieroconych13 bądź porzuconych w celu
czy to wykreowania nowego utworu o kulturalnej i ekonomicznej wartości, czy to
zdigitalizowania zbiorów na wiele sposobów i szeroką skalę. Tym samym istnienie utworów osieroconych i porzuconych negatywnie wpływa na ekonomiczny
i kulturowy rozwój społeczeństwa i nie przynosi korzyści żadnemu z uczestników
obrotu14.

11
12

13

14
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Tamże, s. 5.
Niniejszy artykuł nie ma na celu odpowiedzi na pytanie, jak miałby zostać sformułowany
idealny przepis umożliwiający legalne korzystanie z utworów porzuconych, a jedynie zaprezentowanie problemów pojawiających się w tym zakresie oraz niektóre ze środków, które mogłyby
pomóc w ich zniwelowaniu.
W zakresie utworów osieroconych, dzięki uchwaleniu Dyrektywy, sytuacja ta zmieni się w stosunku do niektórych instytucji, które będą mogły je wykorzystywać w pewnym zakresie.
Będzie o tym mowa szerzej w dalszej części artykułu.
Sytuację tę względem utworów osieroconych trafnie opisano w: N. Korn, In from the Cold: An
Assessment of the Scope of ‘Orphan Works’ and Its Impact on the Delivery of Services to the Public, JISC,
June 2009, s. 24, cyt. za: S. Corbett, Regulation for Cultural Heritage Orphans: Time Does Matter,
WIPO Journal 2010, określając istnienie utworów osieroconych jako „creating a black hole of
20th and 21st century content”; uwaga ta w pełni odnosi się do utworów porzuconych.
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3. Rzeczywista skala problemu
Przed przystąpieniem do szczegółowego rozważania problemu orphan works
i abandoned works należy ocenić, jaka jest rzeczywista skala problemu, tj. jaki odsetek
utworów chronionych prawem autorskim należy zakwalifikować do kategorii utworów osieroconych bądź porzuconych i jakie jest znaczenie ekonomiczne tych utworów dla twórców, a jakie dla społeczeństwa.
Na pierwsze z pytań, rzecz jasna, nie da się udzielić precyzyjnej odpowiedzi.
Szczególnie w Polsce, gdzie dyskusja o orphan works ożywiła się dopiero w ostatnich latach15, a na temat abandoned works jeszcze się nie rozpoczęła, nie zostały
przeprowadzone szczegółowe badania dotyczące tego, jak duży odsetek chronionych utworów to utwory osierocone bądź porzucone. Problemem tym szerzej zainteresowano się w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej. William
Landes i Richard Posner16, opierając się na danych pochodzących z American Library Annual and Book Trade Almanac, prześledzili losy pozycji wydanych w Stanach
Zjednoczonych w 1930 roku, by sprawdzić, jak wiele z nich wciąż było wydawane
w 2001 roku. W wyniku badań okazało się, że w druku pozostało tylko 1,7%17.
Autorzy badań stwierdzili, iż większość utworów przynosi ekonomiczny zysk jedynie na krótko po opublikowaniu, a długość ochrony prawnoautorskiej jest niewspółmierna18. Za takim samym wnioskiem przemawiają europejskie dane, zgodnie
z którymi zarobki twórców rozkładają się bardzo nierówno w czasie i tylko niewielki procent autorów czerpie korzyści przed cały okres trwania ochrony prawno
autorskiej19. Podobnie wynika z danych British Library, zgodnie z którymi 40%
utworów opublikowanych w formie druku należy zakwalifikować jako osierocone20.
Zdaniem Anny Vuopali, według ostrożnych szacunków za osierocone należy uznać
3 miliony książek (ok. 3 miliony tytułów) i około 225 000 filmów chronionych
w Europie prawem autorskim. Voupala wskazuje także, że w zbiorach duńskiej
Biblioteki Narodowej znajduje się około 160 000 utworów z lat 1880-1930 z nieustalonym statusem ochrony prawnoautorskiej21.

15

16

17

18

19
20

21

J. Sieńczyło-Chlabicz zwraca uwagę na to, że dyskusja wokół utworów osieroconych wciąż jest
niewystarczająca. Zob.: Utwory osierocone…, dz. cyt., s. 117.
W.M. Landes, R.A. Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law, Cambridge, MA,
2003, s. 212.
Badania Landesa i Posnera opisał T. Rivers, A Fuss about Something?, European Intellectual
Property Review 2015, s. 5.
Zob. też np. E.F. Schulze, Orphan Works and Other Orphan Material under National, Regional and
International Law: Analysis, Proposals and Solutions, European Intellectual Property Review 2012,
s. 1.
Także: T. Rivers, A Fuss about Something?, dz. cyt., s. 5.
C. Davies, T. Cheng, Public Benefit or Private Loss – Orphan Works and the Enterprise and Regulatory Reform Act 2013, Communications Law 2013, s. 3 i literatura przywołana na tejże stronie
w przypisie 15.
A. Voupala, Assessment of the Orphan Works Issue and Costs for Rights Clearance, European Commission, DG Information Society and Media, Unit E4, Access to Information May 2010, s. 5.
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Z poszukiwań autorki niniejszego artykułu wynika, iż w zakresie utworów porzuconych nie zostały przeprowadzone przekrojowe badania, jednakże wydaje się, iż
w stosunku do utworów porzuconych można wysuwać pewne wnioski, analizując
spostrzeżenia poczynione względem utworów osieroconych. U podłoża problemu
zarówno utworów osieroconych, jak i porzuconych, leży przede wszystkim kwestia
czasu ochrony prawnoautorskiej. Jak zauważyli wyżej wskazani badacze, ekonomiczna opłacalność utworów kończy się niedługo po ich upublicznieniu, w wyniku
czego racjonalny uprawniony z tytułu praw autorskich22 traci zainteresowanie utworem (przynajmniej w celach komercyjnych), gdyż dalsze komercjalizowanie utworu23
wiąże się z kosztami, które mają niewielką szansę na zwrot. Wówczas, w wyniku
upływu kolejnych lat i spadku aktywności, uprawniony albo przestaje być możliwy
do zidentyfikowania dla użytkowników (problem utworów osieroconych), albo przestaje być zainteresowany umożliwianiem korzystania z utworu, najczęściej z powodu
nieopłacalności licencjonowania (problem utworów porzuconych). Dlatego przy
założeniu, iż większość uprawnionych z praw autorskich można zakwalifikować jako
homo economicus, z uwagi na taką samą genezę problemu, czyli utratę możliwości
czerpania zysków z utworu w trakcie pierwszych kilku lat po jego upublicznieniu,
można przypuszczać, iż skala zjawiska utworów porzuconych jest większa niż śladowa i w związku z tym tematyka ta wymaga omówienia.

4. Szczegółowy opis problemów związanych z utworami porzuconymi
4.1. A
 bandoned works a problem optymalnej długości czasu ochrony oraz uwagi
poświęcone Dyrektywie 2012/28/UE

W przypadku utworów porzuconych do głosu dochodzi szeroko już opisany,
także w literaturze polskiej, problem odpowiedniej z punktu widzenia ekonomicznej
analizy prawa długości czasu ochrony utworu. Obecnie wyraźnie podkreśla się, że
ujednolicony czas ochrony dla wszystkich rodzajów utworów, bez względu na ich
przeznaczenie i koszty wytworzenia, jest nieprawidłowy, gdyż może doprowadzić do
wykreowania zbyt dużych i zbędnych kosztów po stronie społeczeństwa. Problem ten
najwyraźniej widoczny jest w przypadku najczęściej występującego rodzaju abandoned works, a mianowicie utworów, którymi twórca nie jest już dłużej zainteresowany.
Skoro twórca nie jest zainteresowany i nie chce czerpać korzyści z utworu, sytuacja,
w której użytkownicy nie mogą za uiszczeniem opłaty skorzystać z dóbr kultury
i sztuki, bo uprawniony nie jest zainteresowany licencjonowaniem, jest ze swej istoty
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O pojęciu homo economicus na potrzeby prawa własności intelektualnej zob.: A. Nowak-Gruca,
Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa, Warszawa 2013, s. 62.
Koszty wiążą się z np. z procesem wydawniczym, a w przypadku programów komputerowych
z koniecznością dokonywania aktualizacji.
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niewłaściwa. Trwanie ochrony prawnoautorskiej jest dla każdej ze stron nieopłacalne,
a jedynie blokuje wykorzystanie utworu24.
Warto w tym miejscu krótko odnieść się do porównania między prawem autorskim a prawem rzeczowym. Na gruncie prawa rzeczowego nie do pomyślenia byłoby
stwierdzenie, że właściciel rzeczy musi się nią dzielić dlatego, że jest niewykorzystywana (np. właściciel audi A9, który trzyma je przez cały czas w garażu, byłby zmuszony do udostępnienia samochodu sąsiadom dlatego, że się ono „marnuje”, gdyż
„nikt nie robi z niego użytku”). Na gruncie prawa autorskiego takie rozumowanie
jest znacznie bardziej uprawnione i wynika ze szczególnych cech utworów, a mianowicie ich niematerialnego charakteru oraz znaczenia dla społeczeństwa. Z utworów
może korzystać każdy, w dowolnym miejscu i czasie, bez uszczerbku ani dla samych
utworów, ani dla możliwości innych osób w zakresie ich wykorzystywania. Co więcej, utwory mają istotny wymiar kulturowy i technologiczny, dzięki czemu kontakt
z nimi wzmaga kreatywność użytkowników i innowacyjność przyszłych rozwiązań.
Dlatego o ile w przypadku audi powinno się uznać, iż nie istnieje żaden powód, dla
którego należałoby odmówić jego właścicielowi pełnego prawa do trzymania samochodu w garażu, to w przypadku utworów w rozumieniu prawa autorskiego uzasadnione wydaje się umożliwienie legalnego korzystania społeczeństwu, gdyż nie będzie
to skutkowało żadnym uszczerbkiem po stronie uprawnionego25, a społeczeństwu
przyniesie znaczne korzyści.
Do rozstrzygnięcia pozostaje jedynie kwestia tego, jak umożliwić społeczeństwu
korzystanie z utworów, co do których nie upłynął jeszcze czas ochrony. W stosunku
do utworów osieroconych problem ten częściowo został rozwiązany poprzez uchwalenie Dyrektywy 2012/28/UE, dlatego warto go omówić i zastanowić się nad jego
ewentualnym zastosowaniem wobec utworów porzuconych. Choć Dyrektywa nie
została jeszcze implementowana w prawie polskim, z jej treści wynika, iż państwa
członkowskie mają za zadanie zapewnić instytucjom GLAM, czyli bibliotekom, placówkom oświatowym, muzeom oraz archiwom (art. 1 ust. 1) możliwość publicznego
udostępniania niektórych26 kategorii utworów osieroconych, ich zwielokrotniania
do celów digitalizacji, indeksowania, katalogowania, ochrony i odnawiania (art. 6),
o ile instytucje GLAM uprzednio przeprowadzą staranne poszukiwanie uprawnionego (art. 3). Z postanowień Dyrektywy wynika, iż osoby fizyczne nie mogą wykorzystywać utworów osieroconych, a przypadku utworów porzuconych to właśnie
24

25

26

Należy zauważyć, iż nie wszyscy przedstawiciele doktryny podzielają wskazany pogląd. Kwestia „wyważenia” prawa autorskiego oraz zdecydowania, czy przyznać prymat interesom
społecznym, czy interesom autora, oraz kwestia znaczenia, jakie należy przypisywać autorskim
prawom osobistym, gdy pozostają one w sprzeczności z interesami ogółu, są nie do rozstrzygnięcia, a wręcz można zaryzykować stwierdzenie, że liczba badaczy tematu przekłada się na
liczbę opinii.
Jedynym uszczerbkiem, o którym może być mowa, jest to, iż autor może nie chcieć, by jego
utwór był wykorzystywany. W zakresie stwierdzenia, czy należy w takiej sytuacji przyznać prymat woli autora, czy potrzebom ogółu, patrz przypis 24.
Zakres przedmiotowy Dyrektywy obejmuje wyłącznie wyliczone w niej kategorie utworów.
Takie podejście skrytykowała m.in. J. Sieńczyło-Chlabicz, Utwory osierocone…, dz. cyt., s. 121.
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pojedyncze, niepowiązane ze sobą żadnymi więzami osoby fizyczne są zainteresowane możliwością korzystania z utworu. Gdyby bowiem takich osób było więcej,
to prawdopodobnie licencjonowanie utworu wciąż byłoby opłacalne i nie uzyskałby
on statusu porzuconego.
W obliczu powyższego należy stwierdzić, iż rozwiązanie przyjęte w Dyrektywie
nie sprawdzi się wobec utworów porzuconych. Jednakże rozwiązanie unijne nie jest
jedynym pomysłem opartym o mechanizm licencjonowania, który miałby przywrócić do użytku niewykorzystywane utwory. W poniższym podrozdziale zostanie
zaproponowany inny, znacznie bardziej adekwatny względem utworów porzuconych
pomysł, w myśl którego zjawisko abandoned works można zminimalizować poprzez
mechanizm licencji przymusowych.

4.2. Rejestr chronionych utworów jako narzędzie mające zapobiec powstawaniu
utworów porzuconych

Obecnie kwestia braku zainteresowania ze strony uprawnionego należącym do
niego przedmiotem własności intelektualnej została uregulowana wyłącznie w prawie znaków towarowych. Zgodnie z art. 169 ustawy Prawo własności przemysłowej
(dalej PWP), prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania
zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych
prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat po dniu wydania
decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania27. Utrata ochrony ustawowej na skutek nieużywania znaku towarowego
jest możliwa przede wszystkim dzięki istnieniu rejestru będącego przesłanką konstytutywną ochrony. W przypadku prawa autorskiego, z uwagi na wprowadzony
konwencją berneńską system automatycznego powstawania ochrony prawnoautorskiej i zakaz uzależniania ochrony od spełnienia jakichkolwiek formalności, pomysł
zwalczenia problemu abandoned works poprzez rejestr utworów na wzór tego,
który funkcjonuje w prawie znaków towarowych, nie może zostać zrealizowany.
Co więcej, automatyczne usuwanie z hipotetycznego rejestru (przy założeniu na
potrzeby rozważań, że taki rejestr byłby możliwy do stworzenia) po stwierdzeniu
nieużywania utworów byłoby niezmiernie utrudnione z uwagi na obowiązującą
doktrynę kleine Münze, czyli przyznawanie ochrony praktycznie wszelkim przejawom twórczości28. Na przykład, praktycznie niemożliwe byłoby zweryfikowanie,
czy autor zdjęcia z wakacji „korzystał” z niego przez pięć następujących po sobie
lat. W zakresie prawa autorskiego problematyczne byłoby także określenie, na czym
takie korzystanie miałoby polegać, bo o ile w prawie znaków towarowych jest to
oczywiste (znak towarowy służy do odróżniania produktów lub usług, więc jego
27

28
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Podobna sytuacja występuje na gruncie przepisów dotyczących wzorów przemysłowych, gdyż
zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 118 PWP, nieuiszczenie opłaty za kolejny okres
ochrony powoduje skrócenie okresu ochronnego. Szerzej: R. Skubisz (red.) System Prawa Prywatnego. Tom 14B, Warszawa 2001, komentarz do art. 111, Legalis.
Por. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2013, s. 43-46.
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wykorzystywanie ma polegać na używaniu go w celu odróżniania produktów lub
usług), to w przypadku prawa autorskiego określeniu „korzystanie” można przypisać nieskończenie wiele znaczeń.
Choć rejestry przedmiotów objętych prawem własności intelektualnej są obecnie domeną przede wszystkim prawa własności przemysłowej, to należy zauważyć,
że były one szeroko rozpowszechnione w historii prawa autorskiego i co więcej,
w ostatnich latach znów pojawiły się głosy opowiadające się za ich wprowadzeniem.
Dla usystematyzowania wywodu wyodrębnione zostały cztery kategorie rejestrów,
którym zostaną poświęcone kolejne podrozdziały: rejestry warunkujące ochronę,
rejestry zawierające informacje o utworach, rejestry jako narzędzia pomocne
w postępowaniach sądowych oraz rejestry będące środkami zapewniającymi szerszą
ochronę.
4.2.1 Rejestr warunkujący ochronę prawnoautorską

Mimo iż konwencja berneńska wyraźnie zakazuje uzależniania nabywania ochrony
prawnoautorskiej i korzystania z utworów od spełnienia jakichkolwiek wymogów formalnych, jeden z czołowych przedstawicieli ruchu otwartej nauki i otwartych zasobów, prof. Lawrence Lessig zaproponował system rejestru warunkującego ochronę
prawnoautorską nawiązującego do systemu istniejącego w USA przed przystąpieniem
do konwencji berneńskiej29.
Amerykańska ustawa prawnoautorska z 1909 roku wprowadziła następujący
system. Utwór od chwili publikacji podlegał ochronie przez 28 lat. Uprawniony,
który chciał przedłużyć ochronę, musiał w ostatnim, tj. 28. roku ochrony, wyrazić
chęć przedłużenia ochrony na okres dalszych 28 lat i zarejestrować fakt odnowienia
ochrony w Copyright Office. Jednakże system formalności został zniesiony między
1976 a 1989 rokiem, aby umożliwić Stanom Zjednoczonym przystąpienie do konwencji berneńskiej30. 1 stycznia 1978 roku weszła w życie obowiązująca do dziś nowa
amerykańska ustawa prawnoautorska, która częściowo zachowała pomysł odnawiania
ochrony. W stosunku do utworów, które podlegały ochronie prawnoautorskiej przed
1978 rokiem i wciąż były w pierwszym okresie ochronnym, zgodnie z poprzednio
obowiązującą ustawą, przewidziano następującą regulację: utwory te najpierw były
objęte 28-letnim okresem ochronnym na kształt poprzedniej ustawy, a następnie
mogły zostać objęte dodatkowym okresem ochronnym trwającym 47 lat31. Szacuje
się, że w stosunku do 85% utworów ochrona nie została przedłużona, a w przypadku samych książek odsetek ten był jeszcze wyższy i sięgnął 93%32, co potwierdza
wyżej przedstawioną tezę, iż wartość ekonomiczna utworów chronionych prawem
autorskim jest największa w pierwszych latach od upublicznienia utworu, a następnie
drastycznie spada.
29
30
31
32

L. Lessig, Free Culture: The Nature and Future of Creativity, New York 2004, s. 249.
C. Colin, Registers, Databases and Orphan Works, dz. cyt., s. 38.
Szerzej: http://www.copyright.gov/circs/circ15.pdf [dostęp 13.02.2015].
Ch. Sprigman, Reform(aliz)ing Copyright, 57 Stanford Law Review 485, 491-93 (2004).
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W myśl pomysłu prof. Lessiga, po 50 latach od pierwszego opublikowania
utworu konieczna byłaby rejestracja i uiszczenie opłaty w wysokości 1 dolara. Taka
procedura byłaby powtarzana co kolejne 10 lat, aż do zakończenia obecnego ustawowego czasu ochrony. W przypadku nieprzedłużenia ochrony utwór trafiałby do
domeny publicznej33. Rozwiązanie to, jako sprzeczne z konwencją berneńską, nie
będzie brane pod uwagę w dalszych rozważaniach.
4.2.2 Rejestr dla celów informacyjnych

Z drugiej strony postuluje się wprowadzenie rejestru wyłącznie w celach informacyjnych. Taki rejestr nie byłby jednak przydatny dla abandoned works, gdyż w żaden
sposób nie zmieniałby zakresu ochrony. Mógłby on być jednak pomocny w zwalczaniu problemu orphan works poprzez przechowywanie informacji o osobach
uprawnionych34.
4.2.3 Rejestr na potrzeby postępowań sądowych

Najpowszechniejsze zarówno w praktyce, jak i w akademickiej dyskusji, są rejestry
prawnoautorskie na potrzeby postępowań sądowych, których możliwość tworzenia
nie została wyłączona przez konwencję berneńską. Także te rejestry, podobnie jak
rejestry informacyjne, są pomocne wyłącznie w odniesieniu do orphan works, a już
nie w stosunku do abandoned works. W przypadku takich rejestrów autorzy co prawda
nie są zobowiązani do rejestrowania swoich utworów, ale są do tego zachęcani przez
krajowe ustawodawstwo. Na przykład dostępny publicznie rejestr hiszpański, będący
pod nadzorem ministra kultury, służy w teorii wyłącznie jako dowód na wypadek
potencjalnego konfliktu, a w praktyce także jako narzędzie zmniejszające odsetek
utworów osieroconych. Podobny rejestr dla celów postępowania sądowego funkcjonuje także w Stanach Zjednoczonych – zarejestrowanie w nim utworu jest warunkiem wstępnym dla wszczęcia procesu o naruszenie praw autorskich, jeśli utwór
będący przedmiotem postępowania został po raz pierwszy opublikowany w Stanach
Zjednoczonych.
4.2.4 Rejestr jako instytucja zapewniająca rozszerzoną ochronę

Rozwiązaniem, które trafia w sedno problemu utworów porzuconych i rozwiązuje
problem nieefektywnego okresu ochronnego, jest czwarty spośród wymienionych
typów rejestrów, czyli rejestr będący środkiem zapewniającym rozszerzoną ochronę.
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Za zwalczaniem problemu utworów, które są objęte ochroną, a niedostępne dla użytkowników,
poprzez wprowadzenie rejestru, od którego byłaby uzależniona ochrona, opowiedziała się
także E.F. Schulze, Orphan Works…, dz. cyt., s. 11-12.
O potrzebie stworzenia rejestru w celach informacyjnych: C. Colin, Registers, Databases and
Orphan Works, dz. cyt., s. 36-37.
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Christopher Springman ze Stanford Law School35 zaproponował wprowadzenie
mieszanego systemu odnawiania ochrony prawnoautorskiej. Uprawnieni musieliby
zgłaszać wniosek o zarejestrowanie, a jego brak skutkowałby powstaniem przymusowej licencji obejmującej wszelkie formy korzystania z utworu przez wszelkie osoby
za cenę zbliżoną do typowej opłaty licencyjnej (market price). Tym samym utwór
nie trafiałby do domeny publicznej i nie naruszał wymogu niezależności istnienia ochrony od spełnienia formalności; zmianie nie uległaby także długość okresu
ochronnego36.
Pomysłowi Springmana w pierwszym rzędzie zarzucono nieprzysłużenie się rozwiązaniu problemu orphan works. Trafnie zauważono, że skoro rozwiązanie to zakłada
konieczność uiszczania opłaty uprawnionemu, to należy go w tym celu zlokalizować
i przez to problem utworów osieroconych nie zostaje rozwiązany. W zupełnie niezamierzony sposób – artykuł bowiem nie odnosi się do problemu abandoned works –
Springman co prawda faktycznie nie rozwiązał problemu utworów osieroconych, ale
za to zaproponował bardzo interesującą propozycję rozwiązania problemu utworów
porzuconych. Projekt Springmana idealnie zaspokaja interesy zarówno użytkowników, jak i uprawnionych, bowiem użytkownicy otrzymaliby dzięki niemu dostęp do
porzuconych przez uprawnionego utworów, a uprawnieni czerpaliby zyski z przymusowych licencji. Należy jednakże zaznaczyć, iż pomysłowi temu zarzucono złamanie jednego z wymogów art. 4 ust. 2 konwencji berneńskiej, a mianowicie zakazu
uzależniania wykonywania praw autorskich od spełnienia formalności. Z zarzutem
tym związany jest szeroki spór dotyczący paradygmatów prawa autorskiego, którego
omówienie wykracza znacznie poza ramy niniejszego opracowania.

4.3 Porzucenie utworu w świetle pytania o właściwy sposób uregulowania praw
autorskich

W poprzednim podrozdziale opisane zostało modyfikowanie okresu ochronnego
możliwe dzięki istnieniu rejestrów. Przyglądając się bliżej przywołanej przy tej okazji regulacji art. 169 PWP, można zauważyć, że wykreślenie z rejestru jako takie
nie jest decydujące dla wygaśnięcia ochrony, a raczej pełni rolę wtórną; aby doszło
do zakończenia ochrony, potrzebne jest przede wszystkim odpowiednie zachowanie
uprawnionego, a mianowicie swoiste „porzucenie” znaku towarowego. Choć pojęcie porzucenia nie pojawia się w PWP i jest określeniem typowym wyłącznie dla
prawa rzeczowego, to istota zachowania uprawnionego ze znaku towarowego polega
dokładnie na tym samym, na czym polega zachowanie porzucającego rzecz, czyli na
utracie zainteresowania objawiającej się zaprzestaniem używania i czerpania korzyści37. Zachowanie to jest także identyczne z tym, które cechuje uprawnionego z praw
35
36

37

Ch. Springman, Reform(aliz)ing Copyright, dz. cyt., s. 494.
Pamiętać należy, iż jest to deklaracja de lege ferenda, która powinna zostać dokładnie zbadana
pod kątem zgodności z prawem unijnym oraz międzynarodowym.
Tak termin „porzucić coś” definiuje Słownik języka polskiego PWN, zob. http://sjp.pwn.pl/sjp/
porzucic;2505593.html.
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autorskich, który „porzucił utwór”, i dlatego warto zastanowić się nad tym, czy i jak
konstrukcja porzucenia mogłaby zostać zastosowana na gruncie prawa autorskiego38.
Z uwagi na wyżej podkreślany minimalny okres ochrony wprowadzony konwencją berneńską, porzucenie utworu na gruncie prawa autorskiego nie może skutkować
wygaśnięciem prawa tak, jak to ma miejsce na gruncie prawa rzeczowego. Dlatego
też konieczne jest znalezienie innej drogi umożliwiającej korzystanie z porzuconych
utworów, przy jednoczesnym nienaruszaniu zasad konwencji. Obok rozwiązania Ch.
Springmana, opartego o system przymusowych licencji, które zostało zaprezentowane powyżej, należy wspomnieć o amerykańskiej koncepcji porzucenia utworu jako
obrony (defence)39 przed zarzutem naruszenia praw autorskich40.
Amerykańskie prawo autorskie, w przeciwieństwie do prawa kontynentalnego, jest
wyposażone w otwartą klauzulę fair use, która zapewnia mu elastyczność i umożliwia
dopasowywanie się do błyskawicznie zmieniających się realiów cyfrowej rzeczywistości. Zgodnie z sekcją 117 U.S. Copyright Act, zachowanie użytkownika nie stanowi
naruszenia praw autorskich, o ile jest ono fair. Przy ocenie zachowania pomagają niewyczerpująco wyliczone w ustawie czynniki, takie jak sposób wykorzystania utworu
czy natura wykorzystywanego utworu.
Dzięki istnieniu elastycznej klauzuli fair use sytuacja amerykańskich użytkowników abandoned works przedstawia się znacznie lepiej niż użytkowników europejskich,
gdyż w przypadku tych pierwszych każde zachowanie oceniane jest indywidualnie,
podczas gdy wszystkie formy wykorzystywania utworów porzuconych przez tych
drugich, jako niemieszczące się w zamkniętym katalogu dozwolonego użytku, są
z góry nielegalne bez względu na to, w jakim celu zostały podjęte i na czym polegały.
Tym samym należy ocenić, iż przyjęty niemalże w całej Europie model uregulowania
dozwolonego użytku w formie zamkniętego katalogu wyjątków, wraz z towarzyszącą
mu częstokroć zawężającą i restrykcyjną wykładnią, niekorzystnie wpływają na skalę
zjawiska abandoned works41.
38

39

40

41
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Rozważenie tego problemu jest tym bardziej uzasadnione, że na gruncie polskiego prawa
autorskiego trwa nieustająca debata na temat poprawności koncepcji własnościowej prawa
autorskiego. Szerzej zob. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, dz. cyt., s. 126 i powołana
tam literatura.
Znaczenie słowa defence, pojawiającego się w amerykańskiej nauce prawa autorskiego, najlepiej
w polskim języku prawniczym oddaje słowo „wyjątek”.
Zob. E. Hudson, R. Burrel, Abandonment, Copyright and Orphaned Works: What Does it Mean to
Take the Proprietary Nature of Intellectual Property Seriously?, Melbourne University Law Review
2011, vol. 35, nr 3; W.F. Patry, Patry on Copyright, West Thompson Reuters 2009, vol. 2, par.
5:155; M.W. Turetzky, Applying Copyright Abandonment in the Digital Age, Duke Law and Technology Review 2010, nr 019.
Teza ta jest znacznym uogólnieniem skomplikowanego sporu między zwolennikami klauzuli
fair use a zwolennikami regulacji dozwolonego użytku w formie zamkniętego katalogu wyjątków, którego omówienie znacznie wykracza poza ramy niniejszego artykułu, dlatego zob. np.:
Ch. Geiger, D. Gervais, M. Senftleben, The Three-Step-Test Revisited: How to Use the Test’s Flexibility
in National Copyright Law (November 18, 2013). American University International Law Review
2014, vol. 29, nr 3, s. 581-626; A. Dnes, Should the UK Move to a Fair-use Copyright Exception,
International Review of Intellectual Property and Competition Law 2013, vol. 44, nr 4.

Utwory „porzucone” na tle i w cieniu utworów osieroconych

5. Projekt zmiany ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
W projekcie ustawy zmieniającej ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych42 zaproponowano rozwiązanie, które częściowo zniweluje problem utworów
porzuconych. Zgodnie z projektem nowelizacji, archiwa, muzea, instytucje oświatowe
oraz szkoły wyższe (instytucje) będą mogły na podstawie umowy zawartej z organizacją zbiorowego zarządzania (OZZ) korzystać w określony w ustawie sposób z „utworów niedostępnych w obrocie handlowym”. Zgodnie z projektem nowelizacji, za
utwór niedostępny w obrocie byłby uważany utwór, który znajduje się w zbiorach
instytucji, ale nie jest dostępny w takiej liczbie egzemplarzy, która zaspokajałaby
racjonalne potrzeby odbiorców. Uprawniony będzie miał prawo do pobierania wynagrodzenia za pośrednictwem OZZ43.

6. Podsumowanie
Fakt, iż problem abandoned works nie doczekał się dotąd wielu opracowań, wynika
prawdopodobnie z tego, iż uprawnieni, którzy zrezygnowali z licencjonowania utworów, są równie niechętni dochodzeniu swoich praw na drodze sądowej w przypadku
nielegalnego wykorzystania utworów i przez to zdaje się panować błędne przekonanie o braku potrzeby szerokiego odniesienia się do tematu. Jednakże, nawet gdyby
założyć, iż w społeczeństwie panuje zwyczajowe przyzwolenie na wykorzystywanie
utworów porzuconych i tym samym przepisy prawa autorskiego nie są egzekwowane
przez uprawnionych, to nie można problemu abandoned works zostawić samemu
sobie i godzić się na to, by między prawem a społecznymi oczekiwaniami i praktykami istniał tak znaczny rozdźwięk.
Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, iż uregulowanie prawa
autorskiego w zakresie utworów porzuconych, a w zasadzie jego brak, nie znajduje
uzasadnienia ani na płaszczyźnie ekonomicznej, ani na płaszczyźnie społecznej.
Należy zauważyć, iż obecny stan prawny nie przynosi korzyści ani uprawnionemu,
ani społeczeństwu i służy wyłącznie blokowaniu dostępu do utworów i tym samym
hamowaniu rozprzestrzeniania się wiedzy, co jest szczególnie dolegliwe w dobie
Internetu, w której kultura, sztuka i technologia są niemalże na wyciągnięcie ręki.
Dlatego z radością należy przyjąć fakt, iż w projekcie nowelizacji prawa autorskiego
pojawiło się rozwiązanie w części odnoszące się do problemu abandoned works, i mieć
nadzieję, że mechanizm odniesiony póki co do pewnych instytucji, w przyszłości
będzie dostępny także dla pojedynczych użytkowników.
42

43

Projekt dostępny pod adresem: http://www.prawoautorskie.gov.pl/media/Nowela_kons._publ/
projekt_ustawy_w_wersji_z_dnia_9_pazdziernika_2014_r.pdf [dostęp 6.04.2015 r.].
Uwaga ta ma charakter jedynie sygnalizacyjny, gdyż z powodu ograniczonego zakresu niniejszego opracowania rozwiązanie to nie będzie mogło zostać poddane szczegółowej analizie.
Należy ponadto zauważyć, iż w toku prac nad projektem ustawy część przepisów została już
zmieniona, więc wydaje się, iż dyskusja na ten temat powinna poczekać do czasu uchwalenia
ustawy.

47

Justyna Zygmunt

Justyna Zygmunt
ABANDONED WORKS IN THE BACKGROUND AND IN THE SHADOW
OF ORPHAN WORKS

Summary
The purpose of the article titled “Abandoned works in the background and in
the shadow of orphan works” is to present the current situation of abandoned works
in Polish copyright law. The article consists of two main parts. Firstly, it presents
basic differences between orphan and abandoned works in Polish copyright law and
estimates the scale of the problem. In the second part the author explains what
causes the abandoned works phenomenon and tries to outline different ways of
reducing the number of such works. Presented solutions are based on the issue of an
extent of copyright protection, the scope of protection and the existence of formal
requirements in copyright law. This article uses a wide range of foreign literature and
contains remarks rooted in economic analysis of the law.
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copyright, abandoned works, abandonware, orphan works, fair use.
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ZAKRES I UZASADNIENIE OBOWIĄZKU ZACHOWANIA
TAJEMNICY LEKARSKIEJ
„[…] Każdy z nas podlega prawu i zobowiązany jest je respektować, ale każdy
człowiek podlega też emocjom i ma sumienie.[...] Nie będzie bowiem nigdy
szanowane prawo, u którego podstaw nie tkwią najważniejsze zasady etyki
i moralności”1

1. Uwagi wprowadzające
Temat mojego artykułu dotyczy jednego z najważniejszych zawodów świata –
zawodu lekarza. Istotą tej profesji jest odpowiedzialność za zdrowie innych ludzi,
dlatego darzę ten zawód wyjątkową estymą. Z uwagi na wykształcenie prawnicze
zdecydowałem się na znalezienie cech łączących prawników i lekarzy. Oba zawody
wymagają starannego działania, ale musi to być działanie przede wszystkim etyczne.
Źródła etyki zawsze szukam w epoce antycznej. Myślę, że początek naszej kultury
był oparty na zasadach, które są aktualne również dzisiaj. Pierwowzorem lekarza jest
dla mnie miłosierny Samarytanin, niosący pomoc każdemu, kto jej potrzebuje. To
właśnie służba drugiemu człowiekowi powinna być celem, do którego dąży zarówno
lekarz, jak i prawnik. W jego osiągnięciu potrzebne jest zaufanie między medykiem
a pacjentem, prawnikiem a klientem. Wyłącznie w oparciu o zaufanie można stworzyć relację, która pozwoli przezwyciężyć chorobę albo rozwiązać sprawę. W artykule
chciałbym udowodnić, że zaufanie powinno się budować na tajemnicy zawodowej.
Geneza tajemnicy lekarskiej sięga starożytności. Jej treść sformułowana została
w tzw. przysiędze Hipokratesa. Tekst przysięgi był wielokrotnie zmieniany i niestety
coraz rzadziej wyższe uczelnie medyczne zobowiązują swoich studentów do złożenia
przyrzeczenia lekarskiego. Jednak mimo wszystko odwołam się do przysięgi Hipokratesa z uwagi na jej uniwersalny i ponadczasowy charakter: Cokolwiek przy leczeniu
albo też poza leczeniem w życiu ludzi ujrzę lub usłyszę, czego ujawnić nie można, przechowam

1

M. Szewczyk, Prawnokarna ochrona tajemnicy zawodowej lekarza, Czasopismo Prawa Karnego
i Nauk Penalnych 2000, z. 1, s. 162.
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w milczeniu2. Myślę, że zachowanie tajemnicy lekarskiej ma walor zarówno praktyczny, jak i moralny. Tu doszukuję się uzasadnienia dla wprowadzenia powinności
milczenia o informacjach dotyczących pacjenta, a powziętych w związku z wykonywaniem zawodu lekarza. Jednak zanim przedstawię argumenty uzasadniające obowiązek zachowania poufności danych medycznych, określę najpierw zakres podmiotowy
i przedmiotowy tego obowiązku.

2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy tajemnicy lekarskiej
Zakres podmiotowy obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej dotyczy lekarzy
w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (dalej skrót:
u.z.l.)3. W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza należy spełnić warunki
określone w art. 5 i n. u.z.l.4 Mowa tu o każdym lekarzu, niezależnie na jakiej podstawie wykonuje swój zawód, tj. w ramach umowy o pracę lub stosunku służbowego,
prywatnej indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej czy udzielając świadczeń
na podstawie umów cywilnoprawnych5. Nie ma znaczenia także zajmowane przez
lekarza stanowisko czy pełniona funkcja6.
Do zachowania tajemnicy zawodowej zobowiązane są również inne osoby wykonujące zawód medyczny: pielęgniarka i położna zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej (dalej skrót u.z.p.p.)7, felczer – art. 7 ust. 1 ustawy o zawodzie felczera (dalej skrót u.z.f.)8, diagnosta laboratoryjny – art. 29 ustawy o diagnostyce
laboratoryjnej (dalej skrót u.d.l.)9, farmaceuta – art. 21 pkt 2 ustawy o izbach aptekarskich (dalej skrót u.i.a.)10, psycholog – art. 14 ust. 1 ustawy o zawodzie psychologa
i samorządzie zawodowym psychologów (dalej skrót u.z.p.)11.
2

T.M. Zielonka, Tajemnica lekarska – święta powinność czy przestarzały wymóg, Prawo i Medycyna 1999, nr 4, s. 77.

3

Ustawa z 5 grudnia 1996 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 28 poz. 152 z późn. zm.).
Według R. Kubiaka, Prawo medyczne. Wykłady specjalizacyjne, Warszawa 2014, s. 37, są to:
1) obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego UE;
2) posiadanie dyplomu lekarza lub lekarza dentysty;
3) pełna zdolność do czynności prawnych;
4) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty;
5) nienaganna postawa etyczna;
6) odbycie stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty (dla studentów, którzy rozpoczęli studia na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym przed dniem 1.10.2012 r.);
7) złożenie z wynikiem pozytywnym Lekarskiego Egzaminu Końcowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.
Tamże, s. 217.
M. Malczewska, w: E. Zielińska (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz,
Warszawa 2014, s. 705.
Ustawa z 5 lipca 1996 r. (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 57 poz. 602 z późn. zm.).
Ustawa z 20 lipca 1950 r. (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 53 poz. 531 z późn. zm.).
Ustawa z 27 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 144 poz. 1529 z późn. zm.).
Ustawa z 19 kwietnia 1991 r. (t.j. Dz.U. Nr 9 poz. 108 z późn. zm.).
Ustawa z 8 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 73 poz. 763 z późn. zm.).

4

5
6

7
8
9
10
11
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Według D. Karkowskiej przepis art. 13 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (dalej skrót u.r.p.p)12 nakłada obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej także na osoby, których nie obowiązuje na mocy innych przepisów tajemnica zawodowa, np. pracowników administracji, pracowników sektora
ochrony zdrowia, którzy nie wykonują zawodu medycznego, ale mają wgląd
do informacji o pacjencie13. Zgadzam się z tym poglądem. Prawo pacjenta do
ochrony prywatności powinno być przestrzegane przez wszystkie osoby pracujące
w służbie zdrowia, niezależnie od tego, czy jest to obowiązek zagrożony sankcją
karną czy dyscyplinarną.
Zakres przedmiotowy zachowania tajemnicy lekarskiej jest według A. Huk
wyznaczany przez normy ustawowe oraz lekarskie zasady etyczne. Art. 40 u.z.l.
stanowi, że tajemnicą są „informacje związane z pacjentem, a uzyskane przez
lekarza w związku z wykonywaniem zawodu”. Treść tego przepisu wyznaczają dwa
kryteria, które muszą być spełnione równocześnie. Po pierwsze informacja musi
być związana z pacjentem. Oznacza to, że wszelkie informacje powzięte przez
lekarza podczas wykonywania zawodu, a niemające związku z pacjentem, nie mają
znaczenia prawnego. Nie stanowią tajemnicy lekarskiej również informacje, które
są związane z pacjentem (byłym lub aktualnym), ale uzyskane zostały w inny sposób niż podczas wykonywania zawodu lekarza. Autorka jest zdania, że pojęcie
tajemnicy lekarskiej należy rozumieć szeroko, nie tylko jako informacje dotyczące samej diagnozy i leczenia, ale także inne wiadomości, niekoniecznie związane ze stanem zdrowia, np. działalność pacjenta, stopień inteligencji, stosunki
rodzinne i majątkowe, preferencje seksualne. Informacje dotyczące innych osób
z otoczenia pacjenta, zgodnie z art. 23 Kodeksu etyki lekarskiej (dalej skrót KEL)14,
też powinny pozostać poufne. Przykładowe wyliczenie świadczy o tym, że formuła
„związane z pacjentem” jest pojęciem nieostrym i powinna być dookreślana indywidualnie do danego stanu faktycznego15.
Drugie kryterium związane z wykonywaniem zawodu wskazuje, że sposób
powzięcia informacji ma znaczenie do zakwalifikowania danej informacji jako
objętej ochroną prawną. Według M. Safjana właściwym podziałem zakresu przedmiotowego tajemnicy lekarskiej jest kryterium podmiotowe. W pierwszej grupie
znajdą się fakty związane z pacjentem, uzyskane przez lekarza wykonującego czynności zawodowe bezpośrednio od zainteresowanego, jak również od osób mu
towarzyszących, nawet wbrew woli pacjenta. W drugim dziale znajdą się informacje o diagnozie czy zastosowanej terapii, które lekarz sam zdobył w toku leczenia
lub przekazane mu od innego lekarza. Pacjent może nawet o nich nie wiedzieć,
a mimo to pozostają informacją poufną16.

12
13
14
15
16

Ustawa z 6 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.).
D. Karkowska, Prawa pacjenta, Warszawa 2009, s. 446.
Tekst jedn. 2 stycznia 2004 r.
A. Huk, Tajemnica zawodowa lekarza w polskim procesie karnym, Kraków 2006, s. 34-35.
M. Safjan, Problemy prawne tajemnicy lekarskiej, KPP 1995, nr 1, s. 11.
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Autorzy R. Kubiak, M. Boratyńska i P. Konieczniak są zgodni co do tego, że
fakty i okoliczności powszechnie znane oraz upublicznienie danych całkowicie
pozbawionych zarówno personaliów, jak i szczegółów umożliwiających identyfikację,
nie narusza tajemnicy medycznej17. Poprzez wnioskowanie prawnicze argumentum ad
absurdum możemy uchylić obowiązek zachowania dyskrecji wtedy, gdy wykładnia
prawa prowadziłaby do absurdalnych wniosków. Wszelka interpretacja danego stanu
faktycznego prowadząca do niedorzeczności lub niezgodności ze zdrowym rozsądkiem powinna być odrzucona18.
Obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej trwa również po śmierci pacjenta
zgodnie z art. 40 ust. 3 u.z.l. Według M. Nesterowicza lekarz ma prawo poinformować najbliższą rodzinę o chorobie i przyczynach śmierci chorego. Nie jest jednak do
tego uprawniony, jeżeli pacjent nie wyraził zgody na informowanie o swoim stanie
zdrowia osób należących do jego rodziny19.
Zasadne jest pytanie, czy pacjent ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących sposobu leczenia czy wykonywania zawodu przez lekarza w czasie udzielania pomocy medycznej. Według G. Rejman wiadomości te nie są objęte
ochroną prawną. Lekarz może się domagać ochrony ze strony państwa tylko wtedy,
gdy poniósł szkodę lub został zniesławiony w wyniku ujawnienia wspomnianych
informacji. Jednak podstawą prawną w tej sytuacji będzie art. 23 Kodeksu cywilnego (dalej skrót k.c.)20 dotyczący ochrony dóbr osobistych albo art. 212 Kodeksu
karnego (dalej skrót k.k.)21 sankcjonujący przestępstwo pomówienia. Oznacza to, że
upublicznienie wiadomości uzyskanych w czasie leczenia przez pacjenta na temat
postępowania zawodowego lekarza nie jest sprzeczne z prawem. Nie ma tu zastosowania regulacja dotycząca tajemnicy zawodowej22.
Tajemnica lekarska nie jest tajemnicą absolutną i prawo dopuszcza uchylenie
obowiązku zachowania poufności danych związanych z pacjentem, a uzyskanych
podczas wykonywania czynności zawodowych przez lekarza. Z uwagi na zawiłość
i objętość zagadnienia pozostawię to poza obszarem rozważań tego artykułu.
3. Uzasadnienie obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej
Istnienie obowiązku tajemnicy lekarskiej według T.L. Beachampa i J.F. Childressa
uzasadnia:
• argumentacja konwencjonalistyczna
• argumentacja oparta na prawie do prywatności i autonomii pacjenta
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• oraz oparta na wierności w stosunkach wzajemnych23.
Z uwagi na to, iż w sentencji artykułu odwołuję się do moralności, rozpocznę
swoje rozważania od argumentu dotyczącego obowiązku wierności w stosunkach
wzajemnych. Według R. Kubiaka ten argument uzasadnienia obowiązku tajemnicy
lekarskiej ma charakter uzupełniający w stosunku do pozostałej argumentacji24. Na
charakter pomocniczy tego argumentu wskazują również M. Boratyńska i P. Konieczniak, gdyż udzielenie gwarancji prawnych tajemnicy lekarskiej nie może być oparte
wyłącznie na oczekiwaniu od lekarzy, że będą lojalni wobec pacjentów i działali
zawsze w dobrej wierze. Jednakże według wspomnianych autorów wierność w stosunkach wzajemnych stanowi istotę tajemnicy lekarskiej z punktu widzenia moralności25.
Lekarz staje się powiernikiem pacjenta w najbardziej intymnych sprawach. To rodzi
pewien obowiązek poufności, będący fundamentem tej relacji.
Moim zdaniem argument dochowania wierności w relacjach wzajemnych nie ma
charakteru jedynie uzupełniającego. Uważam wprost przeciwnie, że stanowi on podstawę uzasadnienia obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej i może być punktem wyjścia do rozważań, jak należy stanowić prawo. Jeżeli istnieje zasada, z którą
wszyscy się zgadzają, to niepotrzebne jest wydanie ustawy, aby była ona przestrzegana. Według H. Kelsena ustanowienie sankcji w normie prawnej przez ustawodawcę
ma na celu powstrzymanie adresata normy od dokonania czynu wbrew regulacji.
Wtedy o skuteczności normy prawnej decyduje jej przestrzeganie. Jeżeli jednak
adresat normy przestrzega jej z powodów moralnych, to jej skuteczność warunkuje wiara w zasadność obowiązywania takiego uregulowania, a nie obawa przed
sankcją26. Moim zdaniem wierność w relacji z drugim człowiekiem jest taką właśnie
zasadą, która obowiązuje mimo braku wyraźnego uregulowania w ustawie. Oczywiście względy praktyczne i odwołanie do konstytucji, o czym powiem w następnych
akapitach, są zasadne, jednakże mogą budzić wątpliwości. Prawo do prywatności
może być konfrontowane z prawem do ochrony ogółu społeczeństwa. Utylitaryzm
– ze stwierdzeniem, że ludzie pomimo braku zachowania dyskrecji ze strony lekarza i tak będą korzystać z jego usług, bo przecież muszą się gdzieś leczyć. Stoję
na stanowisku, że obowiązek wierności w relacjach wzajemnych samodyscyplinuje
strony. Z punktu widzenia prewencji ogólnej uświadomienie sobie przez lekarza,
że ujawniając tajemnicę lekarską, nie dochowuje wierności pacjentowi, tj. traci jego
zaufanie, może powstrzymywać go przed popełnieniem takiego czynu, a w razie jego
popełnienia może wzbudzić poczucie winy.
Poparcie swojego stanowiska odnajduję w aktualnej treści art. 266 § 1 ustawy
Kodeks karny, regulującej odpowiedzialność karną za ujawnienie tajemnicy zawodowej, oraz w stanowisku Sądu Najwyższego, który w postanowieniu z dnia 21 marca
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2013 r., III KK 267/1227 stwierdził, że „przy przestępstwie stypizowanym w art. 266
§ 1 k.k. rodzajowym przedmiotem ochrony jest dyskrecjonalność informacji, zaś
przedmiotem ochrony bezpośredniej prawo zachowania określonych informacji
w tajemnicy, przy czym obowiązek dyskrecji spoczywający na depozytariuszu informacji podyktowany może być potrzebą ochrony istotnego interesu prywatnego,
stosunku zaufania łączącego dysponenta informacji z jej depozytariuszem, ale także
prawidłowego wykonywania niektórych zawodów lub prowadzenia określonej działalności, w których szczególne znaczenie odgrywa stosunek zaufania”. Zachowanie wierności w stosunkach wzajemnych odgrywa istotną rolę przy rozstrzyganiu
o odpowiedzialności karnej za ujawnienie tajemnicy lekarskiej, dlatego nie może
być traktowane jako jedynie uzupełniające w stosunku do prawa do ochrony prawnej życia prywatnego.
Argumentacja utylitarystyczna uzasadnia obowiązek zachowania dyskrecji tym,
że dochowanie tajemnicy przez lekarza skutkuje zwiększeniem zaufania pacjentów w stosunku do niego. Zachowanie poufności jest ważne, gdyż przeprowadzenie wywiadu z pacjentem wiąże się z uzyskaniem informacji dotyczącej sfery nie
tylko zdrowotnej, ale również prywatnej. Nierzadko są to bardzo intymne zwierzenia. Pacjent musi być szczery, bo tylko to umożliwi zastosowanie właściwego
leczenia. Uzyskanie tej szczerości jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy badany jest
pewien, że informacje o nim nie zostaną ujawnione. Dla samego komfortu psychicznego pacjentów należy się ochrona tej pewności28. Zachowanie w sekrecie informacji
o pacjencie ma wymierny wpływ na rzetelność wykonywania swoich obowiązków
przez lekarza, a tym samym na skuteczne udzielenie pomocy29. Lekarz nie zawsze
jest w stanie zweryfikować wypowiedź pacjenta, dlatego ich relacja to pewien rodzaj
partnerstwa. Obie strony ufają sobie nawzajem. Tajemnica lekarska jest jednym
z elementów zachowania tej wzajemności. Jednak dobro pacjenta wymaga również
ochrony ze strony państwa.
Trzeci argument uzasadniający prawny obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej można wywieść bezpośrednio z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (dalej
skrót KRP)30, tj. prawo do ochrony prawnej życia prywatnego. Stanowi o tym art. 47
KRP. Informacje związane ze zdrowiem człowieka należą do tzw. sfery prywatności31.
„Prywatność” jest pojęciem nieostrym. Odnosi się do życia intymnego, zarówno
uczuciowego, jak i seksualnego, stanu zdrowia, relacji rodzinnych, zainteresowań,
a nawet skłonności do uzależnień (wyliczenie przykładowe). Ingerencja w to dobro
może polegać na upublicznianiu informacji dotyczących m.in. wspomnianych sfer
życia32. Inną definicją prywatności jest przedstawione przez. J. Kańskiego „prawo
do pozostawienia w spokoju”, tzn. prawo jednostki do ochrony jej osobowości,
27
28
29
30
31
32
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której jednym z zasadniczych elementów są dane o stanie zdrowia. Autor wskazuje,
że dobrem chronionym jest „życie prywatne”, a nie wyłącznie „prywatność” zgodnie
z ustawodawstwem zachodnioeuropejskim33.
Zdaniem I. Malinowskiej prawo to jest również szeroko chronione w polskim
porządku prawnym, np. w Kodeksie cywilnym w artykułach dotyczących ochrony
dóbr osobistych, a także w ustawie o ochronie danych osobowych (dalej skrót
u.o.d.o.)34, na mocy której przetworzenie danych osoby jest dopuszczalne ze względu
na dobro tej osoby, dobro publiczne, ewentualnie dobro osób trzecich35. Informacje m.in.: o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym
należą według tej ustawy do tzw. danych wrażliwych (sensytywnych). Są to dane
dotyczące sfery prywatności, a nawet intymności człowieka, których wykorzystanie
w celu upublicznienia może wyrządzić tej osobie szkodę w postaci np. dyskryminacji
w miejscu pracy, jak i przy zawarciu umowy ubezpieczenia na życie czy przy udzieleniu kredytu, dlatego należy im się silniejsza ochrona36.
Inne artykuły ustawy zasadniczej uzupełniają przysługujące każdemu prawo do
życia prywatnego. Art. 49 KRP zapewnia wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Treść komunikatu, niezależnie od tego, w jakiej formie został przekazany,
nie powinna być cenzurowana albo upowszechniana, chyba, że ma charakter przestępczy, np. pornografia dziecięca37. Normy konstytucyjne z art. 51 ust. 1 i 3 KRP
stanowią, że rozporządzać informacjami, tj. mieć do nich dostęp i je ujawniać, może
wyłącznie ta osoba, której informacja dotyczy. Wszelkie ograniczenia w tym zakresie wymagają regulacji ustawowej, co jednocześnie ogranicza możliwość ingerencji
ustawodawcy zwykłego w to chronione prawo, jak i ustala wzajemne relacje między
ludźmi i między jednostką a państwem38. Tym samym ustawa zasadnicza zgodna
jest z prawem międzynarodowym, które nakłada obowiązek ochrony prawa do prywatności i swobody wypowiedzi, tj. art. 8 i 10 Europejskiej konwencji o ochronie
praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r.39 oraz art. 18 Międzynarodowego
paktu praw obywatelskich i politycznych, uchwalonego przez ONZ w 1966 r.40, 41.
Moim zdaniem ma to szczególne znaczenie w relacjach lekarz – pacjent, ponieważ
to pacjent decyduje, czy dana informacja, stanowiąca tajemnicę lekarską, ma zostać
ujawniona.
Normy etyki zawodowej służą też ochronie sfery życia prywatnego, np. art. 23
Kodeksu etyki lekarskiej, w części szczegółowej art. 4 Kodeksu etyki zawodowej
33
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pielęgniarki i położnej, art. 10 Kodeksu etyki aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej
czy § 11 Kodeksu etyki diagnosty laboratoryjnego42. Nasuwa się pytanie, czy normy
etyczne mogą stanowić samoistne źródło obowiązku dyskrecji. Według W. Wróbla
obowiązujące w danej grupie zawodowej normy etyczne nie mogą stanowić samoistnego źródła obowiązku zachowania tajemnicy, której niedochowanie wiązałoby się
z odpowiedzialnością karną. Wynika to z tego, że art. 266 § 1 k.k. wskazuje wyraźnie
na źródła tego obowiązku o charakterze prawnym. Jednocześnie W. Wróbel stwierdził, że „prawnie skuteczne zobowiązanie do zachowania tajemnicy zawodowej może
być także przyjmowane poprzez złożenie ślubowania dochowania norm etycznych
obowiązujących w danej korporacji zawodowej”43. Nie zgadzam się z tym poglądem
z uwagi na to, że normy etyczne, które wiążą wszystkich profesjonalistów w danym
zawodzie, nie mogą być skuteczne wyłącznie wtedy, gdy złoży się ślubowanie dochowania im wierności. Myślę, że one obowiązują per facta concludentia każdego z uwagi
na wykonywany zawód. Jeśli internista pracuje w swojej specjalizacji, to zgadza
się na normy określone w KEL. Nie ma tu znaczenia, czy złożył przyrzeczenie
lekarskie przed rozpoczęciem praktyki lekarskiej. Podzielam natomiast zdanie
prof. W. Wróbla, że normy etyczne nie mogą być samoistnym źródłem obowiązku
zachowania tajemnicy lekarskiej. Obowiązek musi wynikać z ustawy lub zobowiązania. KEL jest aktem korporacyjnym i nie ma takiego charakteru. Zobowiązanie do
przestrzegania norm w nim zawartych może wiązać się wyłącznie z odpowiedzialnością dyscyplinarną. Jednakże znaczenie norm etycznych jest kluczowe w interpretacji
art. 40 u.z.l.

4. Podsumowanie
Reasumując, niezależnie od przedstawionych tu moich poglądów, aktualnie
argument o tzw. prawnej ochronie życia prywatnego stanowi ratio legis tajemnicy
lekarskiej. Z jednej strony obowiązek zachowania poufności stanowi obowiązek
lekarza, ale z drugiej strony jest uprawnieniem po stronie pacjenta. Zachowanie
tajemnicy lekarskiej jest nieodzownym elementem profesji medycznej. Przyłączając
się do zdania M. Safjana, stwierdzam, że obowiązek dyskrecji powinien istnieć
nawet w sytuacji braku ustawowego uregulowania tej kwestii44. Stosunek zaufania
łączący pacjenta z lekarzem wymaga zachowania poufności niezależnie od tego,
jakim argumentem to uzasadnimy. Jest to niezwykle ważne, ponieważ wszyscy
jesteśmy pacjentami. Każdy z nas może być poszkodowanym, a nawet pokrzywdzonym w wyniku ujawnienia informacji medycznej, która jest naszą tajemnicą.
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Zdając sobie z tego sprawę, dostrzeżemy, jak wielką rolę w każdej wizycie u lekarza
odgrywa świadomość, że możemy zaufać profesjonaliście.
W artykule wykorzystałem fragmenty pracy magisterskiej mojego autorstwa
„Odpowiedzialność karna za ujawnienie tajemnicy lekarskiej – na podstawie art.
266 k.k.” powstającej w katedrze Prawa Karnego Materialnego pod kierunkiem prof.
Ryszarda Dębskiego.
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THE SCOPE AND JUSTIFICATION OF MEDICAL CONFIDENTIALITY

Summary
This article aims to indicate that professional secrecy is an indispensible part of
medical profession. It covers both the objective and subjective scope of professional
secrecy obligation on the basis of currently effective precepts of law. The article presents three arguments that justify the doctors liability to protect all information considering their patients; all this in accordance with T.L. Beachamp and J.F. Childress’
ideas. Finally, the article focused in particular on the argument of confidentiality in
physician-patient relations as well as its significance from both moral and legal point
of view.
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FORMOWANIE KONSTYTUCYJNEGO MODELU SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W POLSCE W LATACH 1989-1997

1. Wstęp
Już w 2000 roku Michał Kulesza, pełnomocnik rządu ds. samorządu terytorialnego w latach 1992-1994, pisał: „Polska jest jedynym krajem Europy Środkowej
i Wschodniej, w którym dzisiaj udana i głęboka transformacja ustroju administracyjnego jest już faktem należącym do historii”1. Z pewnością jedną z największych
reform w III Rzeczypospolitej jest reforma samorządu terytorialnego. Dokonała się
ona drogą przekształceń ustroju administracyjnego państwa, czyli drogą legislacyjną.
Nie była to oczywiście droga prosta. Na przestrzeni lat 1989-1997 toczyło się bardzo
wiele sporów i dyskusji na temat kształtu współczesnego samorządu. Bardzo często
dyskutowano nad kwestiami całkowicie fundamentalnymi, czego przykładem jest dyskusja opisana przez Piotra Winczorka, a przytaczana w tej pracy poniżej, w której
ścierały się dwie koncepcje samorządu – w jednej miał być on zbliżony kształtem do
stowarzyszenia, miał być organizacją z dużym zakresem swobody, natomiast druga
określała samorząd jako formę decentralizacji administracji publicznej2. Należy więc
zaznaczyć, że jeszcze podczas prac nad Konstytucją z 1997 roku nie był ustalony
model samorządu terytorialnego, do którego Polska ma dążyć. W celu ustalenia podstawowych założeń nowego modelu samorządu należało przede wszystkim odpowiedzieć na pytania, czym ma być samorząd jako forma obywatelskiej samoorganizacji,
jaka ma być jego pozycja ustrojowa, a także jakie zadania i środki mu przekazać.
Można wyróżnić kilka etapów tej dyskusji, a w każdym z tych etapów różne pomysły
na rozwiązanie poszczególnych kwestii.
W niniejszej pracy skupiono się na konstytucyjnych unormowaniach dotyczących
samorządu terytorialnego oraz ich zmianach dokonywanych w latach 1989-1997. Ten
8-letni okres, którego zwieńczeniem jest powstanie nowej Konstytucji, uważam za
1
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szczególnie istotny dla rozwoju samorządu lokalnego, gdyż wtedy właśnie miały
miejsce pierwsze jego reformy, które z kolei ujawniły potrzeby dalszych i głębszych
zmian ku rzeczywistej decentralizacji administracji publicznej. Zgadzam się z Jerzym
Regulskim3, który stwierdził, iż jest to „pierwszy okres umacniania się odtworzonych
samorządów lokalnych. W tym czasie udowodniły one sens swojego istnienia i zajęły
trwałe miejsce zarówno w ustroju państwa, jak i świadomości społecznej. Potwierdziły także swoją kluczową rolę w rozsadzaniu dawnych, scentralizowanych struktur,
stając się jedną z głównych sił politycznych i społecznych wymuszających kolejne
reformy”4. Celem niniejszego artykułu jest analiza dyskutowanych i wprowadzanych
zmian w konstytucyjnym modelu polskiego samorządu terytorialnego w latach 1989-1997. Analiza obejmie więc przede wszystkim ustawę z 1990 roku nowelizującą Konstytucję lipcową, Małą Konstytucję z 1992 roku oraz prace Komisji Konstytucyjnej
i Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. W pracy postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy reformy samorządu zmierzały w kierunku jednego modelu, czy
też, z uwagi na brak zdecydowania co do tego modelu, były raczej chaotyczne i nie
było między nimi ciągłości.

2. Inicjatywa Senatu w zakresie zmian konstytucyjnych dotyczących samorządu
Sądzę, że opisanie drogi, która doprowadziła samorząd terytorialny do kształtu
nadanego mu przez Konstytucję z 1997 roku, należałoby zacząć od negocjacji Okrągłego Stołu. W tym okresie pracami po stronie opozycji kierował Jerzy Regulski.
Podczas negocjacji zaakceptowano ogólną tezę, że „ustanowienie samorządu terytorialnego i zagwarantowanie w Konstytucji prawa społeczności lokalnych do samorządu jest koniecznością. Warunkiem realizacji tego prawa jest upodmiotowienie
społeczności lokalnej – traktowanie samorządu terytorialnego jako podmiotu władzy publicznej oraz podmiotu obrotu cywilnoprawnego”5. Według dalszych postanowień gminie miała przysługiwać osobowość prawna, samodzielność finansowa
i gospodarcza, własne źródła dochodów, budżet odrębny od państwowego. Warto
zwrócić uwagę na to, iż strona rządowa, reprezentowana podczas negocjacji przez
Wojciecha Sokolewicza, nie chciała się zgodzić, aby rady narodowe były organami
samorządu, to znaczy, aby osoby w nich zatrudnione uzyskały status pracowników
samorządowych, a ich powoływanie odbywało się z pominięciem nomenklatury politycznej. Wskazuje to, jak dalece upolitycznione były lokalne struktury administracji
w okresie PRL, co było z pewnością jednym z powodów niechęci i obaw obywateli
do instytucji samorządu terytorialnego. Przykładem ówczesnych postaw Polaków
w tej kwestii były wybory samorządowe w 1990 roku, w których udział wzięło nie3

4
5
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wiele ponad 42% uprawnionych do głosowania (według sondażu CBOS chęć udziału
deklarowało 72%), natomiast wśród kandydatów znalazło się bardzo wiele osób ze
„starego porządku” i jednocześnie nie można było dociec, kto kandyduje z ramienia
danego komitetu, ponieważ przybierały one często mylące lub nieczytelne nazwy 6.
Trafnie pracę rządu i opozycji podsumowuje Renata Wróbel: „Obie strony wiedziały,
że gra nie idzie tylko o to, by na szczeblu lokalnym sprawy były zarządzane lepiej,
taniej i sprawniej. To była także polityczna walka o wpływy oraz o trwałe przekształcenia ustrojowe”7. Zarówno negocjacje w ramach Okrągłego Stołu, jak i opisane
wyżej wybory pokazują, jak wiele pracy czekało późniejszych reformatorów systemu
administracyjnego w Polsce.
29 lipca 1989 roku na pierwszym merytorycznym posiedzeniu Senatu I kadencji
podjęto uchwałę wyrażającą „przekonanie o konieczności istnienia autentycznego
samorządu miast i gmin wiejskich, jako niezbędnego elementu przebudowy polityczno-prawnego ustroju Polski” oraz o podjęciu inicjatywy „przygotowania odpowiednich regulacji prawnych”. Komisja Samorządu Terytorialnego została również
zobligowana „do przedstawienia programu prac legislacyjnych” oraz ich przeprowadzenia w możliwie krótkim czasie, co pozwoli na wydatne przyspieszenie terminu wyborów do samorządów miast i wsi. Dzięki inicjatywie Senatu, który odegrał
niebagatelną rolę w przekształceniu samorządu terytorialnego, już w grudniu 1989
roku zmieniono art. 5 Konstytucji z 22 lipca 1952 r. artykułem 1 ustawy z dnia
29 grudnia 1989 roku o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej8:
„Rzeczpospolita Polska gwarantuje udział samorządu terytorialnego w sprawowaniu
władzy oraz swobodę działalności innych form samorządu”. Jak zauważa Wojciech
Wytrążek, ów artykuł znacząco wybiega poza europejskie ujęcie samorządu terytorialnego, według którego traktuje się go jako decentralizację administracji publicznej
i przekazuje się mu zadania na szczeblu lokalnym9. Można jednak uznać cytowany
artykuł wyłącznie za podstawę dla przyszłej decentralizacji10, nie zaś za prawny fundament dla znacznego poszerzenia kompetencji samorządu.

3. Doprecyzowanie ustrojowego modelu samorządu terytorialnego
w latach 1990-1992
Kolejna nowelizacja Konstytucji miała miejsce 8 marca 1990 roku11, a jej zadaniem było ugruntowanie instytucji samorządu w ustawie zasadniczej. Ustawa ta
6
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zagwarantowała gminie samodzielność. Zauważyć jednak należy, iż wprowadzona
nowelizacja pokrywała się niemal dosłownie z legislacyjnym ujęciem tych samych
instytucji w uchwalanej równolegle ustawie o samorządzie terytorialnym. Jak zauważył Jerzy Stępień w Księdze XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego: „Powodowało to, że aż do czasu uchwalenia Konstytucji obecnie obowiązującej za »konstytucję samorządu« uważano powszechnie nie tyle same przepisy konstytucyjne, ile
tę właśnie ustawę zwykłą”12. Powyżej opisane ustawy określiły samorząd terytorialny
jako podstawową formę organizacji życia publicznego. Gminie przyznano osobowość prawną i powierzono jej wykonywanie zadań publicznych, przyznano jej prawo
własności, zagwarantowano ochronę sądową. Ważnym krokiem była również inwentaryzacja mienia, która poprzedziła jego komunalizację. Wraz z dniem wyborów
samorządowych, które miały miejsce 27 maja 1990 roku, mówić możemy o odnowieniu się samorządu na poziomie gminy. Dalszy jego kształt doprecyzowała ustawa
o samorządzie terytorialnym.
Kolejnym bardzo ważnym punktem w odbudowie samorządu terytorialnego było
uchwalenie ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 roku o wzajemnych
stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej
oraz o samorządzie terytorialnym, czyli tak zwanej Małej Konstytucji13. Przede
wszystkim na mocy art. 71 i 72 tej ustawy samorząd terytorialny miał wykonywać
zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Ponadto Mała
Konstytucja nie ograniczyła samorządu terytorialnego do gminy, odsyłała natomiast
w tej kwestii do ustawodawstwa zwykłego, pozostawiając tym samym furtkę do tworzenia wyższych szczebli samorządu i odbudowy powiatów. Większość regulacji była
co prawda bardzo zbliżona do tych, które zawarte zostały w ustawach z roku 1990,
ale ustawa ta jako pierwsza próbowała określić zakres zadań przysługujących gminie. Określiła je jednak nieostrym zwrotem, mianowicie jako „istotną część zadań
publicznych”, co „w gruncie rzeczy nie mogło stać się wskazówką określającą przestrzeń i granice decentralizacji”14. Mała Konstytucja wprowadziła również referendum
lokalne jako nową instytucję konstytucyjną. Pozostawiła ona natomiast do regulacji
ustawodawstwu zwykłemu między innymi nadzór nad działalnością oraz zasady zrzeszania się jednostek samorządu terytorialnego.

4. D
 yskusja nad ostatecznym ustrojowym kształtem samorządu terytorialnego
w nowej Konstytucji
Mała Konstytucja była tworem tymczasowym, który obowiązywać miał aż do
czasu uchwalenia nowej, pełnej Konstytucji. Prace nad nową ustawą zasadniczą
trwały przez cały okres kadencji 1993-1997, natomiast jeszcze wcześniej ustawa
konstytucyjna z 23 kwietnia 1992 roku przewidywała utworzenie Komisji Konsty12
13
14
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tucyjnej. Ostatecznie do Zgromadzenia Narodowego wpłynęło siedem projektów
Konstytucji wniesionych przez: Komisję Konstytucyjną Senatu I kadencji, Polskie
Stronnictwo Ludowe i Unię Pracy, Konfederację Polski Niepodległej, Unię Wolności, Sojusz Lewicy Demokratycznej, prezydenta Lecha Wałęsę, NSZZ „Solidarność”
i ugrupowania centroprawicowe.
W projektach Konstytucji wiele miejsca poświęcono samorządom terytorialnym.
Wszystkie projekty bez wyjątku określiły samorząd terytorialny podstawową formą
lokalnego życia publicznego, posiadającą osobowość prawną i prawa własności majątkowej. Wszystkie projekty uznały gminę za podstawową jednostkę samorządu terytorialnego. Ponadto trzy projekty wprowadziły także samorząd terytorialny wyższego
szczebla. Były to projekty prezydenta Lecha Wałęsy, Unii Demokratycznej i Konfederacji Polski Niepodległej. Projekt prezydencki wyrażał ten podział wprost w art. 80
ust. 3. Projekt Unii Demokratycznej wprowadzał powiaty jako drugi stopień samorządu terytorialnego, pozostawiał również możliwość utworzenia innych podmiotów, które określić miała ustawa. W projekcie Konfederacji Polski Niepodległej jako
organy samorządu terytorialnego wprowadzono gminę i województwo, natomiast
powiaty miały być jednostkami administracji rządowej. Wiązało się to z tym, że starosta mianowany byłby przez Prezesa Rady Ministrów, a jego zwierzchnikiem byłby
minister spraw wewnętrznych i administracji publicznej. Wybór organów samorządu
terytorialnego był kolejnym punktem spornym. Jedynie projekt SLD przewidywał
powszechny i bezpośredni wybór wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Pozostałe projekty przyznawały wybór organu zarządzającego radom gminnym, natomiast
projekt KPN oprócz tego przyznawał wybór samorządu wojewódzkiego Prezydentowi RP, który mianować miał wojewodę jako organ kierujący sejmikiem ziemskim
województwa.
Podczas prac Komisji Konstytucyjnej powstało wiele problemów i sporów dotyczących różnorodnych kwestii. Przede wszystkim należało odpowiedzieć na pytanie,
czym jest samorząd. Jak wskazuje Krzysztof Janik, komisja stanęła ostatecznie na
stanowisku, że samorząd jest częścią władzy publicznej tylko wtedy, gdy wykonuje
zadania zlecone przez państwo15. W przypadku, gdy samorząd nie przejmuje części
kompetencji państwa, działa jako stowarzyszenie. Komisja Konstytucyjna zastanawiała się również nad koncepcją samorządu. Piotr Winczorek przywołuje debatę nad
kształtem samorządu, w której ścierały się przede wszystkim dwie jego koncepcje16.
Pierwsza, której korzeni, według Piotra Winczorka, można szukać między innymi
w społecznym nauczaniu Kościoła, zakładała, że obywatele mają prawo do organizowania się w różnorakie wspólnoty, a zadaniem państwa jest przyznanie im możliwości samodzielnego zarządzania własnymi sprawami i udzielenie gwarancji nienaruszalności uzyskanego statusu. Konsekwencją przyjęcia takiej koncepcji samorządu
byłoby pozostawienie obywatelom dużej swobody na wielu polach, między innymi
w zakresie podjętych zadań czy wewnętrznej organizacji. Doprowadziłoby to do
15
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zacierania się granic między takimi samorządowymi wspólnotami a dobrowolnymi
stowarzyszeniami. Druga koncepcja samorządu terytorialnego nawiązywała raczej do
tradycyjnych jego kształtów. Został on w niej określony jako forma decentralizacji
administracji publicznej. Zaliczony więc został do wykonawczego pionu władzy państwowej. Znacznie ograniczona była w tej koncepcji swoboda obywateli, ponieważ
nie mogli oni tworzyć samorządu w sposób spontaniczny ani dobrowolny – miał
być on powoływany na mocy ustawy, a przynależność była obligatoryjna. Samorząd
w takim ujęciu pełniłby władztwo publiczne nie tylko nad własnymi członkami, ale
również nad innymi podmiotami. Jak zauważa dalej Piotr Winczorek: „wszystkie
te okoliczności sprawiają, że samorząd różni się w omawianym tu ujęciu od jakiejkolwiek postaci dobrowolnego stowarzyszenia obywatelskiego”17. Samorząd oparty
został na drugiej, tradycyjnej koncepcji, czego wyrazem był art. 12 ust. 1 projektu
Konstytucji, który stanowił, iż mieszkańcy jednostek zasadniczego podziału terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, tj. gmin, powiatów i województw, z mocy prawa
tworzą wspólnoty samorządowe18.
Negocjacje w Komisji Konstytucyjnej dotyczyły również innej fundamentalnej
kwestii, mianowicie podziału samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa oraz tego, w jakim zakresie podział ten ma być unormowany w Konstytucji,
a w jakim w ustawodawstwie zwykłym. Początkowo członkowie komisji zgodzili się
na przywołany już powyżej zapis: „RP dzieli się na gminy, powiaty i województwa.
Mieszkańcy gmin, powiatów i województw tworzą wspólnotę samorządową”. Jednak
w 1996 roku PSL wystąpił z ultimatum konstytucyjnym dotyczącym między innymi
zmiany tego zapisu. Miał on zostać zastąpiony innym, stwierdzającym, iż RP dzieli
się na gminy, pozostałe jednostki samorządowe określić zaś miała ustawa. Ostatecznie wprowadzono art. 15 ust. 1, który zapewnia decentralizację władzy publicznej
oraz art. 164: „Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina”. Jak
zauważył w 1999 roku Krzysztof Janik, art. 164 ust. 2 Konstytucji („Inne jednostki
samorządu terytorialnego albo lokalnego i regionalnego określi ustawa”) „wprowadził konieczność reformy, której minimum było powołanie samorządu regionalnego,
natomiast maksimum powołanie nowego podmiotu, większego niż województwa”19.
Ta maksymalna reforma administracyjna przeprowadzona została 1 stycznia 1999
roku. W jej wyniku zmniejszono liczbę województw z 49 do 16.
Na kolejny z punktów dyskusji w pracach Komisji Konstytucyjnej wskazuje Piotr
Winczorek20. Była to kwestia kryteriów kontroli, jakiej podlegać miał samorząd ze
strony Najwyższej Izby Kontroli. Początkowo przegłosowano artykuł projektu określającego uprawnienia kontrolne NIK wobec organów samorządu terytorialnego,
komunalnych osób prawnych i innych komunalnych jednostek organizacyjnych,
według którego kryterium kontroli obok legalności miała być również gospodarność.
Część działaczy samorządowych i członków Komisji Konstytucyjnej alarmowała,
17
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że taki zapis doprowadzi do ograniczenia samodzielności samorządu. Jak twierdzi Piotr Winczorek: „Gospodarność jest, jako kryterium ocen, trudno mierzalna,
a zatem pozwala na dowolne stosowanie. Ponadto, jeśli przyznaje się wspólnotom
samorządowym prawo własności i inne prawa majątkowe winno im się również pozostawić swobodę gospodarowania w oparciu o posiadane mienie. Kontrola zatem ze
strony organu państwowego jakim jest NIK winna dotyczyć jedynie legalności działania samorządu”21. Sądzę, że należy się zgodzić z Piotrem Winczorkiem. Kontrola
samorządu pod względem legalności jest konieczna, ale i wystarczająca, aby utrudnić
podejmowanie działań szkodliwych z punktu widzenia interesu samorządu.
Bardzo ważnym tematem podjętym w toku prac Komisji Konstytucyjnej była
również ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. Postanowiono
o wprowadzeniu ochrony sądowej, co miało zagwarantować uniknięcie wywierania
presji ze strony administracji rządowej na samorząd.
Omawiając tryb prac Komisji Konstytucyjnej, warto zwrócić uwagę na rolę przypadku i pewnych zewnętrznych wydarzeń w tworzeniu projektu Konstytucji. Krzysztof Janik wyróżnia w tym kontekście przede wszystkim nietrafione inwestycje podjęte
przez wójtów czy aferę związaną z budową mostu na Powiślu22. Z pewnością były to
czynniki zmieniające spojrzenie społeczeństwa na samorząd terytorialny. Do owych
„przypadkowych” zdarzeń dodać należy również ustawę z dnia 20 grudnia 1996 roku
o gospodarce komunalnej, która wprowadzała gminy na rynek gospodarczy, czego
konsekwencją mogło być bankructwo gminy. W związku z tym zmierzano do poszerzenia odpowiedzialności personalnej w organach samorządu. Dokonać tego miała
ustawa Prezydenta RP o bezpośrednim wyborze wójtów, burmistrzów i prezydentów,
a jej uzasadnieniem miało być to, iż wzmacniając wymienione organy, wzmacnia się
ich odpowiedzialność.
Bardzo ważnym etapem w pracach nad Konstytucją było przyjęcie w 1994 roku
Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. Pociągała ona za sobą obowiązek państwa-sygnatariusza do określenia pozycji ustrojowej samorządu lokalnego w ustawie
zasadniczej i aktach ustawowych, gdyż samorząd jest jedną z podstawowych instytucji demokratycznego państwa prawnego. Utorowała ona również drogę do ujednolicenia poglądów na charakter prawny samorządu terytorialnego. Jak wskazują autorzy
książki Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym: „Wymogom Karty Polska czyni
zadość, gdyż jej Konstytucja poświęca samorządowi terytorialnemu cały rozdział
VII. Z aktu tego wynika, że w naszym kraju samorząd terytorialny to część składowa
systemu władz publicznych. […] samorządność terytorialną uczyniono w ustawie
zasadniczej jedną z naczelnych reguł ustrojowych III RP”23.
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5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku powstała w wyniku wieloletnich prac, przy stałym braku wystarczająco silnej większości parlamentarnej i zróżnicowaniu poglądów. Taka sytuacja była powodem zawierania licznych kompromisów
i częstego stosowania odesłań do ustawodawstwa zwykłego. Jak podsumowuje unormowania konstytucyjne dotyczące samorządu terytorialnego Jerzy Regulski: „Konstytucja potwierdziła istnienie i wzmocniła pozycję samorządu gminnego i jego nabyte
prawa, poszerzając rolę i kompetencje samorządu w porównaniu z Małą Konstytucją
z 1992 roku i stwarzając nową, konstytucyjną jakość prawnoustrojową. Nie określiła
jednak precyzyjnie przyszłego modelu, a przede wszystkim tworzenia nowych jego
szczebli, odsyłając do późniejszych ustaw”24. Ostatecznie nie wykorzystano żadnej
z koncepcji samorządu terytorialnego przedstawionych w siedmiu bazowych projektach Konstytucji. Jerzy Kornaś zauważył, że: „na przeszkodzie temu stanęły rozbieżności co do formy samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego kraju,
jakie wystąpiły w Komisji Konstytucyjnej i Zgromadzeniu Narodowym”25. W jakim
więc stopniu wykorzystano założenia dotyczące samorządu lokalnego wypracowane
w latach 1989-1997 w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku?
Przede wszystkim należy zauważyć, iż w Konstytucji o samorządzie terytorialnym mowa jest na trzech poziomach: w preambule, w zasadach ogólnych (art. 15
i 16) oraz w Rozdziale VII, całkowicie mu poświęconym. Jak wskazuje Jerzy Stępień:
„O rozwiązaniach Konstytucji z 1997 roku można mówić jako o swoistym przełomie i to nie tylko z uwagi na szerokość regulacji i ich konstytucyjną nowość, ale
także z racji ich głębokości”26. W art. 15 Konstytucji zapewniono decentralizację
władzy publicznej. Z kolei art. 16 ust. 1 jest unormowaniem przywoływanym tu już
odnośnie do prac Komisji Konstytucyjnej. Jest on mianowicie tożsamy z art. 12 ust.
1 projektu Konstytucji, który jest wyrazem opisywanej w niniejszym artykule tradycyjnej koncepcji samorządu terytorialnego. Stanowi, iż „ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową”, co wyraża obligatoryjną przynależność do samorządu lokalnego. Art.
16 ust. 2 zapewnia zaś samodzielność jednostek samorządu terytorialnego. Zapis
ten, wraz z art. 165 ust. 2, jest kontynuacją art. 44 ustawy z 8 marca 1990 roku
o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który gwarantował gminie ochronę
sądową w zakresie jej samodzielności. Możliwość samodzielnego działania w sferze
prawa cywilnego oraz uczestnictwo w obrocie gospodarczym wraz z innymi podmiotami ustrojodawca zapewnił jednostkom samorządu terytorialnego, wyposażając
je w osobowość prawną i prawo do dysponowania prawem własności i innymi prawami majątkowymi (art. 165 ust. 1). Także i te gwarancje pojawiły się już w ustawie
nowelizującej Konstytucję w 1990 roku (art. 44 ust. 1 i art. 46) oraz w Małej Kon24
25
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stytucji (art. 70 ust. 2 i 3). Wykorzystaniem wcześniej wypracowanego kompromisu
jest także przywoływany już tutaj art. 164 ust. 1 i 2. Jest on wynikiem wspomnianego ultimatum konstytucyjnego złożonego przez PSL w okresie prac Komisji Konstytucyjnej w 1996 roku. Także utrzymanie zasady, iż samorząd terytorialny podlega
kontroli wyłącznie z punktu widzenia legalności (art. 171 ust. 1), jest wynikiem
opisanej dyskusji. Utrzymana została także instytucja referendum lokalnego, wprowadzona przepisami Małej Konstytucji. Pewnym novum jest jednak domniemanie
kompetencyjne na rzecz gminy (art. 164 ust. 3) i samorządu terytorialnego w ogóle
(art. 163). Konstytucja określiła również katalog organów wykonujących nadzór nad
samorządem lokalnym (art. 171 ust. 2).
Najszerzej w Konstytucji z 1997 roku omówione zostały kompetencje przysługujące jednostkom administracji terytorialnej oraz źródła ich dochodów. Co prawda,
zarówno w nowelizacji ustawy konstytucyjnej z 1990 roku, jak i w Małej Konstytucji
znalazły się zapisy stanowiące, iż gmina wykonuje także zlecone zadania administracji rządowej, to jednak dopiero w obecnie obowiązującej Konstytucji wyrażony
został wprost podział na zadania własne i zlecone (art. 166 Konstytucji). Przedmiotem tych pierwszych jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej, tych drugich zaś – realizacja innych zadań publicznych. Ustrojodawca wprowadził również
zapis, na mocy którego sądy administracyjne rozstrzygać mają spory kompetencyjne
między organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej. Oprócz określenia, tak jak w Małej Konstytucji, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego
są ich dochody własne, subwencje i dotacje (art. 167 ust. 2), Konstytucja wprowadziła również zapis o udziale tych jednostek w dochodach publicznych odpowiednio
do przypadających im zadań (art. 167 ust. 1). Jednocześnie sankcjonuje się zasadę
ustawowego określenia źródeł dochodów samorządu (art. 167 ust. 3). Również zasady
wyboru organów stanowiących i wykonawczych samorządu terytorialnego zostały
uregulowane inaczej niż w nowelizacji Konstytucji z 1990 roku i Małej Konstytucji. Po pierwsze, wybory do organów stanowiących są czteroprzymiotnikowe, a po
drugie wybór organów wykonawczych ma być określony ustawą. Także szerzej niż
w Małej Konstytucji została uregulowana możliwość zrzeszania się jednostek samorządu terytorialnego (art. 172).

6. Wnioski
Na podstawie analizy poszczególnych regulacji konstytucyjnych, która dokonana
została w tej pracy, można stwierdzić, że mimo ogromnych różnic poglądów dotyczących kształtu samorządu wśród reformatorów ustroju i problemów z ustaleniem
ścieżki ewolucji, którą powinien podążać polski samorząd w latach 90., poszczególne
nowelizacje w dużym zakresie się pokrywały, a nowe uregulowania były raczej rozszerzeniem i kontynuacją poprzednich niż wprowadzeniem zmian mających odrzucić
wypracowane dotychczas koncepcje. Należy więc zauważyć, że rozwój konstytucyjnych unormowań samorządu terytorialnego zmierzał w jednym kierunku – w celu
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poszerzenia kompetencji samorządu terytorialnego. W konstytucjach z 1990, 1992
i 1997 roku brak jest prób odebrania samorządowi wcześniej nabytych uprawnień.
Z pewnością należy jednak spostrzec, iż modele samorządu wyznaczane przez te trzy
konstytucje różnią się.
W nowelizacji z roku 1990 wprowadzony został dualistyczny model administracji lokalnej. Podstawowe znaczenie miał artykuł 5 Konstytucji, który „gwarantował
udział samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy”. Jak już powyżej stwierdzono za Wojciechem Wytrążkiem, wykraczał on poza europejskie ujęcie samorządu
terytorialnego traktujące zwykle gminę i jej organy jako decentralizację administracji
publicznej, mającej za zadanie wykonywanie zadań na szczeblu lokalnym. Gmina
jako władza wykonawcza wyposażona została w przymiot osobowości prawnej, która
to osobowość mieści w sobie zarówno prawa o charakterze publicznym, jak i prywatnym. Jak zauważa Bogdan Dolnicki: „Owa konstrukcja aktywnej władzy wykonawczej została oparta na założeniu, że władza centralna przez normy prawne decyduje o zakresie merytorycznym administracji publicznej, rolą gmin zaś jest jedynie
twórczo i na miarę swych możliwości administrację tę wykonywać w terenie”27. Swoboda decyzji gminy, której najistotniejszym elementem jest wspomniana osobowość
prawna, została zagwarantowana również przez przydzielone gminie prawo własności,
ochronę sądową i ogólną zasadę gwarancji samodzielności.
Zgodnie z nowoczesnymi tendencjami została ukształtowana idea samorządu terytorialnego w Małej Konstytucji. W zarysie unormowano także jego pozycję prawną:
„samorząd terytorialny jest podstawową funkcją organizacji lokalnego życia publicznego”. Jednostkom samorządu terytorialnego przyznano osobowość prawną, prawo
zarządzania mieniem komunalnym oraz wykonywania zadań publicznych w imieniu
własnym i na własną odpowiedzialność w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
W Konstytucji RP z 1997 roku samorząd terytorialny został uregulowany w sposób nieznany poprzednim konstytucjom. Za sprawą nowej konstytucji zasada decentralizacji władzy publicznej uzyskała rangę naczelnej władzy ustrojowej i „jednocześnie – biorąc pod uwagę jej wagę dla kształtowania idei społeczeństwa obywatelskiego
– dookreślono ją, wymieniając jej subreguły, takie jak subsydiarność, decentralizacja
władzy publicznej oraz samodzielność jednostki samorządu terytorialnego” 28. Jak
zauważa B. Dolnicki: „Doniosłość tej klasyfikacji przejawia się w tym, że w zasadach
tych znajdują zakotwiczenie inne normy konstytucyjne, określają one cechy danej
konstytucji, wyrażają one podstawowe wartości konstytucyjne”29.
Na podstawie powyższego podsumowania można więc zauważyć, że regulacje
konstytucyjne w zakresie samorządu terytorialnego poszerzały i pogłębiały się.
W kolejnych modelach przypisywano mu coraz szersze kompetencje oraz coraz
większą możliwość ich realizacji i ochronę. Jak już stwierdzono powyżej, zachowano jednak pewną ciągłość w zakresie kierunku reform. Uważam, że jest to dość
zaskakujący wniosek, szczególnie, gdy weźmie się pod uwagę tryb i szybkość wpro27
28
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wadzanych zmian. Jak przytacza Paweł Swianiewicz, reformy decentralizacyjne w Polsce nazwane zostały „skokiem do głębokiej wody”, czyli gwałtownym i w pewnym
stopniu nieprzewidzianym przełomem30. Swianiewicz zwraca uwagę także na brak
czasu na wcześniejsze przygotowanie i przedyskutowanie nowych regulacji prawnych
i finansowych. Jak zauważa: „zakładano, że władze lokalne metodą prób i błędów
dostosują się do nowych warunków”31.

7. Zakończenie
Przepisy dotyczące samorządu terytorialnego zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, mimo iż stanowią odrębny rozdział, nie są wystarczające do uregulowania instytucji samorządu. Przede wszystkim do roku 2000 wypracowano bardzo wiele ustaw odnoszących się do samorządu, które bardzo szeroko
normują jego funkcjonowanie. Jednak przepisy zawarte zarówno w Konstytucji
RP z 1997 roku, jak i w Małej Konstytucji czy ustawach o zmianie Konstytucji
z 1989 i 1990 roku, są tymi, które wykazały potrzebę głębszych reform i jednocześnie umocniły pozycję samorządu terytorialnego w Polsce. Pomimo iż nie były one
wystarczające, pozwoliły na przeprowadzenie bardzo wielu zmian, które wspomina
m.in. Jerzy Regulski: „w latach dziewięćdziesiątych wybudowano blisko dziesięć razy
więcej wodociągów i kanalizacji niż w poprzedniej dekadzie. W wielu miejscowościach można więc mówić o rewolucji cywilizacyjnej i zasadniczej zmianie stopnia
zanieczyszczenia wód. Dzięki działalności promocyjnej i inwestycyjnej gmin w wielu
miejscowościach uzyskano znaczące sukcesy gospodarcze. Wokół gmin utworzyło
się wiele instytucji w różny sposób je wspomagających. […] Listę tę można by jeszcze bardziej wydłużać. Przytoczone przykłady wystarczą jednak, aby stwierdzić, że
odbudowa samorządów przekształciła cały sektor życia publicznego. Polska roku
2000 jest nieporównanie bardziej zdecentralizowana niż była dziesięć lat wcześniej”32.
Z pewnością od 1997 roku samorząd terytorialny czekało jeszcze wiele zmian, jednak
to właśnie Konstytucja jest ich fundamentem i to ona wyznaczyła ich kierunek, ustalając nowy model polskiego samorządu terytorialnego. Sądzę, że warto przytoczyć tu
również inne słowa Jerzego Regulskiego, który stwierdził, iż „aby jakakolwiek reforma
się udała, muszą wystąpić jednocześnie cztery elementy: wola polityczna liderów,
poparcie, a co najmniej przyzwolenie społeczeństwa, wiedza ekspertów oraz wielka
rzesza tych osób, które reformę wprowadzą w życie”33. Te warunki w latach 198930
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1997 z pewnością zaistniały, jednak zgadzam się z Magdaleną Mikołajczyk, która
stwierdziła, iż „tym, co zwraca uwagę, jest potoczne, ale wyraźnie ukształtowane
przekonanie, że samorząd to władza i jej organy, nie zaś wspólnota czy chociażby
system społecznej reprezentacji odzwierciedlający strukturę lokalnych interesów” 34.
Moim zdaniem w Polsce wciąż brakuje poczucia, że samorząd terytorialny to „my”
i obecnie właśnie do takiej identyfikacji obywateli z samorządem powinniśmy dążyć,
jednocześnie korzystając z doświadczeń okresu transformacji ustrojowej.
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Dagmara Dragan
FROM THE ROUND TABLE AGREEMENT TO CONSTITUTION. CONSTITUTIONAL
ROUTE TO DECENTRALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION

Summary
This paper analyzes the process of decentralization in Poland. The restoration
of local democratic authorities had a prominent role in the process of systemic
transformation in Poland. The first step towards decentralization in Poland has been
made in 1989 when the Polish Round Table Agreement and the first Senate meeting
took place. Then, the Constitutional Amendment and the so-called “small” Constitution caused some changes in the structure of local government, but mostly that
law elaborated on some previous regulations and more strongly emphasized the
principles of local governance. What is very important, is that law indicated the
possibility of restoration of higher units of local government. The most important
step towards decentralization in Poland was the Constitution of April 2, 1997. Adoption of the Constitution was preceded by a few years of work and discussion. Largest
political groups and the Polish president elaborated their own projects of constitution. Eventually, local government was given its own chapter in the Constitution.
The most important principles like: subsidiarity, participation of local authorities in
exercising government power on their own behalf and responsibility, independent
status of local government units and their right to protection in the court of law
and presumption of competence were introduced. The Constitution also gave an
opportunity to create higher units of local government. The route to decentralization in Poland has not been finished in 1997, but 1990s were the most important
period in that process. The restoration of democratic local authorities took place
because of public support, expert knowledge and public needs.

Key words
history of polish local government, transformation of local government, decentralization of public administration, political transformation in Poland, the Constitution of the Republic of Poland.
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ZAKAZ POROZUMIEŃ OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ
W KONTEKŚCIE WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Zagadnienia wstępne
Wraz ze zmianami ustrojowo-gospodarczymi zapoczątkowanymi w 1989 roku
wdrożona została w Polsce społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności
działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych1. Pomimo wymienienia wolności gospodarczej jako
filaru współczesnego ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej, w art. 22 Konstytucji
zostało zawarte, iż „ograniczanie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny”.
Ograniczenie wolności gospodarczej najczęściej przybiera postać reglamentacji,
skierowanej na te obszary działalności gospodarczej, które wymagają ingerencji państwa ze względu na konieczność ochrony powszechnie uznanych wartości2. Ograniczenie wolności gospodarczej przybiera najczęściej następujące formy:
1. akt administracyjny zezwalający na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub
dokonanie określonych czynności gospodarczych – ma on postać koncesji,
zezwolenia, zgody i licencji;
2. żądanie zarejestrowania faktu podjęcia określonej działalności gospodarczej w specjalnym rejestrze (działalność regulowana);
3. żądanie zaangażowania określonej wielkości kapitału w momencie rozpoczynania
działalności gospodarczej – żądanie to przejawia się przede wszystkim jako określenie minimalnego kapitału zakładowego dla spółki komandytowo-akcyjnej oraz
spółek kapitałowych3;
1

2
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Art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze
zm.).
J. Olszewski (red.), Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2012, s. 111.
Minimalny kapitał zakładowy dla spółki komandytowo-akcyjnej wynosi 50 000 zł (art. 126
§ 2 Ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. Nr 94 poz. 1037 ze zm.),
dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 5000 zł (art. 154 § 1 k.s.h.), a dla spółki akcyjnej
100 000 zł (art. 308 § 1 k.s.h.).
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4. żądanie prowadzenia działalności w określonej formie (np. banki mogą być
tworzone jako banki państwowe, banki spółdzielcze lub banki w formie spółek
akcyjnych);
5. nakaz prowadzenia działalności pomimo wyrażenia woli jej zakończenia – taki
nakaz wyrażony jest przykładowo w Ustawie z 18.04.2002 r. o stanie klęski
żywiołowej)4.
Przedstawione wyżej wyliczenie nie oznacza jednak, że reglamentacja stanowi
jedyną formę ograniczania wolności gospodarczej w rozumieniu art. 22 ustawy zasadniczej. Gwarancją prawidłowego funkcjonowania w państwie gospodarki rynkowej są
różne mechanizmy, które mogą być uznane za powszechne wartości dotyczące sfery
wykonywania działalności gospodarczej czy obrotu gospodarczego. W. Röpke wśród
takich mechanizmów wymienia m.in. wolny rynek, wolne ceny, elastyczne koszty
czy poddanie się producentów władzy popytu5. Jednym z tych elementów jest również konkurencja pomiędzy różnymi podmiotami prawnymi będącymi uczestnikami
obrotu gospodarczego – zarówno osób fizycznych, osób prawnych, jak i tzw. ułomnych osób prawnych. Konkurencja na wolnym rynku jest zjawiskiem pożądanym,
albowiem korzystnie wpływa na ściśle z nią powiązaną konkurencyjność gospodarki,
a w Polsce w okresie transformacji gospodarczej umożliwiła uzyskanie najwyższej
dynamiki przyrostu PKB, konsumpcji czy nadganianie opóźnień rozwojowych6.

2. Pojęcie konkurencji
Konkurencja jest pojęciem pojawiającym się w wielu dyscyplinach nauki. Zgodnie
ze słownikową definicją termin „konkurencja” pochodzi od łacińskiego słowa concurrere, co oznacza „biec razem, zderzać się”7. Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego
wyraz konkurencja posiada wiele znaczeń, z których dla celów niniejszej pracy najodpowiedniejsze wydają się: „rywalizacja kupców lub producentów w walce o rynki
zbytu, pozyskanie klienteli itd.” i „placówka handlowa lub produkcyjna rywalizująca
z inną o rynki zbytu, pozyskanie klientów”8.
Obecność terminu „konkurencja” w aktach prawnych jest ściśle powiązana
z naukami ekonomicznymi. Prawodawca właśnie z tego względu zdecydował się na
włączenie go do aktów prawnych rangi ustawowej9. Zasadne więc wydaje się zdefinio4
5

6

7
8

9
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Na podst.: J. Olszewski (red.), Publiczne prawo gospodarcze, dz. cyt., s. 112.
W. Röpke, Główne kierunki liberalnego programu polityki gospodarczej, w: E. Mączyńska, P. Pysz
(red. nauk.), Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa 2010, s. 41.
Por.: J. Ziemiecki, K. Żukrowska, Konkurencja a transformacja w Polsce. Wybrane aspekty polityki
gospodarczej, Warszawa 2004, s. 15-17.
W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1999, s. 273.
Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/konkurencja;2473260.html [dostęp:
20.02.2015].
Pierwszą ustawą w polskim porządku prawnym regulującą kwestie ochrony konkurencji była
ustawa z 24.02.1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów
konsumentów. Obecnie dwiema najważniejszymi ustawami poruszającymi kwestię ochrony konkurencji jest ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r.
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wanie pojęcia konkurencji z punktu widzenia ekonomii, a dopiero następnie przedstawienie go w rozumieniu legalnym.

2.1. Konkurencja w ujęciu ekonomicznym

Rozpatrywanie problemów konkurencji w naukach ekonomicznych zawiera się
z dwóch nurtach: klasycznej teorii konkurencji, stworzonej przez trzech ekonomistów: E. Chamberlina, J. Baina oraz G. Stiglera, oraz analizie ograniczeń rynku jako
mechanizmu regulacji, a więc z oceną tych sfer gospodarki rynkowej, w których
można zakwestionować efektywność „niewidzialnej ręki rynku” A. Smitha10. Mechanizmy konkurencji mogą objawiać się na rynku w kilku postaciach. Podstawowym
podziałem jest ten na konkurencję doskonałą i niedoskonałą.
W modelu konkurencji doskonałej, zwanej też polipolem, na rynku spotyka się
bardzo wielu małych oferentów z bardzo wieloma małymi nabywcami. Przy konkurencji doskonałej spełnione są także warunki homogeniczności11, a co za tym idzie,
wszyscy oferenci i nabywcy traktują cenę rynkową jako daną, ponieważ każdy indywidualny oferent i nabywca ma zbyt mały potencjał, aby wpływać na cenę12.
Z kolei model konkurencji niedoskonałej charakteryzuje się asymetrią udziału
poszczególnych dostawców w rynku. Wśród problemów, jakie taka sytuacja generuje,
A. Zielińska-Głębocka wymienia m.in. powstanie pewnego stopnia władzy rynkowej
lub siły monopolowej, powstanie firm dominujących czy nowe konsekwencje dla
polityki publicznej13. Problematyka konkurencji niedoskonałej jest znacznie szersza
niż konkurencji doskonałej. Spośród głównych modeli konkurencji niedoskonałej
można wymienić: monopol, czyli skupienie rynku przez jedną dużą jednostkę zwaną
monopolistą; oligopol, gdzie między kilkoma jednostkami występuje swoista współzależność przejawiająca się w konkurencji ilościowej (zwanej konkurencją w sensie
Cournota) oraz konkurencji cenowej (nazywanej konkurencją w sensie Bertranda);
a także bardzo rzadko występujący duopol, w którym rynek opanowują dwie firmy.
W ww. przejawach konkurencji niedoskonałej pojawia się wiele charakterystycznych,
często niekorzystnych dla gospodarki zjawisk, takich jak władza rynkowa i bariery
wejścia do danej gałęzi gospodarki14.

10

11

12

13
14

Nr 50 poz. 331 ze zm.) i ustawa z 16.03.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.
z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.).
A. Zielińska-Głębocka, Podstawowe założenia teorii konkurencji, w: Z. Brodecki (red.), Konkurencja, Warszawa 2004, s. 26.
W sytuacji homogeniczności, czyli tzw. rynku doskonałego z punktu widzenia nabywcy towary
stanowiące przedmiot obrotu na rynku są jednorodne (czyli są dobrami homogenicznymi);
por. Ch. Bongard i in., Instrumenty ekonomiczne w prawie konkurencji, Warszawa–Bonn 2007, s.
31-32.
Szerzej o konkurencji doskonałej: A. Zielińska-Głębocka, Podstawowe założenia…, dz. cyt., s. 28;
także: Ch. Bongard i in., Instrumenty…, dz. cyt., s. 32-33.
A. Zielińska-Głębocka, Podstawowe założenia…, dz. cyt., s. 29.
Szerzej o konkurencji niedoskonałej: tamże, s. 29 i nn.; także: Ch. Bongard i in., Instrumenty…,
dz. cyt., s. 33-48.
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2.2. Konkurencja w ujęciu prawnym

Prawo konkurencji zaliczane jest do gałęzi publicznego prawa gospodarczego
i stanowi przedmiot pracy wielu przedstawicieli doktryny. Mimo to nie istnieje żadna
ustawowa definicja pojęcia konkurencji15. Niektórzy przedstawiciele doktryny prawa
gospodarczego, jak np. E. Stawicki, wskazują, że brak takiej definicji niewątpliwie
ma wpływ na rozumienie choćby zakresu przedmiotowego ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów16. W związku z tym legalne rozumienie konkurencji należy
oprzeć na dorobku orzecznictwa i doktryny. Z drugiej strony, z czym zgadzają się
E. Stawicki oraz przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawnych, przy tworzeniu
i nowelizowaniu prawa konkurencji należy uwzględniać tzw. more economic approach,
co można tłumaczyć jako „bardziej ekonomiczne podejście”17.
O pojęciu konkurencji wielokrotnie wypowiadały się sądy powszechne. Trafną
definicję terminu „konkurencja” możemy odnaleźć w wyroku SN z 5.11.2008 r. (sygn.
akt III SK 5/08). Zgodnie z tym wyrokiem konkurencja jest rozumiana jako „współzawodnictwo niezależnie działających od siebie przedsiębiorców, niepowiązanych ze
sobą, a zmierzających do osiągnięcia podobnych celów gospodarczych”. Ponadto
skład orzekający dodał, że w przypadku naruszenia zasad konkurencji powinna być
ona przedmiotem ochrony prawnej18. W definiowaniu pojęcia konkurencji E. Stawicki powołuje się na wyrok SN z 19.10.2006 r. (sygn. akt III SK 15/06). W wyroku
wskazane są jednak pozytywne elementy konkurencji, jak np. podniesienie efektywności całej gospodarki, a nie sama definicja tego zagadnienia19.
Również doktryna nie zdołała wypracować jednolitej definicji pojęcia konkurencji.
W związku z tym, opierając się m.in. na dorobku nauk ekonomicznych, częściej
mówi się o koncepcjach konkurencji20. Jeśli chodzi o samą istotę konkurencji, to
w definicjach różnych autorów konkurencja bywa rozumiana różnorako, niekiedy
jako otwarty dostęp do rynku, innym razem natomiast jako rywalizacja lub współzawodnictwo21. Można odnieść wrażenie, że to drugie rozumienie jest bardziej
15

16

17
18

19

20

21
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W art. 4 pkt 11 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów pojawia się definicja legalna
terminu „konkurenci”. Poprzez konkurentów rozumie się przedsiębiorców, którzy wprowadzają lub mogą wprowadzać albo nabywają lub mogą nabywać, w tym samym czasie, towary na
rynku właściwym. Definicja ta nie wprowadza jednak żadnego wyjaśnienia konkurencji.
E. Stawicki, w: A. Stawicki, E. Stawicki (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Warszawa 2011, s. 31.
Ch. Bongard i in., Instrumenty…, dz. cyt., s. 6; A. Stawicki, E. Stawicki, Ustawa…, dz. cyt., s. 26.
Por.: wyrok SN z 5.11.2008 r., sygn. III SK 5/08, w formułowaniu definicji skład orzekający
powołuje się na wyrok wydany w tej samej sprawie przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.
Powołując się na orzecznictwo Unii Europejskiej, SN w tym wyroku podaje jedynie, iż konkurencja to „proces rywalizacji niezależnych przedsiębiorstw, który prowadzi do podniesienia
poziomu dobrobytu konsumentów”. Por.: E. Stawicki, w: A. Stawicki, E. Stawicki, Ustawa…, dz.
cyt., s. 26-27.
Oprócz ww. już modeli konkurencji D. Miąsik wymienia jeszcze np. konkurencję zupełną
i skuteczną, a także wiele rodzajów konkurencji wynikających z tego, czym przedsiębiorcy
rywalizują na rynku; zob.: D. Miąsik, Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej, LEX 2012.
Tamże.
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adekwatne. S. Gronowski pisze, że „konkurencja jest rywalizacją przedsiębiorstw
o korzyści ekonomiczne osiągane ze sprzedaży towarów i usług oraz o rynki zaopatrzenia i zbytu, a także o siłę roboczą”22. Definicja ta opiera się więc bardziej na
aspektach ekonomicznych.

3. Pojęcie porozumienia
O ile pojęcie konkurencji nie doczekało się definicji legalnej (o czym była
mowa wyżej), to pojęcie porozumienia znalazło już wyjaśnienie przez prawodawcę.
W potocznym znaczeniu porozumienie oznacza zgodę na coś, wzajemne zrozumienie, a także umowę, układ23. To ostatnie znaczenie zawarte w Słowniku języka polskiego
jest najbliższe temu w znaczeniu prawnym. Termin „porozumienie” spotykany jest
w wielu aktach prawnych z rozmaitych gałęzi prawa, m.in. karnego, międzynarodowego, administracyjnego czy podatkowego. Przedstawianie definicji w rozumieniu
tych gałęzi prawa nie jest w niniejszej pracy konieczne.
W ustawie z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów definicja porozumienia została zawarta w art. 4 pkt 5. W myśl ustawy poprzez porozumienie
rozumie się:
1. umowy zawierane między przedsiębiorcami, między związkami przedsiębiorców
oraz między przedsiębiorcami i ich związkami albo niektóre postanowienia tych
umów;
2. uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców lub ich związki;
3. uchwały lub inne akty związków przedsiębiorców lub ich organów statutowych.
Powyższa def inicja pozostaje w ścisłym związku z pojęciem konkurencji.
W związku z istnieniem szerokiej definicji legalnej porozumienia przedstawianie
innych definicji wydaje się bezcelowe24.

4. Geneza porozumień ograniczających konkurencję
Walka z praktykami monopolistycznymi ma miejsce na świecie od końca XVIII
wieku. Najdłuższą historię ustawodawstwa antymonopolowego posiadają Stany
Zjednoczone.

22
23

24

S. Gronowski, Polskie prawo antymonopolowe, Warszawa 1998, s. 37.
Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/porozumienie;2505391.html [dostęp:
20.02.2015].
Szerzej o pojęciu porozumienia jest mowa w punkcie 5 niniejszej pracy.
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4.1. Sherman Act

Wraz z dynamicznym rozwojem amerykańskiej gospodarki od zakończenia wojny
secesyjnej w 1865 roku w USA pojawiły się również zjawiska mające negatywny
wpływ na rozwój gospodarczy i co za tym idzie, poziom życia społeczeństwa. Oburzenie opinii publicznej spowodowało również uformowanie się tzw. trustów25.
Powstanie korporacji posiadających dominującą pozycję na rynku, której doskonałym przykładem jest utworzone przez J.D. Rockefellera Standard Oil Trust, spowodowało podjęcie decyzji o konieczności uregulowania sfery porozumień pomiędzy
przedsiębiorcami.
Dotychczasowe działania antytrustowe podejmowane przez różne stany (np. Illinois) były nieskuteczne. W 1890 r. Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił ustawę
antytrustową, nazwaną od nazwiska jej autora Sherman Act.
Ze względu na nieprecyzyjny język i rozdzielenie sądownictwa od legislatywy
Sherman Act nie spełnił początkowo pokładanych w nim oczekiwań. Całościowa
wykładnia przepisów tej ustawy pojawiła się dopiero w 1911 roku. Przyjęto tzw. rule
of reason, czyli pozostawienie Sądowi Najwyższemu kompetencji do oceny tego, które
monopole są dobre, a które złe. Gestia takich rozstrzygnięć wciąż należała do sądów
powszechnych i nie została przyznana, pomimo licznych nacisków, Kongresowi.
Zintensyfikowanie polityki antymonopolowej nastąpiło dopiero za czasów administracji R. Reagana (1981-1989). Pod wpływem tzw. szkoły chicagowskiej ówcześni
szefowie dwóch amerykańskich organów antymonopolowych, Antitrust Division26
oraz FTC27, uznali za niedopuszczalne powstawanie, umacnianie lub ułatwianie
wykonywania władzy na rynku (market power). Metody te okazały się jednak – oceniając współcześnie – nieskuteczne, albowiem wystąpił tzw. problem fuzji (merger) prowadzący do kształtowania się oligopolistycznego modelu amerykańskiej gospodarki28.

4.2. Ustawodawstwo europejskie i polskie

Podejmowanie działań antymonopolowych rozpoczęło się w Europie w latach 30.
XX wieku i nie posiada tak długiej tradycji jak w Stanach Zjednoczonych. Nie miało
ono jednolitego charakteru i jego celem była przede wszystkim walka z kartelami29.

25

26
27
28

29

78

Trust to swoista dla prawa anglosaskiego praktyka antymonopolowa, w którym określona osoba posiada tytuł do majątku pod warunkiem słusznego (sprawiedliwego) obowiązku posiadania lub użytkowania tego majątku na pożytek innej osoby; por.: M. Możdżeń-Marcinkowski,
Agencja Nieruchomości Rolnych, Kraków 2003, s. 78.
Wydział Antytrustowy Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych.
Federalna Komisja Handlu (ang. Federal Trade Commision).
O historii amerykańskiego prawa antymonopolowego w: T. Woś, Amerykańskie prawo antymonopolowe w stulecie pierwszej ustawy antymonopolowej – Sherman Act, Kraków 1992.
Kartele polegają na współpracy bezpośrednich konkurentów, którzy rezygnują z rywalizacji
rynkowej bądź ograniczają ją poprzez ustalanie cen, ograniczanie produkcji lub sprzedaży,
terytorialny podział rynków zbytu lub zaopatrzenia bądź inne ustalenia kształtujące ich poli-
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Działania takie podejmowała również Polska w okresie II Rzeczypospolitej30. Na
szczeblu europejskim kompleksowe rozwiązania antymonopolowe przyjęto dopiero
po II wojnie światowej, ale już w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
i Unii Europejskiej31.

5. Środki prawne mające na celu przeciwdziałanie porozumieniom
ograniczającym konkurencję
Ze względu na dualizm prawny, w jakim znajduje się Polska jako państwo członkowskie UE, zasadne wydaje się omówienie regulacji prawnej na szczeblu krajowym
oraz unijnym, z naciskiem na tę pierwszą.

5.1. W prawie polskim

Na gruncie polskiego prawa podstawową ustawą regulującą sferę porozumień
ograniczających konkurencję jest ustawa z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (u.o.k.k.). To, że jej przedmiotem jest przeciwdziałanie praktykom
ograniczającym konkurencję, zostało określone już w art. 1 ust. 2. Na jej podstawie
utworzony został wyspecjalizowany organ ochrony konkurencji i konsumentów, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów32. Punkt 2, zawierający rozbudowany katalog kompetencji Prezesa Urzędu, stanowi, iż do jego zadań
należy „wydawanie decyzji w sprawach praktyk ograniczających konkurencję”.
5.1.1. Porozumienie ograniczające konkurencję

Definicja legalna pojęcia „porozumienie” została już przedstawiona w pkt 3
niniejszej pracy. Porozumienie takie może więc przybrać postać formalnej umowy
zawartej w formie pisemnej, decyzji związku przedsiębiorców, która może znaleźć
swój wyraz w różnego rodzaju kodeksach etyki, okólnikach czy innych aktach
o różnym charakterze prawnym, jak też każdego innego nieformalnego uzgodnienia
przedsiębiorców33. Niezależnie od tego, jaką formę przybiera takie porozumienie,
jego zawarcie jest zakazane. Oznacza to, że niedozwolone są wszystkie porozumienia,
których celem jest eliminowanie, ograniczanie lub naruszanie konkurencji w inny

30

31
32

33

tykę handlową (np. wysokość rabatu, bojkot określonego kontrahenta); B. Targański, Ochrona
konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego, Warszawa 2010, s. 28-29.
Świadczy o tym przede wszystkim ustawodawstwo z tamtego okresu: ustawa z 28.03.1933 r.
o kartelach oraz ustawa z 13.07.1939 r. o porozumieniach kartelowych.
Por. S. Gromowski, Polskie prawo…, dz. cyt., s. 48-49.
Art. 29. ust. 1: „Prezes Urzędu jest centralnym organem administracji rządowej właściwym
w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad
działalnością Prezesa Urzędu”.
Zob.: C. Banasiński, E. Piontek (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz,
Warszawa 2009, s. 89.
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sposób34. E. Stawicki wymienia kilka cech wspólnych porozumień ograniczających
konkurencję:
1. istota porozumienia zawiera się w zamiarze podjęcia lub efektywnym podjęciu szeroko rozumianej koordynacji rynkowych zachowań niezależnych
przedsiębiorców;
2. porozumienie nie musi służyć interesom wszystkich jego stron, wystarczające jest
osiąganie korzyści przez przynajmniej jedną z nich;
3. znaczenia nie ma forma porozumienia, lecz jego prawnie zakazany skutek35;
4. dobrowolność uczestniczenia w nim36.
Ważnym, choć niewystępującym w ustawie rozróżnieniem dotyczącym porozumień jest podział na porozumienia horyzontalne oraz wertykalne37. C. Banasiński definiuje porozumienia horyzontalne jako „takie, które zawierane są pomiędzy
przedsiębiorcami działającymi na tym samym szczeblu obrotu, konkurentami”, zaś
porozumienia wertykalne jako „zawierane przez przedsiębiorców działających na
następujących po sobie (bezpośrednio lub pośrednio) szczeblach obrotu”38. Ustalenie tego, czy porozumienie ma charakter horyzontalny, czy wertykalny, ma zasadnicze znaczenie dla zastosowania wyłączeń z art. 7 u.o.k.k. Świadczy o tym np. polskie
ustawodawstwo delegowane39 oraz prawo wspólnotowe40.
5.1.2. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję

Na początku warto zwrócić uwagę na adresatów zakazów porozumień ograniczających konkurencję. Ustawodawca w art. 4 ust. 1 określił zamknięty katalog
podmiotów uznawanych za przedsiębiorców. W doktrynie wskazuje się, że ustawodawca określił katalog przedsiębiorców bardzo szeroko41. Takie rozumienie potwierdza również Sąd Najwyższy42. W art. 6 ust. 1 u.o.k.k ustawodawca formułuje, jakie
34
35

36
37

38
39

40

41
42
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Por.: E. Stawicki, w: A. Stawicki, E. Stawicki, Ustawa…, dz. cyt., s. 118.
Potwierdzeniem tego stanowiska wydaje się wyrok SN z 23.11.2011 r., w którym to stwierdził,
że: „Porozumieniami ograniczającymi konkurencję są więc takie relewantne rynkowo zachowania przedsiębiorców, których źródłem jest poczynienie ustaleń co do sposobu działania
na rynku niezależnie od tego, czy przybrały one formę wiążącej umowy”; zob.: wyrok SN
z 23.11.2011 r., III SK 21/11.
E. Stawicki, w: A. Stawicki, E. Stawicki, Ustawa…, dz. cyt., s. 120-122.
Często nazywane są one porozumieniami poziomymi oraz pionowymi; tak: K. Kohutek,
w: K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, wyd. II,
LEX 2014, s. 156; także: E. Stawicki, w: A. Stawicki, E. Stawicki, Ustawa…, dz. cyt., s. 123 i nn.;
także: C. Banasiński, E. Piontek (red.), Ustawa…, dz. cyt., s. 91 i nn.
Tamże, s. 91.
Na przykład Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.03.2011 r. w sprawie wyłączenia niektórych
rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję
(t.j. Dz.U z 2014r., poz. 1012).
Np. Komunikat Komisji – Wytyczne w sprawie stosowania art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do horyzontalnych porozumień kooperacyjnych (Dz.U. UE z dnia 14 stycznia 2011 r.; 2011/C 11/01).
E. Stawicki, w: A. Stawicki, E. Stawicki, Ustawa…, dz. cyt., s. 79.
Por.: Sygn. akt III SK 1/13. Zdaniem Sądu Apelacyjnego Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia należy uznać za przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
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porozumienia są w szczególności zakazane z racji możliwości wyrządzenia szkody
innym przedsiębiorcom czy też konkurentom. Określenie „w szczególności” oznacza, iż nie jest to katalog zamknięty, co pozwala dostosować się organowi sprawującemu kontrolę do szybko zmieniającej się sytuacji w gospodarce, a co za tym idzie
– sposobów zawierania zakazanych porozumień między konkurentami. Dla zastosowania przepisu art. 6 niezbędne jest udowodnienie, że do ograniczenia konkurencji doszło lub mogło dojść wskutek uzgodnionej działalności co najmniej dwóch
przedsiębiorców. Według C. Banasińskiego bezpośrednim dowodem poświadczającym, że takie porozumienie istnieje, jest m.in. umowa między tymi podmiotami,
która w swej treści zawiera klauzule niedozwolone43. Założenie to zdaje się potwierdzać także decyzje Prezesa UOKiK, który np. w sprawie Lessaffre bio Corporation
stwierdził naruszenie przepisów dotyczących zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję poprzez zawarcie porozumienia wertykalnego polegającego
na ograniczeniu dostępu do rynku przedsiębiorcom nieobjętym porozumieniem.
Postanowienie dotyczyło nabywania towaru wyłącznie od jednego dostawcy w toku
obowiązywania umowy44.
5.1.3. Wyłączenie stosowania przepisów ustawy

Zakazów określonych w art. 6 ustawy nie stosuje się do porozumień zawieranych
pomiędzy stronami na podstawie art. 7 ustawy z racji tego, że Konstytucja przyznaje
wolność w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności, wobec czego ustawodawca, mając świadomość nadrzędności Konstytucji, musiał uwzględnić wynikające
z niej przepisy.
5.1.3.1. Wyłączenie tzw. porozumień bagatelnych

Są one kwalifikowane przez polskiego ustawodawcę tylko na podstawie kryterium
ilościowego45. Na szczególną uwagę zasługuje jednak ust. 2 art. 7 ustawy, według
którego zakazu nie stosuje się także, jeśli powyższe liczby procentowe w ciągu dwóch
kolejnych lat kalendarzowych w czasie trwania porozumienia nie zostały przekroczone o więcej niż dwa punkty procentowe. W doktrynie ta reguła określana jest
jako „czasowa granica tolerancji”46. Regułę tę można ocenić pozytywnie ze względu
na to, iż sytuacja gospodarcza przedsiębiorców podlega ciągłym zmianom, które
mogłyby utrudnić utrzymanie się na określonym, stałym poziomie procentowym
względem ustawy. Jeżeli strony przekroczą stosowne limity, to każdorazowe ich
przekroczenie będzie naliczane według formuły in dubio pro reo libertate47, czyli od
początku, tj. bieg dwóch lat będzie naliczany od nowa. Przy czym powyższe sytuacje mają zastosowanie tylko do art. 6 ust. 1 pkt 4-6 ustawy. Takie porozumienia
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C. Banasiński, E. Piontek (red.), Ustawa…, dz. cyt., s. 182.
Por. decyzja Prezesa UOKiK z 29 grudnia 2006 r., DOK1 64/06, s. 182-183.
Zob. art. 7 u.o.k.k.

K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa…, dz. cyt.
Tamże.

81

Adrian Nowobilski, Sebastian Podmiotko

zawierane są między podmiotami, które mają stosunkowo małe udziały na rynku
właściwym i nie sprawiają znaczących kłopotów pozostałym uczestnikom obrotu
gospodarczego, ponieważ nadal mają oni znaczną możliwość wyboru produktów
i usług oferowanych przez innych przedsiębiorców.
5.1.3.2. Wyłączenie indywidualne

Kolejne porozumienia ograniczające konkurencję są zawarte w art. 8 ust. 1, którego zapis nazywany jest regułą rozsądku, zgodnie z którą można dopuścić porozumienia mogące przynieść więcej korzyści aniżeli strat48. Według wspomnianego
artykułu spełnienie wszystkich czterech przesłanek spowoduje dopuszczalność porozumień49. Można zauważyć, iż dwie przesłanki mają charakter dodatni, natomiast
dwie negatywny, to znaczy – dwie muszą zaistnieć, a dwie kolejne nie mogą zaistnieć,
aby porozumienie mogło wejść w życie. Art. 8 ust. 2 nakłada na podmioty biorące
udział w porozumieniu obowiązek udowodnienia korzyści ww., przy czym niewystarczające jest uprawdopodobnienie możliwości wystąpienia tych korzyści50. Wymóg
spełnienia wszystkich tych przesłanek dotyczy całego okresu, w którym wykonywane
jest dane porozumienie. Możliwe jest zatem, że w trakcie tego okresu (w szczególności z uwagi na zmianę stosunków rynkowych) porozumienie nie będzie już spełniać
(jednej bądź kilku) przesłanek, skutkując naruszeniem zakazu ustanowionego w art.
6 ust. 1 u.o.k.k. W takim przypadku dane porozumienie nie powinno być już dalej
wykonywane w tej samej postaci.
5.1.3.3. Wyłączenia grupowe

Art. 8 ust. 3 mówi o wyłączeniach grupowych określanych w rozporządzeniach
Rady Ministrów. Obecnie istnieją cztery klauzule zezwalające na zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję. Są to grupy porozumień, które z określonych
względów zostały uznane za niegroźne dla interesów konsumentów i konkurencji,
przy czym warto się jednak zastanowić, dlaczego jeden rodzaj porozumień jest
uznany za niegroźny, natomiast inny, podobny, już stanowi zagrożenie, co uniemożliwia zawarcie porozumienia. Także sama konstrukcja art. 8 ust. 1 pozwala na
stosunkowo szeroką interpretację przesłanek, ponieważ zwroty: „przyczynienie się do
polepszenia”, „odpowiednia część korzyści” są zwrotami nieostrymi, co pozwala na
szeroką interpretację. Wszystkie grupowe zwolnienia posiadają odrębne przesłanki
(także okres obowiązywania takiego wyłączenia), określane przez Radę Ministrów
w rozporządzeniu, których spełnienie warunkuje uznanie danych porozumień za
wolne od zakazu ich zawierania.
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K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa…, dz. cyt., s. 310.
Zob. art. 8 ust. 1 u.o.k.k.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 26 kwietnia 2011 r. nr DOK-3/2011.
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5.1.4. Decyzje Prezesa Urzędu

Prezes, zgodnie z art. 10 Ustawy, może uznać w drodze decyzji daną praktykę
za ograniczającą konkurencję, co skutkuje zastosowaniem przez niego środka administracyjnoprawnego w postaci nakazu zaniechania takiej praktyki. Może to nastąpić jednak dopiero po stwierdzeniu naruszenia przepisów zawartych w art. 6 lub
9 u.o.k.k, a także art. 101 lub 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(TFUE). Prezes, uznając daną praktykę za ograniczającą konkurencję, musi precyzyjnie określić, jakie zachowania przedsiębiorcy stanowią naruszenie zakazów wynikających z przepisów wymienionych w art. 10 u.o.k.k. Każda decyzja administracyjna
powinna zawierać rozstrzygnięcie wraz z jego prawnym i faktycznym uzasadnieniem.
Decyzje Prezesa mają charakter deklaratoryjno-konstytutywny. Deklaratoryjny, ponieważ stanowi potwierdzenie nielegalności zachowań przedsiębiorcy, a konstytutywny,
gdyż decyzja Prezesa wydana na podstawie art. 10 stanowi o nakazie zaniechania
zakazanej praktyki51. Według C. Banasińskiego decyzja taka podlega natychmiastowemu wykonaniu52. Uprawnienia Prezesa nie obejmują określenia terminu zaprzestania niedozwolonych praktyk, jednakże może on na podstawie art. 10 ust. 8 określić
termin realizacji środków, o których mowa jest w art. 10 ust. 4 i 5 u.o.k.k (i innych,
ponieważ nie jest to katalog zamknięty). Ustawa wyraźnie zastrzega, iż środki zaradcze powinny być proporcjonalne do wagi i rodzaju naruszenia. Wymóg takiej proporcjonalności wynika już z treści art. 31 ust. 3 Konstytucji, która ustanawia wiążący
dla organów publicznych (także dla Prezesa) wymóg. Środek zawarty w ust. 5 należy
stosować wyjątkowo, tylko jeśli środki z ust. 4 nie byłyby wystarczające albo sprawiałyby nadmierną trudność. Jeżeli w toku postępowania antymonopolowego działanie
zabronione zostanie uprawdopodobnione, a przedsiębiorca, któremu zarzucane jest
naruszenie tych zakazów, zobowiąże się do podjęcia lub zaniechania określonych
działań, wówczas Prezes w drodze decyzji może zobowiązać przedsiębiorcę do realizacji zobowiązań. Decyzja taka z jednej strony zobowiązuje przedsiębiorcę do określonego działania, a z drugiej przyznaje określone korzyści prawne, które Prezes
obowiązany jest respektować.
5.1.5. Postępowanie przed Prezesem Urzędu

Postępowanie antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję wszczynane jest wyłącznie z urzędu53, jednakże każdy może złożyć zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję, do którego
Prezes UOKiK ma obowiązek się ustosunkować w określonym ustawowo czasie54.
W przypadku wszczęcia postępowania antymonopolowego zgłaszającemu nie przysługuje status strony. W celu złożenia zawiadomienia ustawodawca wprowadza pewne
51
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Tak m.in. K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa…, dz. cyt., s. 422, oraz E. Stawicki, w: A. Stawicki,
E. Stawicki, Ustawa…, dz. cyt., Warszawa 2011, s. 388.
C. Banasiński, E. Piontek (red.), Ustawa…, dz. cyt., s. 298.
Zob. art. 49 u.o.k.k.
E. Stawicki, w: A. Stawicki, E. Stawicki, Ustawa…, dz. cyt., s. 874.
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wymogi formalne zawiadomienia (złożenie na piśmie, uzasadnienie), a ponadto
zawiadomienie może zawierać:
• wskazanie przedsiębiorcy, któremu jest zarzucane stosowanie praktyki ograniczającej konkurencję;
• opis stanu faktycznego, będącego podstawą zawiadomienia, wskazanie przepisu
ustawy lub TFUE, którego naruszenie zarzuca zgłaszający zawiadomienie;
• uprawdopodobnienie naruszenia przepisów ustawy lub TFUE;
• dane identyfikujące zgłaszającego zawiadomienie.
Prezes nie ma obowiązku wszczęcia postępowania. Zawiadomienie jest tylko środkiem o charakterze informacyjnym i wobec tego nie można zaskarżyć informacji
o braku podstaw do wszczęcia postępowania.
5.1.6. Kary

Nakładanie kar pieniężnych (bądź samo zagrożenie nimi) jest istotnym instrumentem, który w założeniu ma przyczynić się do przestrzegania prawa przez podmioty do tego zobowiązane. W doktrynie brak jest zgody co do charakteru kar
pieniężnych, jednakże stanowisko dopatrujące się w nich środka penalnego zdaje się
mieć najwięcej zwolenników55. Nakładane kary mają charakter pieniężny i wpłacane
są na rachunek budżetu państwa56. W art. 106 ust. 1 i 2 wymieniono katalog czynów,
których popełnienie zagrożone jest możliwością nałożenia kar finansowych (ponadto
także art. 107 i 108 ustawy). Umieszczenie tych kar w dwóch ustępach świadczy
o różnych charakterach przepisów, które mogły zostać czy też zostały naruszone.
Ustęp pierwszy dotyczy przepisów o charakterze materialnym, natomiast ustęp drugi
obejmuje przepisy proceduralne lub obowiązki mające na celu zapewnienie właściwego i efektywnego prowadzenia postępowań przed Prezesem UOKiK oraz realizacji
jego zadań ustawowych57. Cechą odróżniającą kary z art. 106 ust. 1 od tych z art.
106 ust. 2 jest to, że te pierwsze powiązane są z karami administracyjnymi, natomiast
te drugie takiego powiązania nie mają, są karami samoistnymi. Istotną różnicą jest
także wysokość nakładanych kar. Art. 106 ust. 1 wskazuje ich wysokość jako nie
więcej niż 10% obrotu uzyskanego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Wysokość kary wynikającej z art. 106 ust. 2 wynosi równowartość do
50 000 000 euro. Nałożenie kary jest niezależne od umyślności bądź nieumyślności podmiotu odpowiedzialnego, zarówno w ustępie pierwszym, jak też i w ustępie
drugim58. Należy jednakże zwrócić uwagę, iż nakładanie kar jest dla Prezesa UOKiK
fakultatywne. W zakresie kar Prezes Urzędu powinien kierować się zasadami równości i proporcjonalności, jak również kryteriami określonymi w art. 111 u.o.k.k59.
W przypadku ustalania wysokości kary pieniężnej na podstawie wielkości obrotów
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Tak m.in. K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa…, dz. cyt., s. 1016; także M. Król-Bogomilska,
Kary pieniężne w prawie antymonopolowym, Warszawa 2001, s. 11-20.
Zob. art. 112 ust. 2 u.o.k.k.
K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa…, dz. cyt.
Zob. art. 106 ust. 1 i 2 u.o.k.k.
K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa…, dz. cyt., s. 509.
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przedsiębiorcy na rozmiar kary wpływ ma nie tylko uznanie Prezesa UOKiK, lecz
także zakres oraz rentowność działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy.

5.2. W prawie wspólnotowym

Jednym z podstawowych pryncypiów integracji europejskiej jest „rynek
wewnętrzny, którego podstawą jest [...] społeczna gospodarka rynkowa oparta na
konkurencyjności”60. Realizacja polityki konkurencji jest ważnym zadaniem stojącym
przed unijnymi organami, przede wszystkim przed Komisją Europejską61 i jest ona
realizowana niemal od początków istnienia Wspólnoty Europejskiej. Wiele postanowień aktów prawnych UE jest zbieżnych z polskim prawodawstwem, co wynika
z podjętego już na początku procesu zmian gospodarczych procesu harmonizacji
polskiego prawa antymonopolowego z unijnym.
5.2.1. Zagadnienia ogólne i rys historyczny

Pierwsze ślady wspólnotowego prawa antymonopolowego znajdują się już
w Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (paryskim)62. Szczegółową formę uzyskało ono w traktacie rzymskim poprzez umieszczenie w nim art.
3 (1) (g) oraz art. 81-8863. Wymienione powyżej przepisy stanowią podstawę przeciwdziałania ograniczaniu konkurencji (w tym nielegalnym porozumieniom) i do dzisiaj
uległy one nieznacznym zmianom64.
5.2.2. Obecne ukształtowanie prawne

Podstawą zakazu porozumień ograniczających konkurencję na poziomie prawa
UE jest art. 101 TFUE. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu „[...] zakazane są wszelkie porozumienia [...], których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie
lub zakłócenie konkurencji wewnątrz rynku wewnętrznego”. Porozumienia takie są
nieważne z mocy samego prawa (art. 101 ust. 2 TFUE), lecz unijny ustawodawca
przewidział w ust. 3 wyłączenia co do każdych porozumień, „które przyczyniają się
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Art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz.U. UE, C 83, 30.3.2010 r.).
A. Zielińska-Głębocka, Konkurencja na jednolitym rynku, w: Z. Brodecki (red.), Konkurencja,
Warszawa 2004, s. 59.
W art. 65 traktatu paryskiego umieszczono zakaz zawierania jakichkolwiek porozumień przez
przedsiębiorstwa, podejmowania jakichkolwiek decyzji przez zrzeszenia przedsiębiorstw oraz
wszelkich uzgodnionych praktyk, które zmierzałyby bezpośrednio lub pośrednio do usunięcia
w granicach wspólnego rynku, ograniczenia lub wypaczenia konkurencji; por.: M. Król-Bogomilska, Zwalczanie karteli w prawie antymonopolowym i karnym, Warszawa 2013, s. 60.
Obecnie są to art. 101-106 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Por.: M.K. Kolasiński, Zarys prawa antymonopolowego Unii Europejskiej na tle prawa Stanów Zjednoczonych i Polski, Toruń 2012, s. 37.
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do polepszenia produkcji lub dystrybucji produktów bądź do popierania postępu
technicznego lub gospodarczego”65.
Organem mającym za zadanie czuwanie nad prawidłowym stosowaniem przepisów art. 101 TFUE jest Komisja Europejska. Zgodnie z Obwieszczeniem Komisji
z 27.04.2004 r.66 organami uprawnionymi do stosowania postanowień art. 101 TFUE
są również jeden krajowy organ ochrony konkurencji, z ewentualną pomocą innych
organów krajowych, oraz kilka działających równolegle organów krajowych.
Najważniejszymi aktami prawnymi UE dotyczącymi porozumień ograniczających
konkurencję są:
1. przepisy Sekcji 1 Rozdziału 1 Tytułu VII Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej,
2. rozporządzenie Rady nr 1/2003 z 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia
w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 traktatu (Dz.U. UE L1
z 4.01.2003 r. s. 1 ze zm.),
3. rozporządzenie Komisji nr 773/2004 z 7 kwietnia 2004 r. odnoszące się do prowadzenia przez Komisję postępowań zgodnie z art. 81 i art. 82 traktatu WE
(Dz.U. UE L 123 z 27.04.2004 r., s. 18-24).
Organem kompetentnym do postępowania w sprawach porozumień ograniczających konkurencję jest również Komisja. Może być ono wszczęte z urzędu lub na
wniosek. Komisja posiada dość spory zakres swobodnego uznania, a rozstrzygnięcie
sprawy zapada w drodze decyzji, która może być zaskarżona na drodze sądowej.
Decyzja Komisji z reguły nakazuje przedsiębiorstwom lub związkom przedsiębiorstw
zaprzestanie zachowań sprzecznych z prawem unijnym, choć może również zastosować środki zaradcze oraz grzywny67.

6. Podsumowanie
Istnienie w polskim prawie zakazu porozumień ograniczających konkurencję
należy ocenić pozytywnie. Regulacja ta umożliwia ochronę prawidłowych procesów
zachodzących w gospodarce, do których niewątpliwie należy konkurencja. W 2014
roku Prezes UOKiK wydał 23 decyzje w sprawach porozumień ograniczających konkurencję68, z czego w 19 z nich stwierdził naruszenie przepisów ustawy. Regulacja
65
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M. Król-Bogomilska powołuje się na Komunikat Komisji – Wytyczne dotyczące stosowania
art. 81 ust. 3 TWE, w którym zawarte są przesłanki dla zastosowania art. 101 ust. 3 TFUE,
czyli stwierdzenie, że: 1. dane porozumienie przyczynia się do poprawy produkcji lub dystrybucji towarów lub do promowania postępu technicznego lub gospodarczego; 2. konsumenci
uzyskują godziwy udział w wynikających z niej korzyściach; 3. ograniczenia wynikające z porozumienia muszą być niezbędne dla osiągnięcia tych celów; 4. porozumienie nie może dawać
stronom możliwości eliminowania konkurencji w zakresie znacznej części produktów; por. M.
Król-Bogomilska, Kary pieniężne…, dz. cyt., s. 96-97.
Commision Notice on Cooperation within the Network of Competition Authorities (OJ 2004 C 101/3).
Szerzej o postępowaniu przed Komisją w: M.K. Kolasiński, Zarys prawa…, dz. cyt, s. 175 i nn.
Por.: Decyzje Prezesa UOKiK, http://www.uokik.gov.pl/decyzje_prezesa_uokik3.php [dostęp:
25.02.2015].

Zakaz porozumień ograniczających konkurencję w kontekście wolności gospodarczej

ta nie narusza zasady swobody wykonywania działalności gospodarczej – o elastyczności przepisów ustawy w tym zakresie świadczą chociażby uwzględnione sytuacje wyłączające jej stosowanie. Na zakończenie warto przywołać słowa dra Ludwiga
Erharda: „Wolna gospodarka rynkowa istnieje tylko tak długo, dopóki konkurencja
funkcjonuje jako jej motor, a rola cen w funkcji alokacyjnej nie jest przez nikogo
kwestionowana”69. Wypowiedź ta dobitnie świadczy o słuszności objęcia konkurencji
ochroną prawną.

69

Fragment z odczytu dra Ludwiga Erharda pt. Zasady niemieckiej polityki gospodarczej, wygłoszonego 31 maja 1954 roku w Antwerpii.
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Adrian Nowobilski, Sebastian Podmiotko
PROHIBITION OF COMPETITION-LIMITING AGREEMENTS IN THE CONTEXT OF
ECONOMIC FREEDOM

Summary
One of the most important elements of modern free market economy is competition. As many distinguished scholars from economic and legal sciences fields
established – competition is a mechanism which requires a specific legal protection.
In the economic relations one can meet few situations which aim to limit the competition. One of them are competition limiting agreements. The analysis of this term
demands presenting the definitions of two words –“competition” and “agreement”
from economic and legal aspect. Also, the rich legislative history in the U.S.A. and
European Union proves, that optimal legal regulation of described issue was a very
difficult task (and still is). For example, the U.S. Sherman Act, which entered into
force in 1890 has never complied with the expectations and competition limiting
agreements (trusts, mergers) remain one of the main problems of the American economy. Poland also has to struggle with the anti-monopoly practices what justifies
the ban of this kind of practices and the establishment of the Office of Competition
and Consumer Protection. The Office is equipped with actual means such as imposing penalties for breaking the anti-monopoly law. Dr Ludwig Erhard in the basis of
German Economy used to also list “healthy competition”. This is an example of the
validity of considerations regarding legal protection of competition.

Key words
competition, agreement, anti-monopoly law, competition limiting agreements,
Office of Competition and Consumer Protection.
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ZAPIS NA SĄD POLUBOWNY W SPRAWACH ZE STOSUNKU PRACY

1. Wstęp
Zapis na sąd polubowny jest umową o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu
polubownego (art. 698 § 1 k.p.c.1), której najdonioślejszą konsekwencją jest wyłączenie sprawy spod orzecznictwa sądu państwowego (art. 697 § 2). Umowa ta dotyczyć może zarówno sporu już zaistniałego (nazywana jest wówczas kompromisem),
jak i sporów mogących wyniknąć w przyszłości z oznaczonego stosunku prawnego
(nazywana jest wówczas klauzulą arbitrażową, z reguły przyjmuje bowiem postać
klauzuli zamieszczonej w tzw. umowie głównej).
Istnienie sądownictwa polubownego oznacza zatem przełamanie monopolu państwa w zakresie rozstrzygania spraw należących do postępowania cywilnego2.
Poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego określa się jako „akt
doniosły”, ze względu na poważne i szczególne konsekwencje procesowe, wynikające
z niego dla strony. Zasadnicza konsekwencja zapisu to uchylenie kompetencji sądów
państwowych – kontrola tych sądów nad postępowaniem i wyrokami sądów polubownych ogranicza się do badania przesłanek wykonalności tych wyroków (art. 711
§ 2 i 3) oraz rozpoznania skargi o uchylenie wyroku na podstawach ściśle określonych (art. 712 § 1). Zapis na sąd polubowny, poza elementami obligatoryjnymi
(art. 698 § 2), może zawierać także dalsze dyspozycje (art. 698 § 2 zdanie drugie,
art. 705 § 1 i art. 707 § 1)3.
Istotą zapisu na sąd polubowny nie jest więc a priori uchylenie kompetencji sądu
państwowego, lecz wyłącznie stworzenie możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. W konsekwencji zapis albo skutkuje (gdy strona wniosła
1

2

3

Artykuły powołane w tym opracowaniu bez wskazania aktu prawnego oznaczają przepisy
Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. 1964 Nr 43 poz.
296.
T. Ereciński, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Międzynarodowe postępowanie cywilne.
Sąd polubowny (arbitrażowy), Warszawa 2012, s. 661.
Uzasadnienie uchwały SN z 8.03.2002 r., III CZP 8/02, OSNC 2002, nr 11, poz. 133.
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pozew do sądu polubownego i zapis jest ważny, skuteczny, wykonalny albo nie utracił mocy), albo też może skutkować (gdy pozew wniesiono do sądu państwowego)
wyłączeniem sprawy spod orzecznictwa sądu państwowego.
Ogólnie rzecz ujmując, zapis na sąd polubowny to akt wywierający bezpośredni
wpływ na sposób realizacji ochrony prawnej przysługującej stronie. Ranga zapisu
na sąd polubowny i jego skutki procesowe są więc tak poważne, że jego dokonanie
należy traktować jako czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Jego skutki
mają charakter prawnoprocesowy, kształtują bowiem sytuację procesową strony związanej zapisem. Wpływ zapisu na sposób dochodzenia ochrony prawnej jest w swej
istocie zawsze taki sam, gdyż zawsze powoduje uchylenie kompetencji sądu państwowego. Te cechy zapisu na sąd polubowny, przy uwzględnieniu jego autonomicznego
charakteru, uzasadniają stwierdzenie, że zapis na sąd polubowny jest czynnością
przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Taka kwalifikacja jest korzystna z punktu
widzenia pewności obrotu oraz jasności kryteriów stosowanych przy ocenie skuteczności pełnomocnictw. Skoro zapis na sąd polubowny jest czynnością przekraczającą
zakres zwykłego zarządu, to do jego sporządzenia nie jest wystarczające pełnomocnictwo ogólne. Zawarcie przez pełnomocnika umowy poddającej spór rozstrzygnięciu
sądu polubownego wymaga zatem tzw. pełnomocnictwa rodzajowego, a więc określającego rodzaj czynności objętej umocowaniem, jak też może być dokonane przez
pełnomocnika dysponującego upoważnieniem do tej konkretnej czynności4.
W przypadku określenia charakteru umowy o sąd polubowny kwestia ta pozostaje sporna. W tym względzie występują bardzo różne stanowiska5. Zapis na sąd
polubowny uznawany bywa za umowę materialnoprawną, procesową, mieszaną lub
sui generis. Przy przyjęciu materialnoprawnego charakteru zapisu niewątpliwe jest stosowanie do niego wprost przepisów kodeksu cywilnego, jednak nawet wówczas, gdy
zapisowi na sąd polubowny przypisuje się charakter umowy procesowej, dopuszcza
się odpowiednie stosowanie do niej ogólnych przepisów prawa materialnego o czynnościach prawnych, a także o pełnomocnictwie. Konieczność sięgania do przepisów
kodeksu cywilnego, przyznawana także przez zwolenników tzw. teorii procesowej
zapisu, wynika z tego, że kodeks postępowania cywilnego nie zawiera przepisów
ogólnych o umowach procesowych, a co do samego zapisu – nie zawiera regulacji wyczerpującej6. Natomiast Sąd Najwyższy opowiedział się za złożonym charakterem zapisu na sąd polubowny, łączącym właściwości umowy materialnoprawnej
i procesowej7.

4
5
6
7
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Uzasadnienie uchwały SN z 8.03.2002 r. III CZP 8/02.
T. Ereciński, K. Weitz, Sąd arbitrażowy, Warszawa 2008, s. 79.
Uzasadnienie uchwały SN z 8.03.2002 r. III CZP 8/02.
Postanowienie SN z dnia 22.02.2007 r., IV CSK 200/06, OSNC 2008, nr 2, poz. 25 z krytyczną glosą W. Kocota, OSP 2008, z. 10, poz. 110.
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2. Relacja między sądem polubownym a sądem powszechnym
Alternatywną do sądownictwa powszechnego drogą rozwiązywania sporów
z zakresu prawa pracy jest od niedawna postępowanie przed sądami polubownymi.
Takie zmiany przyniosła nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie
z którą po raz pierwszy w procedurze cywilnej dopuszczono możliwość poddania
arbitrażowi spraw z zakresu prawa pracy8.
Sądy polubowne są instytucjami odrębnymi od sądów państwowych. Warto zwrócić uwagę, że omawianej instytucji, mimo użycia w jej nazwie określenia „sąd”, nie
zalicza się do władzy sądowniczej9. W świetle art. 175 ust. 1 Konstytucji RP10 oraz
art. 1 § 1 pr.u.s.p.11, należy również przyjąć, że sąd arbitrażowy nie sprawuje wymiaru
sprawiedliwości12, a jedynie rozpoznaje i rozstrzyga sprawy cywilne w granicach mandatu udzielonego mu przez strony. Nie został zaliczony w Konstytucji do organów
stanowiących tzw. trzecią władzę w RP, tj. władzę sądowniczą. Podstawę prawną funkcjonowania oraz zakres ich kognicji ustanawiają dwa czynniki: umowa stron, zwana
zapisem na sąd polubowny lub umową arbitrażową, oraz dozwalający przepis ustawy,
które legitymują je do rozpatrzenia danego sporu. Istnienie zapisu na sąd polubowny
jest tzw. względną negatywną przesłanką procesową, tzn. uwzględnianą przez sąd
w postępowaniu na zarzut strony zgłoszony do określonego etapu postępowania.
Zgodnie z art. 1165 § 1 w razie podniesienia przez stronę zarzutu jego istnienia
„przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy”, droga sądowa zostaje wyłączona
i w takiej sytuacji sąd odrzuca pozew13.
Podstawą kognicji sądu polubownego w sprawach z zakresu prawa pracy jest
umowa stron. Ustawodawca określa ją mianem zapisu na sąd polubowny (art. 1161
§ 1). W ujęciu procesowym jednym z elementów warunkujących swoistość zapisu na
sąd polubowny w sprawach z zakresu prawa pracy jest moment, w którym zawarcie
umowy arbitrażowej staje się dopuszczalne. Otóż moment ten ustawodawca wiąże
wyłącznie z zaistnieniem – w sensie obiektywnym – sporu. Treść umowy powinna
więc zawierać przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór powstał, samą
zaś decyzję o poddaniu sporu z zakresu prawa pracy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego strony mogą podjąć wyłącznie po wystąpieniu określonego zdarzenia.
Skoro warunkiem koniecznym podjęcia decyzji o zapisie jest zaistnienie sporu, tym
8

9

10

11

12

13

Ustawa z 28.07.2005 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. Nr 178 poz.
1478.
Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Sądownictwo polubowne (arbitraż), Warszawa 2007, s. 47. Zgodnie z art.
10 ust. 2 Konstytucji RP władzę sądowniczą sprawują sądy i trybunały.
Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe (Konstytucja RP).
Sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne, ustawa
z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. Nr 98 poz. 1070 ze zm.
W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, wyd. 10, Warszawa 2008, s. 401; S. Dalka, Sądownictwo polubowne w PRL, Warszawa 1987, s. 401.
M. Mędrala, Funkcja ochronna cywilnego postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy,
Warszawa, s. 356.
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samym zapis ten, gdy idzie o sprawy z zakresu prawa pracy, jest w istocie samodzielną umową arbitrażową14.
Już z samej definicji sądu polubownego wynika, że postępowanie arbitrażowe
ma charakter adjudykacyjny15. Jednakże wyrok wydawany przez sądy polubowne nie
jest wyrokiem wydawanym w imieniu RP (art. 174 Konstytucji), jak w przypadku
sądów państwowych. Można więc twierdzić, że powaga sądów polubownych jest
mniejsza niż powaga sądów państwowych, gdyż czerpią swoją legitymację ze źródeł
rangi ustawowej, a nie konstytucyjnej. Sądy arbitrażowe z woli stron zastępują sąd
państwowy w zakresie zadań polegających na rozpoznaniu i rozstrzygnięciu sprawy.
Poddając spór pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, strony stosunku pracy ograniczają z własnej woli swoje konstytucyjne prawo do sądu. Minimalizują rolę sądów
powszechnych w rozstrzyganiu danej sprawy, bowiem uchylenie wyroku sądu polubownego przez sąd powszechny może nastąpić wyłącznie w sytuacjach określonych
w kodeksie postępowania cywilnego. Nie można jednak twierdzić, że jest to zupełne
wyłączenie tego uprawnienia, gdyż mimo wiążącego dla stron charakteru orzeczenia
sądu polubownego, może być ono kontrolowane na drodze sądowej w postępowaniu
ze skargi o jego uchylenie (art. 1205-1211)16. Do elementów podmiotowo istotnych
zapisu na sąd polubowny zaliczyć można wskazanie miejsca postępowania przed
sądem polubownym (art. 1155), określenie liczby arbitrów (art. 1169 § 1), sposobu
ich powołania (art. 1171 § 1), trybu postępowania o wyłączenie arbitra (art. 1176
§ 1), zasad i trybu postępowania przed sądem polubownym (art. 1181 § 1)17.
Wyrok sądu arbitrażowego powinien być sporządzony na piśmie i podpisany
przez arbitrów18. Wyrok sądu polubownego ma moc prawną na równi z wyrokiem
sądu powszechnego. To samo dotyczy ugód zawartych przed tym sądem. Aby tak
się stało, podlegają uznaniu lub wykonalności. O uznaniu lub stwierdzeniu wykonalności orzeka sąd powszechny na wniosek strony postępowania. Do wniosku należy
dołączyć odpis lub oryginał wyroku lub ugody zawartej przed sądem arbitrażowym.
Sąd stwierdza wykonalność wyroku lub ugody, nadając im klauzulę wykonalności.
Dotyczy to orzeczeń nadających się do wykonania w drodze egzekucji. W sprawach
z zakresu prawa pracy będzie to dotyczyć wyroków zasądzających świadczenia pieniężne, np. wypłatę zaległego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, czy niepieniężnych, np. dopuszczenia pracownika do pracy. W przypadku orzeczeń nienadających się do egzekucji, np. ustalenie, że łączący strony stosunek prawny jest w istocie
stosunkiem pracy, sąd powszechny stwierdza wykonalność takiego orzeczenia lub
14

15

16
17

18
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J.P. Nawarowska, Wybrane zagadnienia zapisu na sąd polubowny, MoP 2005, nr 5, s. 329, M. Tomaszewski, Umowa o arbitraż. Podstawowe problemy prawne, PUG 1994, nr 1, s. 15.
Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Sądownictwo…, dz. cyt., s. 31; R. Morek, ADR – Alternatywne metody
rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych, Warszawa 2004, s. 2; K. Weitz, Sądownictwo polubowne a sądy państwowe, PS 2007, nr 3, s. 13.
M. Mędrala, Funkcja ochronna…, dz. cyt., s. 356-357.
H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom V. Artykuły 10961217, wyd. II, Warszawa 2013, s. 438.
U. Jackowiak, W. Uziak, A. Wypych-Żywicka, Prawo pracy: Podręcznik dla studentów prawa, Warszawa 2012, s. 535.
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ugody zawartej przed sądem polubownym, wydając postanowienie na posiedzeniu
niejawnym. Na postanowienie przysługuje zażalenie19.
Sąd powszechny może również odmówić uznania lub stwierdzenia wykonalności
wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej, gdy:
- spór w ogóle nie może być poddany pod rozstrzygnięcie sądu polubownego;
- uznanie lub wykonanie takiego orzeczenia byłoby sprzeczne z podstawowymi
zasadami porządku prawnego RP20.

3. Skład i właściwość sądu polubownego
Strony mogą w umowie określić liczbę sędziów sądu polubownego, zwanych arbitrami. W przypadku braku takiego określenia powołuje się sąd polubowny w składzie trzech arbitrów (art. 1169 § 1 i 2)21. Nie jest jednak racjonalnym rozwiązaniem
wskazanie parzystej liczby sędziów sądu polubownego, zwłaszcza że w świetle art.
1195 § 4 – nieosiągnięcie wymaganej większości głosów przy wydawaniu wyroku
prowadzi do utraty mocy przez zapis22. Strony mają równy wpływ na ich powołanie
(art. 1169-1171). Mogą więc zadbać o to, by byli nimi specjaliści z danej dziedziny.
Należy jednak zauważyć, iż na obecnych internetowych listach arbitrów w stałych
sądach polubownych w Polsce rzadko można doszukać się specjalistów z dziedziny
prawa pracy, co może świadczyć o małej popularności tej drogi rozstrzygania spraw
z tego zakresu. Z reguły są to bowiem specjaliści z zakresu szeroko pojętego prawa
gospodarczego czy cywilnego23.
W ustawie procesowej została wskazana bezskuteczność wszelkich postanowień
zapisu, naruszających zasadę równości stron, w szczególności uprawniających tylko
jedną z nich do wytoczenia powództwa przed sądem arbitrażowym lub przyznających jednej ze stron więcej uprawnień przy powoływaniu składu sądu (art. 1161 § 2,
art. 1169 § 3, art. 1183).
Za przejaw naruszenia zasady równości stron przy wyznaczaniu arbitrów uważa
się w szczególności klauzule arbitrażowe ex parte, polegające na tym, że arbiter wyznaczony przez jedną stronę staje się jedynym arbitrem władnym samodzielnie rozstrzygnąć spór w przypadku, gdy druga strona nie wyznaczyła arbitra w terminie24,
klauzule przewidujące, że jedna ze stron ma prawo wskazać wszystkich arbitrów25,

19
20
21

22
23
24

25

K. Jaśkowski (red.), Meritum: Prawo pracy 2014, Warszawa 2014, s. 1192.
Tamże.
J. Jodłowski, Z. Reisch, J. Lapierre, Sądownictwo polubowne, w: Postępowanie cywilne, Warszawa
2014, s. 477.
T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2012, s. 738.
M. Mędrala, Funkcja ochronna.., dz. cyt., s. 359.
M. Tomaszewski, Skuteczność ochrony prawnej przed sądami polubownymi. Doświadczenia polskie,
„Przegląd Sądowy” 2006, nr 1, s. 39.
T. Ereciński (red.), Kodeks…, dz. cyt., s. 656, z powołaniem się na orzeczenie SN z dnia
16 marca 1948 r., I C 1260/47, „Państwo i Prawo” 1949, z. 6-7, s. 139.
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czy klauzule przewidujące, że arbitrów wyznacza częściowo tylko jedna strona zapisu
i częściowo osoba trzecia26.
Jeżeli chodzi o osobę arbitra, to kodeks postępowania cywilnego przewiduje, że
arbitrem może być osoba fizyczna, bez względu na obywatelstwo, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Arbitrem nie może być sędzia państwowy. Wyłączenie
to jednak nie dotyczy sędziów w stanie spoczynku27. W kwestii sposobu powołania
arbitrów pierwszeństwo przyznaje się uzgodnieniom stron28. Artykuł 1172 potwierdza
regułę, że powołanie arbitrów lub arbitra przewodniczącego może być powierzone
przez strony zapisu na sąd polubowny osobie trzeciej. Lege non distinguente osobą
trzecią może być każdy (osoba fizyczna lub prawna). Ze względu na to, że powołanie
arbitrów (arbitra przewodniczącego) jest czynnością prawną, osoba trzecia musi mieć
pełną zdolność do czynności prawnych.
W nauce wyrażany jest pogląd, że osobą trzecią wyznaczającą zgodnie z umową
stron arbitrów może być „władza” (tj. organ publiczny), która jednak działa wówczas
w charakterze prywatnym29. Powołanie arbitra przez sąd, w przypadku gdy osoba
trzecia nie wywiązała się w terminie z obowiązku powołania arbitra, następuje na
wniosek którejkolwiek strony. Strony mogą jednak (w zapisie lub odrębnej umowie)
określić na tę okoliczność inny sposób postępowania30. Powołanie arbitra prowadzi
do nawiązania między nim a stronami zapisu na sąd polubowny stosunku prawnego,
określanego jako umowa o pełnienie funkcji arbitra (receptum arbitrii), której treścią
jest zobowiązanie arbitra do podejmowania wszelkich koniecznych środków w celu
efektywnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia postępowania i unikania wszelkich działań, które mogłyby osiągnięciu tego celu stać na przeszkodzie 31. Umowa
stron z arbitrem nie wymaga żadnej szczególnej formy32.
W art. 1180 § 1 ustanawia się uprawnienia (kompetencję) sądu polubownego do
orzekania o swej właściwości (kompetencji do rozstrzygnięcia sporu). Jest to zasada
określana mianem Kompetenz-Kompetenz i powszechnie akceptowana w międzynarodowym arbitrażu handlowym33. Uprawnienie to obejmuje rozstrzygnięcie o istnieniu,
ważności oraz skuteczności zapisu na sąd polubowny. Zdanie drugie art. 1180 § 1
wyraża tzw. zasadę autonomii klauzuli arbitrażowej (autonomy of the arbitration clause),
która głosi, że nieważność lub wygaśnięcie umowy podstawowej, w której zamiesz-

26

M.P. Wójcik, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Wydanie V, A. Jakubecki (red.),
Warszawa 2012, s. 1464.

27

J. Jodłowski, Z. Reisch, J. Lapierre, Sądownictwo…, dz. cyt., s. 477.
Tamże, s. 477.
K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. T. 3, Warszawa 2009, s. 278, z powołaniem się na J.J. Litauera.
M.P. Wójcik, Kodeks…, dz. cyt., s. 1466.
Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Sądownictwo…, dz. cyt., s. 244.
K. Zawiślak, Receptum arbitri. Monografie prawnicze, Warszawa 2012, s. 239.
P. Schloser, Ujednolicenie prawa sądowego arbitrażowego? Doświadczenia z prac nad nowym niemiec-kim prawem arbitrażowym, w: M. Sawczuk (red.), Jednolitość prawa sądowego cywilnego a jego odrębności krajowe, Międzynarodowe Sympozjum Prawa Cywilnego Sądowego, Lublin 1996, s. 115.
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czono zapis na sąd polubowny, samo przez się nie oznacza nieważności lub wygaśnięcia zapisu34. O swej właściwości sąd polubowny orzeka na zarzut strony35.

4. Zakres podmiotowy zapisu na sąd polubowny w sprawach
z zakresu prawa pracy
Zakres podmiotowy umowy o arbitraż wyznacza de lege lata art. 1161 § 1.
Zgodnie z jego postanowieniem zapisem na sąd polubowny związane są strony
zawierające umowę o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.
Powyższe oznacza, że stan związania zapisem i wynikające z niego konsekwencje
dotyczą przede wszystkim tych osób, które po powstaniu sporu (art. 1164) złożyły
oświadczenie woli o powierzeniu jego rozstrzygnięcia sądowi polubownemu36.
Przepis art. 1164 wyraźnie odwołuje się do pojęcia sporu z zakresu prawa pracy.
Spór musi więc posiadać charakter ,,pracowniczy” w znaczeniu procesowym, musi
dotyczyć sprawy, która jest sprawą z zakresu prawa pracy. W konsekwencji nie można
wykluczyć, że spór może wynikać ze stosunku prawnego, który nie jest stosunkiem
pracy, a mimo to będzie sporem z zakresu prawa pracy (art. 476 § 1 pkt 2). Nie
wszystkie spory z zakresu prawa pracy są sporami o roszczenia ze stosunku pracy.
Stosunek prawny, z którego spór wyniknął, może mieć charakter administracyjnoprawny. Zapis na sąd polubowny w rozumieniu przepisu art. 1164 mogą więc sporządzić strony, które nie są ani pracownikiem, ani pracodawcą w rozumieniu przepisu
art. 2 i 3 k.p. Dotyczy to w szczególności kategorii niepracowniczego zatrudnienia
typu administracyjnoprawnego. Stosowanie do roszczeń niepracowniczego stosunku
służbowego przepisów powszechnego prawa pracy oznacza traktowanie funkcjonariuszy jako pracowników w znaczeniu procesowym, tj. osób, którym z mocy odrębnych
przepisów przysługują roszczenia z zakresu prawa pracy – art. 476 § 5 pkt 1 lit. a.
Nie można zatem wykluczyć możliwości sporządzenia przez funkcjonariusza i jednostkę, w której pełni służbę, zapisu na sąd polubowny pod warunkiem spełnienia
przesłanek z przepisu art. 476 § 1 pkt 2.

5. Zakres przedmiotowy umowy o arbitraż w ramach stosunku pracy
W sporach z zakresu prawa pracy dostrzegalny staje się brak ściślejszej relacji
pomiędzy umową arbitrażową a czynnością prawną, w wyniku której doszło do
nawiązania stosunku pracy lub innego stosunku prawnego w rozumieniu przepisu
art. 476 § 1 pkt 2. Bliższa analiza dowodzi, że wśród elementów je różnicujących na
34

35
36

J. Pazdan, Umocowanie do zawarcia umowy o arbitraż, Zeszyty Prawnicze UKSW. Księga pamiątkowa Prof. T. Dybowskiego, Warszawa 2003, s. 300.
M. Uliasza, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2006, s. 1567.
M. Tomaszewski, Umowa o arbitraż, w: S. Włodyka (red.), System prawa handlowego, t. 8, A. Szumański (red.), Arbitraż handlowy, Warszawa 2010, s. 319.
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plan pierwszy wysuwa się ich przedmiot. I tak, przedmiotem umowy o pracę lub
aktów prawnych, na podstawie których powstaje stosunek pracy, są prawa i obowiązki stron stosunku pracy. W niepracowniczych stosunkach typu administracyjnego są to uprawnienia i obowiązki funkcjonariusza. Zasadniczy przedmiot umowy
arbitrażowej polega natomiast na wskazaniu przedmiotu sporu lub stosunku prawnego, z którego spór wyniknął37.
Kategorie sporów, które mogą być przedmiotem rozstrzygnięcia sądu polubownego, ustalone zostały w przepisie art. 1157. Spory spełniające przesłanki w nim określone posiadają tzw. zdatność arbitrażową (ang. arbitrality) i mogą być przedmiotem
zapisu. Strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego spory z zakresu
prawa pracy o prawa majątkowe i niemajątkowe, nadające się do ugody sądowej.
Zakres przedmiotowy sporów poddawanych pod rozstrzygnięcie sądom polubownym jest szerszy niż zakres postępowania odrębnego w sprawach z zakresu prawa
pracy. Zapis na sąd polubowny może być sporządzony w sprawach ze stosunków
prawa pracy (art. 1), a więc w szczególności w sprawach z zakresu prawa pracy, do
których zastosowanie znajdują przepisy postępowania odrębnego (art. 476 § 1)38.
Wskazanie na stosunek prawny ułatwia procesową kwalifikację sporu jako sporu
pracowniczego zwłaszcza wtedy, gdy stosunkiem tym jest stosunek pracy. Brak ściślejszej relacji pomiędzy umową arbitrażową a czynnością prawną, w wyniku której
doszło do nawiązania innego stosunku prawnego w rozumieniu przepisu art. 476
§ 1 pkt 2, jest szczególnie widoczny w niepracowniczych stosunkach typu administracyjnego. Wynikające z tego stosunku prawnego spory mogą mieć różny charakter: administracyjnoprawny, pracowniczy w znaczeniu procesowym, a także cywilny.
Powstały z tego stosunku prawnego spór tylko wtedy będzie mógł być poddany pod
rozstrzygnięcie sądu polubownego, jeśli jego przedmiotem są roszczenia, do których
na podstawie odrębnych przepisów regulujących dany stosunek prawny stosuje się
przepisy prawa pracy39.
Swoistość zapisu na sąd polubowny obejmującego spory z zakresu prawa pracy
polega więc na zniesieniu potrzeby analizowania relacji pomiędzy klauzulą arbitrażową zamieszczoną w umowie ,,głównej” (lub jednostronnym akcie powołania,
wyboru albo mianowania) a tą umową. Ustawodawca wykluczył bowiem możliwość
umieszczania zapisów na sąd polubowny w umowach o pracę, jak również w akcie
powołania, wyboru czy też mianowania (art. 1164). Istnienie stanu sporności wynikającego z łączącej strony więzi obligacyjnej (stosunek pracy) stanowi zatem konieczny
warunek zapisu na sąd polubowny. Przedmiotem zapisu mogą więc być wyłącznie
roszczenia. W sprawach pracowniczych ustawodawca w art. 1164 wyraźnie wyłącza
dokonywanie zapisów dotyczących sporów mogących powstać w przyszłości (tzw.
klauzula arbitrażowa lub kompromisarska). Dlatego też umowa arbitrażowa w sprawach z zakresu prawa pracy może odnosić się jedynie do sporu już zaistniałego (tzw.
37

38
39
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kompromis, zapis kompromisarski). Jak wynika z uzasadnienia Komisji Kodyfikacyjnej, tego rodzaju rozwiązanie ma na celu ochronę praw pracownika, ma służyć uniknięciu sytuacji, w której pracodawca, jako strona uważana powszechnie za silniejszą
w stosunku pracy, mógłby narzucić pracownikowi właściwość sądu polubownego
przez wprowadzenie klauzuli arbitrażowej do treści umowy o pracę. Ryzyko narzucenia pracownikowi właściwości sądu polubownego odpada natomiast, gdy między
stronami powstał już spór40.
Ponadto przy sporządzaniu zapisu na sąd polubowny w sprawach z zakresu prawa
pracy wykluczone jest posługiwanie się środkami porozumiewania się na odległość
oraz powołanie się na dokument zawierający zapis, które to możliwości dopuszcza
art. 1162 § 2. Zatem zapis na sąd polubowny w sporach z zakresu prawa pracy
powinien być sporządzony w formie pisemnej sensu stricto, którą przewidziano już
w art. 1162 § 141. Wyrazem funkcji ochronnej jest wymóg dochowania jego obligatoryjnej pisemnej formy (art. 1164). Liberalizacja przepisów kodeksowych co do
formy zawarcia zapisu, polegająca na szerokim ujęciu formy pisemnej (art. 1162), nie
odnosi się do spraw z zakresu prawa pracy. Wymóg ten jest dochowany w przypadku
wymiany oświadczeń woli pomiędzy stronami za pomocą telefaksu lub elektronicznych środków komunikacji, opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Niezachowanie formy pisemnej skutkuje nieważnością zapisu, odrzuceniem pozwu
w razie podniesienia tego zarzutu przez drugą stronę, a także stanowi podstawę
do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego. Wymóg dochowania
rygorystycznej formy pisemnej podyktowany jest niewątpliwie doniosłymi skutkami
zapisu w zakresie ograniczenia konstytucyjnego prawa do sądu pracownika oraz obawami przed nadużyciami pracodawców w tej materii. Z drugiej strony jednak funkcja
ochronna przepisów polegających na niedopuszczeniu alternatywnych form zawierania umowy arbitrażowej w sprawach z zakresu prawa pracy prowadzi jednocześnie
do marginalizacji rozwoju sądownictwa polubownego w tej kategorii sporów. Dlatego też słuszny wydaje się postulat liberalizacji norm w tej materii, choćby na wzór
regulacji w zakresie umów jurysdykcyjnych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 44/2001
z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz
ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych ze względu na i tak istniejącą
możliwość kwestionowania przez każdą ze stron istnienia zapisu na sąd polubowny42.

6. Skuteczność zapisu na sąd polubowny
Zagadnieniem mogącym budzić wątpliwości jest sposób oznaczenia w zapisie na
sąd polubowny w sprawach z zakresu prawa pracy tego sądu, tak aby zapis był skuteczny. Można tu wyróżnić dwie sytuacje: wskazanie na stały sąd polubowny lub
na sąd ad hoc. Najwięcej trudności wywołuje ustalenie wymogów, jakie powinny być
40
41
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Tamże.
H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego…, dz. cyt., s. 440.
M. Mędrala, Funkcja ochronna…, dz. cyt., s. 358-359.
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spełnione, by można było przyjąć, że strony dokonały skutecznego wskazania na
stały sąd polubowny43. W literaturze wskazuje się, że do skutecznego zapisu na sąd
polubowny strony powinny wskazać przedmiot sporu lub stosunku prawnego, z którego spór wyniknął lub mógł wyniknąć, zachowanie formy pisemnej oraz zawarcie
umowy po powstaniu sporu (art. 1164), ponadto jednoznaczne sprecyzowanie sądu
wraz z podaniem jego nazwy i siedziby. Stwierdzenie to nie pozostaje w sprzeczności
z treścią przepisu art. 1161 § 3 zd. 1, w myśl którego zapis na sąd polubowny może
wskazywać stały sąd polubowny jako właściwy do rozstrzygania sporu. Użyty w tym
przepisie zwrot ,,może” nie jest tożsamy z alternatywą: podanie lub niepodanie
nazwy stałego sądu polubownego, lecz stanowi wyraz przyznanej stronom kompetencji co do wyboru między stałym sądem polubownym a sądem ad hoc. Obowiązek
jednoznacznego sprecyzowania stałego sądu polubownego można wywieść z przepisu art. 1161 § 3 zd. 1. Warto podkreślić, że w zapisie na sąd polubowny mogą się
znaleźć także postanowienia (o charakterze fakultatywnym) dotyczące m.in.: liczby
arbitrów i sposobu ich powoływania, trybu ich wyłączenia, ustalenia zasad postępowania, uzgodnienia języka, w którym będzie przeprowadzone postępowanie itp.
Nie ulega wątpliwości, że postanowienia zapisu na sąd polubowny nie mogą być
sprzeczne z przepisami kodeksu cywilnego. Zapis na sąd polubowny może jednak
zostać zawarty z zastrzeżeniem warunku lub terminu oraz może określać termin, do
którego sąd polubowny powinien wydać wyrok44.

7. Kontrola wyroków przez sądy państwowe
Gwarancje w zakresie kontroli przez sądy państwowe wyroków i ugód zawartych przed sądami polubownymi ustawodawca przewiduje w dwóch formach: na
etapie ich uznawania lub stwierdzania wykonalności przez sąd pracy (art. 1212 i nn.),
a także wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego (art. 1205 i nn.).
W przypadku każdej z nich przesłanką kontroli jest m.in. sprzeczność z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej – tzw. klauzula
porządku publicznego (art. 1206 § 2 pkt 2, art. 1214 § 3 pkt 2 k.p.c.). Sąd polubowny rozstrzyga spór według prawa właściwego dla danego stosunku, czyli prawa
pracy, a ponadto – gdy strony go do tego wyraźnie upoważniły – według ogólnych
zasad prawa lub zasad słuszności (art. 1194 § 1). Granice swobody sądu polubownego w zakresie stosowania zasad słuszności wyznacza również klauzula porządku
publicznego, która, jak każda klauzula generalna, jest niedookreślona, co pozostawia sądowi orzekającemu w konkretnej sprawie dużą dyskrecjonalność. W doktrynie
i orzecznictwie zgodnie przyjmuje się, że przez podstawowe zasady porządku prawnego należy rozumieć nie tylko fundamentalne zasady ustroju społeczno-politycznego, a więc zasady konstytucyjne, ale również naczelne zasady rządzące poszczególnymi dziedzinami prawa: cywilnego, rodzinnego, pracy, a także prawa procesowego.
43
44
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W orzecznictwie nie mamy w tym przedmiocie wykształconej do tej pory praktyki
ze względu na stosunkowo krótki okres funkcjonowania przedmiotowej regulacji
w sprawach z zakresu prawa pracy. M. Mędrala stoi na stanowisku, iż dotyczyć
to może w szczególności przekroczenia przez sąd polubowny granic dopuszczalności orzekania w zakresie „ochrony pracownika” wyrażonych w art. 18 k.p. oraz
w przepisach bezwzględnie obowiązujących. Generalnie sąd pracy będzie stosował
analogiczne kryteria niedopuszczalności ugód w postępowaniu przed sądem polubownym w sprawach z zakresu prawa pracy, jak w postępowaniu rozpoznawczym,
w szczególności znajdzie zastosowanie art. 46945. Zgodnie z art. 1206 § 1 pkt strona
może w drodze skargi żądać uchylenia wyroku sądu polubownego, jeżeli wyrok sądu
polubownego dotyczy sporu nieobjętego zapisem na sąd polubowny lub wykracza
poza zakres takiego zapisu46.

8. Zakończenie
Z uwagi na fakt, iż de lege lata strony sporu z zakresu prawa pracy mogą zawrzeć
umowę arbitrażową jedynie po powstaniu sporu, mogą podchodzić do niej dosyć
nieufnie. Z reguły bowiem osoby skonfliktowane trudniej dążą do wzajemnych negocjacji i ustępstw. Ponadto regulacje z zakresu sądownictwa polubownego powodują,
iż jest to rzadko wykorzystywana droga rozwiązywania sporów.
W niektórych kategoriach spraw z uwagi na krótkie terminy prekluzyjne do
wszczęcia postępowania pracownik ze względów ostrożnościowych wybierze z pewnością drogę postępowania przed sądem powszechnym. Pomimo jednak, iż umowa
kompromisarska w sprawach z zakresu prawa pracy jest spotykana na ogół sporadycznie w obrocie prawnym, jej zastosowanie i regulacje normatywne należy ocenić
pozytywnie. Nie ma bowiem potrzeby jej eliminacji w sprawach pracowniczych, gdyż
przynajmniej w niektórych z nich może odegrać użyteczną rolę47.
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ARBITRATION CLAUSE IN MATTERS CONCERNING LABOUR LAW

Summary
The procedure of pleadings before the arbitration court is based on worldwide
acknowledged international standards which are adapted for contemporary social
and economic conditions. In Poland functioning of the arbitration courts is based
on the Code of Civil Procedure – part 5 from 17 November 1964. Arbitration
is an efficient, effective and first of all, fast method of solving disputes amicably,
it constitutes an alternative to time-consuming and expensive proceedings in the
common courts. The aim of this article is to present alternative solutions to disputes
in the area of labour law proceedings, which have only recently become proceeding
before arbitration courts. The reference point for the discussion is the Code of Civil
Procedure.

Key words
alternative dispute resolution (ADR), Arbitration Court, arbitration clause, labour
law, Code of Civil Procedure, arbitrator.
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OCHRONA KONKURENCJI W SEKTORZE OPIEKI ZDROWOTNEJ –
PROBLEMATYKA STOSOWANIA PRAWA KONKURENCJI UNII EUROPEJSKIEJ
DO OCENY DZIAŁAŃ PODMIOTÓW FUNKCJONUJĄCYCH
W SYSTEMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ1

1. Wstęp
Konkurencja jako podstawa funkcjonowania wolnego rynku ma służyć realizacji
dwóch elementarnych celów. Otóż jej zakres przedmiotowy stanowi maksymalizacja efektywności ekonomicznej poprzez zapewnienie, że oferowane dobra – wyprodukowane bez poniesienia nadmiernych kosztów – trafią do podmiotów będących
w stanie zapłacić za nie jak najwyższą cenę2, a także maksymalizacja wyboru dokonywanego przez konsumentów, którzy są ostatecznymi beneficjentami prawidłowo
funkcjonującej gry rynkowej. Niemniej, wykonywanie powyższych zadań poprzez
zastosowanie pryncypiów konkurencyjnych na danym rynku może rodzić trudności, zwłaszcza w sektorze opieki zdrowotnej, w którym relewantnymi wartościami

1

2

Niniejszy artykuł stanowi jedynie zarys problemu związanego z wyborem właściwego reżimu
prawnego do oceny działań podmiotów funkcjonujących w danym systemie opieki zdrowotnej. Ocena ta prowadzona jest przez instytucje Unii Europejskiej i w pierwszej jej fazie następuje weryfikacja, czy dany podmiot jest przedsiębiorcą w rozumieniu europejskiego prawa
konkurencji. Stanowi to warunek sine qua non, umożliwiający następnie sprawdzenie, czy tenże
przedsiębiorca swoim postępowaniem naruszył art. 101 lub 102 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami powołanych przepisów, takiego naruszenia
może dopuścić się jedynie przedsiębiorca, dlatego też autorka – ze względu na istotność tego
problemu, a także na wymogi redakcyjne – ograniczyła swój artykuł do przedstawienia wskazanego w tytule aspektu. Rozwinięcie tego zagadnienia w postaci szczegółowej analizy naruszeń
art. 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przez przedsiębiorców działających w sektorze opieki zdrowotnej stanowi przedmiot pracy magisterskiej, którą autorka przygotowuje pod opieką dr hab. Anny Zawidzkiej-Łojek w Instytucie Prawa Międzynarodowego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
T. Prosser, EU Competition Law and Public Services, w: E. Mossialos i in., Health Systems Governance in Europe: The Role of EU Law and Policy, Cambridge 2010, s. 316.
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obowiązującymi w większości systemów opieki zdrowotnej państw członkowskich3
Unii Europejskiej są powszechność, dostęp do wysokiej jakości opieki, sprawiedliwość oraz solidarność4. Pierwsza z nich polega na możliwości korzystania z usług
zdrowotnych przez wszystkich zainteresowanych. Druga jest nierozerwalnie związana z ciągłym szkoleniem pracowników służby zdrowia opartym na jasno określonych krajowych standardach oraz z zapewnieniem im dostępu do informacji o najlepszych praktykach w dziedzinie jakości, pobudzaniem innowacyjności, rozwojem
systemów zapewniających właściwe zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej,
a także monitorowaniem jakości. Sprawiedliwość obejmuje równy, stosowny do
potrzeb dostęp bez względu na pochodzenie etniczne, płeć, wiek, status społeczny
czy zdolność do zapłaty, natomiast solidarność (w doktrynie zarówno polskiej,
jak i zagranicznej określana mianem solidaryzmu5) charakteryzuje się istnieniem
pewnych zasad finansowania usług w poszczególnych systemach opieki zdrowotnej
oraz zapewnieniem społeczeństwu możliwości korzystania z nich6. Tym samym
3

4

5

6
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Istnieją znaczące różnice między państwami członkowskimi Unii Europejskiej odnoszące się
do przepisów z zakresu opieki zdrowotnej oraz jej organizacji i świadczenia. Systemy opieki
zdrowotnej państw członkowskich można podzielić na dwie główne kategorie: 1) system krajowej służby zdrowia (National Health Services), charakterystyczny dla Wielkiej Brytanii, Irlandii,
Hiszpanii, Włoch, Szwecji czy Finlandii; 2) system ubezpieczeń społecznych (Social Insurance
System) funkcjonujący między innymi w Holandii, Francji, Belgii, Luksemburgu, Niemczech
i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce [T.K. Hervey, J.V. McHale, Health
Law and European Union, Cambridge 2004, s. 21-22]. Niezależnie od wyboru organizacji systemu opieki zdrowotnej w danym państwie członkowskim, system ten realizuje wciąż wspólne
wartości i zasady określone w Konkluzjach Rady w sprawie wspólnych wartości i zasad systemów
opieki zdrowotnej Unii Europejskiej z 22 czerwca 2006 r., Dz.U. UE 2006/C 146/0: „Poszczególne
państwa członkowskie stosują jednak różne podejścia do praktycznego urzeczywistniania tych
wartości: mają na przykład różne podejścia do tego, czy koszty poszczególnych elementów
opieki zdrowotnej każdy powinien opłacać indywidualnie, czy też powinna istnieć powszechna
składka lub czy powinny być one pokrywane z dodatkowego ubezpieczenia(…)”.
Tamże, s. 1. Zgodnie z postanowieniami tego dokumentu: „Systemy opieki zdrowotnej w Unii
Europejskiej stanowią zasadniczy element wysokiego poziomu ochrony socjalnej w Europie
i przyczyniają się do spójności społecznej i sprawiedliwości społecznej. Najistotniejsze wartości, jakimi są powszechność, dostęp do wysokiej jakości opieki, sprawiedliwość oraz solidarność, spotykają się z szeroką akceptacją podczas prac różnych instytucji UE. Stanowią one
łącznie zbiór wartości wspólnych dla całej Europy”.
Na przykład U. Neergaard, EU Health Care Law in a Constitutional Light: Distribution of Competences, Notions of Solidarity and Social Europe, w: J.W. van de Groden i in., Health Care and
EU Law, Haga 2011, s. 44-48, czy M. Kolasiński, Stosowanie prawa konkurencji w odniesieniu do
działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne w oparciu o zasady solidaryzmu społecznego –
różnice w polskim i unijnym podejściu, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny
2014, nr 6(3), s. 38. Na potrzeby niniejszego artykułu autorka także będzie posługiwać się
określeniem „solidaryzm”.
Polski system ubezpieczenia zdrowotnego także opiera się za zasadzie solidaryzmu społecznego. Zgodnie z nią czynniki ryzyka (związane z wiekiem, stanem zdrowia, płcią) są rozłożone na
wszystkich ubezpieczonych, natomiast świadczenia dla osób o skrajnie złej sytuacji finansowej
są finansowane z budżetu państwa. W ramach tej zasady jedna składka ubezpieczonego zapewnia prawo do świadczenia opieki zdrowotnej członkom rodziny. Dodatkowo ubezpieczenie
zdrowotne gwarantuje, że wszyscy ubezpieczeni – bez względu na wysokość opłacanej składki
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w szczególności ostatnia z wartości wyklucza lub w znacznym stopniu ogranicza obowiązywanie reguł wolnego rynku. W pewnym sensie można stwierdzić, że
solidaryzm realizuje również ideał obywatelstwa (citizenship), ponieważ świadczenie
opieki zdrowotnej jako usługa użyteczności publicznej opiera się na włączeniu
jednostki we wspólnotę, bez względu na posiadane przez nią środki finansowe 7.
Tak skonstruowany zbiór kluczowych czynników, a zwłaszcza znajdujący się w nim
solidaryzm, który instytucje Unii Europejskiej biorą pod uwagę w kwestii utrzymania wysokiego poziomu zdrowia we Wspólnocie, zazwyczaj pozostaje w sprzeczności z regułami prawa konkurencji mającymi na celu integrację rynku wewnętrznego.
Polityczna natura tego zagadnienia znacznie komplikuje wybór właściwego reżimu
prawnego do oceny działań podmiotów oferujących swoje usługi w sektorze opieki
zdrowotnej. Kwestia ta jest trudna do rozstrzygnięcia nie tylko ze względu na fakt,
że oparcie systemu opieki zdrowotnej danego państwa członkowskiego na wspomnianych wyżej wartościach decyduje o wyborze społecznej organizacji państwa,
ale także z powodu różnorodności systemów opieki zdrowotnej w krajach Unii
Europejskiej. Ponadto konkurencja jako warunek istnienia wolnego rynku zakłada
osłabienie, a nawet wyeliminowanie fundamentów solidaryzmu, na którym opiera
swoje działanie duża część europejskich systemów opieki zdrowotnej. Dodatkowo
należy podkreślić, że doza konkurencji w tym szczególnym sektorze może jednocześnie przyczynić się do jego wzmocnienia oraz efektywności poprzez zapewnienie, że działa on w sposób wolny od porozumień ograniczających konkurencję czy
nadużywania pozycji dominującej8.

2. Z
 astosowanie prawa konkurencji Unii Europejskiej do oceny działalności
podmiotów funkcjonujących w sektorze opieki zdrowotnej
Zgodnie z art. 168 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej9 (TFUE)
„Działania Unii są prowadzone w poszanowaniu obowiązków Państw Członkowskich w zakresie określania ich polityki dotyczącej zdrowia, jak również organizacji

7

8

9

– otrzymują kompleksową pomoc medyczną w zależności od potrzeb zdrowotnych. Wszyscy
mają równy dostęp do tych samych świadczeń opieki zdrowotnej. Składka jest naliczana proporcjonalnie do wysokości zarobków ubezpieczonego, nie odgrywają roli: wiek, płeć, przebyte
choroby czy ryzyko zdrowotne związane z wykonywaną pracą lub uprawianymi sportami. Materiał opisujący zasadę solidaryzmu społecznego w polskim systemie ubezpieczenia zdrowotnego dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem: http://www.
mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/powszechne-ubezpieczenie-zdrowotne/zasady-solidaryzmu-spolecznego [dostęp: 15.01.2015].
C. Barnard, EU Citizenship and Principle of Solidarity, w: E. Sparanta, M. Dougan, Social Welfare
and EU Law, Oxford 2005, s. 157-179.
M. Gaynor, R. Moreno-Serra, C. Propper, Death by Market Power: Reform, Competition and Patient Outcomes in the National Health Service, NBER Working Paper no. 16164, July 2010.
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U. UE 2012, C 326, s. 1, źródło: http://oide.
sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14804&Itemid=946#3.14
[dostęp: 15.01.2015].
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i świadczenia usług zdrowotnych i opieki medycznej. Obowiązki Państw Członkowskich obejmują zarządzanie usługami zdrowotnymi i opieką medyczną, jak również
podział przeznaczonych na nie zasobów (…)”10. Powyższa regulacja konstytuuje
zasadę, na mocy której Unia Europejska może jedynie prowadzić działania mające
na celu wspieranie i koordynowanie lub uzupełnianie aktywności państw członkowskich w sektorze zdrowia publicznego11. Wobec tego przyjęte przez Wspólnotę wiążące akty prawne w wykonaniu tej kompetencji nie mogą prowadzić do
harmonizacji krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych12. Oznacza to, że
poszczególne europejskie systemy opieki zdrowotnej i ich funkcjonowanie należy
do właściwości danego państwa tak długo, jak inne regulacje prawa Unii Europejskiej, w tym między innymi zasady prawa konkurencji, nie będą miały zastosowania13. Jednakże jednoznaczne określenie stanu faktycznego podlegającego ocenie
przez prawo konkurencji Unii Europejskiej było i jest przedmiotem wielu wątpliwości. W przeszłości próbę ustalenia granicy między stosowaniem prawa unijnego
a aplikacją prawa krajowego regulującego procesy zachodzące w poszczególnych
systemach opieki zdrowotnej stanowiła konsultacja zainicjowana przez Komisję
Europejską w 2006 roku14. Zgodnie z jej postanowieniami Komisja Europejska
miała opierać swoje działanie na dwóch filarach. Z jednej strony istotne zagadnienie stanowiło wprowadzenie pewności prawa, polegającej na szerszym zastosowaniu orzecznictwa obecnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w odniesieniu do usług opieki zdrowotnej, z drugiej zaś na wsparciu państw członkowskich
w obszarach, w których aktywność Wspólnoty mogłaby przynieść korzyść krajowym inicjatywom w zakresie usług opieki zdrowotnej. W tym miejscu należy
wskazać, że proponowane działanie Komisji Europejskiej na rzecz sektora opieki
zdrowotnej nie zakładało harmonizacji krajowych systemów zabezpieczenia społecznego, lecz pozostawiało ich organizację państwom członkowskim w zgodzie
z zasadą pomocniczości15. W odpowiedzi na propozycje Komisji Europejskiej,

10
11
12

13

14

15
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Tamże, art. 168 ust. 7.
Tamże, art. 6 pkt a.
M. Malczewska, Art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w: A. Wróbel (red.), Traktat
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. 2, Warszawa 2012, s. 1049.
J. Lear, E. Mossialos, B. Karl, EU Competition Law and Health Policy, w: E. Mossialos i in.,
Health Systems Governance in Europe: The Role of EU Law and Policy, Cambridge 2010 s. 338.
Komisja Europejska, Consultation Regarding Community Action on Health Services z 26 września
2006 r., SEC (2006) 1195/4, źródło: http://ec.europa.eu/health/healthcare/consultations/results_open_consultation_en.htm [dostęp: 15.01.2015].
Zgodnie z art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, Dz.U. UE 2012, C 326, s.1, źródło: http://
oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14803&Itemid=945
#t4 [dostęp: 15.01.2015] „(…) w dziedzinach, które nie należą do wyłącznej kompetencji Unii
Europejskiej, Unia Europejska podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie,
w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez
Państwa członkowskie, zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym,
i jeśli ze względu na rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe jest ich lepsze
osiągnięcie na poziomie Unii Europejskiej”.
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respondenci opowiedzieli się w większości za krajowym kontrolowaniem systemów
opieki zdrowotnej16.
Współcześnie przedstawiciele doktryny 17 podkreślają, że aby rozstrzygnąć
newralgiczną kwestię zastosowania prawa konkurencji do oceny działań podmiotów funkcjonujących w sektorze opieki zdrowotnej, należy przyjąć indywidualną
analizę każdego przypadku. Pomimo istnienia pewnych wskazówek w postaci praktyki orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawa ta w dalszym
ciągu pozostaje dosyć niejasna. Z pewnością nie ma wątpliwości co do tego, że
prawo konkurencji Unii Europejskiej ma zastosowanie wyłącznie do działań podejmowanych przez przedsiębiorców. Tym samym podmiotami, których aktywność
w sektorze opieki zdrowotnej będzie podlegać ocenie na podstawie unijnych przepisów prawa konkurencji, mogą być jedynie te prowadzące działalność gospodarczą18 o charakterze transgranicznym. Cecha ta bowiem konstytuuje zastrzeżenie,
na podstawie którego regulacje unijne nie mają zastosowania w sytuacjach czysto
wewnętrznych, czyli stanach faktycznych pozbawionych elementu ponadnarodowego19. Co prawda, w prawie unijnym nie wypracowano jednej obowiązującej definicji przedsiębiorcy, pochodzi ona przede wszystkim z orzecznictwa. Wynika z niej,
że aby można było zakwalifikować dany podmiot jako przedsiębiorcę na gruncie
prawa konkurencji Unii Europejskiej, musi on być zaangażowany w prowadzenie
działalności gospodarczej (economic activity20), rozumianej jako wykonywanie przedsiębiorczości i świadczenie usług. To doprecyzowanie pozwala na wykluczenie spod
reżimu prawa konkurencji Unii Europejskiej dużego obszaru działań prowadzonych
w sektorze opieki zdrowotnej.
Jak wskazuje dotychczasowa praktyka orzecznicza Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej, w sprawach dotyczących analizowanego sektora wyróżnia się dwa
rodzaje podmiotów, które mogą zostać zakwalifikowane jako przedsiębiorca na gruncie prawa konkurencji Unii Europejskiej. Należą do nich instytucje zarządzające systemami ubezpieczeń społecznych oraz świadczeniodawcy opieki zdrowotnej. W odniesieniu do pierwszej grupy szczególne znaczenie ma zasada solidaryzmu, na której
opierają one swoje działanie. W wielu przypadkach ta wartość umożliwia danemu
podmiotowi uniknięcie oceny jego postępowania na gruncie artykułów 101 oraz 102
TFUE. Taki sposób rozstrzygnięcia tej kwestii został zaprezentowany między innymi

16

17
18
19

20

Komisja Europejska, Summary of Report of the Responses to the Consultation Regarding Community Action on Health Services, SEC (2006) 1195/4, źródło: http://ec.europa.eu/health/archive/
ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_rep_en.pdf [dostęp: 15.01.2015].
Tamże, s. 337.
T. Prosser, EU Competition Law..., dz. cyt., s. 319.
M. Etel, Kilka uwag dotyczących pojęcia „przedsiębiorcy” w prawie ochrony konkurencji. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 24 września 2013 r., III SK 1/13, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 3(3), s. 77.
Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 23 kwietnia 1991 r. w sprawie C-41/90 Höfner & Elster v.
Macroton, § 21.
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w sprawie Cisal21, w której Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednoznacznie
wskazał, że jeżeli schemat ubezpieczeń społecznych zarządzany przez daną instytucję
w znacznej części opiera się na zasadzie solidaryzmu, to wówczas taki podmiot nie
jest przedsiębiorcą i tym samym nie podlega ocenie przez reguły europejskiego prawa
konkurencji. Ponadto należy także podkreślić, że działalność uznana przez Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej za niekomercyjną powinna posiadać także cechy
aktywności socjalnej, która została zdefiniowana w sprawie Poucent v. Pistre22. Niemniej, ocena jej charakteru wymaga w każdym przypadku dokładnej analizy systemu
opieki zdrowotnej danego państwa członkowskiego i okoliczności, w jakich funkcjonuje dany podmiot. Kryteriami najbardziej znaczącymi dla oceny takiej sytuacji są:
• zorganizowanie systemu opieki zdrowotnej w oparciu o zasadę solidaryzmu
społecznego;
• podmiot zarządzający powszechnym systemem zabezpieczenia społecznego
wyłącznie stosuje prawo i nie ma wpływu na kwotę składek, wykorzystywanie
aktywów oraz ustalenie poziomu świadczeń;
• wypłacane świadczenia są świadczeniami ustawowymi, niepozostającymi w jakiejkolwiek relacji do składek23.
Niemniej, podmioty zarządzające schematami ubezpieczeń społecznych mogą
w niektórych sytuacjach zostać zakwalifikowane jako przedsiębiorcy w rozumieniu
przepisów prawa konkurencji Unii Europejskiej. Taka sytuacja ma miejsce wtedy,
kiedy dany system ubezpieczeń nie opiera się w przeważającej części na zasadzie
solidaryzmu społecznego, lecz zawiera w sobie pewne elementy konkurencyjne. Jako
przykład można wskazać orzeczenie w sprawie FFSA24, w którym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jasno stwierdził, że podmiot niemający celu zarobkowego
i prowadzący program ubezpieczeń na starość, służący uzupełnieniu podstawowego
systemu obowiązkowego, wprowadzony w drodze ustawy dobrowolnie i działający na
zasadzie kapitalizacji, jest zaangażowany w działalność gospodarczą konkurencyjną
wobec zakładów ubezpieczeń na życie, a zatem działa jako przedsiębiorca. Podobnie
za taką aktywność została uznana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
obowiązkowa działalność ubezpieczeniowa oraz ta wykonywana przez dodatkowe
fundusze emerytalne25.
21

22

23
24

25
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Wyrok Trybunału z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie C-218/00 Cisal di Battistello Venanzio &
C. Sas v. Instituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Wyrok Trybunału z dnia 17 lutego 1993 r. w sprawie C-159/91 Christian Poucet v. Assurances
générales de France et Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon, § 10. Działalność
o charakterze socjalnym może być realizowana w systemie, w którym członkostwo jest obowiązkowe, przewidziana jest podstawowa emerytura niezależnie od statusu finansowego i stanu
zdrowia wnoszącego składkę oraz środki na wypłatę emerytury są finansowane ze składek
aktywnych uczestników.
J. Lear, E. Mossialos, B. Karl, EU Competition..., dz. cyt., s. 343.
Wyrok Trybunału z dnia 16 listopada 1995 r. w sprawie C-244/94 Fédération française des sociétés
d’assurance, Société Paternelle-Vie, Union des assurances de Paris-Vie et Caisse d’assurance et de prévoyance
mutuelle des agriculteurs v. Ministère de l’Agriculture et de la Pêche.
Na przykład Wyrok Trybunału z dnia 21 września 1999 r. w sprawie C-67/96 Albany International BV v. Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie. Trybunał stwierdził w pkt 86 wyroku:
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W odniesieniu do drugiej grupy podmiotów funkcjonujących w sektorze opieki
zdrowotnej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypracował odmienne podejście w sprawie zastosowania do oceny ich działań europejskiego prawa konkurencji.
Otóż zgodnie z praktyką orzeczniczą tej instytucji świadczeniodawcy usług opieki
zdrowotnej są traktowani jako przedsiębiorcy, ponieważ prowadzą działalność gospodarczą26. W sprawie Pavlov27 stwierdzono, że każda aktywność w postaci oferowania
dóbr i usług na danym rynku stanowi działalność gospodarczą, dlatego też lekarze
specjaliści wykonujący usługi medyczne o takim charakterze, otrzymujący w zamian
za to wynagrodzenie od swoich pacjentów oraz przyjmujący na siebie ryzyko finansowe wykonywanej aktywności bez wątpienia są przedsiębiorcami w rozumieniu
prawa konkurencji Unii Europejskiej. Kompleksowość, techniczna natura usług
oraz fakt, że zawód lekarza jest profesją regulowaną nie wpływają w żaden sposób
na konkluzję Trybunału. Podobne stanowisko można znaleźć w sprawie Ambulanz
Glöckner28, w której za przedsiębiorców zostały uznane organizacje pomocy medycznej świadczące usługi transportu w nagłych wypadkach i usługi transportu pacjentów. Trybunał stwierdził w tym przypadku, że zobowiązania z tytułu wykonywania
usług publicznych mogą spowodować, że usługi świadczone przez dane organizacje
pomocy medycznej staną się mniej konkurencyjne niż porównywalne usługi świadczone przez inne podmioty gospodarcze nierozerwalnie związane tymi zobowiązaniami, jednak fakt ten nie może wykluczyć uznania danej działalności za działalność
gospodarczą29.
Z powyższej analizy wynika, że w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej niezbędny warunek zastosowania prawa konkurencji Unii
Europejskiej do oceny działalności zarówno podmiotów zarządzających systemami ubezpieczeń społecznych, jak i świadczeniodawców usług opieki zdrowotnej,
a zatem przyznania takim podmiotom statusu przedsiębiorcy na gruncie unijnego
prawa konkurencji, stanowi możliwość przypisania im prowadzenia działalności

26

27

28

29

„Co prawda realizacja celu o charakterze społecznym, wspomniane elementy solidaryzmu oraz
ograniczenia i kontrola inwestycji dokonywanych przez branżowy fundusz emerytalny mogą
powodować mniejszą konkurencyjność usług świadczonych przez ten fundusz w stosunku do
usług świadczonych przez zakłady ubezpieczeń. Zobowiązania takie nie uniemożliwiają uznania działalności prowadzonej przez fundusz za działalność gospodarczą (…)”. Inne podobne
sprawy: wyrok Trybunału z 21 września 1999 r. w sprawie C-115/97 Brentjens’ Handelsonderneming BV v. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen, wyrok Trybunału
z 21 września 1999 r. w sprawie C-219/97 Maatschappij Drijvende Bokken BV v. Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer-en Havenbedrijven, wyrok Trybunału z dnia 12 września 2000 r. w sprawie
C-180/98 do C-184/98 Pavel Pavlov i inni v. Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten.
L. Hancher, W. Sauter, EU Competition and Internal Market Law in the Health Care Sector, Oxford
2010, s. 225.
Wyrok Trybunału z dnia 12 września 200 r. w sprawie C-180/98 do 184/98 Pavel Pavlov i inni
v. Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, pkt 75-77.
Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 25 października 2001 r. w sprawie C-475/99 Firma Ambulanz Glöckner v. Landkreis Südwestpfalz.
Tamże, pkt 19, 21-22.
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gospodarczej30. Dlatego też każdorazowo niezbędne jest szczegółowe badanie aspektów każdej aktywności w celu stwierdzenia możliwości aplikacji prawa konkurencji
Unii Europejskiej.

3. N
 arodowy Fundusz Zdrowia jako podmiot działający w polskim systemie
opieki zdrowotnej
Polski system opieki zdrowotnej w pełni opiera się na zasadzie solidaryzmu społecznego31. Funduszem mającym prawo dysponować środkami obywateli zebranymi
z obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne jest Narodowy Fundusz
Zdrowia (NFZ, Fundusz), który w obecnym stanie prawnym stanowi jedyny podmiot uprawniony do zawierania kontraktów z publicznymi i prywatnymi świadczeniodawcami na potrzeby realizacji zapotrzebowania ubezpieczonych32. W ostatnim
czasie, w trakcie prac nad nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej)33, pojawiła się wzmianka o próbie pozbawienia NFZ
statusu przedsiębiorcy poprzez zmianę art. 97 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej. W założeniu znowelizowany przepis miał stanowić, że NFZ nie jest
przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (u.o.k.k.)34. W konsekwencji, działalność Funduszu
zostałaby całkowicie wyłączona spod kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów (Prezes UOKiK). Powyższą zmianę argumentowano przede wszystkim szczególnymi zadaniami, jakie realizuje NFZ w ramach stosowania zasady solidaryzmu społecznego, które obejmują zbieranie składek na ubezpieczenie zdrowotne
i redystrybuowanie ich na potrzeby ubezpieczonych. Dodatkowo pomysł ten tłumaczono także koniecznością zgodności z orzecznictwem sądów unijnych. Odwołując
się do aksjologii u.o.k.k., należy jednak podkreślić w tym miejscu, że ustawa ta ma
na celu rozwój i ochronę konkurencji, a także uczestników konkurencyjnego rynku
przed działaniami przedsiębiorców oraz innych podmiotów, których zachowania
mogą konkurencję kształtować. W związku z tym nieuzasadnione byłoby wyłączanie
spod kontroli antymonopolowej aktywności podmiotów wykonujących zadania pub-

30
31

32

33
34
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M. Kolasiński, Stosowanie prawa konkurencji…, dz. cyt., s. 44.
Informacja o zastosowaniu zasady solidaryzmu społecznego w polskim systemie opieki zdrowotnej znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, źródło: http://www.mz.gov.
pl/system-ochrony-zdrowia/powszechne-ubezpieczenie-zdrowotne/zasady-solidaryzmu-spolecznego [dostęp: 25.01.2015].
M. Kolasiński, Ile nadzoru antymonopolowego nad rynkiem zdrowia?, źródło: http://prawo.rp.pl/
artykul/1110359.html?p=1 [dostęp: 18.01.2015].
Dz.U. 2008 Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.
Dz.U. 2007 Nr 50 poz. 331 z późn. zm. Źródło: http://konsultacje.gov.pl/node/3351 [dostęp:
18.01.2015].
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liczne, bowiem oprócz realizacji tych funkcji, podmioty te podejmują także działania
kształtujące konkurencję rynkową35.
Ponadto zmiana powoływanego przepisu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej niosłaby za sobą poważne skutki w postaci pozbawienia przedsiębiorców
prawa do weryfikacji zgodności praktyki NFZ z prawem konkurencji. Miałoby to
szczególne znaczenie w zakresie wyboru przez Fundusz ofert świadczeniodawców,
sposobu interpretacji prawa w sprawach takich, jak np. dopłacanie do ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych czy sposobu rozliczania przez NFZ kontraktów ze
świadczeniodawcami36.

4. Z
 astosowanie polskiego prawa konkurencji do oceny działań Narodowego
Funduszu Zdrowia
Opisane w punkcie 2 niniejszego artykułu plany dotyczące znowelizowania art.
97 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej nie doszły do skutku i tym
samym NFZ pozostał przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów u.o.k.k. Jednakże koncepcja podmiotu wykonującego działalność gospodarczą na gruncie polskiej ustawy
antymonopolowej różni się od tej, zawartej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wynika to z faktu, że definicja przedsiębiorcy w prawie
Unii Europejskiej stanowi pojęcie autonomiczne37. Nadana mu semantyka jest niezależna i nie nawiązuje w żaden sposób do tej, przyjmowanej w porządkach prawnych państw członkowskich. Nie oznacza to, że państwa będące członkami Unii
Europejskiej zobowiązane są do wprowadzenia do krajowego porządku prawnego
konstrukcji pojęcia ukształtowanej w unijnym dorobku prawnym albo każdorazowej
interpretacji tych pojęć w sposób zgodny z tą wykładnią. Jednakże należy podkreślić,
że kraje te powinny indywidualnie oceniać każdy stan faktyczny i na podstawie tej
analizy kwalifikować dany podmiot do kategorii przedsiębiorców w rozumieniu przepisów unijnych, jeżeli sytuacja będąca przedmiotem oceny zawiera w sobie element
transgraniczny.
W obecnym stanie prawnym na gruncie polskiej ustawy antymonopolowej status przedsiębiorcy posiadają podmioty zdefiniowane w ustawie z dnia 2 lipca 2004
r. o swobodzie działalności gospodarczej38 (u.s.d.g.). Dodatkowo, u.o.k.k. zawiera
także odrębną, rozszerzającą w stosunku do u.s.d.g. kategorię przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 4 pkt 1 lit. a u.o.k.k., podmiotem tym jest również „(…) osoba fizyczna,
35
36

37
38

M. Kolasiński, Stosowanie prawa konkurencji…, dz. cyt., s. 39.
M. Kolasiński, Ile nadzoru antymonopolowego…, dz. cyt. Autor artykułu wskazuje także, że zmiana w zaproponowanym kształcie mogłaby nieść za sobą dalekosiężne skutki, ponieważ do
usług użyteczności publicznej zaliczane są nie tylko usługi związane z opieką zdrowotną, ale
także usługi zorientowane na zaspokojenie innych potrzeb zbiorowych ludności, np. zaopatrywanie w wodę, gaz, energię elektryczną, zapewnienie komunikacji czy utrzymanie dróg
publicznych.
M. Etel, Kilka uwag…, dz. cyt., s. 79.
Dz.U. 2004. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.
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osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, organizująca lub świadcząca usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu
przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej”. Jak wskazuje praktyka
orzecznicza Prezesa UOKiK, powołany powyżej przepis stanowił w wielu sprawach
podstawę zakwalifikowania NFZ do kategorii przedsiębiorcy39 oraz do oceny jego
działań w oparciu o regulacje polskiej ustawy antymonopolowej.
Niemniej, problemów interpretacyjnych w wyniku zastosowania art. 4 pkt 1 lit. a
u.o.k.k. nastręcza definicja pojęcia „usług o charakterze użyteczności publicznej”40.
Posiłkując się w tej sytuacji wykładnią systemową, dozwolone jest sięgnięcie do definicji legalnej zawartej w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej41
(u.g.k.). Zgodnie z postanowieniami u.g.k. przez tego rodzaju usługi należy rozumieć
aktywność, której „(…) celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych
potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych”42. Współcześnie doktryna i orzecznictwo wskazują także, że przepis ten należy interpretować
jako pojęcie sensu largo43, co powoduje, że działalność prowadzona przez NFZ wymieniona w art. 97 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej mieści się w zakresie
pojęcia usług o charakterze użyteczności publicznej. Kwalifikację tę potwierdza fakt,
że ze względu na specyfikę aktywności Funduszu jest ona bieżąca oraz nieprzerwana,
zwłaszcza w obszarze świadczenia konkretnych usług dostępnych dla każdego płatnika w celu zaspokojenia istotnych potrzeb zdrowotnych.
Taki sposób konstrukcji definicji przedsiębiorcy na gruncie polskiego prawa
konkurencji ma na celu przede wszystkim objęcie kontrolą antymonopolową prowadzoną przez Prezesa UOKiK tych podmiotów, które nie prowadząc działalności
gospodarczej w rozumieniu komercyjnym, wywierają jednak wpływ na konkurencję
rynkową z uwagi na pełnione funkcje. Pozostawienie ich poza zakresem tego poję39

40

41
42
43
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Na przykład: Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 23 grudnia 2013 r. nr RWR 42/2013, Decyzja
Prezesa UOKiK z dnia 28 grudnia 2011 r. nr RKT 51/2011 czy Decyzja Prezesa UOKiK z dnia
16 marca 2011 r. nr DOK-2/2011.
Interpretacja terminu usług użyteczności publicznej jest przedmiotem rozważań także doktryny zagranicznej. Teoretycy prawa wskazują, że pojęcie to jest określane indywidualnie przez
każde państwo członkowskie. T. Prosser, EU Competition Law…, dz. cyt., s. 327.
Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 z późn. zm.
Tamże, art. 1 ust. 2.
M. Kolasiński, Stosowanie prawa konkurencji…, dz. cyt. W artykule autor podkreśla, że w doktrynie i orzecznictwie wskazuje się na rozszerzającą wykładnię pojęcia usług o charakterze
użyteczności publicznej. Powołuje on uchwałę Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 marca
1997 r. (sygn. akt W 8/96), w której podkreślono, że „Należy zgodzić się z Prokuratorem
Generalnym, że zadania określone w pkt 4 ust. 1 art. 4 jako mające charakter użyteczności
publicznej należy rozumieć najszerzej i wydaje się, że winny one być utożsamiane z zadaniami
publicznymi, których realizacja ciąży na administracji rządowej i samorządowej. Do zadań
tych należy zaspokojenie potrzeb zbiorowych społeczeństwa, w tym między innymi: zaopatrywanie ludności w wodę, energię elektryczną, gazową i cieplną, utrzymanie dróg i komunikacji,
rozwój nauki, zapewnienie oświaty, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, realizacja różnego
rodzaju potrzeb kulturalnych”.
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cia mogłoby spowodować niekorzystne konsekwencje dla konkurencji na danym
rynku44. Podstawowa różnica w zastosowaniu unijnego prawa konkurencji do podmiotów wykonujących lub organizujących usługi o charakterze użyteczności publicznej w sektorze opieki zdrowotnej polega na tym, że w polskim reżimie antymonopolowym nie chodzi o udowodnienie, że taki podmiot prowadzi działalność
gospodarczą i w ramach jej wykonywania negatywnie wpływa na konkurencję. Niezbędne staje się zidentyfikowanie sytuacji, w których działania podejmowane przez
NFZ kształtują konkurencję i sprawdzenie, czy nie prowadzą one jednocześnie do
naruszenia postanowień u.o.k.k. Za przykłady takiej aktywności można uznać okoliczności sprzyjające podejmowaniu przez NFZ aktywności wpływającej na sytuację
rynkową pozostałych przedsiębiorców. Najczęściej działalność o takim charakterze
ma miejsce w ramach kontraktowania usług opieki zdrowotnej, czyli kupowania ich
od świadczeniodawców na potrzeby realizacji świadczeń na rzecz osób ubezpieczonych45. Natomiast wykonywanie przez NFZ przydzielonych mu zadań publicznych,
niemających obiektywnego wpływu na działalność przedsiębiorców funkcjonujących
na rynku, należałoby uznać za obszar wyłączony spod kontroli antymonopolowej.
Do tej kategorii aktywności można zaliczyć sytuacje, w których Fundusz działa
w obszarze zadań publicznych związanych z redystrybucją ograniczonych dóbr, czyli
opartych na zasadzie solidaryzmu społecznego.

5. Zakończenie
Wybór właściwego reżimu prawnego do oceny działań podmiotów funkcjonujących w sektorze opieki zdrowotnej jest zagadnieniem złożonym i niezwykle trudnym
do definitywnego rozstrzygnięcia. Kwestię tę komplikują pryncypia, na których z jednej strony opiera się idea konkurencji, z drugiej zaś, funkcjonuje większość systemów opieki zdrowotnej państw członkowskich. W pierwszym przypadku regułą jest
niczym nieskrępowana gra rynkowa, natomiast w odniesieniu do systemów opieki
zdrowotnej zasadę mającą zastosowanie stanowi między innymi solidaryzm społeczny, związany z redystrybucją ograniczonych dóbr. To powoduje, że obie wartości
w wielu stanach faktycznych pozostają ze sobą w sprzeczności.
Kwestię wyboru między aplikacją unijnego a polskiego prawa konkurencji do
oceny działalności podmiotów w zakresie świadczenia usług opieki zdrowotnej utrudnia również fakt braku tożsamości znaczeniowej definicji przedsiębiorcy na gruncie
obu reżimów prawnych. Pewnych wskazówek interpretacyjnych, pozwalających dokonać oceny danego stanu faktycznego, dostarcza z pewnością praktyka orzecznicza
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak również relewantna cecha wykonywania działalności gospodarczej – przedsiębiorczości i świadczenia usług – jaką
musi ta aktywność posiadać, aby stać się przedmiotem badania na gruncie prawa
konkurencji Unii Europejskiej. Stanowi ją transgraniczność, która jest określana jako
44
45

M. Szydło, Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji, Warszawa 2010, s. 158.
Decyzja Prezesa UOKiK z 31 grudnia 2013 r., nr RŁO 57/2013, s. 34.
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reguła kolizyjna46 rozstrzygająca o właściwości systemu prawnego – unijnego bądź
krajowego. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z sytuacją czysto wewnętrzną,
pozbawioną aspektu ponadnarodowego, właściwym porządkiem prawnym mającym
zastosowanie do takiego stanu faktycznego, rozgrywającego się w granicach jednego
państwa członkowskiego, będą krajowe reguły konkurencji.
Dodatkowo pewnym drogowskazem na gruncie polskiego porządku prawnego
może być także postanowienie Sądu Najwyższego z 24 września 2013 r.47, w którym
stwierdzono, że „(…) nie istnieje obowiązek prounijnej wykładni pojęcia przedsiębiorcy w u.o.k.k. w sytuacji, gdy organ ochrony konkurencji nie stosował równolegle
przepisów krajowego i unijnego prawa konkurencji”48. Niemniej, powyższa konstatacja zyskałaby większy walor prawny, jeżeli bardziej szczegółowo i dogłębnie omawiałaby problem rozstrzygania o właściwości tych porządków prawnych.

46
47
48
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M. Etel, Kilka uwag…, dz. cyt., s. 77.
Postanowienie Sądu Najwyższego z 24 września 2013 r., III SK 1/13.
Tamże.

Ochrona konkurencji w sektorze opieki zdrowotnej…

Anna Archacka
PROTECTION OF COMPETITION IN HEALTHCARE SECTOR – THE ISSUE OF
APPLYING THE EU COMPETITION LAW TO THE ASSESSMENT OF ACTIONS OF
ENTITIES IN THE HEALTHCARE SYSTEM

Summary
Competition as a basis of an open market is to serve two elementary purposes.
Nowadays, it is the scope of maximizing economic efficiency and maximizing the
choice made by consumers, who are the ultimate beneficiaries of properly functioning market. However, the execution of these tasks by applying the principles of
competition in the relevant market may create difficulties especially in the health
sector, in which the relevant rule in many health insurance systems of the Member
States of the European Union is social solidarity. This principle is characterized by
justice and equal access to services regardless of the financial capacity of the entity,
and thus precludes or significantly limits the applicability of the rules of the free
market. Therefore, the principle of social solidarity stays generally in conflict with
the rules of competition law aimed at the integration of internal market of the
European Union. The following paper treats the subject of selecting an appropriate
legal regime to assess the activities of entities which are operating in the health care
sector.
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INSTRUMENTY OCHRONY PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH
INWESTUJĄCYCH W „NOWĄ INFRASTRUKTURĘ” NA OBSZARZE WIĘCEJ
NIŻ JEDNEGO PAŃSTWA, UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU
ŚWIADCZENIA NIEKTÓRYCH USŁUG
1. Istota transgranicznych połączeń gazowych w UE
Unia Europejska systematycznie ustanawia przepisy prawne, mające na celu stworzenie wspólnego rynku paliw gazowych1. Pełna integracja nie jest jednak możliwa
bez szczególnego rodzaju infrastruktury, pozwalającej skutecznie połączyć systemy
gazowe poszczególnych państw członkowskich. Ponadto inwestycje infrastrukturalne
to bardzo duże przedsięwzięcie natury prawnej, finansowej, organizacyjnej i politycznej. W związku z tym ryzyko, jakie musi podjąć podmiot zainteresowany budową
nowej infrastruktury, jest bardzo duże. Prawodawca unijny, dostrzegając ten problem, zarówno w art. 194 TFUE2, jak i w preambule (pkt 31) do dyrektywy3 stwierdza
m.in., że inwestycje w istotne nowe elementy infrastruktury powinny być zdecydowanie promowane. Elementy nowej infrastruktury powinny zostać objęte zwolnieniami
uwzględniającymi ryzyko inwestycyjne tego rodzaju projektów. Dlatego rozwój połączeń wzajemnych jest przedmiotem uregulowań licznych aktów prawnych, zarówno
wspomnianej dyrektywy 73/2009, jak i ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
1

2

3

Aktualnie wspólny rynek gazu ziemnego UE jest tworem sztucznym, każde z państw członkowskich prowadzi własną politykę w zakresie dostaw tego surowca. Najwięksi eksporterzy
gazu ziemnego do Europy (m.in. Norwegia i Rosja) nie traktują UE w sposób jednolity,
osobno negocjują umowy gazowe z każdym państwem członkowskim. Powoduje to znaczne
zróżnicowanie pozycji negocjacyjnej poszczególnych krajów, a co za tym idzie, zróżnicowanie
cen surowca w UE dla konkretnych krajów w kontraktach długoterminowych. R. Zajdler, Polski
rynek hurtowy gazu ziemnego na tle rynków Unii Europejskiej, Warszawa 2014, s. 9-16.
Polityka UE dot. sektora energetycznego, określona w art. 194 TFUE, formułuje podstawowe
priorytety, do których zalicza m.in. zapewnienie funkcjonowania wspólnego rynku energii
oraz wspieranie wzajemnych połączeń między sieciami energii, co jest niezbędnym elementem
stworzenia wspólnego rynku. M. Nowacki, Komentarz do art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, LEX nr 124475.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca
wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE –
dalej dyrektywa.
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energetyczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1662 – dalej w skrócie u.p.e.). Te wszystkie uregulowania wpływają na prawny i faktyczny status inwestycji w połączenie wzajemne.
Pojęcie to odnosi się do infrastruktury sieciowej, umożliwiającej transport gazu ziemnego pomiędzy systemami przesyłowymi połączonych państw. Definicja połączenia
wzajemnego łączącego systemy gazowe zawarta jest w art. 2 pkt 17 dyrektywy. Transpozycją tego przepisu jest art. 3 pkt 11d u.p.e. Definicja ta stanowi, że gazociąg
międzysystemowy to gazociąg przebiegający przez granicę państw członkowskich
UE lub EFTA wyłącznie w celu połączenia krajowych systemów przesyłowych tych
państw. Interkonektor jest więc jednym z elementów sieci przesyłowej. Na potrzeby
niniejszego opracowania można przyjąć, że pojęcie gazociągu międzysystemowego
i połączenia wzajemnego, a także potoczne pojęcie interkonektora są tożsame znaczeniowo i odnoszą się do instalacji gazowej łączącej systemy przesyłowe dwóch
państw. System ten można przedstawić w formie graficznej:
interkonektor

państwo B

elementy sieci
przesyłowej
państwo A

W polskim ustawodawstwie system zwolnień interkonektorów gazowych uregulowany został w art. 4i u.p.e. Zgodnie z jego treścią Prezes URE może uznaniowo zwolnić przedsiębiorstwo energetyczne z obowiązków świadczenia niektórych usług (patrz
rozdział 2), wykonywanych z wykorzystaniem interkonektora, po przeprowadzeniu
odpowiedniej procedury derogacyjnej (patrz rozdział 3). Na tym tle powstaje bardzo
dużo zagadnień prawnych, wymagających krótkiego omówienia. Na samym wstępie
jawi się problem adresatów normy określonej w art. 4i ust. 1 u.p.e. Powstaje pytanie,
czy jest nim inwestor interkonektora, czy inny podmiot, który rzeczywiście korzysta
ze zwolnienia, czyli OSP4. Wydaje się, że podmiotem tym jest sam inwestor, który nie
zawsze musi być przedsiębiorstwem energetycznym, skoro i tak nie może pełnić funkcji OSP na swoim interkonektorze. Dlatego w treści niniejszego opracowania posłużono się pojęciem inwestora dla określenia podmiotu ubiegającego się o zwolnienie.
2. Zakres zwolnień przewidziany w u.p.e.
Z racji specyfiki niniejszego opracowania, ograniczonego jedynie do gazociągów
międzysystemowych, można zwrócić uwagę tylko na wybrany zakres zwolnień. I tak,
4
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Zagadnienie pełnienia funkcji operatora sieci przesyłowej (OSP) interkonektora omawiam
w pkt 2.4 niniejszego opracowania.

Instrumenty ochrony przedsiębiorstw energetycznych…

inwestor na z góry określony czas może ubiegać się o zwolnienie usług świadczonych
z wykorzystaniem gazociągu międzysystemowego z obowiązków:
2.1. Równoprawnego i niedyskryminacyjnego świadczenia usług przesyłania paliw
gazowych wszystkich zainteresowanych podmiotów (zasada TPA art. 4 ust. 2 u.p.e.)

Przestrzeganie zasady TPA ma ograniczyć negatywny wpływ monopolu naturalnego
związanego z siecią przesyłową. Równoprawny dostęp do rynku przesyłu paliw gazowych powinien być ograniczony jedynie uwarunkowaniami technicznymi. Inwestor
korzystający z tego rodzaju zwolnienia może zawierać lukratywne kontrakty, świadcząc
swoje usługi tylko wybranym podmiotom. Zapewnienie wyłącznego dostępu może
przyciągnąć inwestorów, którzy np. będą chcieli wybudować takie połączenie na własny
użytek, korzystając z nierównomiernych cen gazu ziemnego. Oferując uprzywilejowane
warunki korzystania z sieci i dostęp do danego rynku tylko wybranym podmiotom,
inwestor taki może uzyskać znacznie wyższą cenę za swoje usługi przesyłowe. Działanie takie w sposób jawny narusza konkurencję, w szczególności gdy infrastruktura nosi
znamiona monopolu naturalnego lub odbywa się z wykorzystaniem tzw. kontraktów
długoterminowych. Równowagę w tej kwestii ma zapewnić mechanizm elastycznego
ograniczania zdolności przesyłowych wyłączonych z zasady TPA, choć praktyka zna
przypadki 100% zwolnienia interkonektora z tej zasady5.
2.2. Zatwierdzania przez Prezesa URE taryf przesyłowych gazowych (art. 47 u.p.e.)

Zwolnienie inwestora z konieczności administracyjnego zatwierdzania taryf przesyłowych bezpośrednio wiąże się ze zwolnieniem z zasady TPA i możliwością wyboru
kontrahentów. Jeżeli inwestor danego interkonektora uzyska takie zwolnienie, może
on dowolnie ustalać ceny taryf przesyłowych, ograniczonych jedynie poziomem
popytu na oferowane przez siebie usługi. Inwestor, wykorzystując swoją pozycję na
rynku, maksymalizuje swoje zyski, co stwarza zagrożenie wysokich kosztów przerzucanych na odbiorców końcowych. Ryzyko wiąże się jednak z brakiem stałych cen
ustalanych w zatwierdzanych taryfach. Aspekty te powinny być również brane pod
uwagę przy analizie poziomu konkurencyjności rynku.
2.3. Zachowania niezależności OSP interkonektora od innych działalności w sektorze
gazowym (unbundling art. 9d ust. 1a u.p.e.)

Z kolei rozdział działalności sieciowej6 i gwarancja niezależności operatorów systemów przesyłowych ma za zadanie wyeliminować potencjalny konflikt interesów związany z możliwością istnienia przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo. W aktualnym
5
6

L. Hancher, Cross Border Infrastructure Projects: the EU Exemption Regime, Tilburg 2011, s. 11.
M. Swora, Rozdział działalności sieciowej od innych rodzajów działalności przedsiębiorstw energetycznych, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 8b,
Warszawa 2013, s. 231-235.
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stanie prawnym możliwość uzyskania takiego zwolnienia ma marginalny charakter,
ponieważ sam inwestor nie może zostać OSP na wybudowanym przez siebie interkonektorze. Istnieje tylko jedna spółka, będąca OSP całego polskiego systemu przesyłowego gazowego, która i tak musi być w pełni niezależna od innych przedsiębiorstw
energetycznych. Przepis ten miałby ogromne znaczenie wtedy, gdy właściciel sieci
mógłby być OSP konkretnego interkonektora, a jednocześnie prowadzić inną działalność w sektorze gazowym, polegającą m.in. na wydobyciu, produkcji lub obrocie
gazem ziemnym.
2.4. pełnienia funkcji operatora systemu przesyłowego na tym interkonektorze

Polskie rozwiązania prawne7, ujęte w art. 9h ust. 2 u.p.e., przewidują wyznaczenie tylko jednego OSP w sektorze gazowym. Podmiot ten działa w formie spółki
akcyjnej, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa (art. 9k u.p.e.). Spółką
posiadającą prawny monopol na operatorstwo sieci przesyłowych, w tym wszystkich interkonektorów gazowych, jest spółka Gaz-System S.A.8 Prezes URE, zgodnie z art. 4i ust. 1 u.p.e., może wydać inwestorowi zgodę na powierzenie obowiązków OSP innemu przedsiębiorstwu energetycznemu, na podstawie odpowiedniej
umowy9, o której mowa w art. 9h ust. 3 pkt 2 u.p.e. Choć teoretycznie operatorem
może zostać właściciel interkonektora, to inwestor (właściciel sieci), przestrzegając
prawnego monopolu, musi zawrzeć umowę powierzającą spółce Gaz-System S.A.
pełnienie obowiązków operatora z wykorzystaniem tej instalacji. Co więcej, zgodnie z art. 9h ust. 3a u.p.e. zawarcie takiej umowy dot. nowego interkonektora jest
możliwe jedynie w przypadku udzielenia zgody na podstawie art. 4i ust. 1 u.p.e.
Treścią umowy powinno być prawo do dysponowania interkonektorem w zakresie
obowiązków operatorskich określonych w art. 9c ust. 1 u.p.e przez podmiot niebędący jego właścicielem. Z drugiej strony art. 9h ust. 5 pkt 2 u.p.e. przewiduje
możliwość umownego określenia wzajemnych relacji10 oraz podziału zadań pomiędzy
strony umowy11, dotyczyć by to mogło choćby wyboru podmiotów korzystających
z usług interkonektora. Nie zmienia to jednak faktu, że dysponentem interkonektora
i ostatecznym beneficjentem zwolnień będzie OSP, gdyż zgodnie z art. 9c ust. 2b
u.p.e. właściciel interkonektora nie może pobierać żadnych opłat za usługi świadczone przez OSP gazowego. Ewentualne dochody inwestora będącego właścicielem
interkonektora będą podlegać negocjacjom i ustalone zostaną jedynie na podstawie
omawianej umowy, zawartej pomiędzy inwestorem a spółką Gaz-System S.A.
7

8

9

10

11
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Dyrektywa 73/2009 dopuszcza możliwość funkcjonowania kilku modeli OSP gazowego; „Elektorenergetyka” – Współczesność i Rozwój 2009, nr 2, s. 80-99.
http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/sgt-gazociag-jamalski/system-gazociagow-tranzytowych-sgt/ [dostęp: 17.02.2015].
T. Długosz, Wyznaczanie operatorów systemów w trybie art. 9h PrEnerg, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 8b, Warszawa 2013, s. 226-231.
http://www.gaz-system.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/informacja/artykul/201120/ [dostęp:
17.02.2015].
T. Długosz, Wyznaczanie…, dz. cyt., s. 230.
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3. Warunki i procedura przyznawania zwolnień
Przewidziane powyżej zwolnienia dotyczą fundamentalnych gwarancji funkcjonowania konkurencyjnego rynku gazu. Zwolnienia te mają jednak na celu zachęcenie
inwestorów do rozwijania infrastruktury gazowej poprzez zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego, co powinno doprowadzić do budowy m.in. nowych interkonektorów,
a przez to umożliwić stworzenie jednolitego rynku gazu w UE. Przewrotnie można
powiedzieć, że jedną z dróg do stworzenia konkurencyjnego rynku UE jest uprzywilejowanie inwestorów, polegające na czasowym zniesieniu konkurencyjnych obowiązków. Uprzywilejowanie to związane jest ze skomplikowaną procedurą wydania
zwolnienia, a także warunkowane jest łącznym spełnieniem przesłanek określonych
przez przepisy prawa, a opisanych w tym rozdziale.

3.1. Rodzaje infrastruktury kwalifikujące się do uzyskania zwolnienia

Na samym wstępie należy zaznaczyć, że system zwolnień przewidziano tylko
dla usług świadczonych z wykorzystaniem „nowej infrastruktury”, a więc tylko dla
instalacji magazynowej, instalacji LNG oraz gazociągu międzysystemowego, których
budowa nie została ukończona do 4 sierpnia 2003 r. lub została rozpoczęta po tym
dniu. Przepisy dot. zwolnień stosuje się także do działających już urządzeń tego
samego rodzaju pod warunkiem ich modernizacji. Aby istniejąca już infrastruktura
kwalifikowała się do zwolnienia, jej modernizacja musi znacząco wpływać na wzrost
zdolności przesyłowej lub na rozwój nowych źródeł zaopatrzenia w paliwa gazowe.
Pierwszy przypadek modernizacji, powodujący wzrost zdolności przesyłowych, choć
zawiera pewną dozę uznaniowości, jest dość oczywisty. Modernizacja ma znacząco
wpłynąć na ilościowe możliwości transportu gazu ziemnego za pomocą danej infrastruktury. Natomiast drugi przypadek odnosi się do szeroko rozumianej dywersyfikacji źródeł dostaw paliw gazowych12. W dalszej części opracowania pojęcie „nowa
infrastruktura” będzie odnosiło się do inwestycji nowo wybudowanych lub istotnie
zmodernizowanych.

3.2. Przesłanki umożliwiające zwolnienie

W rozdziale 3.1 określono rodzaje infrastruktury potencjalnie kwalifikującej się
do uzyskania zwolnienia. Jednak nie każda nowo wybudowana bądź zmodernizowana infrastruktura gazowa automatycznie uzyskuje taką możliwość. Jest ona determinowana dodatkowo łącznym spełnieniem następujących warunków:

12

Commission staff working document on Article 22 of Directive 2003/55/EC concerning common rules
for the internal market in natural gas and Article 7 of Regulation (EC) No 1228/2003 on conditions for
access to the network for cross-border exchanges in electricity, s. 8.
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1. Nowa infrastruktura ma wpływ na zwiększenie konkurencyjności w zakresie
dostarczania paliw gazowych oraz bezpieczeństwa ich dostarczania13

W przypadku sektora gazowego pierwszy warunek składa się niejako z dwóch
członów. Po pierwsze, inwestycja infrastrukturalna musi zwiększać bezpieczeństwo
dostarczania paliw gazowych. Nowa infrastruktura spełnia ten warunek, jeżeli przyczynia się do dywersyfikacji źródeł dostaw gazu, w szczególności poprzez stworzenie połączenia z nowym źródłem dostaw lub otwarcia nowej trasy z już istniejącego
źródła. Należy także zauważyć, że im większa elastyczność14 lub zdolność przesyłowa w stosunku do zapotrzebowania rynku, tym większy poziom bezpieczeństwa dostaw. Po drugie, inwestycja infrastrukturalna musi zwiększać konkurencję
w zakresie dostarczania gazu ziemnego na rynek. Analiza ta, oprócz wykorzystania klasycznych instytucji prawa antymonopolowego, wymaga także zastosowania
odpowiednich technik analitycznych. Jednym z podstawowych instrumentów może
być wskaźnik Herfindahla-Hirschmana (HHI). Właściwy organ, badając polepszenie
warunków konkurencji spowodowanych budową nowej infrastruktury, powinien
postępować zgodnie ze schematem zaprezentowanym poniżej:

Analiza zwiększenia warunków konkurencji

Zdefiniowanie
rynku właściwego

produktowo

geograficznie

Ocena struktury rynku pozycji poszczególnych podmiotów:
• inwestora nowej infrastruktury
• potencjalnych beneficjentow nowych zdolności przesyłowych
• ich rynkowych konkurentów
Zwiększenie konkurencji na rynku właściwym:
• wejście na rynek nowych konkurentów
• dywersyfikacja źródeł dostaw gazu
• dywersyfikacja dostawców
• zmniejszenie pozycji rynkowej dominujących graczy
Analiza alokacji zdolności przesyłowych w ramach kontraktów
długoterminowych i krótkoterminowych.
Struktura właścicielska inwestora — zasady zarządzania, relacje finansowe,
umowy między inwestorem a przyszłymi użytkownikami infrastruktury.

13

14
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Commission staff working document…, dz. cyt., s. 11-15. ERGEG, Draft Guidelines on Article 22 An
ERGEG Public Consultation Paper, s. 5 i 10-13.
Bezpieczeństwo dostaw terminali LNG może być większe niż gazociągów, ponieważ w bardziej
elastyczny sposób pozwalają wybrać źródło importu gazu.
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Badając polepszenie warunków konkurencji należy pamiętać, że powinna to być
analiza perspektywiczna, uwzględniająca rozwój rynku w czasie budowy danej infrastruktury oraz w czasie długookresowego trwania zwolnienia. Dlatego ważne jest, aby
mieć na uwadze prawdopodobne kierunki rozwoju rynku w przypadku powstania
danej infrastruktury oraz braku takiej inwestycji15. Dokonując wskazanej analizy,
właściwy organ powinien opierać się na dokumentacji i analizach dostarczonych
przez inwestora, a także informacjach i konsultacjach przeprowadzonych wśród
konkurentów i innych uczestników rynku. Mechanizmami pozwalającymi spełnić
przesłankę konkurencyjności rynku są m.in. określone zasady udostępniania zdolności przesyłowych, zwolnienie tylko części infrastruktury z zasady TPA, podczas gdy
reszta udostępniana jest na niedyskryminacyjnych warunkach, wprowadzenie krótkoterminowych rezerwacji, umożliwienie wtórnego obrotu zdolnościami przesyłowymi
lub wykorzystywanie zasady use it or lose it, przeciwdziałającej gromadzeniu zdolności przesyłowych. Wszystkie te mechanizmy są odpowiednio wykorzystywane przez
podmioty rozpatrujące wniosek o zwolnienie. Wymóg ten jest też bardzo trudny do
spełnienia przez podmioty posiadające dominującą pozycję na rynku, a co za tym
idzie – także przez podmioty w jakikolwiek sposób od nich zależne.
2. Ze względu na ryzyko związane z budową nowej infrastruktury, budowa ta nie
byłaby podjęta bez udzielenia zwolnienia16

Ryzyko inwestycyjne związane z budową infrastruktury musi być tak duże, że
żaden inwestor nie podjąłby się budowy takiego interkonektora bez możliwości uzyskania zwolnienia. Inwestycje infrastrukturalne w sektorze gazowym wymagają zaangażowania bardzo dużego kapitału. Ponadto zwrot zainwestowanego kapitału związany jest z bardzo dużym ryzykiem natury prawnej (regulacyjnej) oraz z ryzykiem
niewykorzystywania zdolności przesyłowych interkonektora. Wszystkie te kwestie
mogą wpłynąć na przyszły poziom ponoszonych kosztów oraz uzyskiwanych przychodów. Dlatego dla zbadania rzeczywistego ryzyka inwestycyjnego oraz alokowania
nowych zdolności wprowadzano zasadę, zgodnie z którą inwestor nowej infrastruktury zobowiązany jest do zbadania zapotrzebowania rynku na świadczone przez siebie usługi. Przeprowadzenie badania rynku jest kluczowym elementem służącym do
oceny stopnia ryzyka projektu oraz jego wpływu na zwiększenie konkurencji i bezpieczeństwa dostaw. Badanie rynku przeprowadza się poprzez tzw. procedurę Open
Season (OS)17, choć inne metody sprawdzające rynek również są dopuszczalne. Cała
dokumentacja przekazywana jest organom regulacyjnym. Ryzyko jest tym mniejsze,
im większe jest prawdopodobieństwo, że projekt będzie się cieszył dużym zainteresowaniem uczestników rynku. Co więcej, może to prowadzić do wzrostu pozycji
inwestora na rynku, co dramatycznie obniża ryzyko inwestycyjne, a tym samym
zmniejsza potrzebę zwolnienia.
15

16
17

R. Zajdler, Komentarz do art. 36 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE dotyczącej
wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego, LEX nr 98022.
Commission staff working document…, dz. cyt., s. 15-18.
ERGEG, Guidelines for Good Practice on Open Season Procedures (GGPOS), 21.05.2007.
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3. Nowa infrastruktura jest lub będzie własnością podmiotu niezależnego,
przynajmniej pod względem formy prawnej, od operatora systemu gazowego,
w którym to systemie nowa infrastruktura została lub zostanie zbudowana18

Wymóg ten jest wyrazem stosowania zasady rozdziału prawnego w stosunku do
nowej infrastruktury gazowej, korzystającej z częściowego zwolnienia z regulacji.
Właścicielem nowej infrastruktury może być osoba fizyczna lub prawna, która jest
odrębna przynajmniej w zakresie formy prawnej19 od OSP, w systemach których
połączenie zostanie zbudowane. Dlatego z prawnego punktu widzenia wyróżnić
można dwa rodzaje interkonektorów:

rodzaje interkonektorów

interkonektory regulowane

interkonektory handlowe

Po pierwsze, można wyróżnić interkonektory mające tzw. charakter regulowanych połączeń wzajemnych, których inwestorem jest bezpośrednio operator systemu
przesyłowego danego państwa członkowskiego, prawnie zobowiązany do inwestycji w gazociągi międzysystemowe. Interkonektory takie poddane są wszystkim obowiązkom regulacyjnym, w szczególności zasadzie TPA, oraz finansowane są z opłat
pochodzących z regulowanych taryf. Drugim rodzajem interkonektorów są połączenia wzajemne, których inwestorem jest inny podmiot prywatny, tj. niebędący operatorem systemu przesyłowego i niezobowiązanym do rozbudowy interkonektorów
gazowych. Chodzi tu o podmiot, który przynajmniej w zakresie swojej formy prawnej jest odrębny od OSP. Inwestor staje się właścicielem nowo wybudowanej sieci
przesyłowej. W takiej sytuacji mówimy o tzw. interkonektorze handlowym20. Tylko
takiego rodzaju interkonektory mogą uzyskiwać zwolnienia, o których mowa w rozdziale 2 niniejszego opracowania. Z przewidzianych zwolnień łatwo może też skorzystać krajowy OSP, powołując odrębną w sensie prawnym spółkę, która stanie się
właścicielem interkonektora handlowego, spełniając w ten sposób jeden z warunków
zwolnienia. Jednak spełnienie innych przesłanek przez tę inwestycję jest znacząco
utrudnione.

18
19
20
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Commission staff working document…, dz. cyt., s. 18.
Rozdział prawny zob.: M. Swora, Rozdział…, dz. cyt., s. 231-232.
H. de Jong, R. Hakvoort, Interconnection Investment in Europe, http://www.e-bridge.de/fileadmin/
templates/downloads/DE/interconnector-investment-in-europe--final.pdf [dostęp: 17.02.2015];
R. Zajdler, Interkonektory w UE, http://www.sobieski.org.pl/analiza-is-62/#note-7720-18 [dostęp
17.02.2015].
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4. Na użytkowników nowej infrastruktury są nałożone opłaty za korzystanie z tej
infrastruktury21

Inwestor interkonektora powinien udowodnić, że przychody pokrywające uzasadnione koszty jego działalności będą pochodziły z opłat nakładanych na użytkowników tej infrastruktury. Tak jak w przypadku kryterium własnościowego (pkt 3),
wymóg nałożenia opłat ma skutecznie rozdzielić działalność przesyłową wykonywaną
za pośrednictwem zwolnionego z regulacji interkonektora i zapobiec subsydiowaniu
skrośnemu.
5. Przyznanie zwolnienia nie spowoduje pogorszenia warunków konkurencji
i efektywności funkcjonowania rynku paliw gazowych w UE lub systemu gazowego,
w którym została lub zostanie zbudowana22

Przesłanka ta, podobnie jak w pkt 1, odnosi się do wpływu zwolnienia na konkurencję rynku paliw gazowych. Jednak kryterium to prezentuje inne podejście, gdyż
nie koncentruje się jedynie na zwiększeniu konkurencyjności w ostatecznym rozrachunku, ale zwraca uwagę na wszystkie zagrożenia powodowane budową nowego
interkonektora. W tym przypadku uwzględnia się także wszystkie negatywne konsekwencje przyznania zwolnienia dla danej infrastruktury. Przykładem takich negatywnych konsekwencji może być wpływ zwolnienia na konkurujące ze sobą podmioty.
Przyznanie zwolnienia, polegającego na wyłącznym dostępie do danej infrastruktury,
wzmocni pozycję rynkową ostatecznych beneficjentów takiego zwolnienia w stosunku do ich konkurentów. Innym przykładem może być wpływ interkonektora
na konieczność rozbudowy sieci regulowanej, finansowanej de facto przez odbiorców końcowych. Rozpatrując tę przesłankę, trzeba wyważyć zarówno interes ekonomiczny inwestora budującego interkonektor, jak i jego globalny wpływ na cały
sektor gazowy. Wydaje się, że przesłanki z pkt 1 i pkt 5 mają kompleksowy charakter
i w największym stopniu wpływają na możliwość uzyskania zwolnień. Ich udzielenie
ma przede wszystkim umożliwiać wchodzenie nowych podmiotów na rynki dostarczania lub przesyłu gazu, tak aby zmniejszyć siłę rynkową zasiedziałych podmiotów, przyczyniając się do dynamizacji procesów konkurencji, na czym skorzystają
odbiorcy końcowi gazu23.

3.3 Procedura wydania zwolnienia
Na podstawie dotychczasowych rozważań można stwierdzić, że krajowy organ
regulacyjny indywidualnie dla każdego przypadku rozpatruje spełnienie przesłanek z rozdziału 3.2. Z ich treści wynika, że mają one uznaniowy charakter, dlatego bardzo wiele zależy od analiz rynku i ich interpretacji, przeprowadzanych
21
22
23

Commission staff working document…, dz. cyt., s. 18-19.
Tamże, s. 19-20.
Z. Muras, M. Swora (red.), Prawo Energetyczne – Komentarz do art. 4i, LEX nr 94484.
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przez krajowy organ regulacyjny. W związku z tym inwestor dąży do uzyskania
swego rodzaju wytycznych, wstępnych opinii oraz wstępnego określenia zasad, przy
zachowaniu których planowana inwestycja może uzyskać zwolnienie. Chodzi tu
w szczególności o zasady udostępniania zdolności przesyłowych interkonektora
(art. 4i ust. 3a u.p.e.). Z analizy dotychczasowych zwolnień24 można stwierdzić,
że zakres zwolnienia zależy od złożonego przez inwestora wniosku. To inwestor
podejmuje decyzje o tym, o jakiego rodzaju zwolnienie będzie się ubiegał. Istnieje
wiele możliwości elastycznego różnicowania przyznanych zwolnień 25, zwłaszcza
jeżeli chodzi o zakres zdolności przesyłowych. Część może być zwolniona z zasady
TPA, a reszta może być udostępniana na niedyskryminacyjnych warunkach. Zakres
wnioskowanego zwolnienia nie jest wiążący i w toku dalszej procedury może być
dowolnie zmieniany w taki sposób, aby przyznane zwolnienia były dostosowane do
konieczności spełnienia konkurencyjnych przesłanek określonych w art. 4i ust. 2
pkt 1-5 u.p.e.
W dalszej kolejności, inwestor występuje z wnioskiem do Prezesa URE o zwolnienie danego gazociągu międzysystemowego, który ze swej natury działa na terytorium więcej niż jednego państwa członkowskiego. W takim przypadku procedura
wydania decyzji derogacyjnej wymaga współdziałania organów regulacyjnych zainteresowanych państw. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o zwolnienie Prezes
URE przekazuje go do Komisji Europejskiej. Następnie Prezes URE zajmuje stanowisko w sprawie zasadności wniosku o zwolnienie. Stanowisko to wymaga uzgodnienia26 z zainteresowanym organem regulacyjnym drugiego państwa członkowskiego, którego system gazowy łączony jest za pomocą interkonektora. Oznacza to,
że wszystkie ważne aspekty tego stanowiska muszą być de facto ustalone wspólnie27.
Wspólne stanowisko powinno zawierać przede wszystkim informacje dotyczące
zasad udostępniania zdolności przesyłowych, rodzaju i terminu zwolnienia, a także
skrupulatne analizy i argumentację na rzecz spełnienia konkurencyjnych przesłanek
omawianych w podrozdziale 3.2. Prezes URE, uzgadniając stanowisko, zgodnie
z art. 4i ust. 4 u.p.e. bierze pod uwagę niedyskryminacyjny dostęp do interkonektora, okres, na jaki zawarto umowy o wykorzystanie sieci, zwiększenie zdolności przesyłowej, okres eksploatacji interkonektora oraz uwarunkowania krajowe
dot. sektora gazowego. Podczas oceny wniosku o zwolnienie organy regulacyjne
24

25

26

27
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https://ec.europa.eu/energy/en/content/exemption-decisions [dostęp: 17.02.2015]; https://
ec.europa.eu/energy/en/content/exemption-decisions-2 [dostęp: 17.02.2015].
Praktyka zna bardzo wiele rozwiązań. Zob.: T. van der Vijver, Third Party Access Exemption Policy
in the EU Gas and Electricity Sectors: Finding the Right Balance between Competition and Investments,
w: M. Roggenkamp (ed.), Energy Networks and the Law. Innovative Solutions in Changing Markets,
Oxford 2012, s. 335-352.
Koncepcja sieci organów zob.: J. Zimmerman, Prawo administracyjne, Warszawa 2014 s. 184-186;
J. Supernat, Koncepcja sieci organów administracji publicznej, w: tenże (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Warszawa 2006, s. 207-229; K. Strzyczkowski, Publiczne prawo gospodarcze,
Warszawa 2011, s. 131-132.
Przepisy dyrektywy w art. 36 ust. 4 wprost stanowią o osiągnięciu porozumienia w sprawie
decyzji o zwolnieniu wszystkich organów regulacyjnych, których to dotyczy.
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muszą zachować równowagę między promowaniem inwestycji infrastrukturalnych
a zapewnieniem konkurencji poprzez niedyskryminacyjny dostęp do infrastruktury,
która jest jedną z kluczowych zasad liberalizacji rynku gazu. Organy regulacyjne,
uzgadniając wspólne stanowisko w sprawie wniosku o zwolnienie, biorą także pod
uwagę opinię przedłożoną przez ACER28, która w tym przypadku nie ma charakteru wiążącego, choć może stać się podstawą wspólnego stanowiska organów
regulacyjnych.
Wspólne uzgodnienie stanowiska dotyczące interkonektora przez dwa organy
regulacyjne może być niezwykle trudnym przedsięwzięciem. Sytuacja taka może
mieć miejsce, gdy tylko jednemu z państw szczególnie zależy na budowie połączenia wzajemnego, choćby z powodu nierównomiernych cen gazu ziemnego na rynkach tych państw. Z natury rzeczy państwu członkowskiemu o wyższej cenie gazu
bardziej zależy na budowie interkonektora o jak największej zdolności przesyłowej.
Partykularne interesy państw członkowskich nie powinny stawać na przeszkodzie
budowie wspólnego rynku gazu ziemnego w UE. Dlatego zarówno przepisy dyrektywy, jak i u.p.e. przewidują, że w przypadku nieuzgodnienia stanowiska w terminie
6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez właściwe organy regulacyjne, rozpatrzeniem sprawy zajmie się ACER. Na wspólny wniosek właściwych organów regulacyjnych, za zgodą ACER, 6-miesięczny termin uzgodnienia wspólnego stanowiska
w sprawie interkonektora może zostać przedłużony o kolejne 3 miesiące. Ponadto
ACER może rozstrzygać wniosek także w przypadku zgodnego przekazania sprawy
przez zainteresowane organy regulacyjne. Zgodnie z art. 36 ust. 5 dyrektywy, przed
podjęciem jakichkolwiek decyzji ACER konsultuje się z odpowiednimi organami
regulacyjnymi oraz inwestorem. W przypadku gdy zadania organów regulacyjnych
przejdą na ACER, to ona odpowiada za dalszy tok procedury, w szczególności za
kontakty z Komisją Europejską (dalej Komisja) i wydanie ostatecznego stanowiska
w sprawie wniosku o zwolnienie, które w dalszej perspektywie stanowi podstawę
rozstrzygnięcia sprawy – patrz art. 4i ust. 8 u.p.e.
Kolejnym krokiem w procedurze uzyskiwania zwolnienia interkonektora z części
obowiązków regulacyjnych jest powiadomienie Komisji o uzgodnionym stanowisku
organów regulacyjnych albo wydanym w ich zastępstwie stanowisku ACER. Przesyłane stanowisko ma więc bardzo istotne znaczenie. Powinno ono zawierać informacje i analizy określone w art. 4i ust. 6 pkt 1-6, a w szczególności zawierać uzasadnioną argumentację na rzecz tezy, że dany interkonektor zwiększa konkurencyjność,
wpływa na bezpieczeństwo dostaw oraz charakteryzuje się znaczącym ryzykiem
inwestycyjnym. Ponadto do powiadomienia dołącza się informacje o przebiegu
i wynikach procesu uzgadniania wspólnego stanowiska, okresie, rodzaju i ilości
zdolności przesyłowych objętych zwolnieniem. Zgodnie z art. 36 ust. 9 dyrektywy,
Komisja w instrukcyjnym terminie 2 albo 4 miesięcy może zgłaszać poprawki lub
wnioski o zmianę dot. przedstawionego stanowiska w sprawie zwolnienia. Prezes
URE, a także pozostałe organy regulacyjne zainteresowanych państw w terminie
28 dni ustosunkowują się do wspomnianych wniosków i poprawek. Następnie, jak
28

Agencja do spraw Współpracy Organów Regulacji Energetyki.
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to ujmuje u.p.e., organy regulacyjne muszą uzgodnić wspólne stanowisko z Komisją. W praktyce oznacza to jednak pełne podporządkowanie się woli Komisji, która
„zatwierdza” bądź nie wprowadzone do stanowiska poprawki, o czym mowa w art.
36 ust. 9 dyrektywy. Wydana przez Komisję aprobata dot. zwolnienia przestaje
obowiązywać w terminie 2 lat od jej wydania, jeżeli do tego czasu nie rozpoczęto
budowy interkonektora, oraz w ciągu 5 lat, jeżeli nie rozpoczęto jego użytkowania.
Wyjątkiem są sytuacje nadzwyczajne, umożliwiające przesunięcie tych terminów
przez samą Komisję29. Uzgodnione, a może raczej „zatwierdzone” przez Komisję stanowisko dotyczące wniosku, stanowi podstawę do wydania przez Prezesa
URE ostatecznego rozstrzygnięcia w formie decyzji administracyjnej, o czym mowa
w art. 4i ust. 8 u.p.e. Przede wszystkim powinna ona uwzględniać zasady udostępnienia zdolności przesyłowych zawartych we wspólnym stanowisku Komisji
oraz właściwych organów regulacyjnych, o czym mowa w art. 4i ust. 3b u.p.e.
Decyzja taka, podejmowana odrębnie dla każdego interkonektora, określa termin
oraz zakres zwolnienia, wielkość zdolności przesyłowej objętej zwolnieniem oraz
ewentualne dodatkowe warunki wymagane do uzyskania zwolnienia z części obowiązków regulacyjnych. Warunkami takimi mogą być w szczególności mechanizmy
zarządzania zdolnościami przesyłowymi, wskazanymi w rozdziale 3.2 pkt 1 oraz
terminy dotyczące budowy interkonektora, o których mowa w art. 36 ust. 9 dyrektywy. Decyzja taka, wraz z uzasadnieniem, jest niezwłocznie ogłaszana w Biuletynie
URE. Skomplikowany proces uzyskania decyzji zwalniającej z części obowiązków
regulacyjnych można skrótowo przedstawić w formie graficznej:

29
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Instrumenty ochrony przedsiębiorstw energetycznych…
Czynności
przygotowawcze

Złożenie wniosku
przez inwestora
(art. 4i ust. 1 u.p.e.)

Organ regulujący
niezwłocznie przekazuje
wnioski Komisji
(art. 4i ust. 6 u.p.e.)

Wspólne stanowisko
organów regulujących
dot. zasad zwolnienia

Uzgodnienie stanowiska
w określonym terminie
(art. 4i ust. 5 u.p.e.)

Brak uzgodnienia
stanowiska
(art. 4i ust. 5a-5b u.p.e.)

Powiadomienie Komisji
o zajętym stanowisku
dot. zasad zwolnienia

Wspólne
przekazanie sprawy
(art. 4i ust. 5a u.p.e.)

Ustalenie stanowiska
dot. zasad zwolnienia
przez ACER

Poprawki i zmiany
przedstawione przez Komisję
(art. 4i ust. 7 u.p.e.)

Ostateczne uzgodnienie
stanowiska dot. zasad zwolnienia
(art. 4i ust. 8 u.p.e.)

Treść decyzji dot.
zasad zwolnienia
(art. 4i ust. 9 u.p.e.)

Decyzja administracyjna
wydawana przez Prezesa URE
(art. 4i ust. 9 u.p.e.)

Ogłoszenie decyzji wraz
z uzasadnieniem w Biuletynie URE
(art. 4i ust. 10 u.p.e.)

4. Podsumowanie i wnioski de lege ferenda
Jednym z podstawowych celów UE w sektorze gazowym jest stworzenie wspólnego, konkurencyjnego rynku paliw gazowych. Ponadto państwa członkowskie
chcące dokonywać wspólnych zakupów gazu w ramach tzw. unii energetycznej
– uzyskując w ten sposób lepszą cenę – muszą stworzyć gęsty system wzajemnie
połączonych sieci gazowych. Cele te nie mogą być zrealizowane bez skomplikowanych inwestycji infrastrukturalnych, w szczególności w gazociągi międzysystemowe,
łączących krajowe systemy gazowe poszczególnych państw członkowskich. Inwestycje
infrastrukturalne są jednymi z najbardziej skomplikowanych przedsięwzięć, charakteryzującymi się znacznym ryzykiem natury prawnej, organizacyjnej oraz technicznej, a przede wszystkim związane są z koniecznością zaangażowania bardzo dużych
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środków finansowych. Model inwestycji wykorzystywany w Europie30 zakłada więc
zrównoważony rozwój połączeń regulowanych wraz z zachętami dla inwestycji prywatnych (ang.: merchant interconnectors), mających uzupełnić skomplikowany i kosztochłonny proces budowy jednego rynku. Mamy tutaj do czynienia ze swoistego
rodzaju mieszaniną inwestycji regulowanych i połączeń czysto handlowych, nastawionych na osiągnięcie jak największych zysków. Dlatego partycypacja inwestorów
prywatnych w budowie wspólnego rynku gazu musi być związana z odpowiednim
systemem wsparcia i zachętami natury finansowej, rekompensującymi ryzyko inwestycyjne inwestora. Dostrzegając ten problem, zarówno przepisy dyrektywy, jak
i implementujący je w tym zakresie przepis art. 4i u.p.e wprowadzają mechanizm
wsparcia przedsiębiorstw energetycznych inwestujących w transgraniczne połączenia
gazowe. Wydaje się, że zakres omówionych w rozdziale 2 niniejszego opracowania zwolnień, w szczególności możliwość całkowitego zrezygnowania z zasady TPA,
umożliwia osiągnięcie zakładanych zysków potencjalnym inwestorom. W tym kontekście należy jednak zwrócić uwagę na zakres podmiotowy możliwości ubiegania
się o zwolnienie. W toku poruszanych w tym opracowaniu zagadnień można stwierdzić, że podmiot chcący wybudować, a następnie stający się właścicielem interkonektora gazowego wcale nie musi prowadzić działalności gospodarczej w jednym
z podsektorów energetycznych. Wymóg, aby wnioskodawca zwolnienia był przedsiębiorstwem energetycznym, zawęża zakres podmiotowy osób, które mogą ubiegać się
o zwolnienie. Skutkiem tego jest zmniejszenie liczby potencjalnych inwestorów, co
nie sprzyja założeniom wsparcia inwestycji w interkonektory. Kolejnym powodem
ograniczającym inwestycje w gazociągi międzysystemowe są przyjęte w u.p.e. rozwiązania prawne. Uniemożliwiają one bezpośrednie czerpanie korzyści z inwestycji
przez potencjalnych właścicieli interkonektorów, wymuszając umowne powierzenie
wykonywania obowiązków OSP31. Spółka Gaz-System S.A. posiada prawny monopol na wykonywanie funkcji OSP i de facto staje się beneficjentem uzyskanych zwolnień. Możliwość istnienia kilku OSP jest dopuszczana przez art. 9 ust. 1 dyrektywy
73/2009, w szczególności jeżeli chodzi o podmioty chcące pełnić tę funkcję na
własnych interkonektorach. Na podstawie powyższych rozważań można też zauważyć, że procedura udzielenia zwolnienia jest bardzo skomplikowana i oprócz analiz
prawnych wymaga też pogłębionych analiz ekonomicznych. Przy ocenie wniosku
o zwolnienie organ regulacyjny musi szczegółowo zbadać wpływ zwolnienia na konkurencję, bezpieczeństwo dostaw, strukturę i funkcjonowanie rynku wewnętrznego.
W przypadku gazociągów międzysystemowych wymagana jest współpraca organów
regulacyjnych zainteresowanych państw w celu uzgodnienia terminu i zakresu zwolnienia oraz wspólnych zasad udostępniania zdolności przesyłowych. Dodatkowo,
30

31
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w celu zapewnienia spójnego stosowania zwolnień oraz uwzględnienia interesu
europejskiego, Komisja dokonuje przeglądu decyzji proponowanych przez organy
regulacyjne. Głównym zarzutem wobec obecnego systemu może być to, że wszystkie organy zaangażowane w proces wydawania decyzji nie działają w sposób spójny
i skoordynowany. Analiza bardzo skomplikowanej dokumentacji może doprowadzić do wyciągnięcia różnych wniosków przez podmioty poszczególnych szczebli
postępowania. Przepisy trzeciego pakietu energetycznego, w celu przyspieszenia
i pogłębienia współpracy między organami regulacyjnymi, nadały liczne kompetencje
ACER. Agencja ta ma dyscyplinować współpracę organów regulacyjnych podejmujących decyzję o warunkach zwolnienia, a we wskazanych przypadkach sama wskazać
podstawy podjęcia takiej decyzji. Wydaje się, że proces wzajemnej współpracy podmiotów podejmujących decyzje o warunkach zwolnienia powinien być nadal pogłębiany, tak aby nie zaskakiwać inwestora na poszczególnych szczeblach procedury. Na
sam koniec należy zaznaczyć, że proces podjęcia decyzji, w który zaangażowane są
zarówno organy regulacyjne, ACER, jak i Komisja, w dużym stopniu oparty jest na
analizach ekonomicznych dot. konkurencji, struktury rynku i ryzyka inwestycyjnego.
Swoistość tej procedury tworzy szczególnego rodzaju reżim proceduralno-prawny,
charakterystyczny dla zagadnień związanych z prawem energetycznym i publicznym
prawem gospodarczym.
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INSTRUMENTS FOR THE PROTECTION OF ENERGY COMPANIES INVESTING IN
CROSS-BORDER “NEW INFRASTRUCTURE”, APPLYING FOR AN EXEMPTION
FROM THE OBLIGATION TO PROVIDE CERTAIN SERVICES

Summary
This article provides for an analysis of legal aspects of certain gas infrastructure investment in Poland and European Union. The article identifies the need for
investment in a particular type of cross-border infrastructure connecting individual
members of the European Union. These interconnections enable the exchange of
gas between the connected countries and allow to create a common gas market in
the European Union. From the legal point of view, there are two types of interconnectors – regulated interconnectors and merchant interconnectors. Both types of
interconnectors are characterized by specific regulations, under the European and
Polish energy law. In addition, cross-border infrastructure investments, after fulfilling
certain conditions could apply for an exemption from the obligation to provide
certain services. National authorities can grant exemptions in particular from two
provisions in the legislation: from the third party access (TPA) obligation in particular through the ex ante approval of the terms and conditions, including transmissions tariffs. At the end of this paper author indicates the procedure of awarding an
exemption. This procedure is very complicated because it involves regulatory authorities from concerned country, the European Commission and exceptionally ACER.
What is more, it indicates that the European model of creating a common energy
market assumes sustainable development of the regulated interconnectors, together
with incentives to invest in merchant interconnectors. However legal regulations
and factual conditions in Polish energy law described in this article have a negative
influence on development of interconnectors, especially merchant interconnectors.

Key words
infrastructure investments, cross-border electricity exchange, merchant interconnector, regulated interconnector.
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TERRORYZM LOTNICZY – ZARYS PROBLEMATYKI
Dziesięciu ludzi działających razem może sprawić, że zadrży sto tysięcy rozproszonych.
(Honore Gabriel Riqueti de Mirabeau)

1. Wprowadzenie – definicja terroryzmu lotniczego
Terroryzm lotniczy jest jednym z problemów, z którym obecnie borykają się
zarówno państwa, jak i ich obywatele. Zjawisko to nie jest zdefiniowane jednoznacznie z uwagi na fakt jego wielowymiarowości, a także na jego ciągły rozwój. Jednakże
zdaniem Z. Galickiego terroryzm lotniczy to „akty terroryzmu międzynarodowego,
które zagrażają bezpieczeństwu międzynarodowej żeglugi powietrznej”1. Z kolei
J. Gotowała dokonuje klasyfikacji najczęściej występujących działań terrorystów, do
których zalicza:
• uprowadzenie samolotów z pasażerami uznawanymi za zakładników;
• przekazywanie ultimatum z pokładu uprowadzonego samolotu do rządu konkretnego kraju lub kilku krajów jednocześnie;
• ultymatywne żądania wysuwane po wylądowaniu samolotu na wskazanym przez
terrorystów lotnisku;
• wysadzenie samolotu w powietrzu;
• wykorzystanie samolotu z pasażerami jako swoistego pocisku sterowanego, trafiającego w obiekty publiczne wybrane przez terrorystów2.
2. Rodzaje terroryzmu lotniczego
Terroryzm lotniczy można podzielić na kilka grup z uwagi na cel uprowadzenia
czy jego charakter. Przyjmując klasyfikację ustaloną przez E. McWhinneya, należy
wyróżnić cztery rodzaje uprowadzeń:
1
2

Z. Galicki, Terroryzm lotniczy w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 1982, s. 32.
B. Węgliński, Wybrane aspekty ewolucji systemu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w latach
1968-2009, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2009/2010, s. 208; Szerzej: J. Gotowała, Niepokój w powietrzu, [w:] K. Kowalczyk, W. Wróblewski (red.) Terroryzm. Globalne
wyzwanie, Toruń 2006, s. 117.
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1. mające charakter polityczny, gdzie motywem sprawcy jest przede wszystkim
ucieczka spod reżimu swojego państwa;
2. wynikające z choroby psychicznej sprawcy;
3. w celu wzbogacenia się, czyli tzw. powietrzny bandytyzm;
4. klasyfikowane jako terroryzm międzynarodowy, w których obywatele Bliskiego
Wschodu widzą sposób na rozwiązywanie konfliktów na arenie międzynarodowej3.
Jednakże podział ten jest tylko przykładowy z uwagi na fakt, iż tak naprawdę nie
jesteśmy w stanie ustalić prawdziwych pobudek terrorystów, którzy niejednokrotnie dokonują zamachów z innych powodów niż wskazane powyżej. Często motywy
sprawcy są niejasne czy złożone z kilku połączonych ze sobą czynników. W historii lotnictwa cywilnego miały miejsce także przypadki dokonania aktów terroryzmu
lotniczego z pobudek prywatnych4. Zważywszy na to, trzeba wskazać, że niektórzy
autorzy nie zaliczają do terroryzmu lotniczego ataków dokonywanych na tle osobistym5, 6.

3. Przypadki terroryzmu lotniczego
Pierwszy przypadek porwania samolotu pasażerskiego został odnotowany
21 lutego 1931 roku. Tego dnia peruwiańscy rewolucjoniści zawładnęli statkiem
powietrznym i zażądali od pilota rozrzucenia propagandowych ulotek nad Limą7.
W latach 60. XX w. bardzo popularnymi aktami terroryzmu były ucieczki obywateli
państw komunistycznych do krajów bardziej demokratycznych. Przykładem takiego
zdarzenia był lot z 1960 roku, kiedy to samolot lecący z Kuby został opanowany
i skierowany do Stanów Zjednoczonych, dokąd „terroryści” chcieli wyemigrować8.
W roku 1969 miało miejsce uprowadzenie samolotu PLL LOT przez dwóch terrorystów, którzy pragnęli przedostać się do Berlina Zachodniego9, 10. Innymi incydentami tego typu w 1970 roku były: lot samolotu na trasie Szczecin–Gdańsk, który
musiał zmienić swój cel podróży na Kopenhagę, a także kolejny samolot PLL LOT,
który został opanowany przez grupę terrorystów, wskutek czego piloci byli zmuszeni
3
4

5
6

7
8
9
10
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W roku 1987 doszło do katastrofy samolotu wywołanej przez pracownika, który został zwolniony z pracy w liniach US Airways. Pasażer kupił bilet na lot, którym leciał jego pracodawca,
i chciał go zabić w akcie zemsty. Samolot wpadł w lot nurkowy i uderzył o ziemię. Zginęli
wszyscy pasażerowie. Szerzej: http://www.airdisaster.com/special/special-pa1771.shtml [dostęp:
20.03.2015].
M.in. izraelski badacz terroryzmu lotniczego Hillel Avihai.
J. Laskowski, Terroryzm lotniczy – charakterystyka zjawiska, Studia Humanistyczno-Społeczne
2013, nr 7, s. 136, http://www.shs.ujk.edu.pl/pdf/tom7/SHS,%20t.%207,%202013,%2012.%20
J.%20Laskowski,%20Terroryzm%20lotniczy%20%E2%80%93%20charakterystyka%20zjawiska.
pdf [dostęp: 19.03.2015].
Z. Galicki, Terroryzm lotniczy…, dz. cyt., s. 34.
J. Laskowski, Terroryzm lotniczy – charakterystyka…, dz. cyt., s. 145.
Z. Galicki, Terroryzm lotniczy…, dz. cyt., s. 35.
A. Konert, Terroryzm lotniczy – problematyka kompensacji szkód, Państwo i Prawo 2013, z. 3, s. 77.
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do zmiany zaplanowanego kursu i lądowania na wyspie Bornholm. W 1988 roku
podczas lotu samolotu linii PanAm nad Lockerbie w Szkocji eksplodowała bomba,
która znajdowała się na pokładzie. Był to jeden z największych ataków terrorystycznych na samoloty pasażerskie11. Innym incydentem podczas lotu było zdarzenie
z 7 kwietnia 1994 roku, kiedy to pracownik firmy FedEx wsiadł na pokład samolotu
wraz z pokrowcem na gitarę, w którym miał zestaw młotków i kuszę, którymi próbował obezwładnić załogę statku powietrznego12. W tym samym roku doszło także do
ataku terrorystycznego podczas lotu 434 linii Philippine Airlines, gdy zamachowiec
podłożył bombę pod jedno z siedzeń. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniósł
jeden pasażer, a dziesięciu odniosło rany13. Dwa lata później doszło do katastrofy
lotu Ethiopian Airlines 961. Samolot został uprowadzony przez trzech etiopskich
terrorystów, którzy chcieli przedostać się do Australii14. Innym przypadkiem terroryzmu lotniczego było porwanie airbusa linii Air France na lotnisku w Algierii
w roku 199415. Z kolei 22 listopada 2003 roku w Bagdadzie doszło do wystrzelenia
pocisku i uszkodzenia samolotu Airbus A300 (użytkowanego przez DHL) przez
oddział fedainów. Mimo zniszczenia hydrauliki samolotu pilotom udało się bezpiecznie wylądować16.
11

12

13

14

15

16

21 grudnia 1988 roku doszło do zamachu terrorystycznego, w wyniku którego zginęło 270
osób, w tym 11 na ziemi. Zamachowcy umieścili bombę w walizce, którą pracownicy lotniska
oznaczyli jako zagubiony bagaż do wysyłki na lotnisko J.F. Kennedy’ego w Nowym Jorku.
Ofiary katastrofy pochodziły z 21 państw. Szerzej: http://www.theguardian.com/uk/2000/
feb/27/lockerbie.life1 [dostęp: 20.03.2015].
Pracownik firmy FedEx – Auburn Calloway chciał wyłudzić odszkodowanie od pracodawcy
i obmyślił plan, aby skierować samolot na budynek firmy w Memphis. Na pokład samolotu
wsiadł wraz z pokrowcem na gitarę, w którym znajdowały się młotki oraz kusza. Calloway
notorycznie próbował wyłączyć głos w kokpicie pilotów, a potem zaatakował ich młotkiem.
Został obezwładniony przez załogę, a samolot sprowadzono na ziemię; http://www.tailstrike.
com/070494.htm [dostęp: 20.03.2015].
11 grudnia 1994 roku Ramzi Yousef wsiadł na pokład samolotu, po czym w toalecie zmontował bombę, a następnie podłożył ją pod jedno z siedzeń. Yousef wysiadł z samolotu na
lotnisku w Cebu, a statek powietrzny został zapełniony przez nowych pasażerów, którzy lecieli
bezpośrednio do Tokio. Zapalnik w bombie został ustawiony na cztery godziny, wskutek
czego po 38 minutach kolejnego lotu bomba wybuchła na pokładzie samolotu. Dzięki temu,
że bomba nie była umieszczona nad zbiornikiem paliwa, samolot mógł lądować awaryjnie
na wyspie Okinawa; http://www.globalsecurity.org/security/profiles/yousef_bombs_philippines_airlines_flight_434.htm [dostęp: 20.03.2015].
W wyniku zamachu terrorystycznego 23 listopada 1996 roku zginęło 125 osób. Do katastrofy
doszło o 12.15 czasu lokalnego. Zamachowcy zażądali lotu do Australii. Samolot z braku paliwa rozbił się w okolicach archipelagu Komorów; http://aviation-safety.net/database/record.
php?id=19961123-0 [dostęp: 20.03.2015].
Od 24 do 26 grudnia 1994 roku na lotnisku w Algierii grupa islamskich terrorystów, należących do Zbrojnej Grupy Islamskiej, przetrzymywała samolot linii Air France. Sprawcy chcieli,
aby maszyna rozbiła się o wieżę Eiffla. Plan porywaczy nie został zrealizowany z uwagi na
działanie Grupy Interwencyjnej Francuskiej Żandarmerii. Zginęły trzy osoby na pokładzie;
http://wiadomosci.onet.pl/prasa/dwa-nazwiska-sensacyjna-teoria-katastrofy/60cy8 [dostęp:
20.03.2015].
Szerzej: http://aviation-safety.net/database/record.php?id=20031122-0 [dostęp: 20.03.2015].
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4. R
 egulacja prawna terroryzmu lotniczego – system
tokijsko-hasko-montrealski
Wraz ze wzrostem ataków terrorystycznych na statki powietrzne zaistniała
potrzeba szczegółowej regulacji tego pojęcia. Jednakże obecnie nie posiadamy jednolitej definicji pojęcia terroryzmu lotniczego, która byłaby w pełni akceptowana przez
wszystkie kraje17, 18. Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego stworzyła
następujące konwencje:
• Konwencja o przestępstwach i niektórych innych czynach popełnionych na
pokładzie samolotu powietrznego (konwencja tokijska – 14 września 1963 r.)19,
20, 21
;
• Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi (konwencja haska – 16 grudnia 1970 r.)22, 23, 24;
• Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego (konwencja montrealska – 23 września 1971 r.)25, 26, 27.
Pierwszą konwencją, która uregulowała zagadnienie terroryzmu lotniczego, była
konwencja tokijska28. Zgodnie z tym aktem międzynarodowym pasażerowie mogą
zostać poddani kontroli bagażowej czy też osobistej. Umowa ta określiła prawa
dowódcy statku powietrznego, a także państw, jeżeli zaistnieje jakiekolwiek przestępstwo lub czyn na pokładzie samolotu. Załoga statku powietrznego może ograniczyć wolność pasażera, jak również posłużyć się środkami przymusu bezpośredniego
wobec pasażera aż do wylądowania na lotnisku. Należy podkreślić, iż zgodnie z art
1 ust. 1 konwencję podpisaną w Tokio stosuje się do przestępstw znajdujących się
17
18

19
20

21

22
23

24

25
26

27

28
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J. Laskowski, Terroryzm lotniczy – charakterystyka…, dz. cyt., s. 140.
T. Tylak, Terroryzm lotniczy, e-Terroryzm.pl 2012, nr 7, s. 33, http://e-terroryzm.pl/ [dostęp:
19.03.2015].
K. Lankosz, M. Marcinko, Międzynarodowe konwencje antyterrorystyczne, Bielsko-Biała 2007, s. 27.
Konwencja tokijska weszła w życie dopiero 4 grudnia 1969 r. Dwanaście państw sygnatariuszy
czekało z ratyfikacją przez sześć lat mimo narastającej liczby ataków na statki powietrzne.
Polska ratyfikowała konwencję 9 stycznia 1971 roku.
Konwencja w sprawie przestępstw i niektórych czynów popełnionych na pokładzie statków
powietrznych, Tokio, 14 września 1963 r., Dz.U. z 1971 r. Nr 15 poz. 147 (dalej: konwencja
tokijska).
K. Lankosz, M. Marcinko, Międzynarodowe…, dz. cyt., s. 35.
Konwencja haska weszła w życie 14 października 1971 roku, kiedy to podpisało ją 50 państw,
w tym także Polska.
Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, Haga, 16 grudnia
1970 r., Dz.U. z 1972 r. Nr 25 poz. 181 (dalej: konwencja haska).
K. Lankosz, M. Marcinko, Międzynarodowe…, dz. cyt., s. 40.
Konwencja montrealska weszła w życie 26 stycznia 1973 r. po ratyfikacji przez 31 państw,
które były obecne na konferencji. Wśród państw sygnatariuszy była Polska.
Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa, Montreal, 23 września 1971 r., Dz.U. z 1976 r. Nr 8 poz. 37 (dalej: konwencja montrealska).
Była ona pierwszym międzynarodowym oraz wielostronnym aktem prawnym, który regulował
zagadnienie bezpieczeństwa statków powietrznych.
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w prawie karnym, a także do czynów, które mogą zagrozić bezpieczeństwu pasażerów
na pokładzie statku powietrznego29, 30, 31, 32. Zgodnie z brzmieniem tego aktu, państwa rejestracji samolotu są uprawnione do karania sprawców. Jednakże inne kraje,
które mogły doznać jakiejkolwiek szkody w przypadku zaistnienia takich czynów,
również uzyskały kompetencje jurysdykcyjne33. Z kolei art. 11 ust. 1 omawianej konwencji wskazuje na pojęcie bezprawnego zawładnięcia statkiem powietrznym i opisuje je jako „czyn bezprawnego zakłócenia, przemocą lub groźbą użycia przemocy,
eksploatacji statku powietrznego znajdującego się w locie, zawładnięcie takim statkiem lub objęcie nad nim kontroli albo zamiar dokonania takiego czynu”. Stosownie
do powyższej definicji, sprawcą takiego czynu może być dowolna osoba znajdująca
się na pokładzie samolotu (zarówno pasażer, jak i członek załogi), która dopuszcza
się wskazanych czynności z wykorzystaniem przemocy czy groźby jej użycia.
Kolejnym etapem w międzynarodowej regulacji kwestii terroryzmu lotniczego
było stworzenie konwencji haskiej w 1970 roku34. Akt ów rozwinął postanowienia
konwencji tokijskiej, a także zdefiniował przestępstwo popełniane w czasie lotu
samolotem w art. 1: „każda osoba, która na pokładzie statku powietrznego będącego w locie: bezprawnie lub groźbą użycia przemocy lub w każdej innej formie
zastraszenia dokonuje zawładnięcia statkiem powietrznym lub przejęcia kontroli nad
nim, albo też usiłuje popełnić taki czyn, lub współdziała z osobą, która popełniła
lub usiłuje popełnić taki czyn, popełnia przestępstwo”35. Tym samym przestępstwem
jest również usiłowanie i współsprawstwo. Konwencja haska stoi na stanowisku stosowania represji międzypaństwowej wobec sprawców. Z kolei art. 2 konwencji haskiej
nakłada na państwa sygnatariuszy obowiązek akceptacji katalogu przestępstw i surowego karania sprawców36. Mając na uwadze regulację zawartą w tymże dokumencie, należy podkreślić, co stanowi znamiona przestępstwa dokonanego na pokładzie
statku powietrznego. Akt ten wskazuje jako charakterystyczne:
29
30
31

32

33
34

35
36

J. Laskowski, Terroryzm lotniczy – charakterystyka…, dz. cyt., s. 140.
T. Tylak, Terroryzm lotniczy, dz. cyt., s. 33.
J. Walulik, Pekińska reforma lotniczego prawa karnego – geneza, istota, rekomendacje, Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny 2013, R. LXXV, z. 3, s. 38, https://www.repozytorium.amu.edu.
pl/jspui/bitstream/10593/11766/1/05.%20JAN%20WALULIK%20RPEiS_3_2013.pdf [dostęp:
19.03.2015].
J. Barcik, P. Czech, International Antiterrorist Conventions Concerning the Safety of Air Transport,
Problemy transportu 2008, t. 3, z. 1, s. 53, http://www.transportproblems.polsl.pl/pl/Archiwum/2008/zeszyt1/2008t3z1_08.pdf [dostęp: 19.03.2015].
Z. Galicki, Terroryzm lotniczy…, dz. cyt., s. 44.
W konferencji w Hadze wzięło udział 77 państw oraz obserwatorów z wielu organizacji międzynarodowych. Na konferencji nie pojawiły się takie państwa, jak Kuba czy państwa arabskie. Podczas obrad były reprezentowane dwa stanowiska: a) państw zachodnioeuropejskich
i afrykańskich, b) państw socjalistycznych. Zob.: T.R. Aleksandrowicz, K. Liedel, Zwalczanie
terroryzmu lotniczego, Szczytno 2010, s. 25, a także: Z. Galicki, Terroryzm lotniczy…, dz. cyt., s. 47.
J. Laskowski, Terroryzm lotniczy – charakterystyka…, dz. cyt., s. 142.
Tamże, s. 143, a także: B. Nowak, Problemy bezpieczeństwa w międzynarodowym lotnictwie cywilnym
w świetle Konwencji Haskiej z 1970 r., Studia Europejskie 2011, nr 3, s. 130, http://www.ce.uw.
edu.pl [dostęp: 19.03.2015].
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• użycie przemocy psychicznej lub fizycznej czy też zastosowanie groźby lub innej
formy zastraszenia. Przedmiot wykonawczy jest tutaj obojętny, bowiem sprawca
może dokonać tego przestępstwa przy użyciu np. broni palnej czy materiałów
wybuchowych. Jednakże istotnym warunkiem jest to, aby zaistniało przekonanie,
że napastnik dokona takiego czynu;
• zamiar bezpośredni zawładnięcia samolotem czy też chęć sprawowania nad nim
kontroli, aby przedostać się do innego miejsca, zmieniając przy tym trasę zaplanowanego lotu;
• miejsce popełnienia przestępstwa – istotne jest to, aby przestępstwo zostało dokonane na pokładzie statku powietrznego podczas wykonywanego lotu37, 38, 39.
Z punktu widzenia konwencji ważny jest także art. 3, który wyznacza początek
i koniec lotu samolotu zawładniętego przez terrorystów. Zgodnie z nim maszyna
jest w locie od momentu, gdy zostało dokonane załadowanie i wszystkie drzwi
zewnętrzne zostały zamknięte na pokładzie samolotu, aż do otwarcia chociażby jednych drzwi w celu wyładowania40. Należy także wskazać, że w konwencji została uregulowana kwestia przekazania sprawcy porwania statku powietrznego w ręce państwa
macierzystego (ekstradycja) oraz obowiązek zastosowania jurysdykcji krajowej i skazania przestępcy zgodnie z prawem państwa, w którym dokonano aktu terroryzmu
lotniczego41.
Trzecią konwencją stworzoną przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa
Cywilnego była konwencja montrealska. Akt ten w porównaniu do dwóch poprzednich konwencji zawiera najwięcej szczegółów dotyczących definicji przestępstwa
dokonanego w czasie lotu statkiem powietrznym. Zgodnie z art. 1 wspomnianego
dokumentu, popełnia przestępstwo każda osoba, która bezprawnie i umyślnie:
• dokonuje aktu przemocy wobec osoby znajdującej się na pokładzie statku
powietrznego będącego w locie, jeżeli czyn ten może zagrażać bezpieczeństwu
tej maszyny,
• niszczy statek powietrzny będący w służbie lub powoduje jego uszkodzenie, które
czyni go niezdolnym do lotu lub które może stworzyć zagrożenie jego bezpieczeństwa w locie,
• umieszcza lub powoduje umieszczenie w jakikolwiek sposób na statku powietrznym będącym w służbie urządzeń lub substancji, które mogą ten statek zniszczyć
albo spowodować jego uszkodzenie, czyniąc go niezdolnym do lotu, lub mogące
stworzyć zagrożenie jego bezpieczeństwa w locie,
• niszczy lub uszkadza lotnicze urządzenia nawigacyjne lub zakłóca ich działanie,
jeżeli czyn taki może zagrozić bezpieczeństwu statku powietrznego w locie,

37
38
39
40
41

140

J. Barcik, P. Czech, International..., dz. cyt., s. 53-54.
J. Laskowski, Terroryzm lotniczy – charakterystyka…, dz. cyt., s. 143.
T.R. Aleksandrowicz, K. Liedel, Zwalczanie…, dz. cyt., s. 30.
Konwencja haska z 1970 roku, art. 3 ust. 1.
A.K. Siadkowski, Bezpieczeństwo i ochrona w cywilnej komunikacji lotniczej na przykładzie Polski,
Stanów Zjednoczonych i Izraela, Szczytno 2013, s. 122.
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• przekazuje informacje, o których wie, że są fałszywe, stwarzając w ten sposób
zagrożenie bezpieczeństwa statku powietrznego w locie42.
Tym samym akt ten kryminalizuje dużą liczbę czynów, które mogą stworzyć
zagrożenie na pokładzie statku powietrznego. Popełnia powyższe przestępstwa również każda osoba, która usiłuje lub współdziała w ich dokonaniu43.
Po wydarzeniach mających miejsce w 1985 roku w Rzymie, a także w Wiedniu
został wprowadzony w życie protokół uzupełniający do konwencji montrealskiej,
który zmodyfikował tę konwencję44, 45, 46. Dzięki temu został rozszerzony zakres obowiązywania tego dokumentu na ataki przemocy, skierowane przeciwko osobie w porcie lotniczym obsługującym międzynarodowe lotnictwo cywilne, które powodują lub
stwarzają zagrożenie poważnego uszkodzenia ciała lub śmierć takiej osoby, czy także
na akty mające na celu zniszczenie lub poważne uszkodzenie urządzeń lub statków
powietrznych znajdujących się w porcie lotniczym47.
Mając na uwadze powyższe, trzeba stwierdzić, że wszystkie te akty wzajemnie się
dopełniają, tworząc w ten sposób system tokijsko-hasko-montrealski, który ma za
zadanie zwalczać akty terroryzmu lotniczego.

5. Statystyki aktów terroryzmu lotniczego
Zgodnie z danymi znajdującymi się na stronie Aviation Safety Network, w latach
1942-1947 nie odnotowano żadnych ataków terrorystycznych na statki powietrzne48.
Jednakże od 1948 roku został zapoczątkowany wzrost takich bezprawnych porwań
samolotów.
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Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, Montreal, 23 września 1970 r.
A.K. Siadkowski, Bezpieczeństwo…, dz. cyt., s. 124, a także: J. Walulik, Pekińska reforma…, dz. cyt.,
s. 39-40.
27 grudnia 1985 roku zostały dokonane dwa ataki terrorystyczne na terenie lotnisk w Rzymie
i w Wiedniu.
Protokół montrealski w Polsce został ratyfikowany dopiero w 2004 roku.
27 grudnia 1985 roku na lotnisku w Rzymie i w Wiedniu miały miejsce ataki terrorystyczne.
W wyniku tych zdarzeń zginęło łącznie 16 osób, a 117 osób zostało rannych. Na lotnisku
Leonarda da Vinci w Rzymie pasażerowie czekali na odprawę linii El Al i Pan American. Terroryści wtargnęli na lotnisko około 9.10 czasu miejscowego. Zginęły trzy osoby, a 70 zostało
rannych. Pięć minut później na lotnisku w Wiedniu siedmiu lub ośmiu terrorystów rzuciło
granatami w pasażerów stojących do odprawy, w skutek czego trzy osoby zginęły, a 47 zostało rannych. Szerzej: Los Angeles Times, http://articles.latimes.com/1985-12-27/news/mn25659_1_rome-airport [dostęp: 20.03.2015].
Protokół o zwalczaniu bezprawnych czynów przemocy w portach lotniczych obsługujących
międzynarodowe lotnictwo cywilne, sporządzony w Montrealu, 24 lutego 1988 r., Dz.U.
z 2006 r. Nr 48, poz 348 (dalej: protokół montrealski).
Szerzej: http://aviation-safety.net/statistics [dostęp 18.03.2015].
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych na
stronie Aviation Safety Network49.

Następnie w latach 1960-1961 odnotowano wzrost bezprawnych ataków na
statki powietrzne w celu ucieczki od reżimu politycznego.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na stronie
Aviation Safety Network50.

Kolejne lata były spokojne dla lotnictwa cywilnego pod względem ataków terrorystycznych na pokładzie samolotu. Jednakże, zgodnie z powyższym zestawieniem, od
1968 roku nastąpił znaczny wzrost bezprawnych uprowadzeń samolotów. Następnie
w roku 1972 zostało odnotowanych 59 takich przypadków, a począwszy od 1973
roku do 1976 nastąpił znaczny spadek dokonywania tego rodzaju czynów. W roku
49
50
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1977 miały miejsce 32 takie zdarzenia, ten rok był także najbardziej tragiczny pod
względem ofiar – 114 osób. Z kolei w latach 1978-1989 odnotowano łącznie 292 takie
porwania.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych na
stronie Aviation Safety Network51.

Rok 2001 był bardzo tragiczny dla lotnictwa cywilnego, bowiem 11 września
o godzinie 8.45 w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone) samolot American Airlines
(lot nr 11) zderzył się z wieżą World Trade Center, a następnie o godzinie 9.03, tym
razem samolot linii United Airlines (lot nr 175) uderzył w drugą wieżę Twin Towers.
Z kolei Boeing 757 (lot nr 77) należący do amerykańskich linii lotniczych o godzinie
9.43 wleciał w Pentagon, a o 10.10 samolot lotu nr 93 za swój cel obrał Pensylwanię52. Zgodnie z ustaleniami śledztwa, wszystkie samoloty zostały opanowane niemalże w tym samym czasie. Terroryści wykorzystali to, iż powyższe statki powietrzne
odbywały loty krajowe, a tym samym mogli użyć ich jako broni masowej zagłady,
ponieważ w wyniku zderzenia maszyn z wieżami, a także z pozostałymi budynkami
zginęło około 3 tysiące osób53. Terroryści, wsiadając na pokład owych samolotów,
mieli już z góry określony cel, by dokonać ataku terrorystycznego, który zamienił
zwykły dzień w najtragiczniejszy w historii Stanów Zjednoczonych, a także w historii
lotnictwa cywilnego.
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Tamże.
W. Dietl, K. Hirschmann, R. Tophoven, Terroryzm, Warszawa 2009, s. 147-148.
Tamże.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na stronie
Aviation Safety Network54.

Natomiast w ubiegłym roku zostały odnotowane trzy uprowadzenia samolotów,
jednakże nikt z pasażerów nie ucierpiał w ich wyniku.

6. Skutki terroryzmu lotniczego
Skutki ataków terrorystycznych zawsze są olbrzymie i mają wpływ na wiele płaszczyzn, począwszy od sfery społecznej, poprzez gospodarczą, aż do politycznej 55.
Przez takie wydarzenia ponoszą również stratę przewoźnicy lotniczy, którzy tracą
zaufanie pasażerów, a także ubezpieczyciele, którzy muszą wypłacać odszkodowania
w przypadku śmierci podróżujących. Obywatele państw zaczynają czuć strach przed
czyhającym zagrożeniem ze strony potencjalnych sprawców, którzy mogą w najprostszy sposób dostać się na pokład samolotu poprzez zakup biletu lotniczego. Samolot jako środek transportu jest bardzo atrakcyjny dla terrorystów z uwagi na swoją
ogólnodostępność, możliwość przemieszczania się w obrębie całego świata. Każde
państwo posiada swoje narodowe linie, które symbolizują kraj, dlatego też terroryści
często obierają sobie je jako cel, by w ten sposób przekazać jakiś znak czy zaatakować dane państwo w ramach np. politycznego odwetu. Wypadki lotnicze z udziałem
„bandytów powietrznych” wywołują także szkody w gospodarce państwa, a również
ogromne straty finansowe, zarówno dla kraju, przewoźników lotniczych, skończywszy na wspomnianych już ubezpieczycielach56.
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A. Konert, Terroryzm lotniczy – problematyka..., dz. cyt., s. 77.
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Największym do tej pory atakiem terrorystycznym, który odcisnął ogromne
piętno na historii lotnictwa cywilnego, był atak samolotów pasażerskich na World
Trade Center. Wydarzenie te wywołało wiele skutków na różnych płaszczyznach.
Na poziomie międzynarodowym najbardziej istotną konsekwencją było wypowiedzenie tzw. wojny z terroryzmem przez ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych George’a W. Busha, a także wysłanie wojsk do Afganistanu. Oprócz wyżej
wskazanych, zostało wprowadzonych wiele zmian w systemie bezpieczeństwa USA,
m.in. stworzono Departament Bezpieczeństwa Krajowego57. Z punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego nastąpił spadek zainteresowania transportem lotniczym
z 9 do 7,5 miliona pasażerów na tydzień, a co za tym idzie – dochód przewoźników
lotniczych zanotował regres więcej niż o jedną trzecią w porównaniu do wyników
sprzed ataku terrorystycznego. Tym samym wiele linii lotniczych musiało zakończyć
swoją działalność, zwalniając przy tym łącznie około 400 tys. pracowników58. Po
tych wydarzeniach nastąpiły także zmiany w społeczeństwie – pasażerowie zaczęli
odczuwać strach przed takimi incydentami. Obecnie wystarczy nawet jedna pozostawiona bezpańsko walizka, by wywołać panikę na lotnisku i uruchomić procedury
ewakuacyjne.
Mając na uwadze wszystkie powyższe skutki, trzeba także pamiętać o szkodach
na osobach oraz mieniu, które pozostają w bezpośrednim związku z podróżą (m.in.
pasażerowie, załoga samolotu, osoby działające za przewoźnika, czy także towary
oraz bagaże i poczta itp.) oraz szkodach na osobach i mieniu, które znajdują się na
ziemi w momencie ataku terrorystycznego na statek powietrzny59. Zgodnie z powyższym można wyróżnić dwa rodzaje reżimów odpowiedzialności:
• odpowiedzialność za szkody wyrządzone pasażerom60,
• odpowiedzialność za szkody wyrządzone na ziemi osobom trzecim61.
W pierwszym przypadku mamy do czynienia z regulacją tej kwestii w systemie
warszawsko-montrealskim (system warszawski plus konwencja montrealska z 1999
roku62). System warszawski tworzą: konwencja warszawska z 1929 roku63, protokół
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Departament Bezpieczeństwa Krajowego (U.S. Departament of Homeland Security) został
utworzony na podstawie wydanej ustawy Homeland Security Act of 2002. Departament ten
rozpoczął swoją działalność 1 marca 2003 roku. Głównymi zadaniami DSH są: przeciwdziałanie atakom terrorystycznym, zmniejszenie skutków tych ataków, współpraca, a także pomoc
w walce z terroryzmem ogólnoświatowym. DSH jest złożony z 22 agencji rządowych i zatrudnia około 200 tys. pracowników. Szerzej: A.K. Siadkowski, Bezpieczeństwo…, dz. cyt., s. 302-303.
J. Laskowski, Terroryzm lotniczy – charakterystyka…, dz. cyt., s. 156.
A. Konert, Terroryzm lotniczy – problematyka..., dz. cyt., s. 77-78, a także: tenże, Terroryzm lotniczy
– międzynarodowa odpowiedzialność cywilna, www.ulc.gov.pl [dostęp: 20.03.2015].
Szerzej: A. Konert, Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego, Warszawa 2010, s. 96-159.
Szerzej: tenże, Odpowiedzialność za szkodę na ziemi wyrządzoną ruchem statku powietrznego, Warszawa 2014.
Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu
lotniczego, podpisana w Montrealu 28 maja 1999 roku.
Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu
lotniczego, Warszawa, 12 października 1929 r.
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haski z 1955 roku64, konwencja guadalajarska z 1961 roku, protokół gwatemalski
z 1971 roku, a także cztery protokoły montrealskie z 1975 roku. Zgodnie z art. 17
wspomnianej konwencji montrealskiej w przypadku omawianego w tym artykule
terroryzmu lotniczego na pokładzie samolotu, przewoźnik lotniczy będzie odpowiedzialny za szkody wywołane na osobie, gdy zaistnieją następujące przesłanki:
• szkoda wynikła w razie śmierci lub uszkodzenia ciała pasażera,
• wypadek, który spowodował śmierć lub uszkodzenie ciała pasażera,
• wypadek miał miejsce na pokładzie statku powietrznego lub w trakcie jakichkolwiek czynności związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem65.
Konwencja montrealska posługuje się pojęciem wypadku, jednakże jednoznacznie
nie definiuje go. Próbę określenia tego słowa podjął J. Rajski. Zgodnie z jego opinią
wypadek to „każde zdarzenie, które działając z zewnątrz w sposób nagły, spowodowało śmierć, zranienie lub inne uszkodzenie ciała pasażera”66. Odpowiedzialność
przewoźnika lotniczego obecnie jest nieograniczona (konwencja montrealska z 1999
roku), mimo iż wcześniejsze konwencje wyraźnie określały granice odpowiedzialności67. Przewoźnik lotniczy może jednak zwolnić się od takiej odpowiedzialności tylko
wtedy, gdy wystąpią następujące przesłanki:
• szkody tej nie spowodowało niedbalstwo albo inne niewłaściwe działanie lub
zaniechanie przewoźnika albo osób za niego działających,
• szkoda taka została spowodowana wyłącznie niedbalstwem albo innym niewłaściwym działaniem lub zaniechaniem osoby trzeciej lub samego poszkodowanego68.
W przypadku drugiego reżimu odpowiedzialności za szkody ma zastosowanie
system rzymsko-montrealski. Na system rzymski składają się: konwencja rzymska
z 1933 roku, protokół brukselski z 1938 roku, konwencja rzymska z 1952 roku,
a także protokół montrealski z 1978 roku69. Oprócz powyżej wskazanych aktów
istnieją także dwie konwencje montrealskie z 2009 roku. Wspomniana odpowiedzialność w większości państw oparta jest na zasadzie ryzyka. W Polsce ma zastosowanie
art. 436 Kodeksu cywilnego, określający odpowiedzialność za szkody spowodowane
ruchem mechanicznego środka transportu powietrznego, a także art. 206 i art. 207
ustawy Prawo lotnicze z 3 lipca 2002 roku w przypadku zawładnięcia statku przez
terrorystów i wywołania następnie szkody na ziemi statkiem powietrznym70. Przepisy
64
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Protokół zmieniający Konwencję o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z 1929 roku – podpisany w Hadze 28 września 1955 roku.
Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu
lotniczego, Montreal, 28 maja 1999 roku.
J. Rajski: Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego w prawie międzynarodowym i krajowym,
Warszawa 1968, s. 36 i 170, a także: A. Konert, Terroryzm lotniczy – problematyka…, dz. cyt..,
s. 79.
Konwencja warszawska z 1929 roku – 8300 USD, protokół haski z 1955 roku – 16 600 USD,
protokół gwatemalski z 1971 roku – 99 600 USD, porozumienia montrealskie z 1966 roku –
75 000 USD.
Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu
lotniczego, Montreal, 28 maja 1999 roku.
A. Konert, Terroryzm lotniczy – międzynarodowa…, dz. cyt.
Ustawa Prawo lotnicze z 3 lipca 2002 roku, Dz.U. 2012 poz. 933 ze zmianami.
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te wprowadzają odpowiedzialność solidarną ciążącą m.in. na właścicielu statku, dzierżawcy statku, pilocie czy sprawcy szkody. Z kolei konwencje montrealskie z 2009
roku wprowadzają: ograniczenie kwotowe co do odpowiedzialności operatora statku
powietrznego (do 750 tys. SDR71, gdy masa samolotu nie przekracza 500 kg, aż
do 700 mln SDR w sytuacji przekroczenia masy 500 tys. kg statku powietrznego),
pokrywanie strat przez Międzynarodowy Fundusz Kompensacyjny Lotnictwa Cywilnego w przypadku potrzeby pokrycia szkód, które przekraczają granice ustalone
w I pułapie72, a także stworzenie Solidarity of the States. W przypadku tego reżimu
eksploatujący statek czy też fundusz kompensacyjny mogą próbować zwolnić się od
ponoszenia odpowiedzialności. Przesłankami egzoneracyjnymi są niedbalstwo lub
inne niewłaściwe działanie lub zaniechanie poszkodowanego albo osoby, dokonane
z zamiarem wyrządzenia szkody lub przez nierozwagę i ze świadomością prawdopodobieństwa powstania szkody, od której dochodzący odszkodowania wywodzi swoje
prawa, które spowodowało szkodę lub przyczyniło się do niej73.

7. Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego
Wraz z pojawieniem się zagrożenia atakami terrorystycznymi na statki powietrzne
powstało wiele konwencji regulujących kwestię represji wobec sprawców takich czynów, a także każde z państw wprowadziło odrębne procedury zapobiegawcze takim
czynom zarówno na lotnisku, jak i na pokładzie samolotu. Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego jest bardzo istotne z punktu widzenia tego, iż w momencie wzbicia
się statku powietrznego w przestworza staje się on bezbronnym obiektem, zdanym
tylko na łaskę terrorystów, jeżeli znajdują się na pokładzie. Wobec takich faktów
państwa wprowadzają mechanizmy długofalowego reagowania czy też proces identyfikowania, weryfikowania osób i zagrożeń, które mogą powstać na terenie lotniska
bądź na pokładzie samolotu. Istotną kwestią jest też połączenie czynnika ludzkiego
z zastosowaniem wysokiej technologii, która pomaga wykryć niebezpieczeństwa74.
Na płaszczyźnie międzynarodowej została utworzona Globalna strategia zwalczania
terroryzmu, którą przyjęło Zgromadzenie Ogólne ONZ 8 września 2006 roku. Unia
Europejska ustanowiła w 2005 roku strategię dotyczącą walki z terroryzmem, zgodnie
z którą działania te oparte są na czterech filarach, takich jak zapobieganie (prevent),
71
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74

SDR – specjalne prawa ciągnienia (ang. Special Drawing Rights) to umowna jednostka monetarna, która ma charakter pieniądza bezgotówkowego.
Konwencja montrealska z 2009 roku wprowadza trzystopniowy system odpowiedzialności,
podzielony na pułapy: I pułap – odpowiedzialność obiektywna operatora statku powietrznego, która jest ograniczona do pewnych kwot, II pułap – pokrywanie szkód, które przekraczają
granice ustalone w I pułapie przez Międzynarodowy Fundusz Kompensacyjny Lotnictwa Cywilnego, III pułap – jest to nieograniczona odpowiedzialność operatora statku powietrznego
w razie udowodnienia mu winy umyślnej czy rażącego niedbalstwa. Zob.: A. Konert, Terroryzm
lotniczy – problematyka…, dz. cyt., s. 85.
Tamże, s. 82-86.
T.R. Aleksandrowicz, K. Liedel, Zwalczanie…, dz. cyt., s. 69.
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ochrona (protect), ściganie (pursue), reagowanie (respond)75. Z kolei w ustawodawstwie
krajowym Polski został wprowadzony Krajowy program ochrony lotnictwa cywilnego
przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. wydane na podstawie
art. 187 § 1 ustawy z dnia 2 lipca 2002 roku76. Zgodnie z powyższym programem,
służbami odpowiedzialnymi za ochronę lotniska są: służby ochrony lotniska, Policja,
Straż Graniczna, Służba Celna, komitet składający się z przewoźników lotniczych
i służba ochrony przeciwpożarowej.

8. M
 echanizmy służące utrzymaniu bezpieczeństwa przez państwa
oraz linie lotnicze
Oprócz wprowadzenia wskazanych programów, państwa oraz linie lotnicze
stosują środki zaradcze zarówno w urządzeniach naziemnych, jak i na pokładzie
statku powietrznego. Pierwszym z etapów kontroli przeprowadzanej na lotnisku jest
sprawdzanie bagaży oraz pasażerów. Obecnie lotniska wyposażone są w specjalne
aparatury, które wykrywają przewożoną broń czy materiały wybuchowe77. Podczas
odprawy pasażerowie muszą wyjąć z bagażu podręcznego urządzenia elektroniczne,
takie jak: laptop, tablet, komórki. Konieczne jest także zdjęcie paska czy butów.
Służby bezpieczeństwa na terenie lotniska obowiązane są do kontroli pasażerów przechodzących przez odprawę. W bagażach podręcznych nie wolno również przewozić oznaczonych przedmiotów, wyodrębnionych w ogólnych warunkach przewozu
danego przewoźnika, takich jak np. płyny, noże78. Należy zaznaczyć, że na lotnisku
używane są m.in. następujące specjalistyczne urządzenia:
• urządzenia rentgenowskie, które weryfikują zawartość bagaży,
• systemy, które prześwietlają bagaże rejestrowane z systemami, które wykrywają
materiały i urządzenia wybuchowe,
• stacjonarne i ręczne detektory metali,
• przyrządy, które wykrywają śladowe ilości materiałów wybuchowych,
• sprzęt pirotechniczny79.
Ostatnim etapem kontroli przed wejściem na pokład jest proces weryfikacji dokumentów pasażerów, takich jak: dowód osobisty, paszport, wiza (gdy jest wymagana)
oraz ważny bilet.
Drugim rodzajem środków stosowanych w celu zwalczania zagrożenia terroryzmem lotniczym jest umieszczanie funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa na pokła-
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Szerzej: M. Kielar, Terroryzm lotniczy, e-Terroryzm.pl 2012, nr 7, s. 27, http://e-terroryzm.pl/
[dostęp: 19.03.2015].
Dz.U. Nr 130 poz. 1112.
Z. Galicki, Terroryzm lotniczy…, dz. cyt., s. 39.
A.K. Siadkowski, Bezpieczeństwo…, dz. cyt., s. 221.
T. Tylak, Terroryzm lotniczy, dz. cyt., s. 40.
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dzie statku powietrznego80; uzbrajanie czy szkolenia załogi samolotów81; oddzielenie
pomieszczenia dla załogi82.

9. Podsumowanie
Z uwagi na wiele czynników terroryzm lotniczy jest obecnie bardzo popularnym
środkiem stosowanym przez zamachowców. Przede wszystkim sprawcy takich czynów wybierają statki powietrzne jako swoistą broń zastępującą np. bomby czy granaty. Zgodnie z twierdzeniem dra George’a Habasha83 „porwanie jednego samolotu
przynosi większy skutek propagandowo-medialny niż zabicie w bitwie setki Izraelczyków”. Mając to na uwadze, należy stwierdzić, iż uprowadzenie statku powietrznego jest najprostszym sposobem na wywołanie szumu medialnego, bowiem takie
wydarzenia są nagłaśniane w telewizji, w prasie, a tym samym docierają do szerokiego grona odbiorców, wywołując przy tym poczucie strachu i bezradności wobec
takiego rodzaju czynów. Inną zaletą dla potencjalnych terrorystów jest fakt, iż każdy
kraj posiada linie lotnicze, które niejako są symbolem danego państwa. Tym samym
w momencie ataku na konkretnego przewoźnika lotniczego terroryści celują w państwo, z którego on pochodzi, przekazując pewnego rodzaju komunikat. Inną kwestią, która zachęca bandytów powietrznych do coraz zuchwalszych postępków na
pokładzie samolotów, jest to, iż obecnie każdy obywatel może kupić bilet na dany
lot i udać się w podróż. Terroryzm powietrzny nie wymaga specjalnego przygotowania ani żadnej szczególnej strategii, wystarczą chęci ze strony zamachowców, którzy
niekoniecznie muszą posiadać broń palną. Oprócz powyżej wskazanych, terroryzm
lotniczy ma duży wpływ na gospodarkę i ekonomię kraju, w którym doszło do ataku
terrorystycznego84.
Z uwagi na te wszystkie czynniki sprzyjające szerzeniu się terroryzmu lotniczego
na poziomie międzynarodowym zostało stworzonych wiele konwencji, które wprowadzają surowe sankcje za jakiekolwiek czyny mające znamiona terroryzmu. Każde
z państw wprowadziło też mechanizmy bezpieczeństwa, które mają za zadanie zwalczyć terroryzm w zarodku. Zaostrzone kontrole na lotniskach, zakazy przewożenia
80
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Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie wart ochronnych pełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na pokładzie statku
powietrznego, Dz.U. Nr 266 poz. 2243.
Szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego są przeprowadzane w sposób wskazany w załączniku nr 1 (rozdział 1) do rozporządzenia 300/2008, część J załącznika do rozporządzenia
272/2009, rozdział 11 załącznika do rozporządzenia 185/2010 oraz postanowieniami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 189 ust. 3 ustawy Prawo lotnicze.
Obowiązek montowania drzwi, które oddzielałyby kokpit od pozostałej części samolotu,
wprowadzono po zamachach 11 września 2001 roku. Wymogi dotyczące tego montażu zostały
umieszczone w załączniku nr 6 (rozdział 13) konwencji chicagowskiej.
Dr George Habash – założyciel Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny i twórca hijackingu,
http://www.airdisaster.com/special/special-pa1771.shtml [dostęp: 21.03.2015].
J. Laskowski, Terroryzm lotniczy – charakterystyka…, dz. cyt., s. 160-161.
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oznaczonych produktów w bagażach podręcznych mają na celu ograniczenie ryzyka
dostania się na pokład zarówno niepowołanej rzeczy, jak i osoby, która mogłaby
zagrozić bezpieczeństwu pozostałych pasażerów. Jednakże w dobie obecnej techniki
nie jest możliwe, aby w stu procentach ochronić się przed atakami terrorystycznymi.
Wydarzenia te są nieuniknione. Mimo tego współpraca wszystkich państw w walce
z terroryzmem lotniczym ma na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa i ocalenie
jak największej liczby potencjalnych ofiar.
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AVIATION TERRORISM – OUTLINE OF PROBLEM

Summary
This article deals with the issue of aviation terrorism. The author presents the
definition and types of aviation terrorism to a necessary extent for the purposes of
this paper and describes unlawful acts occurring aboard airplanes.
The paper also describes legal regulations on airline terrorism and presents statistics on terrorism attacks on passenger aircrafts. Further part of this article is
devoted to the consequences of such attacks and safety mechanisms applied by state
authorities and airline companies.
The paper ends with conclusions concerning attractiveness of aviation terrorism,
which is an increasingly popular method chosen by the terrorists to fight against
their enemies.

Key words
airline terrorism, aircraft hijacking, unlawful act, air transport, liability for damages, civil aviation safety.
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CZY SYSTEMY WSPARCIA DLA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ
PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH
ENERGII MOŻNA UZNAĆ ZA POMOC PUBLICZNĄ?
1. Wstęp
Niniejsza praca ma na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy systemy wsparcia dla energii z odnawialnych źródeł przewidziane w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii, dalej jako: OZE (druk sejmowy nr 2604) można uznać za
pomoc publiczną. Historia prac nad projektem ustawy jest równie długa, co burzliwa. Pierwsza jego wersja pojawiła się już w grudniu 2011 r., natomiast projekt
ustawy, który jest przedmiotem niniejszej pracy, wpłynął do sejmu 8 lipca 2014 r.
Dla porządku należy jednak zauważyć, że projekt od tego dnia ulegał zmianom ze
względu na trwający proces legislacyjny.
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http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2604 [dostęp: 13.02.2015].
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Polski do 2030 r., uchwalona przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r.2
Jednym z jej priorytetów jest zapewnienie osiągnięcia przez Polskę w 2020 r. co
najmniej 15% udziału energii z odnawialnych źródeł w zużyciu energii finalnej
brutto. Do osiągnięcia powyższego celu zobowiązuje dyrektywa 2009/28/WE
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych3. Na marginesie
należy zauważyć, że również projekt dokumentu Polityka energetyczna Polski do
2050 r. przewiduje (w różnym stopniu, zależnie od rozwoju polskiego sektora energetycznego) spadek wykorzystania węgla, a wzrost udziału OZE, które w 2030 roku
mają osiągnąć ekonomiczną dojrzałość (tj. być zdolne do funkcjonowania bez
udziału systemów wsparcia)4. Celem ustawy o OZE jest natomiast umożliwienie
osiągnięcia założonego udziału „zielonej energii” w całkowitej produkcji energii
w Polsce poprzez uporządkowanie istniejących w tym zakresie regulacji (rozproszonych obecnie w ustawie Prawo energetyczne5) oraz redefiniowanie funkcjonujących
systemów wsparcia dla OZE6.

2. Systemy wsparcia
Rozwój OZE mają zapewnić przewidziane w projekcie ustawy systemy wsparcia.
Obecny system oparty jest na obrocie prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia – tzw. certyfikatami. Potwierdzają one ilość energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. Zarejestrowany certyfikat charakteryzuje się wartością materialną zbywalną na rynku. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się
wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem, sprzedające tę energię odbiorcom końcowym podłączonym do krajowej sieci elektroenergetycznej, są obowiązane do uzyskania i przekazania do umorzenia odpowiedniej liczby certyfikatów
albo do wniesienia opłaty zastępczej. Podmioty obecnie wytwarzające energię elektryczną z OZE, a także wytwórcy zmodernizowanych instalacji OZE będą mogli
dokonać wyboru pomiędzy zachowaniem dotychczasowych zasad wsparcia (świadectwa pochodzenia – projekt zachowuje podstawowe założenia systemu, z pewnymi
zmianami) a nowym systemem wsparcia (system aukcyjny). System aukcyjny przewiduje natomiast, że środki przeznaczane na wsparcie wytwarzania energii elektrycznej
z OZE będą trafiały w pierwszej kolejności do tych wytwórców, którzy zaakceptują
najniższą cenę za jednostkę energii elektrycznej, niezależnie od tego, w jakich instalacjach zostanie ona wytworzona. W aukcjach, organizowanych przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, wyłaniać będzie się przedsiębiorców oferujących produkcję
2

3

4
5
6

154

http://www.mg.gov.pl/f iles/upload/8134/Polityka%20energetyczna%20ost.pdf [dostęp:
13.02.2015].
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. UE L 09.140.16).
http://www.mg.gov.pl/node/21411 [dostęp: 14.02.2015].
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348.
Por. w szczególności uzasadnienie do projektu ustawy.
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określonej ilości energii z odnawialnego źródła po najniższej cenie. System aukcyjny
będzie stosowany w stosunku do nowych instalacji oddanych do eksploatacji
po 1 stycznia 2016 r. Projekt Ustawy o OZE przewiduje więc w tym zakresie dwa
równoległe systemy wsparcia7. Kolejną kwestią jest przewidywane przez projekt
wsparcie dla mikroinstalacji OZE8, polegające m.in. na wprowadzeniu cen gwarantowanych (por. art. 41 ust. 7 pkt 8), a także zwolnienia z opłat (por. wprowadzana
przez projekt ustawy zmiana art. 34 ust. 1 Prawa energetycznego).

3. Pomoc publiczna
Przedmiotem niniejszej pracy jest ustalenie, czy systemy wsparcia przewidziane
w projekcie ustawy o OZE (zaprezentowane zwięźle powyżej) można uznać za pomoc
publiczną. Definicja pomocy publicznej wynika bezpośrednio z zapisów art. 107 ust.
1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)9, rozporządzeń, wytycznych
i decyzji Komisji Europejskiej oraz orzecznictwa sądów Unii Europejskiej. Mimo że
w polskiej literaturze przedmiotu przyjął się termin „pomoc publiczna”, wydaje się,
że lepszym określeniem, używanym również w oficjalnych tłumaczeniach decyzji KE,
jest „pomoc państwa”10. W wielu wytycznych Komisji, m.in. w tych, które dotyczą
badań naukowych, wyraźnie odchodzi się od rozróżnienia między podmiotami prywatnymi i publicznymi na rzecz podziału na podmioty prowadzące i nieprowadzące
działalności gospodarczej11. W niniejszej pracy oba powyższe pojęcia używane są
zamiennie.
Zgodnie z treścią art. 107 TFUE: „Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie
lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub
grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom
lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi”.
Jednakże, zanim przejdę do oceny systemów wsparcia dla OZE przewidzianych
w komentowanym projekcie ustawy, należy wspomnieć także o obowiązku notyfikacji pomocy publicznej i potencjalnych konsekwencjach (nieuprawnionego) jego
zaniechania. Otóż, zgodnie z art. 108 ust. 3 TFUE „Komisja jest informowana,
w czasie odpowiednim do przedstawienia swych uwag, o wszelkich planach przyznania lub zmiany pomocy”. Jeśli KE uzna, że plan nie jest zgodny z rynkiem wewnętrz7

8
9
10

11

Zob. rozdział 4 komentowanego projektu; w projekcie ostatecznie odstąpiono od zwolnienia
z podatku akcyzowego energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła
energii i zakupywanej w ramach nowo tworzonego systemu aukcyjnego, por. pkt 4.1.3 uzasadnienia do projektu.
W zakresie definicji mikroinstalacji zob. art. 3 pkt 20b Prawa energetycznego.
Dz.U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.
B. Kurcz, w: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. 2. Art. 90-222,
red. A. Wróbel, komentarz do art. 107 TFUE, 2012, Lex.
Tamże.
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nym w rozumieniu artykułu 107, wszczyna bezzwłocznie procedurę przewidzianą
w ustępie 2 – to jest może nakazać zniesienie lub zmianę pomocy. Co więcej, pomoc
publiczna świadczona bez uprzedniej zgody KE jest bezprawna i musi być odzyskana
od podmiotów, które z niej skorzystały12. W uproszczeniu więc, pomoc publiczna
musi być co do zasady notyfikowana przez KE, która w przypadku stwierdzenia (różnych) nieprawidłowości może nakazać zwrot udzielonej pomocy.
Powyższa kwestia, mimo iż nie prowadzi do odpowiedzi na postawione na wstępie pytanie, ma kluczowe znaczenie dla losów polskiej ustawy o OZE. Jak podkreślałem już na początku, prace nad projektem ustawy były długie i burzliwe. 11 kwietnia
2014 r. Rada Ministrów w trybie obiegowym podjęła decyzję o zwolnieniu ministra
gospodarki od obowiązku notyfikacji projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii13. Kluczowa dla tej decyzji była opinia UOKiK, którego zdaniem ustawa o OZE
i system aukcyjny są zgodne z zasadami pomocy publicznej i można je wdrożyć
bez uprzedniej zgody Brukseli14. Znamienny jest fakt, że wcześniej UOKiK wydał
opinię zgoła odmienną15. Co więcej, między wydaniem obu przeciwstawnych opinii
UOKiK nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa – Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel
została zastąpiona przez Adama Jassera. W mojej ocenie, decyzja rządu (bez wątpienia umotywowana przyspieszeniem długotrwałych prac legislacyjnych) o braku
notyfikacji pomocy jest co najmniej ryzykowna16. W szczególności, że obecny system
wsparcia (system certyfikatów) jest już przedmiotem kontroli KE, a komentowany
projekt utrzymuje także jego podstawowe założenia (z punktu widzenia art. 107
TFUE zmiany nie są istotne)17.
Zgodnie z powyższymi rozważaniami, odpowiedź na pytanie, czy systemy wsparcia przewidziane w projekcie ustawy można uznać za pomoc publiczną, ma kluczowe
znaczenie dla rozwoju OZE w Polsce. Uznanie danego rodzaju środka za pomoc
państwa ma charakter prawny i powinno być interpretowane w oparciu o elementy
obiektywne18. W szczególności nie zależy ani od nazwy nadanej przez państwo członkowskie, ani od subiektywnej oceny KE. Zasadniczymi przesłankami uznania wsparcia określonego rodzaju za pomoc publiczną, zgodnie z orzecznictwem TSUE, są:
12
13

14

15

16

17

18
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Wyrok TSUE w sprawie C-199/06, CELF.
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/19349/212691/219291/dokument122679.pdf [dostęp:
15.02.2015].
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/19349/212691/212692/dokument114756.pdf [dostęp:
15.02.2015].
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/19349/19352/186450/186454/dokument94542.pdf [dostęp:
15.02.2015].
Por. także art. z 18.06.2014, DGP: http://ser wisy.gazetaprawna.pl/energet yka/
artykuly/804594,problemy-z-zielona-energia-pomoc-panstwa-na-granicy-ryzyka.html [dostęp
14.02.2015].
Por. art. z 28.02.2014, http://wysokienapiecie.pl/prawo-energetyczne/324-pomoc-publiczna-oze, i z 20.02.2014, http://wysokienapiecie.pl/wiatraki/310-ue-bada-pomoc-publiczna-dla-polskiej-energetyki; także art. z 14.03.2014, DGP http://serwisy.gazetaprawna.pl/energetyka/
artykuly/783882,polskie-elektrownie-na-celowniku-unii.html [wszystkie powyższe dostęp:
15.02.2015].
Wyrok TSUE w sprawie C-487/06 P, British Aggregates Association, Zb. Orz. 2008, s. I-10505.
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1. korzyść;
2. selektywność;
3. wykorzystanie zasobów państwowych;
4. wpływ na handel między państwami członkowskimi.
Katalog form pomocy publicznej jest otwarty. Tym samym każdy rodzaj wsparcia
może być uznany pomoc publiczną, o ile spełnia powyższe przesłanki. W dalszej
części zaprezentowałem dorobek orzecznictwa i doktryny w zakresie cech pomocy
państwa i dokonałem analizy ich spełniania przez projektowane systemy wsparcia dla
OZE.

Ogólna wartość
pomocy
Z wyłączeniem
transportu
W sektorze
transportu

W milionach zł

W milionach euro

%

% PKB

20 518,6

4 912,1

100,0

1,26

16 571,7

3 948,0

80,37

1,01

4 047,0

964,1

19,63

0,25

Wartość pomocy publicznej w Polsce w 2013 roku.

4. Korzyść
W kontekście pomocy państwa pojęcie korzyści jest rozumiane szeroko. Pomoc
może przybierać formę subwencji i dotacji, ale także zwolnienia z określonych świadczeń (socjalnych, podatkowych) oraz podlegających zwrotowi zaliczek, np. na rozwój konkretnego projektu badawczego. Nawet w przypadku komercyjnego sukcesu
projektu, gdy pomoc (zaliczka) może zostać zwrócona i to w podwójnej wysokości,
to fakt, że w przypadku fiaska projektu do takiego zwrotu nie dojdzie, oznacza
korzyść zgodnie z definicją pomocy państwa. Podobnie jest w przypadku gwarancji
kredytowych czy nieodpłatnego przeniesienia własności gruntu przez państwo na
rzecz określonego przedsiębiorstwa lub dokapitalizowania przedsiębiorstwa. Korzyścią w powyższym sensie będzie także preferencyjna stawka za elektryczność lub
usługi logistyczne i komercyjne, świadczone przez państwo. Powyższe wyliczenie nie
jest oczywiście wyczerpujące, pokazuje jednak, że pomoc państwa może przybierać
w zasadzie dowolną formę.
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„Miękkie”
kredytowanie – 8,7%
Subsydia
kapitałowo-inwestycyjne – 2%

Ulgi – 8,7%

Dotacje – 89,1%

Formy pomocy publicznej w Polsce w 2013 r., opracowanie własne na
podstawie raportu UOKiK.

Istotną cechą „korzyści” jest jej gospodarcza natura. Nie musi być też przyznana
przedsiębiorstwu sensu stricto, ale jakiemukolwiek podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą. Zakres pojęcia przedsiębiorstwa obejmuje również przedsiębiorstwa publiczne. Nie musi to być działalność zorientowana na osiągnięcie zysku. Nie
ma znaczenia więc charakter własności (prywatny lub publiczny). Korzyść może mieć
bezpośredni lub pośredni charakter. Musi być natomiast pewna. Nie może być to
korzyść hipotetyczna, która może stać się przywilejem dla określonego przedsiębiorstwa w przyszłości i która w momencie sporu nie może być precyzyjnie określona.
W prawie unijnym nie stworzono abstrakcyjnego, normatywnego wzorca przedsiębiorstwa, tylko przyjęto praktykę definiowania tego pojęcia na potrzeby konkretnej sprawy. Należy zaznaczyć, że w tym rozumieniu pojęcie przedsiębiorcy zgodnie
z prawem UE, powinno objąć także osoby fizyczne wytwarzające energię w mikroinstalacjach, które w świetle prawa polskiego nie są uważane za osoby prowadzące
działalność gospodarczą.
Odnosząc przedstawione powyżej fakty do systemów wsparcia przewidywanych
przez komentowany projekt, nie da się twierdzić inaczej, niż że mamy tu do czynienia z korzyścią rozumianą jako jedną z cech pomocy państwa. Ten fakt wydaje
się wynikać już z samej idei rozwoju OZE i logiki stojącej za ich wspieraniem.
Celem polityki UE (w tym Polski) jest zwiększenie udziału OZE w produkcji energii.
Obecnie jest ona jednak droższa od energii ze źródeł konwencjonalnych. Niezbędne
jest więc utworzenie korzystniejszych warunków rozwoju „zielonych” źródeł energii,
a zapewnić to mają określone systemy wsparcia. Z tego punktu widzenia irrelewantna
jest różnica w założeniach systemu certyfikatów (utrzymywanego) i systemu aukcyj158
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nego (wprowadzanego) – oba mają służyć do osiągnięcia rzeczonego celu. W postaci
certyfikatów państwo oferuje (za darmo) określonym podmiotom aktywa niematerialne i nadaje im określoną wartość finansową (przez ustanowienie rynku i umożliwienie obrotu). Tym samym przedsiębiorstwo energii oprócz sprzedaży energii ma
możliwość zarabiania na sprzedaży certyfikatów. Podobnie w systemie aukcyjnym,
gdzie zwycięzca aukcji, uzyskując gwarancję sprzedaży energii po określonej cenie,
otrzymuje korzyść w postaci środków, których nie uzyskałby w efekcie sprzedaży
energii na rynku. Natomiast w przypadku mikroinstalacji korzyścią jest choćby obowiązek zakupu energii po określonej cenie, w przypadku spadkowej tendencji cen
energii nie można wykluczyć, że gwarantowana cena energii będzie, przy zerowym
ryzyku handlowym, równa lub nawet wyższa od ceny rynkowej. Tym samym wszystkie projektowane systemy wsparcia spełniają wyżej wymienione kryterium pomocy
publicznej.

5. Selektywność
Kolejną cechą definiującą pomoc publiczną jest jej selektywność. Uściślając –
korzyść dla określonego podmiotu (lub ich grupy) musi być selektywna. Wynika to
z treści art. 107 ust. 1 TFUE, który traktuje o „uprzywilejowaniu niektórych przedsiębiorstw lub gałęzi gospodarki”. Instrumenty o charakterze generalnym, wynikające
z określonej polityki ekonomicznej (ang. general measures), nie spełniają kryterium
selektywności, co do zasady więc nie są objęte zakresem art. 107 ust. 1. Pojęcie gałęzi
produkcji jest interpretowane szeroko i dotyczy nie tylko gałęzi produkcji, lecz także
usług i handlu.
Analizując dotychczasowe orzecznictwo TSUE, wykazanie przez państwo członkowskie, że dany środek ma charakter ogólny i nie faworyzuje określonych przedsiębiorstw, jest bardzo trudne. W sprawie CETM przesądzono, iż sam fakt, że środek
nie ogranicza się do z góry określonej grupy przedsiębiorstw i przyznawany jest
zgodnie z obiektywnymi kryteriami, nie sprawia, że przestaje on być selektywny.
Stosowanie przez państwo środków ingerencji w strukturę rynku lub określonego
sektora oznacza, że wyróżnia go spośród wszystkich innych. Przy czym, gdy z ich
stosowania wynika określona korzyść gospodarcza, to ma ona co do zasady charakter
selektywny. Selektywność polega tu na uprzywilejowaniu przedsiębiorstw, ich grupy
czy nawet całego sektora. Nie inaczej jest z sektorem energetycznym. Jak trafnie podkreślono w literaturze, instrumenty ingerencji państwa w działalność sektora energetycznego mają niemal zawsze selektywny charakter.
Wobec powyższego wydaje się, że trudno odmówić selektywnego charakteru także
systemom wparcia przewidywanym w komentowanym projekcie dla energii z OZE.
Kryterium selektywności, jest rozumiane szeroko – spełnia je nawet uprzywilejowanie całego sektora gospodarki. Tym bardziej więc pomoc przewidziana (jedynie) dla
specyficznego fragmentu sektora energetycznego (OZE) jest objęta treścią art. 107
ust. 1 TFUE. W szczególności selektywny charakter projektowanej pomocy uwidacz159
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nia się w zakresie wsparcia dla mikroinstalacji – uprzywilejowana jest tu wąska grupa
producentów energii.

6. Pomoc przyznawana z zasobów państwowych
Pomoc publiczna musi być przyznana przez państwo. Jest to kolejna z jej cech
konstytutywnych. Przez pomoc przyznaną przez państwo rozumie się pomoc, którą
przyznają wszelkie organy państwowe, nie wyłączając sądów krajowych oraz pomocy
udzielanej przez władze regionalne lub lokalne.
Trybunał nigdy nie zdefiniował pojęcia „zasoby publiczne”. Dla wykładni pojęcia
istotne znaczenie ma wyrok w sprawie PreussenElektra. Przed tym wyrokiem było
ono rozumiane trojako:
1. Szeroko – jako wszelka korzyść przyznana w drodze ingerencji państwa, w tym
w drodze regulacji, która spełnia ten warunek bez względu na transfer zasobów
państwowych. TSUE odrzucił tę koncepcję w wielu wcześniejszych wyrokach.
2. Wąsko – jako zasoby należące do budżetu państwa, w tym jednostek samorządu
terytorialnego, przedsiębiorstw publicznych i instytucji prywatnych i kontrolowanych przez państwo.
3. W sensie ekonomicznym – jako transfer zasobów na skutek ingerencji instytucji
publicznej. W tym rozumieniu nie jest istotne, skąd pochodzą środki, ale kto
dokonuje redystrybucji zasobów. Jest to rozumienie funkcjonalne, które prezentowała KE w czasie postępowania w sprawie PreussenElektra oraz przez przedstawicieli doktryny krytykujących rozstrzygnięcie w rzeczonej sprawie.
W rezultacie wyroku PreussenElektra podtrzymana może zostać jedynie koncepcja wąskiego rozumienia pojęcia „zasoby państwa”, pozostałe zostały w nim skrytykowane. Na marginesie wypada zaznaczyć, że skutkiem wyroku jest to, że ocena, czy
w danym przypadku mamy do czynienia z pomocą publiczną, zależy od nie od ekonomicznych skutków danego środka pomocowego, ale od jego konstrukcji. Rezultatem tego jest mimowolna zachęta państw członkowskich do kreatywnego kształtowania instrumentów ingerencji w gospodarkę, które nie zostaną objęte zakresem tak
rozumianych zasobów państwa. Niezależnie od oceny rzeczonego wyroku, wynika
z niego, o ile nie korzysta się z zasobów państwowych to nie znajdują zastosowania
krępujące reguły dotyczące pomocy państwa. Co więcej, instrumenty polegające na
redystrybucji środków prywatnych przez państwa członkowskie nie będą stanowić
pomocy publicznej do momentu, aż nie dostaną się pod kontrolę państwa.
Aby mówić o pomocy publicznej, określone działanie musi dać się przypisać
państwu. Kwestia przypisywalności jest odrębna od ustalenia, czy mamy do czynienia z zasobami państwowymi, jednakże oba warunki muszą zaistnieć kumulatywnie,
aby kwalifikować działanie jako pomoc publiczną. Z samego faktu kontroli przedsiębiorstwa publicznego przez państwo nie wynika możliwość przypisania takiego
przedsiębiorstwa państwu. Niezbędne jest także ustalenie, czy władze publiczne są
zaangażowane w podjęcie środków, które przyznają korzyść konkretnym podmiotom.
160
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Nie istnieje jednak po stronie państwa obowiązek udowodnienia możliwości wywierania wpływu na każdą decyzję przedsiębiorstwa publicznego. Wystarczy ustalenie, że
łączy je uprzywilejowana relacja. Przypisanie państwu działań tego rodzaju może być
domniemane z okoliczności i kontekstu, w którym miało miejsce.
Odnosząc powyższe rozważania do charakterystyki projektowanych systemów
wsparcia dla OZE, należy przyjąć, że wszystkie trzy stanowią pomoc przyznaną
z zasobów publicznych, która może zostać przypisana państwu. Zbywalność certyfikatów powoduje dodatkowy ciężar po stronie władz w postaci rezygnacji z pobierania opłat i kar pieniężnych. Państwo stwarza możliwość ich uniknięcia dzięki nabyciu certyfikatu. Z certyfikatami nie jest związane żadne świadczenie wzajemne na
rzecz państwa. Tym samym w postaci certyfikatów państwo oddaje określonym podmiotom aktywa niematerialne i nadaje im określoną wartość finansową (przez ustanowienie rynku i umożliwienie obrotu). Rezygnując z ich sprzedaży, w rzeczywistości
zrzeka się swoich zasobów. Bez wątpienia tego rodzaju pomoc da się także przypisać
państwu (i to nie odwołując się do domniemania z okoliczności i kontekstu, o którym mowa w poprzednim akapicie). Okoliczność, że zobowiązane podmioty mają
możliwość nabycia certyfikatu zamiast uiszczania opłaty prowadzi do wniosku, że
są one alternatywą dla tych kar finansowych (opłat zastępczych). Co za tym idzie,
wysokość opłaty w sposób bezpośredni wpływa na wartość certyfikatów.
Co do systemu aukcyjnego, to jak już wspomniano wcześniej, zbliżone systemy
wsparcia były już przedmiotem kontroli KE. W systemie aukcyjnym przyznanie gwarancji określonej ceny sprzedaży musi prowadzić do uszczuplenia środków publicznych. Pozorne wątpliwości może budzić rola Prezesa URE w systemie. Jednakże,
zgodnie z orzecznictwem TSUE, działanie niezależnego krajowego organu regulacyjnego może być traktowane jako przypisane państwu członkowskiemu. Wnioski przeciwne prowadziłyby do obchodzenia reguł pomocy przez tworzenie autonomicznych
instytucji zajmujących się alokacją pomocy.
W zakresie mikroinstalacji UOKiK wyraził opinię, że projektowany system wsparcia nie jest pomocą publiczną, gdyż
transfer środków następuje tu z funduszy operatora systemu dystrybucyjnego, a nie państwa19. W uzasadnieniu
powołano się na wyrok w sprawie PreussenElektra. Należy jednak pamiętać,
że w tamtejszym stanie faktycznym
zaangażowane we wsparcie były jednak wyłącznie przedsiębiorstwa prywatne, a więc nie doszło do użycia
zasobów publicznych. Polski rynek
energetyczny, zarówno w segmencie
Operatorzy energii elektrycznej w Polsce.
19

Pismo z dnia 10 października 2013 r., http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/19349/19352/18645
0/186454/dokument94542.pdf [dostęp: 20.02.2015].
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wytwarzania, jak i dystrybucji, jest zdominowany przez kontrolowane przez Skarb
Państwa przedsiębiorstwa publiczne.

7. Wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi
Ostatnią z omawianych w niniejszej pracy cechą pomocy państwa jest wpływ
na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Zgodnie z orzeczeniem
w sprawie Philips Morris, jeżeli pomoc wzmacnia pozycję danego przedsiębiorstwa
w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami konkurującymi na rynku wewnętrznym,
to wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi20. Ze względu na
ogólną formułę rzeczonej cechy, KE rzadko stosowała go w swoich decyzjach dotyczących pomocy państwa21. Cecha wpływu na wymianę handlową jest zasadniczo
bardzo łatwa do spełnienia. W sensie logicznym przez „możliwość” należałoby rozumieć „brak wykluczenia”, taką wykładnię przyjął także TSUE22. Prostym wnioskiem
jest, że przesłanka „wpływu” nie będzie spełniona tylko wtedy, gdy wystąpi choćby
jedna z okoliczności, które taki wpływ wykluczają23. Są nimi:
1. brak uczestnictwa danego sektora w wymianie handlowej między państwami
członkowskimi;
2. pomoc ma charakter de minimis;
3. wpływ pomocy jedynie na handel krajowy;
4. pomoc dotyczy tylko rynków poza UE.
Wobec rozważań poczynionych w niniejszej pracy, należy przyjąć, że żadna
z nich nie zaistnieje. Tym samym w przypadku komentowanych systemów wsparcia
dla OZE nie można wykluczyć wpływu na wymianę handlową między państwami
członkowskimi – oznacza to spełnienie i tej z przesłanek pomocy publicznej. Na
marginesie należy zauważyć, że zgodnie z orzecznictwem TSUE, jeżeli instrument
wywiera wpływ na wymianę między państwami członkowskimi, to nieuchronnie
zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji24.

8. Podsumowanie
Jak wykazano powyżej, projektowane systemy wsparcia OZE stanowią pomoc
publiczną. Zakres pojęcia jest szeroki, a system certyfikatów, system aukcyjny i wsparcie dla mikroinstalacji spełniają wymienione wyżej przesłanki pomocy państwa. Jak
podnoszono na wstępie, prace nad ustawą o OZE są długie i burzliwe. Procedura
notyfikacyjna z pewnością spowodowałaby ich kolejne wydłużenie. Prawdopodobnie
20
21
22
23
24
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Wyrok TSUE w sprawie 730/79, Philips Morris, pkt 11.
B. Kurcz, w: Traktat…, dz. cyt.
M. Stoczkiewicz, Pomoc państwa…, dz. cyt., s. 331 i nn. oraz cytowane tam orzecznictwo.
Tamże, s. 337 i nn.
Wyrok TSUE w sprawie 173/73, Włochy p. Komisji.
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z tego względu Rada Ministrów (za pozytywną opinią UOKiK w tej sprawie)25 zrezygnowała z procedury notyfikacyjnej26. Rząd zdecydował się na dostosowanie projektu
ustawy do wytycznych wydanych (EEAG) przez KE27 oraz rozporządzenia dotyczącego tzw. wyłączeń blokowych (GBER)28. Mimo tego nawet w przypadku przyjęcia,
że systemy wsparcia mieszczą się w zakresie zwolnień od notyfikacji wymienionych
w rozporządzeniu GBER, nadal będziemy mieli do czynienia z pomocą publiczną,
z tą różnicą, że niewymagającą formalnego zgłoszenia. Niezależnie od oceny i wielu
wątpliwości dotyczących tej decyzji, można dojść do zasadniczego wniosku, że także
Rada Ministrów uznaje projektowane systemy wsparcia z pomoc publiczną, z tym
że jednak spełniającą kryteria umożliwiające zaniechanie notyfikacji. Wydaje się, że
jest to stanowisko co najmniej dyskusyjne, już choćby ze względu na okres, na jaki
udziela się wsparcia. Zgodnie z art. 44 projektu okres wsparcia (dla wszystkich rodzajów wsparcia) wynosi 15 lat, tymczasem art. 110 EEAG oznacza maksymalny czas
wsparcia na 10 lat. Zdumiewające jest także to, że wprowadzane systemy wsparcia
uważa się za pomoc publiczną, ignorując fakt, że zgodnie z tak przyjętym rozumowaniem powinno się za nią uznać również obowiązujący system.

25

26

27

28

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/19349/212691/212692/dokument114756.pdf [dostęp:
15.02.2015].
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/19349/212691/219291/dokument122679.pdf [dostęp:
15.02.2015].
Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 2014/C 200/01, Dz.U. UE C z dnia 28 czerwca 2014 r.
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014, z dnia 17 czerwca 2014 r., uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Dz.U.
UE L z dnia 26 czerwca 2014 r.
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DO SUPPORT SCHEMES FOR ENERGY FROM RENEWABLE SOURCES
PROVIDED FOR IN THE DRAFT LAW ON RENEWABLE ENERGY SOURCES BE
CONSIDERED AS STATE AID?

Summary
The research project undertaken in this work is the analysis of the support
schemes provided in the Law on renewable energy sources. State aid is defined as
an advantage in any form whatsoever conferred on a selective basis to undertakings by national public authorities. The main question is if these schemes can be
considered as state aid. The conditions of State aid were defined in Article 107 § 1 of
the Treaty on the Functioning of the European Union. An advantage shall be state
aid if: it is granted by the State or through State resources, it confers an advantage
to the recipients; it is selective in nature (it favours a certain undertaking or undertakings or production of certain goods), it distorts or threatens to distort competition
and affects trade between EU Member States. This article contains the legal analysis
on all mechanisms, in particular the auction system and system of certificates. The
author describes all these conditions that an advantage must meet in order to be
considered as stated aid and in this context analysis support schemes provided in
the Law on renewable energy sources.

Key words
state aid, renewable energy sources, auction, certificate, competition, selective,
advantage, EU.
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ANALIZA USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII
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DOTYCZĄCYCH POMOCY PUBLICZNEJ

1. Wprowadzenie
Na przestrzeni ostatnich lat odnawialne źródła energii (OZE) znacząco zwiększyły
swoją rolę w miksie energetycznym Polski oraz pozostałych krajów europejskich.
Mając na uwadze wyższe koszty produkcji energii w zestawieniu z instalacjami funkcjonującymi w oparciu o technologie konwencjonalne i wykorzystującymi paliwa
kopalne, stworzenie systemu wsparcia dla produkcji energii z OZE jest konieczne
dla zapewnienia jej opłacalności. Stanowi on również zachętę dla nowych inwestycji
w moce wytwórcze, które są niezbędne do wypełnienia celu wyznaczonego w Dyrektywie PE i Rady 2009/28/WE, zakładającego osiągnięcie 15-procentowego udziału
energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 roku1.
Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadza diametralne zmiany
w zakresie udzielanego wsparcia poprzez powołanie do życia systemu aukcyjnego
w miejsce obecnie funkcjonującego systemu wsparcia opartego na świadectwach
pochodzenia.
Konieczne jest przeprowadzenie oceny zaprojektowanego systemu z perspektywy
przepisów normujących zasady udzielania pomocy publicznej. Wypełnienie przesłanek udzielania pomocy publicznej nakłada na państwo członkowskie obowiązek
notyfikacji systemu wsparcia do Komisji Europejskiej i uzyskanie aprobaty tej instytucji przed jego wprowadzeniem w życie. Jednocześnie w określonych sytuacjach
przepisy przewidują możliwość zwolnienia z obowiązku notyfikacji – wtedy wsparcie
może zostać udzielone bez uprzedniej zgody Komisji.
Celem niniejszego opracowania jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy
w świetle przepisów unijnych oraz orzecznictwa system wsparcia dla energii z odnawialnych źródeł przewidziany w projekcie ustawy o OZE można uznać za pomoc
1

Dz. Urz. UE 2009 L 140/16, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:200
9:140:0016:0062:pl:PDF, str. 2, pkt 8 i 9 [dostęp: 27.02.2015].

167

Dawid Kobiałko

publiczną, a jeżeli tak, to czy istnieją podstawy wyłączające ten system z obowiązku
notyfikacji.

2. Pomoc publiczna w świetle przepisów unijnych
Podstawowym aktem prawnym definiującym pojęcie pomocy publicznej jest
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Wsparcie uzyskiwane przez
przedsiębiorcę stanowi pomoc publiczną, gdy łącznie zostaną spełnione przesłanki
wymienione w art. 107 ust. 1 TFUE:
1. Przekazanie zasobów państwowych
Wsparcie jest przyznawane przez państwo lub pochodzi ze środków państwowych. Dotyczy to również pomocy udzielonej przez prywatny lub publiczny
organ pośredni wyznaczony przez państwo.
2. Korzyść ekonomiczna
Wsparcie udzielane jest na warunkach korzystniejszych w porównaniu do tych,
oferowanych na rynku. Ponadto otrzymanych korzyści przedsiębiorstwo nie
byłoby w stanie uzyskać w toku zwykłej działalności.
3. Selektywność
W wyniku udzielanego wsparcia uprzywilejowane zostają niektóre przedsiębiorstwa, grupy przedsiębiorstw lub kategorie towarów. Pomoc państwa prowadzi do zakłócenia konkurencji pomiędzy niektórymi przedsiębiorstwami i ich
konkurentami.
4. Wpływ na konkurencję i wymianę handlową
5. Udzielane wsparcie musi wywierać potencjalny wpływ na konkurencję i wymianę
handlową między państwami członkowskimi. Wystarczające jest wykazanie, że
przedsiębiorstwo będące beneficjentem pomocy prowadzi działalność gospodarczą na rynku, na którym istnieje wymiana handlowa pomiędzy państwami
członkowskimi.
Zgodnie z ogólną zasadą, udzielanie pomocy publicznej w UE jest niezgodne
z rynkiem wewnętrznym jako wywierające negatywny wpływ na konkurencję. Nie jest
to jednak zakaz bezwzględny – nie dotyczy to sytuacji wskazanych w art. 107 ust. 2
i 3 TFUE.
Niezwykle istotną rolę w ukształtowaniu treści pojęcia pomocy publicznej odegrało również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE). Jednym z kluczowych orzeczeń w tym zakresie było orzeczenie w sprawie Altmark Trans2. Określiło ono katalog warunków, których spełnienie będzie oznaczało brak naruszenia
przepisów o ochronie konkurencji. Są one następujące3:
1. warunek definicji – wymaga istnienia rzeczywistych i jasno zdefiniowanych obowiązków operatora;
2
3
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2. warunek przejrzystości i obiektywności – parametry, na podstawie których obliczane jest wynagrodzenie za prowadzoną działalność, muszą być ustalone z góry
w sposób przejrzysty i obiektywny, tak aby pozwolić uniknąć uprawnionemu do
uzyskania pomocy przedsiębiorstwu korzyści uprzywilejowujących je w stosunku
do konkurentów;
3. warunek adekwatności – dotacja uzyskiwana w związku z prowadzoną działalnością nie powinna przewyższać kwoty niezbędnej dla pokrycia całości lub części
kosztów z nią związanych, uwzględniając również uzyskiwane przychody i rozsądny zysk, jakiego przedsiębiorstwo może się spodziewać w związku z prowadzoną działalnością;
4. warunek efektywności kosztowej – w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo nie jest
wybierane w drodze przetargu, a więc w sposób pozwalający na wybranie najtańszego podmiotu, poziom koniecznej rekompensaty finansowej powinien być
określany w oparciu o analizę kosztów, jakie poniosłoby, wykonując dane zobowiązanie, przedsiębiorstwo średniej wielkości, prawidłowo zarządzane i odpowiednio wyposażone w majątek pozwalający na prowadzenie tej działalności
z uwzględnieniem przychodów związanych ze świadczeniem tych usług i rozsądnego zysku wynikającego z wykonywania zobowiązania.
Powyższe orzeczenie jest o tyle istotne, że dotyczy sfery świadczenia usług użyteczności publicznej, do której należy wytwarzanie i dostarczanie energii elektrycznej
i ciepła.
Regulacje dotyczące przyznawania pomocy publicznej zostały skonkretyzowane
w rozporządzeniu Komisji nr 651/20144, gdzie wskazano m.in., w jakich przypadkach
pomoc publiczna będzie uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 TFUE i nie będzie zachodzić obowiązek notyfikacji udzielanej
pomocy publicznej. W przypadku pomocy operacyjnej na propagowanie energii
elektrycznej z OZE powinna ona zostać przyznana w drodze procedury przetargowej
zgodnej z zasadami konkurencji i opartej na jasnych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych kryteriach, która jest otwarta dla wszystkich wytwórców produkujących energię z OZE w sposób niedyskryminacyjny. Pomoc powinna przybrać formę dopłaty
do ceny rynkowej, a na wytwórców został dodatkowo nałożony obowiązek sprzedaży
energii bezpośrednio na rynku. Pomoc operacyjną należy pomniejszyć o wszelką
uprzednio otrzymaną pomoc inwestycyjną. Należy zwrócić uwagę na to, że rozporządzenie Komisji nie ma zastosowania do programów, których średni roczny budżet
na pomoc państwa przekracza 150 mln EUR po sześciu miesiącach od daty jego
wejścia w życie.
W wytycznych Komisji w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele
związane z energią w latach 2014-20205 za metodę najbardziej efektywną kosztowo
uznano aukcje oraz procedury przetargowe. Dopuszczono również możliwość udzielenia pomocy w formie certyfikatów, a więc instrumentów, na których opierał się

4
5

Dz. Urz. UE 2014 L 187/1.
Dz. Urz. UE 2014 C200/1
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dotychczasowy system wsparcia funkcjonujący w Polsce, pod warunkiem łącznego
spełnienia poniższych warunków:
• wsparcie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia rentowności instalacjom OZE,
którym zostało udzielone,
•

wsparcie w ujęciu łącznym nie skutkuje wystąpieniem nadmiernej rekompensaty
z upływem czasu i w stosunku do różnych technologii ani nadmierną rekompensatą w odniesieniu do poszczególnych rzadziej stosowanych technologii, o ile
wprowadzono zróżnicowane poziomy certyfikatów dla jednostki produkcji,

•

wsparcie nie zniechęca producentów energii ze źródeł odnawialnych do dążenia
do większej konkurencyjności.

Programy pomocowe są zatwierdzane przez Komisję na okres nie dłuższy
niż 10 lat – w przypadku chęci kontynuowania wsparcia po tym okresie,
konieczne jest ponowne zgłoszenie środków.
Schemat 1 Drzewo decyzyjne
Taką możliwość
przewiduje art. 109 TFUE

Czy łącznie spełnione są
przesłanki z art. 107 TFUE?
Tak

Czy mają zastosowanie przepisy
rozporządzenia 651/2014?
Tak
System zwolniony
z obowiązku
notyfikacji

Nie
System nie spełnia
definicji pomocy
publicznej

Nie
Obowiązek notyfikacji
zgodnie
z art. 108 ust. 3 TFUE

Czy system zgodny z wytycznymi
komisji na lata 2014-2020?
Tak
System stanowi
dozwoloną pomoc
publiczną

Nie
Pomoc niezgodna
z rynkiem wewnętrznym

Źródło: Opracowanie własne.

Podsumowanie tego paragrafu stanowi drzewo decyzyjne zaprezentowane na
powyższym schemacie, opisujące relacje pomiędzy przepisami TFUE oraz innymi
aktami prawnymi. Przedstawione na nim reguły decyzyjne w dalszej części analizy
posłużą jako pomoc w procesie oceny, czy analizowany system wsparcia powinien
zostać zakwalifikowany jako pomoc publiczna.
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3. Specyfika sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce
Przed rozpoczęciem analizy projektu ustawy należy krótko przedstawić specyfikę
sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce. Na przestrzeni ostatnich lat najszybszy
przyrost mocy wytwórczych miał miejsce w przypadku farm wiatrowych i instalacji
spalających biomasę (patrz tabela nr 1).
Tabela 1 Moc zainstalowana instalacji OZE w latach 2011-2014

Moc zainstalowana OZE [MW]

2011

2012

2013

2014

Elektrownie na biogaz

103

131

162

189

Elektrownie na biomasę

410

821

987

1008

Elektrownie wiatrowe

1616

2497

3390

3834

Elektrownie wodne

951

966

970

977

1,1

1,3

1,9

21,0

3081,1

4416,3

5510,9

6029

Elektrownie wykorzystujące en.
słoneczną
RAZEM

Źródło: http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/odnawialne-zrodla-ener/
potencjal-krajowy-oze/5753,Moc-zainstalowana-MW.html [dostęp: 27.02.2015].

Udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto z roku na rok stopniowo wzrasta i według ostatnich dostępnych danych w 2013 roku wyniósł 11,3%6.
Produkcja energii z OZE ukształtowała się na poziomie 18,4 TWh7. W najbliższych
latach będziemy zatem obserwować dalszy przyrost mocy wytwórczych OZE, co jest
konieczne do osiągnięcia 15% pułapu wyznaczonego w Dyrektywie 2009/28/WE.
Tabela 2 Produkcja energii elektrycznej z OZE w latach 2011-2013
Udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto
Produkcja energii z OZE [TWh]

2011

2012

2013

7,2%

11,0%

11,3%

12,9

16,8

18,49

Źródło: http://www.pb.pl/3953874,82243,gus-udzial-oze-w-koncowym-zuzyciu-energiibrutto-wzrosl-do-11-3-w-2013-r.; http://energetyka.wnp.pl/w-2012-r-wzrosla-produkcja-energii-elektrycznej-z-oze,193354_1_0_0.html [dostęp: 27.02.2015].

Biorąc pod uwagę strukturę produkcji, energia elektryczna wytworzona z OZE
w 2013 roku pochodziła w największym stopniu z biomasy (46,4%) oraz energii wiatru (35,2%), a w dalszej kolejności z energii wody (14,3%) oraz biogazu (4%) – patrz
wykres nr 1.

6

7

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/energia-ze-zrodel-odnawialnych-w-2013-r-notatka-informacyjna,8,1.html [dostęp: 27.02.2015].
Obliczenia własne na podstawie danych operatora systemu przesyłowego: http://www.pse.pl/
index.php?did=1716 [dostęp: 27.02.2015].
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Wykres 1 Struktura produkcji energii elektrycznej z OZE w 2013 roku

4%

0,1%

14,3%

35,2%

46,4%

biomasa
energia wiatru
energia wody
biogaz
inne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/energia-ze-zrodel-odnawialnych-w-2013-r-notatka-informacyjna,8,1.html
[dostęp: 27.02.2015].

Dotychczasowy system wsparcia funkcjonował w oparciu o świadectwa pochodzenia wytworzonej energii wydawane przez URE. Systemem wsparcia zostało objęte nie
tylko wytwarzanie energii z OZE (zielone certyfikaty), ale również w wysokosprawnej kogeneracji (żółte i czerwone certyfikaty), z wykorzystaniem metanu (fioletowe
certyfikaty) oraz produkcja biogazu rolniczego (brązowe certyfikaty). Podmioty
wymienione w ustawie Prawo energetyczne każdego roku zostały zobowiązane do
uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE określonej liczby świadectw
pochodzenia każdego rodzaju lub alternatywnie miały możliwość zwolnić się z tego
obowiązku poprzez uiszczenie opłaty zastępczej do Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)8. Świadectwa pochodzenia stanowią
prawa majątkowe i mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie – obrót nimi odbywa
się na Towarowej Giełdzie Energii (TGE).

4. Ocena projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii
w świetle przepisów unijnych
Projekt ustawy o OZE9 („Projekt”) zakłada współistnienie dwóch różnych systemów wsparcia. Docelowo głównym mechanizmem wsparcia ma być system aukcyjny,
którym objęte mają zostać instalacje OZE, które po raz pierwszy wyprodukują
energię elektryczną począwszy od 1 stycznia 2016 roku. Instalacjom, które rozpoczęły produkcję energii przed tą datą, pozostawiono możliwość wyboru pozostania
8

9
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Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625
z późn. zm.
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2604 [dostęp: 27.02.2015].
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w dotychczasowym systemie wsparcia opartym na świadectwach pochodzenia lub
przejścia do systemu aukcyjnego.

4.1. Ocena zgodności systemu aukcyjnego

Zgodnie z art. 72 Projektu Rada Ministrów każdego roku będzie określać maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która
może zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym roku kalendarzowym. Aukcje
będą się odbywać w oparciu o mechanizm cen referencyjnych, czyli maksymalnych
cen wyrażonych w złotych za 1 MWh, za jaką energia może zostać sprzedana przez
wytwórców w drodze aukcji. W składanych ofertach wytwórcy będą deklarować ilość
energii, jaką zobowiązują się wytworzyć, oraz cenę, po jakiej gotowi są sprzedać
wytworzoną energię. Aukcję wygrywa podmiot, który zaoferuje najniższe stawki.
Projekt ustawy zakłada oddzielne przeprowadzanie aukcji w instalacjach o łącznej
mocy zainstalowanej do 1 MW oraz powyżej 1 MW. Aukcje będą przeprowadzane
oddzielnie dla różnych technologii wytwarzania energii z uwagi na różnice dotyczące
m.in. efektywności czy kosztów operacyjnych poszczególnych technologii wytwarzania. Wsparcie udzielane jest na okres 15 lat, tzn. podmioty wyznaczone na sprzedawców zobowiązanych są zobligowane do zakupu energii w ilości oraz po cenie,
jaką wytwórca, który wygrał aukcję, zadeklarował w swojej ofercie. Koszty zakupu
ponoszone w związku z realizacją obowiązku sprzedawcy zobowiązanego uwzględnia
się w kalkulacji cen ustalanych w taryfie tego sprzedawcy. W przypadku zaistnienia
tzw. ujemnego salda, obliczonego jako różnica między wartością sprzedaży energii
elektrycznej a wartością tej energii elektrycznej ustaloną na podstawie ceny zawartej
w ofercie wytwórcy, która wygrała aukcję, sprzedawca zobowiązany otrzyma z tego
tytułu rekompensatę przez powołaną do tego celu instytucję – Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. (OREO S.A.). Środki na pokrycie ujemnego salda
mają pochodzić z opłaty OZE obliczanej jako iloczyn stawki jednostkowej opłaty
OZE i ilości energii pobranej z sieci i zużytej przez odbiorców końcowych. Art. 39
Projektu określa maksymalną wysokość pomocy publicznej, jaką otrzymać może
wytwórca energii z OZE, która nie może przekroczyć różnicy między wartością stanowiącą iloczyn ceny referencyjnej, obowiązującej w dniu złożenia oferty, i ilości
energii elektrycznej wytworzonej w tej instalacji w okresie 15 lat a przychodami ze
sprzedaży tej samej ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w tej instalacji liczonymi po średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej na
rynku konkurencyjnym, obowiązującej w dniu złożenia oferty.
Analizując opisany powyżej system w kontekście kryteriów pomocy publicznej,
należy uznać, że wszystkie wymagane przesłanki z art. 107 ust. 1 TFUE są spełnione
łącznie. Po pierwsze, w przypadku zaistnienia ujemnego salda jego pokrycie ze środków zarządzanych przez OREO S.A. będzie równoznaczne z przekazaniem zasobów
państwowych. Ujemne saldo pokrywane ma być z opłaty OZE pobieranej bezpośrednio od odbiorców końcowych, a beneficjentami zgromadzonych środków mają być
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podmioty pełniące rolę sprzedawcy zobowiązanego, zobligowane do zakupu energii
wytworzonej z OZE. Przepływy pieniężne z tego tytułu będą miały charakter redystrybucji środków finansowych pomiędzy dwoma podmiotami prywatnymi, w którą
zaangażowany będzie podmiot państwowy, tj. OREO S.A. W projekcie zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE,
Komisja wskazuje, że przekazaniem zasobów państwowych nie będzie „bezpośredni
przepływ środków finansowych od jednego podmiotu prywatnego do drugiego, bez
udziału podmiotu publicznego lub prywatnego wyznaczonego przez państwo do
celów zarządzania takim przekazaniem”10. A contrario do stanowiska Komisji, zarządzanie przez OREO S.A. wpływami z opłaty OZE należy uznać za przekazanie
zasobów państwowych. Funkcjonowanie systemu aukcyjnego zostało przedstawione
na schemacie nr 2.
Schemat 2 Funkcjonowanie aukcyjnego systemu wsparcia

Opłata
OZE
Wytwórca
energii z OZE

Płatnik opłaty
OZE (OSD/OSP)
Środki uzyskane
z opłaty OZE
Redystrybucja
środków fin.

OREO S.A.

Sprzedaż
energii

Pokrycie
ujemnego salda

Gw
ar
sp anc
rz ja
ed ce
aż ny
y

Prezes URE

Przeds. energ.
z art. 95 ust 3
pkt 2 i 3

Odbiorcy
końcowi

PLN

Sprzedawca
zobowiązany

Źródło: Opracowanie własne.

Po drugie, ceny możliwe do uzyskania w wyniku wygrania aukcji z założenia mają
pokrywać koszty produkcji energii w danej technologii oraz zapewniać rozsądny
zwrot z inwestycji. Biorąc pod uwagę, że koszty produkcji energii z OZE są wyższe w porównaniu do kosztów wytwarzania energii w źródłach konwencjonalnych,
ceny uzyskiwane w drodze aukcji muszą być wyższe niż cena energii na rynku konkurencyjnym. Stanowi to bez wątpienia korzyść ekonomiczną, której podmiot nie
uzyskałby działając poza systemem wsparcia. Po trzecie, spełnione jest kryterium
selektywności, gdyż wsparciem mogą zostać objęte tylko podmioty uprawnione do
wzięcia udziału w aukcjach. Po czwarte, na rynku energii istnieje wymiana handlowa
między Polską a innymi państwami członkowskimi, dlatego nie można wykluczyć
potencjalnego wpływu udzielanego wsparcia na konkurencję i wymianę handlową,
10
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http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_state_aid_notion/draft_guidance_pl.pdf
[dostęp: 27.02.2015].

Analiza ustawy o odnawialnych źródłach energii…

gdyż udzielenie gwarancji sprzedaży energii po cenach wyższych niż obowiązujące na
rynku może przyczynić się do uprzywilejowania wytwórców otrzymujących wsparcie
w stosunku do ich konkurentów.
W dalszej kolejności trzeba zatem przeanalizować, czy system aukcyjny może
zostać uznany za dozwoloną formę pomocy publicznej. W ocenach skutków regulacji koszty projektowanego systemu wsparcia zdecydowanie przewyższają próg
150 mln EUR określony w rozporządzeniu Komisji 651/2014, co wyłącza możliwość stosowania przepisów tego rozporządzenia i tym samym możliwość zwolnienia
z obowiązku notyfikacji programu pomocy publicznej (patrz tabela nr 3).
Tabela 3 Prognozowany łączny koszt wsparcia do roku 2020
w ramach zoptymalizowanego mechanizmu wsparcia dla OZE
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Prognoza ilości energii
elektrycznej objętej
mechanizmem wsparcia dla OZE [GWh]

19 823

22 171

24 603

27 112

29 714

32 408

Prognozowany koszt
wsparcia dla OZE
[mln zł]

3 700

3 838

3 954

4 047

4 061

4 053

Źródło: Ocena skutków regulacji projektu ustawy o OZE.

Należy sięgnąć więc do wytycznych Komisji w sprawie pomocy państwa na
ochronę środowiska i cele związane w latach 2014-2020, gdzie zostały przedstawione
kryteria, którymi będzie kierować się Komisja, oceniając, czy pomoc publiczna jest
zgodna z rynkiem wewnętrznym. W wytycznych Komisja wskazuje, że instrumenty
rynkowe, takie jak aukcje czy procedura przetargowa zgodna z zasadami konkurencji
otwarta dla wszystkich producentów wytwarzających energię elektryczną z OZE, są
pożądanymi formami przyznawania wsparcia, pozwalającymi jednocześnie zapewnić
ograniczenie dotacji do minimum. Ponadto jednym z warunków, jakie nowe programy muszą spełniać od dnia 1 stycznia 2016 roku, jest udzielanie pomocy jako
premii w uzupełnieniu do ceny rynkowej, w jakiej wytwórcy sprzedają swoją energię
elektryczną bezpośrednio na rynku, a właśnie w ten sposób wyznaczono maksymalny pułap pomocy publicznej w projekcie ustawy, w przytaczanym już wyżej art.
39. Skonstruowany w ten sposób system wsparcia powinien zatem otrzymać aprobatę
Komisji. Jedyną wątpliwość można mieć co do okresu, na który wsparcie jest przyznawane. Zwycięzca aukcji otrzymuje gwarancję sprzedaży energii po cenie, którą
zaoferował w aukcji, przez okres 15 lat, podczas gdy Komisja będzie zatwierdzać
programy pomocy na okres nie dłuższy niż 10 lat. Po upływie tego czasu państwo
członkowskie może jednak ponownie zgłosić środek, jeśli dokona ponownej oceny
jego adekwatności.
W swojej konstrukcji proponowany system wsparcia jest zbliżony do holenderskiego programu pomocy publicznej SDE+, wprowadzonego w życie w 2011 roku,
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który stanowi kontynuację notyfikowanego Komisji Europejskiej programu SDE.
W poniższej tabeli zamieszczono porównanie obu tych systemów:
Tabela 4 Porównanie projektu ustawy o OZE
i holenderskiego systemu wsparcia SDE+

Projekt ustawy o OZE
Mechanizm
wsparcia

Wysokość
wsparcia
Okres
wsparcia

Ceny

Limit
wsparcia

System aukcyjny

SDE+
Feed-in-premium

Gwarancja sprzedaży wytworzo- Różnica między średnim kosztem
nej energii po cenie przedstawionej energii OZE a średnim kosztem enerw ofercie, która wygrała aukcję
gii konwencjonalnej
5, 12 lub 15 lat (w zależności od
15 lat
technologii)
- Ceny referencyjne wyznaczające - Ceny wyznaczają akceptowalny
górny pułap, po jakiej energia może koszt technologii, któr y wzrasta
być sprzedana
w kolejnych fazach przetargu
- Zróżnicowanie cen w zależności od - Zróżnicowanie cen w zależności od
technologii
technologii
Agencja rządowa (Netherlands Enterprise Agency) wyznacza maksymalną
Rada Ministrów w drodze rozpowartość wsparcia na podstawie mocy
rządzenia określa maksymalną ilość
instalacji i jej produkt ywności.
energii z OZE, która może zostać
Kolejne fazy przetargu uruchamiane
sprzedana w drodze aukcji w roku
są aż do momentu wyczerpania
kalendarzowym
budżetu przewidzianego na dany
rok.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie SDE+ Instructions on how to apply for a subsidy
for the production of renewable energy, http://english.rvo.nl/sites/default/files/2014/04/Brochure%20SDE%2B%202014.pdf [dostęp: 27.02.2015].

Na podstawie podobieństw między dwoma opisanymi wyżej systemami wsparcia można zatem wnioskować, że w przypadku notyfikowania systemu wsparcia do
Komisji, w zakresie przepisów odnoszących się do systemu aukcyjnego, zostanie on
zatwierdzony.

4.2 Zielone certyfikaty
Dla instalacji, które po raz pierwszy wytworzyły energię elektryczną przed 1 stycznia 2016 roku, projekt ustawy przewiduje możliwość pozostania w dotychczasowym
systemie wsparcia, opartym na świadectwach pochodzenia, potocznie nazywanym
systemem „zielonych certyfikatów”. Wprowadza do niego jednak kilka istotnych
modyfikacji. Po pierwsze, od 1 stycznia 2016 roku wsparcie utracą elektrownie wodne
o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 5 MW. Po drugie, do energii elektrycznej
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wytworzonej w instalacjach spalania wielopaliwowego (tj. instalacje współspalające
biomasę z paliwami kopalnymi) zostanie zastosowany współczynnik korygujący 0,5,
czyli za 1 MWh wyprodukowanej energii wytwórca otrzyma 0,5 zielonego certyfikatu. Wsparcie dla instalacji spalania wielopaliwowego zostało ograniczone w czasie
do końca 2020 roku. Po trzecie, wprowadzono ogólne ograniczenie czasowe udzielanego wsparcia – świadectwa pochodzenia będą przysługiwać przez okres kolejnych
15 lat, licząc od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii w instalacji OZE.
Analizując system zielonych certyfikatów w świetle przepisów o pomocy publicznej, bez wątpienia spełnia on przesłanki uzyskania korzyści i selektywności.
Świadectwa pochodzenia są przedmiotem obrotu na giełdzie towarowej, a więc
poprzez ich sprzedaż przynoszą korzyść podmiotom, którym zostały wydane.
Ponadto stworzenie obowiązku umorzenia określonej ilości zielonych certyfikatów przez dostawców energii kreuje popyt na zielone certyfikaty i przyczynia się
do osiągnięcia dodatkowego przychodu przez wytwórców zielonej energii. Nie
budzi również wątpliwości spełnienie przesłanki wpływu na konkurencję i wymianę
handlową, gdyż przyznanie producentom energii z OZE certyfikatów wzmacnia ich pozycję na rynku unijnym w stosunku do podmiotów konkurencyjnych.
Oprócz tego, nie należy zapominać, że sama energia elektryczna objęta wsparciem w postaci certyfikatów może być przedmiotem handlu na rynku wewnątrzunijnym, a więc wydawanie w jednym państwie członkowskim certyfikatów może
postawić w uprzywilejowanej pozycji podmioty z tego państwa w wymianie handlowej w obrębie Wspólnoty. Najbardziej dyskusyjna okazuje się ocena przesłanki
przekazania zasobów państwowych. W polskim systemie świadectwa pochodzenia
wydawane przez Prezesa URE stanowią jedynie urzędowe zaświadczenie o ilości
wytworzonej energii z OZE – Prezes URE nie nadzoruje, ani w żaden sposób nie
uczestniczy w transferze środków związanych z przyznaniem uprawnionym podmiotom świadectw pochodzenia. W tym miejscu należy przytoczyć jeszcze orzeczenie TSUE w sprawie PreussenElektra11 odnoszące się do kwestii obowiązku zakupu
energii elektrycznej wytworzonej z OZE, który w projekcie ustawy został nałożony
na sprzedawcę zobowiązanego:
„uregulowania państwa członkowskiego, na mocy których (...) prywatne przedsiębiorstwa zajmujące się zaopatrzeniem w energię elektryczną są zobowiązane do zakupu
energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii na terenie ich strefy
zaopatrzenia (...) nie stanowią pomocy publicznej w rozumieniu art. 92 ust. 1 traktatu
WE.” [obecnie art. 107 ust. 1 TFUE].

Ostatnią do rozstrzygnięcia kwestią jest rola NFOŚiGW. Przedsiębiorstwa zobowiązane do umorzenia określonej ilości świadectw pochodzenia mogą zwolnić się
z tego obowiązku poprzez wniesienie opłaty zastępczej do Funduszu, co stanowi
jego przychód. Środki trafiające do Funduszu nie są jednak przekazywane zwrotnie
do systemu i nie pełnią funkcji kompensującej dla podmiotów zobowiązanych, dla11

Wyrok TSUE z 13 marca 2001 r. w sprawie C-379/98 PreussenElektra, Zb. Orz. 2001, s. I-2099,
pkt 66. [dostęp: 27.02.2015]
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tego NFOŚiGW nie odgrywa roli organu odpowiedzialnego za redystrybucję trafiających do niego środków.
Schemat 3 Funkcjonowanie systemu wsparcia w postaci świadectw pochodzenia
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Źródło: Opracowanie własne.

Powyższa analiza wskazuje zatem, że środki wykorzystywane w systemie wsparcia
opartym na zielonych certyfikatach nie mają charakteru publicznego, a więc przesłanka przekazania zasobów państwowych nie jest spełniona i tym samym brak jest
podstaw prawnych do uznania systemu zielonych certyfikatów za pomoc publiczną.

4.3. Ocena wsparcia – aspekty finansowe
W analizach prawnych dotyczących pomocy publicznej często pomija się aspekty
finansowe, które służą ocenie, czy nie doszło do nadwsparcia dla indywidualnych
instalacji. Rozstrzygnięcie tej kwestii należy bez wątpienia do najtrudniejszych zagadnień z uwagi na nieostre kryteria oceny, niedoskonałości prognozowania przepływów
pieniężnych w modelach finansowych oraz problemy z porównywalnością. Nadwsparcie w sektorze energetycznym można zdefiniować jako pewien stan faktyczny,
którego następstwem jest zawyżona wewnętrzna stopa zwrotu (IRR – internal rate of
return) w stosunku do zwyczajnej wartości dla odpowiedniej technologii produkcji energii12. Przy ocenie, czy doszło do nadwsparcia, można posłużyć się również
innymi miernikami, jak np. wartością bieżącą netto (NPV – net present value). Porównanie rentowności powinno odbywać się na dwóch płaszczyznach:
• w ramach instalacji wytwarzających energię przy wykorzystaniu porównywalnych
technologii funkcjonujących w obrębie krajowego systemu wsparcia
12
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• w ramach instalacji wykorzystujących takie same technologie w różnych krajach
członkowskich Unii Europejskiej, a szczególnie krajach o tożsamych formach
przyznawania mechanizmów wsparcia.
Porównania na wskazanych płaszczyznach można przeprowadzić przy wykorzystaniu benchmarków poprzez wybór jednego bądź kilku wskaźników finansowych
i opracowanie jednolitej metodologii ich obliczania. W przypadku porównań między
różnymi technologiami funkcjonującymi w obrębie kraju pozwoli to odpowiedzieć
na pytanie, czy żadna z technologii nie jest faworyzowana w stosunku do innych.
Natomiast jeżeli chodzi o porównania między krajami, to przeprowadzenie takiego
porównania pozwoli ocenić efektywność udzielanego wsparcia – jeżeli okaże się, że
w przypadku identycznych systemów wsparcia i technologii stosowanych do wytwarzania energii wysokość wsparcia będzie się znacząco różnić, będzie to oznaczało
powstanie luki efektywności tam, gdzie wsparcie jest większe. W przypadku projektu
ustawy o OZE o pierwszych porównaniach będzie można mówić dopiero wtedy,
kiedy zostaną ogłoszone ceny na poszczególne aukcje.

5. Podsumowanie
Analiza przepisów unijnych zawartych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, rozporządzeniach i wytycznych Komisji oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazuje na to, że zawarty w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii system wsparcia spełnia wszystkie przesłanki pozwalające
uznać go za pomoc publiczną. Zaproponowany system wsparcia nie kwalifikuje się
do zwolnienia z obowiązku jego notyfikacji Komisji. W związku z tym, biorąc pod
uwagę fakt, że omawiany projekt ustawy został ostatecznie przyjęty w nieznacznie
zmienionym stanie 20 lutego 2015 roku, polskie władze niezwłocznie powinny podjąć niezbędne kroki mające na celu poinformowanie o tym Komisji Europejskiej, tak
żeby wdrożenie systemu przebiegło płynnie i bez opóźnień, co pozwoli na uniknięcie
niepewności na rynku i pozwoli na uruchomienie inwestycji w nowe moce wytwórcze, niezbędnych do wypełnienia celów wyznaczonych przez Unię Europejską.
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Dawid Kobiałko
LEGAL ANALYSIS OF RENEWABLE ENERGY LAW ADOPTED IN 2015 IN THE
LIGHT OF EUROPEAN UNION STATE AID REGULATIONS

Summary
The aim of this paper is to conduct analysis of renewable energy law adopted in
Poland on February 20, 2015 from the point of view of European Union regulations
concerning state aid. Author presented general rules connected with granting state
aid and the most important jurisprudence of Court of Justice of the European
Union having impact on energy sector. Then, hierarchy and decision rules were
established that can be used in order to state which specified act is applicable. After
highlighting the current situation of the Polish renewable energy market, author has
proceeded with detailed analysis of articles of renewable energy law. On the field of
newly adopted law two support schemes are available – auction system and energy
certificates. Each of the schemes was assessed separately taking into consideration
4 criteria that can be found in Treaty on the Functioning of the European Union:
selectivity, economic benefit, impact on competitiveness on the market and transfer
of public funding. Fulfillment of all these conditions means that support scheme
constitutes state aid and cannot be implemented unless stated otherwise after meeting further conditions. Based on those criteria energy certificates support scheme
should not be considered as state aid as there is no transfer of public funding. As
for the auction system, it meets all the criteria and for that reason should be notified to the European Commission and can be implemented only after receiving
Commission’s approval.

Key words
renewable energy, RES, support scheme, state aid.
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GLOSA DO WYROKU SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 21 STYCZNIA 2009 R.,
SYGN. AKT II KK 197/08
„Dysponowanie środkiem odurzającym lub substancją psychotropową związane
z ich zażywaniem albo z zamiarem niezwłocznego zażycia przez osobę dysponującą nimi,
nie jest ich posiadaniem w rozumieniu art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179 poz. 1485 ze zm.)”.
W glosowanym wyroku, wydanym na skutek skierowania przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 § 1 k.p.k., Sąd Najwyższy podjął ważką próbę
wytyczenia granic odpowiedzialności karnej za posiadanie środka odurzającego lub
substancji psychotropowej. Niezwykle istotne w omawianym względzie stało się znalezienie czytelnej dystynkcji pomiędzy niekaralnym, na gruncie obecnie obowiązującej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii1, zażywaniem
(używaniem) narkotyku i zakresem czynności, jakie osoba zażywająca (używająca)
narkotyk podejmuje w związku z takim zażyciem (użyciem)2, a karalnym posiadaniem, będącym pewnego rodzaju stanem, w rozumieniu art. 62 ust. 1 NarkU.
Stan faktyczny sprawy był następujący. Oskarżony, odbywający w czasie popełnienia przypisanego mu czynu zasadniczą służbę wojskową, przybył do dyskoteki, gdzie
przez nieustalonego mężczyznę został poczęstowany dwukrotnie „lufką” marihuany.
Mężczyzna ten nabijał „lufkę”, którą następnie obaj wypalali, przekazując ją sobie
wzajemnie. Po powrocie do jednostki wojskowej oskarżony został poddany badaniu
narkotestem, który wykazał, że mężczyzna znajduje się w stanie po użyciu środka
odurzającego. Powyższe doprowadziło do przedstawienia oskarżonemu zarzutu
posiadania, wbrew przepisom ustawy, środka odurzającego o nieustalonej ilości, co
stanowiło wypadek mniejszej wagi (art. 62 ust. 3 w zw. z art. 62 ust 1 NarkU),
a następnie skazania go za ten czyn. Wyrok sądu I instancji nie został zaskarżony
przez żadną ze stron postępowania, w wyniku czego uprawomocnił się. Kasację od
1
2

Dz.U. Nr 179 poz. 1485 ze zm.; dalej jako: „NarkU”.
Przy czym czynności te – jak trafnie podniósł Sąd Najwyższy w glosowanym orzeczeniu –
„przecież zawsze nierozerwalnie wiążą się z jakąś formą »posiadania«, »dysponowania«, »dzierżenia«, czy po prostu »trzymania« tego środka (substancji)”.
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powyższego orzeczenia wywiódł, jak wskazano, Prokurator Generalny, podnosząc
w niej zarzut rażącego i mającego wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, tj. art. 62 ust. 3 w zw. z art. 62 ust. 1 NarkU, polegającego na błędnej
wykładni wskazanych powyżej przepisów poprzez przyjęcie, że chwilowe posiadanie
środka odurzającego związane z jego użyciem wyczerpuje znamiona określonego
w tym przepisie czynu zabronionego. W wyniku rozpoznania kasacji Sąd Najwyższy
uchylił zaskarżony kasacją wyrok Sądu Rejonowego i uniewinnił oskarżonego od
przestępstwa przypisanego mu zaskarżonym wyrokiem.
Przed przejściem do meritum należy zważyć, że w momencie powstawania
niniejszej glosy w obrocie prawnym istniały już inne judykaty, które jednoznacznie kontestowały zapatrywanie wyrażone przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia
21 stycznia 2009 r., sygn. II KK 197/08. Przede wszystkim uwagę należy zwrócić
na stanowisko przedstawione w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego
z dnia 27 stycznia 2011 r., sygn. I KZP 24/103, w której sfomułowano całkowicie
odmienną tezę4. Wskazana powyżej uchwała została wydana na skutek skierowania
przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wniosku w trybie art. 60 § 1 ustawy
z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym5 o podjęcie w składzie siedmiu
sędziów SN uchwały mającej na celu rozstrzygnięcie występujących w orzecznictwie
SN i sądów powszechnych rozbieżności w wykładni prawa dotyczących tego, czy
posiadanie środka odurzającego lub substancji psychotropowej związane z jego zażywaniem lub zamiarem zażycia (na własny użytek) stanowi realizację znamion typu
czynu zabronionego z art. 62 NarkU. Uchwała z dnia 27 stycznia 2011 r. stanowiła
podsumowanie stanowisk w omawianej kwestii, które pojawiły się w judykaturze do
momentu jej wydania, wskazując zarówno na poglądy zbieżne z zapatrywaniem wyrażonym w glosowanym wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2009 r.6, jak
i stanowiska całkowicie odmienne7, a w konsekwencji – wydaje się – przecinając spór
3
4

5
6

7
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OSNKW 2011 nr 1, poz. 2.
Teza ta miała następujące brzmienie: „posiadaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej w rozumieniu art. 62 ustawy z dnia 21 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179 poz. 1485 ze zm.) jest każde władanie takim środkiem lub substancją, a więc
także związane z jego użyciem lub zamiarem użycia”.
Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 499.
Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 17 listopada 2005 r., II AKa 288/05, OSA 2006, nr 5, poz. 26,
s. 16, a także, oprócz glosowanego wyroku SN z dnia 21 stycznia 2009 r., sygn. II KK 197/08,
wyrok SA w Katowicach z dnia 15 stycznia 2009 r., sygn. II AKa 249/08, KZS 2009, z. 1,
poz. 10 oraz wyrok SN z dnia 15 stycznia 2010 r., V KK 363/09, BPK 2010, nr 2, poz. 1.2.5.
W orzeczeniach tych podkreślono, że krótkotrwałe posiadanie środka odurzającego w związku
z jego użyciem nie jest czynem karalnym w rozumieniu art. 62 ust. 1 NarkU, albowiem nie jest
możliwe zażycie narkotyku bez jego uprzedniego posiadania, a poza zakresem kryminalizacji
jest sama czynność zażywania narkotyków i stąd związana z nią zawsze jakaś forma dzierżenia,
posiadania czy dysponowania narkotykiem nie może być traktowana jako posiadanie w rozumieniu art. 62 NarkU.
Wyrok SA w Lublinie z dnia 13 marca 2007 r., sygn. II AKa 28/07, KZS 2007, z. 9, poz. 74;
postanowienie SN z dnia 28 października 2009 r., sygn. I KZP 22/09, OSNKW 2009, z. 12,
poz. 103. W powołanych judykatach z kolei jednoznacznie wskazano, iż posiadanie środka
odurzającego lub substancji psychotropowej jest karalne bez względu na cel tego posiadania.

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2009 r., sygn. akt II KK 197/08

interpretacyjny dotyczący zagadnienia podniesionego we wskazanych judykatach.
Jakkolwiek niniejsze opracowanie nie stanowi glosy do uchwały Sądu Najwyższego
z dnia 27 stycznia 2011 r., lecz do wyroku tego Sądu z dnia 21 stycznia 2009 r., należało poczynić pewne zastrzeżenia, mające na celu przybliżenie czytelnikowi zupełnego obrazu sytuacji, która wytworzyła się na tle interpretacji znamienia posiadania
z art. 62 ust. 1 NarkU.
Z powyższych względów trzeba też wskazać, że glosowane orzeczenie spotkało
się już także z wieloma komentarzami przedstawicieli piśmiennictwa – tak pozytywnymi, jak i negatywnymi. W szczególności należy wskazać na opracowania
M. Gabriela-Węglowskiego8, W. Marcinkowskiego9, K. Krajewskiego10, W. Radeckiego11 czy S. Bańki12. Powołani autorzy w wyczerpujący sposób przedstawili argumenty przemawiające zarówno za stanowiskiem wyrażonym przez Sąd Najwyższy
w glosowanym orzeczeniu, jak i przeciw takiemu zapatrywaniu, jednocześnie wyrażając własny pogląd, w szczególności co do tego, jak wykładnia przepisu art. 62 ust.
1 NarkU może wpłynąć na faktyczną karalność tego, co niekaralne, tj. zażywania
(używania) środków odurzających lub substancji psychotropowych. Stąd też rozważania zawarte w niniejszej glosie, nie stanowiąc li tylko powtórzenia tego, co zostało
już utrwalone na piśmie, zostaną skupione na nieco innej kwestii, a mianowicie
sposobie przeprowadzenia wykładni pojęcia posiadania, którym posługuje się art. 62
ust. 1 NarkU, a które to pojęcie stanowi znamię czynu zabronionego stypizowanego
w tym przepisie. Już w tym miejscu należy zauważyć, że wskazany powyżej sposób
przeprowadzenia tej wykładni może budzić uzasadnione wątpliwości z punktu widzenia poprawności przyjętych metod interpretacyjnych.
Doktryna i judykatura prawa karnego w sposób jednoznaczny opowiadają się za
tzw. prymatem wykładni językowej13. W tej metodzie wykładni upatruje się szczególnej gwarancji dla realizacji węzłowej dla prawa karnego zasady nullum crimen sine
lege14. Wykładnia językowa zakłada szereg instrumentów interpretacyjnych, służących
ustaleniu znaczenia wykładanego przepisu w oparciu o język potoczny (powszechny),
8

9

10

11

12

13

14

M. Gabriel-Węglowski, Glosa do wyroku SN z dnia 21 stycznia 2009 r., II KK 197/08, LEX/el.
2009, nr 100478 – częściowo krytyczna.
W. Marcinkowski, Glosa do wyroku SN z dnia 21 stycznia 2009 r., II KK 197/08, WPP 2009
nr 2, s. 134-139 – częściowo krytyczna.
K. Krajewski, Glosa do wyroku SN z dnia 21 stycznia 2009 r., II KK 197/08, PiP 2009 nr 11,
s. 130-135 – aprobująca.
W. Radecki, Glosa do wyroku SN z dnia 21 stycznia 2009 r., II KK 197/08, OSP 2009 nr 11
– aprobująca.
S. Bańko, Glosa do wyroku SN z dnia 21 stycznia 2009 r., II KK 197/08, Kw. Pr. Pub. 2010
nr 4, s. 119-130 – krytyczna.
Zob. chociażby uchwała SN z dnia 22 listopada 2002 r., sygn. I KZP 41/02, OSNKW 2003,
z. 1-2, poz. 4; postanowienie SN z dnia 25 października 2007 r., sygn. I KZP 32/07, OSNKW
2007, z. 12, poz. 89.
L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2011, s. 33. Zob. także A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część
ogólna. Komentarz, t. 1, Kraków 2004, s. 57-59; J. Wyrębak, Zasada nullum crimen sine lege
a wykładnia prawa (ze szczególnym uwzględnieniem pozycji metody językowej), Przegląd Sejmowy
2009 nr 1, s. 85-86 i cyt. tam literatura.
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prawny i prawniczy, a także za pomocą szczególnych dyrektyw interpretacyjnych,
takich jak zakaz wykładni synonimicznej i homonimicznej, regułę per non est, czy
też zasadę lege non distinguente15. Odstąpienie od rezultatu wykładni językowej jest
dopuszczalne w enumeratywnie wyliczanych w orzecznictwie wypadkach, tj. wówczas, gdy (1) rezultat wykładni językowej jest sprzeczny z fundamentalnymi wartościami konstytucyjnymi, (2) prowadzi do rozstrzygnięcia, które w świetle powszechnie
akceptowanych wartości musi zostać uznane za rażąco niesłuszne, niesprawiedliwe,
nieracjonalne lub niweczące ratio legis interpretowanego przepisu, (3) prowadzi ad
absurdum lub też (4) w sytuacji oczywistego błędu legislacyjnego16.
W tym miejscu należy zaś zauważyć, że znamię posiadania, którym posługuje się
przepis art. 62 ust. 1 NarkU, można odczytywać jako tzw. klauzulę normatywną,
która czyni powołaną jednostkę aktu prawnego tzw. przepisem blankietowym niewłaściwym17. Dzieje się tak, albowiem pojęcie posiadania zostało zdefiniowane w przepisach prawa (a właściwie zdefiniowano pojęcia posiadacza samoistnego i zależnego –
zob. art. 336 k.c., przy czym posiadacz samoistny i zależny posiada „samoistnie” lub
„zależnie”, stąd z art. 366 k.c. można wyprowadzić definicję posiadania; pojęcie posiadania zostało użyte przez ustawodawcę jako nazwa tytułu IV księgi II k.c.). Wydaje
się, że Sąd Najwyższy w uzasadnieniu glosowanego orzeczenia zauważył tę kwestię,
jednakże nie wypowiedział tego wprost. Z podniesionym zagadnieniem wiążą się
natomiast niebagatelne konsekwencje – tak z punktu widzenia prawidłowej wykładni
przepisu art. 62 ust. 1 NarkU, jak i sposobu dojścia do rozstrzygnięcia, jakie Sąd
Najwyższy podjął w glosowanym wyroku.
W kontekście powyższych zastrzeżeń zaskakujący może wydawać się tok wywodu
zaprezentowanego w uzasadnieniu komentowanego rozstrzygnięcia. Sąd Najwyższy
rozpoczyna bowiem rozważania w kwestii wykładni przepisu art. 62 ust. 1 NarkU
„od odtworzenia historycznych uwarunkowań, które spowodowały takie jak obecnie
ukształtowanie treści tego przepisu”. Stanowi to raczej odwołanie się do argumentów
o charakterze celowościowym aniżeli językowym, co zostanie podniesione jeszcze
w dalszej części niniejszego opracowania.
Dopiero w następnym kroku Sąd Najwyższy podejmuje próbę dokonania
wykładni językowej omawianego przepisu. W tym celu odwołuje się do reguł języka
potocznego (powszechnego), próbując ustalić znaczenie terminu posiadać na podstawie „sensu słownikowego interpretowanego zwrotu”. Należy wskazać, że zaprezentowany przez Sąd Najwyższy sposób dokonywania wykładni należy uznać za niewłaściwy. Po pierwsze, słownikowa analiza terminu posiadać prowadzi organ interpretujący
15

16

17
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A. Bielska-Brodziak, S. Tkacz, Z. Tobor, Kilka uwag o wykładni prawa karnego, Studia Prawnicze
2009, z. 3 (181), s. 111. Zob. także postanowienie SN z dnia 25 października 2007 r., sygn.
I KZP 32/07, OSNKW 2007, z. 12, poz. 89.
Zob. chociażby uchwała SN z dnia 22 czerwca 1999 r., sygn. I KZP 18/99, OSNKW 1999 nr
7-8, s. 38; wyrok SA we Wrocławiu z dnia 17 października 2007 r., II Aka 277/07, OSA 2008
nr 10, poz. 46.
Zob. rozważania w tym zakresie M. Królikowski, w: M. Królikowski, R. Zawłocki Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1-31. Tom 1. Wyd. 3, Warszawa 2015, komentarz do art. 1
k.k., Legalis.
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do rozbieżnych rezultatów, a nie jednoznacznego wyniku wykładni. W konsekwencji,
Sąd Najwyższy w sposób arbitralny przyjął, że posiadać oznacza mieć, albowiem takie
znaczenie miałby nadawać temu pojęciu język ogólny, co z kolei miałoby pozostawać w zgodzie z zasadą leges ab omnibus intellegi debent (przepisy karne winny być
powszechnie zrozumiałe). Powyżej wspomniano jednak, że jedną z reguł wykładni
językowej jest zakaz wykładni homonimicznej, wedle której tym samym zwrotom nie
należy nadawać różnych znaczeń, a pojęcie posiadania z art. 62 ust. 1 NarkU można
odczytywać jako klauzulę blankietową. Co za tym idzie, proces wykładni językowej,
wsparty argumentem o charakterze systemowym, powinien prowadzić do rezultatu,
wedle którego posiadanie z art. 62 ust. NarkU jest tym samym, co posiadanie z art.
336 k.c. Niemniej, Sąd Najwyższy, pod pozorem przeprowadzenia wykładni językowej, dokonał czynności, którą można określić jako typowy przykład tzw. dictionary
shopping. Termin ten odwołuje się do zjawiska polegającego na poszukiwaniu przez
prawników, w procesie interpretacji prawa, jednoznaczności językowej wykładanego
pojęcia w słownikach języka ogólnego, podczas gdy tego rodzaju poszukiwania zwykle prowadzą do unaocznienia wieloznaczności interpretowanego terminu, a wybór
jednego spośród odnalezionych znaczeń językowych jawi się wówczas jako arbitralny18. Niebagatelną konsekwencją tego rodzaju działań staje się zaś przypadkowość
potencjalnych orzeczeń sądowych19.
Oczywiście autor niniejszego opracowania ma świadomość, iż w orzecznictwie
Sądu Najwyższego pojawiły się rozbieżne stanowiska odnośnie do tego, czy w procesie wykładni językowej pierwszeństwo winno mieć znaczenie interpretowanego
terminu zdefiniowane w innym akcie prawnym (niezależnie, czy bliskim systemowo,
np. regulującym kwestie zaliczające się do tożsamej gałęzi prawa, czy też nie)20, czy
też znaczenie wynikające z języka ogólnego (powszechnego)21. Niemniej, należy opowiedzieć się za ścisłym rozumieniem zakazu wykładni homonimicznej22, co można
18
19

20

21

22

A. Bielska-Brodziak, S. Tkacz, Z. Tobor, Kilka uwag…, dz. cyt., s. 113 i cyt. tam literatura.
Tamże. Zob. także P. Żmigrodzki, A. Bielska-Brodziak, Z. Tobor, Opis semantyczny leksemów
w słowniku ogólnym i jego doniosłość prawna, Język Polski 2008 nr 1.
Za tym stanowiskiem opowiedział się m.in. SA w Poznaniu w wyroku z dnia 14 lipca 2005 r.,
sygn. II AKa 155/05 (OSA 2006 nr 1, poz. 1), stwierdzając, że „Kodeks karny nie zawiera legalnej definicji pojęcia świadek, jednak to nie oznacza, że w tym przypadku pojęcie to zostało
użyte w znaczeniu potocznym (…). Prawidłowe ustalenie znaczenia pojęć użytych w art. 245
k.k. musi nastąpić na podstawie najbliższego systemowo aktu prawnego, jakim jest Kodeks
postępowania karnego” (zob. także wyrok SN z dnia 8 kwietnia 2002 r., sygn. V KKN 281/00,
OSNKW 2002 nr 7-8, poz. 56).
Takie zapatrywanie Sąd Najwyższy wyraził z kolei m.in. w uchwale z dnia 18 września 2001 r.,
sygn., I KZP 17/01 (OSNKW 2001 nr 11-12, poz. 91), stwierdzając, iż „przyjąć (…) należy,
że dla interpretacji określenia: »budowla« użytego w art. 163 § 1 pkt 2 k.k. nie może mieć
znaczenia definicja tego określenia zawarta w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, lecz
zgodnie z zasadą prymatu wykładni językowej przyjąć należy powszechne rozumienie tego
słowa, używane w języku potocznym oraz w słownikach języka polskiego” (pogrub. własne).
Prowadząc rozważania w kwestii tego zakazu, Sąd Najwyższy odwołał się w uzasadnieniu glosowanego wyroku wyłącznie do przepisów Kodeksu karnego, w których pojawiło się znamię
posiadania.
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wesprzeć założeniem racjonalności ustawodawcy, albowiem ustawodawca racjonalny
nie nadawałby tożsamym terminom różnych znaczeń, wyłączając wypadki wyraźnego
zdefiniowania danego pojęcia na potrzeby konkretnego aktu prawnego. Zakaz ten
obowiązuje zarówno w odniesieniu do aktów prawnych regulujących tę samą gałąź
prawa, jak i do pozostałych. Powyższe prowadzi do konkluzji, iż w wyniku przeprowadzenia wykładni językowej terminu posiadanie z art. 62 ust. 1 NarkU należałoby
przyjąć tożsame znaczenie tego pojęcia, co w art. 336 k.c.
W dalszej części uzasadnienia glosowanego orzeczenia Sąd Najwyższy zdaje się
dokonywać próby wykładni systemowej. Odwołuje się jednak wyłącznie do aktów
prawnych regulujących szeroko pojęte prawo karne, jakby nie zważając na to, że
główne dyrektywy wykładni systemowej to spójność i zupełność (niesprzeczność)
systemu prawa jako całości, a nie tylko spójność i zupełność danej dziedziny prawa.
Wobec tego należy przyjąć, że również i ten etap interpretacji pojęcia posiadania
został dokonany wadliwie.
Na koniec należy stwierdzić, że Sąd Najwyższy w istocie trafnie skonstatował,
iż dysponowanie środkiem odurzającym lub substancją psychotropową związane
z ich zażywaniem albo z zamiarem niezwłocznego zażycia przez osobę dysponującą nimi, nie może stanowić ich posiadania w rozumieniu art. 62 ust. 1 NarkU.
W mojej ocenie doszedł jednak do tej konkluzji, wadliwie przeprowadzając proces
wykładni pojęcia posiadania lub też niewłaściwie określając użytą przez siebie metodę
wykładni. Stało się tak jednak zapewne z uwagi na każdorazowe dążenie w orzecznictwie sądów karnych do zachowania prymatu wykładni językowej (a co za tym
idzie, interpretacji przepisów wyłącznie w oparciu o tę właśnie metodę wykładni), co
pokrywa się z jednoznacznym stanowiskiem doktryny w omawianej materii. Powyższe niekiedy zamyka drogę do przeprowadzenia interpretacji przepisu prawa karnego
inną metodą. Nic nie stało bowiem na przeszkodzie, aby Sąd Najwyższy doszedł do
tożsamych wniosków, co w glosowanym wyroku, wyraźnie jednak stwierdzając, iż
do takiej konstatacji prowadzi wykładnia celowościowa. Wydaje się jednak, iż obawa
przed tą metodą interpretacji przepisów prawa karnego wzięła górę i poprowadziła
Sąd Najwyższy do zaprezentowania argumentacji opartej na prymacie wykładni językowej, jednak mającej tyle słabych punktów, że w konsekwencji niemogącej się ostać.
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Michał Magdziak
COMMENTARY TO THE JUDGEMENT ISSUED BY THE SUPREME COURT
ON 21ST JANUARY 2009, FILE REF. NO. II KK 197/08

Summary
The commentator deals with the Supreme Court’s method of interpretation of
the phrase “possession”, which is a part of legal notation of a drug’s possession
crime. All in all, the author shows that the Supreme Court’s rulling was – to his
mind – correct but methods of interpretation which led judges to such conclusion
were not. The author noticed that commented judgement was not the newest one
which was concerned on that issue as well as many commentators had shown their
point of view concerning that rulling. However, at the same time the author focused on some other things that might be important on the point of correctness of
process of interpretation. It must be however stated that the primacy of language
interpretation which is very popular in the doctrine as well as judiciary of criminal
law in Poland cannot be a rule that makes other ways of interpretation forgotten. Sometimes, the same conclusion might be reached when we use other method
of interpretation than a linguistic one. The thing is to keep the rules of interpretation and not to allow modifying them in an unacceptable way, only for coming
to a predetermined conclusion. What is more and concerns the language interpretation method purely, is using by lawyers the dictionaries of universal language that
should be helpful in finding out the meaning of legal phrases. Such activity is not
correct, being called a dictionary shopping. Paradoxically, it leads to several, often
contradictory, conclusions rather than helps to interpret the legal phrase correctly.

Key words:
Supreme Court, judgement, commentary, possession, drug’s possession, interpretation, language interpretation, dictionary shopping doctrine, primacy of language
interpretation, blank, blank clause, criminal law, legal phrases, case law.
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