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WOLNOŚĆ I PRAWO A IDEAŁ WZAJEMNEJ ŻYCZLIWOŚCI 

Streszczenie 

Celem artykułu jest próba wykazania, że prawo nie wyklucza wolności. Ramy 
rozważań o wolności, wspólnocie i prawie wyznaczane są przez określoną, tj. oświece-
niową, tradycję intelektualną. W artykule analizie poddane zostają dwa rodzaje wspól-
not, które wyróżnia E.J. Weinrib. Pierwsza wspólnota byłaby zunifikowana na wzór 
państwa Platona. Drugi rodzaj wspólnot (zakorzeniony w myśli Arystotelesa) miałby 
cechować się istnieniem życzliwych relacji między zachowującymi znaczny stopień au-
tonomii jednostkami. W państwie Platona nie ma prawa, a w państwie Arystotelesa 
prawo ma organizować wspólnotę opartą na ćwiczeniu cnót i wzajemnej życzliwości. 
Który model pozostawia więcej wolności obywatelom? Prawo nie stoi w opozycji do 
wolności indywidualnej, gdy obywatele nie pragną tego prawa naruszać (prawo może 
nawet narzucać określoną moralność). Jednak państwo wolność ogranicza, gdy brakuje 
przestrzeni dla krytyki tego państwa, choćby było to państwo i prawo minimalne (w du-
chu liberalnym). W tym sensie państwo liberalne może mocniej ingerować w poczucie 
wolności niźli państwo paternalistyczne. 

Słowa kluczowe: Wolność, państwo, Platon, Arystoteles, sprawiedliwość korektywna 
i retrybutywna, filozofia prawa 
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Uwagi wprowadzające 

Celem artykułu jest próba wykazania, że prawo nie wyklucza wolności. 
Zakres regulacji prawnych nie ogranicza wolności jednostek, w pewnych aspek-
tach taką wolność poszerza. Oczywiście termin „wolność” nie jest jednoznaczny 
– punktem wyjścia będzie jednak wolność w tym sensie, które ukuli oświeceniowi 
intelektualiści czy reformatorzy, a które po wchłonięciu przez filozofię liberalną 
zdaje się dominować1. Wydaje się, że jeśli możliwe jest społeczeństwo bez prawa 
– to nie gwarantuje ono więcej wolności niż wspólnota, która wytworzyła gęstą 
sieć reguł. Nie chodzi jednak o stan przedpaństwowy – stan natury czy anarchii, 
o który chodziło T. Hobbesowi czy J.J. Russo, lecz o takie państwo bez prawa, 
które miało być państwem idealnym w starszych pracach Platona.

Warunkiem zachowania autonomii czy wolności jest to, by obywatele nie 
chcieli naruszać prawa2. Ktoś może naruszać prawo, mimo że faktycznie tego nie 
chce – jeśli uważam się za dobrego obywatela pragnę przestrzegać prawa, lecz 
niekiedy okoliczności zmuszają mnie (przez wzgląd na własne sumienie) do tego, 
by prawo łamać niejako wbrew pragnieniom. Inna jest postawa pospolitego mor-
dercy lub osoby unikającej uiszczania podatków dla własnej korzyści itp. (osoba 
taka pragnie łamać prawo), inna zaś legalisty zmuszonego przez okoliczności 
do naruszania rasistowskich regulacji (np. ratując czyjeś życie). Chodzi więc  
o to, by obywatele pozostawali z państwem w takiej relacji, by mogli mieć taką 
wolę, jaką chcą mieć, to znaczy czynić zgodnie z prawem to, co chcą chcieć czynić3. 

Czy wspólnota, której członkowie mimo istnienia prawa przewidującego 
surowe sankcje, gdyby prawa nie było i tak nie zmieniliby swojego sposobu życia 
(zachowania), pozostaje wspólnotą ludzi wolnych? Wydawałoby się, że odpo-
wiedź powinna być twierdząca. Można sądzić zatem, że liberalna koncepcja pań-

1 M. Małek, Liberalizm etyczny Johna Stuarta Milla. Współczesne ujęcia u Johna Graya i Petera 
Singera, Wrocław 2010, s. 39 i n.

2 Należy uprzedzić, że w zasadzie nie chodzi o to, by prawo obejmowało wyłącznie normy 
będące efektem związanego z rozumem praktycznym ustawodawstwa przez to niejako wewnętrz-
nego, a tylko nakazanego przez prawodawcę. Punktem odniesienia nie będzie (bezpośrednio) fi-
lozofia kantowska. Zob. szerzej: M. Szyszkowska, U źródeł współczesnej filozofii prawa i filozofii 
człowieka, Warszawa 1972, s. 59 i n.

3 Przykłady te nawiązują do koncepcji H. Frankfurt. Por. H. Frankfurt, Alternatywne możliwości 
i odpowiedzialność moralna, w: Filozofia moralności. Postanowienie i odpowiedzialność moralna, 
red. J. Hołówka, Warszawa 1997, s. 164 i n.; tenże, Wolność i pojęcie osoby, w: Filozofia moralno-
ści. Postanowienie i odpowiedzialność moralna..., s. 23 i n.; R. Young, Implikacje determinizmu, 
w: Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Warszawa 2009, s. 580.
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stwa minimalnego i prawa jako swoistej konstytucji wolności jest w najlepszym 
razie pewnym „oświeceniowym mitem”. Inna sprawa, że odrębne wizje państwa 
i prawa muszą proponować inne metody lojalności i zagwarantowania porządku 
społecznego – metodą może być uniformizacja i wychowanie lub ćwiczenie cnót 
i życzliwości wzajemnej. W tym sensie można przeciwstawić wizję państwa  
i prawa Platona z koncepcją Arystotelesa4, przy czym pierwsza koresponduje 
z XX-wieczną filozofią krytyczną. W artykule podjęta została próba odpowiedzi 
na następujące pytania: Czy prawo i wolność wykluczają się wzajemnie? Czy 
wolność w sensie liberalnym jest jedyną wartością, którą powinny realizować 
liberalne demokracje? Czy nakaz wzajemnej życzliwości jest podstawą wspól-
noty ludzi wolnych, i czy państwo powinno wspierać realizację takiego nakazu? 

Podstawowym ograniczeniem wolności jednostki jest fakt jej uwikłania  
w różnorakie stosunki z innymi ludźmi. Nawet najbardziej atomistyczna czy 
indywidualistyczna koncepcja społeczeństwa – do takich należeć będą koncepcje 
liberalne czy libertariańskie – musi zakładać zależność między społeczeństwem  
a rozwojem człowieka. Z jednej strony poza wspólnotą nie jest możliwa realizacja 
„wolności pozytywnej” czy „wolności do” – dobro i rozwój jednostki (osiąganie 
pełni człowieczeństwa – by nawiązać do Arystotelesa) wymaga istnienia społeczeń-
stwa i życia w jego ramach. Z drugiej strony wolność, pojmowana jako swoboda 
czynienia tego, co chce się czynić, wydaje się być ograniczona przez wspólnotę. 

Wolność jako wartość odgrywa szczególną rolę w tradycji filozofii liberal-
nej, zapoczątkowanej w nowożytności przez J. Locke’a, J. Milla czy J. Benthama. 
Każda z tych koncepcji, osadzona w idei umowy społecznej (woli powszechnej 
i „suwerenności ludu”), zakłada oparte na zgodzie (domniemane) podporząd-
kowanie się jednostek decyzjom wspólnoty. Filozofowie społeczni nurtu kon-
traktualistycznego generalnie przyjmują, że wolność możliwa jest jedynie we 
wspólnocie – państwie5. W naturze nie ma stanu wolności, tylko dowolność, 
natomiast relacje między ludźmi zależą od założeń co do ich natury (mogą być 
empatyczni i gotowi do współpracy albo wrodzy czy złośliwi i gotowi do wojny). 
Poza wspólnotą nie ma „prawdziwej” wolności tylko anarchia, wojna i pewna 
śmierć najsłabszych. Już Tomasz Hobbes dostrzegał faktyczne ograniczenia  

4 Dalsze cytowanie: Polityka Arystotelesa, Warszawa 1964, przekł. L. Piotrowicza; Państwo 
Platona, Warszawa 1958, przekł. W. Witwickiego oraz Polityk, Warszawa 1956, przekł. W. Wit-
wickiego. 

5 Szeroko na ten temat zwłaszcza w: W. Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna, Warszawa 
2009, s. 87 i n.; J. Kraus, The Limits of Hobbesian Contractarianism, Cambridge 2002, s. 2 i n.; 
H. Morris, Persons and Punishment, „The Monist” 1968, nr 52, s. 475–501.
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w trwaniu i rozwoju ludzi i płynące z braku ograniczeń normatywnych6. Natu-
ralne jest, że ciągłe poczucie zagrożenia, strach przed śmiercią i wojną – nie służą 
wolności, lecz niszczą wolność możliwą do osiągnięcia tylko w ramach rządzonej 
określonymi regułami wspólnoty. Także Hart dostrzegał, że powodem, dla któ-
rego ludzie tworzą i godzą się na istnienie prawa, jest pragnienie zabezpieczenia 
sobie bezpieczeństwa, możliwości przetrwania – pojmujemy prawo jako system 
gwarantujący porządek społeczny, bez którego nie moglibyśmy przetrwać. Na 
przykład celem karania jest zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa – wolności od 
strachu przed staniem się ofiarę niedającej się naprawić szkody (tzw. argument 
ze strachu)7. Stąd koncepcja pewnego minimum „prawa naturalnego” w prawie8. 
Nawet nie przyjmując pesymistycznych założeń Hobbesa co do kondycji ludz-
kiej, trzeba zgodzić się z Josephem Razem, że człowiek, którego każda ważna 
decyzja byłaby wymuszona przez różnorakie zagrożenia, pozostający w ciągłej 
obawie o swoje życie, nie wiódłby wolnego życia. Człowiek, który wiódł swoje 
życie, walcząc z głodem i chorobami, i nie miał szansy osiągnąć niczego więcej, 
niż pozostanie przy życiu, nie może być uznany za wolnego9. 

Ramy rozważań o wolności, wspólnocie i prawie

Współcześnie rozważania o wolności i relacji między jednostką a wspólnotą 
osadzone są w określonej, tj. postoświeceniowej, tradycji intelektualnej i zwią-
zanej z nią siatce terminologicznej i pojęciowej (R. Rorty mówi nawet o pew-
nym „oświeceniowym słowniku”, w którym jedną z ważniejszych ról odgrywa 
pojęcie wolności, rzecz jasna politycznej)10. W naukach prawnych, także w filo-

6 T. Hobbes, Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, War-
szawa 1954, rozdział XIII; G. Duke, Hobbes on Political Authority, Practical Reason and Truth, 
„Law and Philosophy” 2014, nr 33, s. 605 i n.

7 R. Nozick, Philosophical Explanations, Cambridge, Mass. 1982, rozdz. 4; A. Marmor, Right-
-Based Justification of Punishment, „Israel Law Review” 1987–1988, nr 22, s. 97–98.

8 H.L.A. Hart, Pojęcie prawa, Warszawa 1998, s. 255 i n.; P. Kamela, Prawo i moralność 
w koncepcjach H.L.A. Harta, Toruń 2008, s. 139–141.

9 J. Raz, The Morality of Freedom, Oxford 1986, s. 205, 207.
10 „Słownik oświeceniowego racjonalizmu, choć niezbędny był dla powstania demokracji libe-

ralnej, stał się obecnie przeszkodą w zachowaniu i rozwoju społeczeństw”. Jak twierdzi R. Rorty, 
zasadnicze pojęcia tego słownika, takie jak obowiązek moralny, państwo narodowe, suwerenność, 
nie są zasadniczo przydatne w warunkach współczesnych społeczeństw. Zob. R. Rorty, Przygod-
ność, ironia i solidarność, Warszawa 2009, s. 82. Pogląd ten trudno bez zastrzeżeń podzielić, jest to 
stanowisko charakterystyczne dla postmodernistycznego obrazu świata. 
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zofii prawa, w zasadzie wolność postrzega się jako sytuację wyznaczaną przez 
obowiązujące normy prawne – zatem przez prawo „pochodzące” od państwa,  
w oparciu o koncepcję prawa i jego źródeł wypracowaną w danej kulturze praw-
nej przez główne nurty nauki prawa11. 

Prawo pozytywne narzuca określoną perspektywę na relację między pań-
stwem a jednostką. Z kolei prawo naturalne nie ogranicza wolności, bo wypływa 
z natury człowieka lub z woli boskiej czy innych jeszcze źródeł. Prawo takie 
jest wyznacznikiem i gwarantem wolności, skoro człowiek jest ograniczony swą 
naturą (rozumem itd.) czy też jest odbiciem Boga. Przy tym należy pamiętać, że 
nawet w ujęciu prawnonaturalnym rozstrzygająca jest koncepcja porządku spo-
łecznego przyjęta w danej kulturze czy wspólnocie (można przecież uzasadnić 
naturalny rodowód instytucji niewolnictwa itd.).

W dominującym współcześnie ujęciu liberalnym wolność to tyle, co moż-
ność czynienia tego, co pragnie się czynić12. Im mniejszy ciężar obowiązków 
i więcej uprawnień, tym większa wolność jednostki. Należy pamiętać, że w pew-
nym sensie regulacje prawne dostarczają nowych obszarów wolności. Dzięki 
temu, że uregulowana jest instytucja testamentu czy spółki, można sporządzić 
testament lub założyć spółkę itd.13 Symptomatyczne jest to, że brak pewnych 
instytucji prawnych (np. brak instytucji związków partnerskich) postrzegane jest 
jako ograniczenie wolności. Nie można zatem zgodzić się z Duncanem Kenne-
dym, że musi istnieć opozycja między społeczeństwem i wolnością jednostki14. 
Im większa ilość różnorodnych opcji – możliwości i obszarów działania, myśli 
itd., tym pełniej realizowana jest ludzka wolność (autonomia), to bogaty świat 
konwencji wytwarzanych przez społeczeństwo czyni ludzkie życie niejako „bar-
dziej wolnym”. 

Można zatem sformułować dwa postulaty dotyczące relacji między pań-
stwem a jednostką. Z jednej strony – państwo ma zagwarantować jednostkom 
„wolność pozytywną”, obejmującą rozwój, możliwość doskonalenia się i reali-

11 S. Wronkowska, w: S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001, 
s. 100 i n.

12 Zob. E.N. Yankah, Crime, Freedom and Civic Bounds: Arthur Ripstein’s Force and Free-
dom. Kant’s Legal and Political Philosophy, „Crimininal Law and Philosophy” 2012, nr 6, s. 257.

13 R. Duncan, The structure of Blackstone Commentaries, „Buffalo Law Review” 1979, nr 28, 
s. 215 i n. 

14 Zob. J.R. Searle, Umysł, język, społeczeństwo. Filozofia i rzeczywistość, Warszawa 1999, 
s. 177–215. Szeroko na ten temat: S. Czepita, Reguły konstytutywne a zagadnienia prawoznawstwa, 
Szczecin 1996.
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zacji pragnień oraz własnej wizji „dobrego życia”, w tym uczestnictwa w życiu 
wspólnoty (byłoby to prawo do tego, by nie być wykluczonym ze społeczeństwa). 
Z drugiej strony – państwo powinno w jak najmniejszym stopniu ingerować  
w sprawy swoich obywateli (nie nakładać obowiązków ponad konieczność), 
przez to gwarantować „wolność negatywną” (lub „wolność od”)15.

Naszkicowane podejście do wolności ma charakter typowy czy standar-
dowy. Wydaje się jednak, że mimo daleko idącej jurydyzacji życia społecznego 
możliwe jest funkcjonowanie wspólnoty ludzi wolnych, natomiast wspólnoty 
oparte jedynie na szkieletowych regulacjach wolności nie gwarantują. Problem 
wolności dotyczy raczej treści prawa i stosunku obywateli do tego prawa niż ilo-
ści regulacji prawnych i ciężaru oraz zakresu obowiązków. Z kolei w społeczeń-
stwach czy wspólnotach „idealnie harmonijnych”, choć prawo odgrywa wtórną 
wobec wychowania rolę – pojęcie wolności traci te cechy, które współcześnie 
wolności się przypisuje. Wolność realizująca się czy polegająca na wypełnianiu 
roli, do której pełnienia zostało się w zasadzie przyporządkowanym – nie jest 
wolnością polityczną, o której chodziło filozofom i reformatorom oświecenia  
(z tego powodu nie uważa się za wolnych tych, którzy poddani są ścisłym rygo-
rom religijno-obyczajowym, a elementy ubioru krępujące wolność ekspresji 
wielu gotowych jest uważać za czynnik zniewalający itd.). 

Dwa rodzaje wspólnot. Spór Platon vs. Arystoteles 
w oczach filozofów krytycznych 

E.J. Weinrib proponuje odróżnienie dwóch rodzajów wspólnot. Pierwszy 
rodzaj wspólnot, którego wyróżnienie inspirowane jest myślą Arystotelesa, miałby 
cechować się istnieniem życzliwych relacji między zachowującymi znaczny sto-
pień autonomii jednostkami. Drugi z kolei rodzaj wyprowadzany jest z prac Pla-
tona – wspólnota byłaby tu zunifikowanym związkiem ciał i dusz, stanowiącym 
pewną jedność, niczym jeden organizm16. Państwo tworzy wzajemna potrzeba 

15 Por. I. Berlin, Cztery eseje o wolności, Warszawa 1994, s. 183, 193 i n.; M. Ossowska, 
Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 1970, s. 83–85; B. Polanowska-Sygulska, Fi-
lozofia wolności Isaiaha Berlina, Kraków 1998, s. 36; J. Raz, Liberty and Trust, w: Natural law, 
Liberalism and Morality, red. R.P. George, Oxford 1996, s. 113 i n. Szeroko na ten temat: B. Leoni, 
Freedom And The Law, Indianapolis 1961.

16 E.J. Weinrib, Liberty, Community and Corrective Justice, „Canadian Journal for Law & Ju-
risprudence” 1988, nr 1, s. 3 i n.
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zaspokajania potrzeb, których ludzie nie są w stanie zaspokoić samodzielnie17. 
Państwo i społeczeństw o stworzone jest na podobieństwo duszy ludzkiej, złożonej  
z nierównych części, ale jednak tworzącej harmonijną jedność. Te części w pań-
stwie stanowią rządzący, wojownicy-strażnicy oraz klasa osób powołanych do 
zaspokajania potrzeb materialnych ogółu (ich cnotą jest praca). 

Trzeba zaznaczyć przy tym, że Arystoteles i Platon stanowią tu raczej źródło 
inspiracji, a ich poglądy nie są przedstawiane w sposób ścisły i podlegają pewnej 
interpretacji i dostosowaniu do celu, w którym wyróżnienie tych dwóch rodzajów 
wspólnot zostało dokonane (tj. relacji prawa do wolności jednostki we wspólnocie). 

Arystoteles – uczeń Platona – poddaje wnikliwej analizie związki między naturą 
człowieka i wspólnotą polityczną. Człowiek, jak sądzi Arystoteles, jest istotą poli-
tyczną (zoon politikon) „z natury zdaną na życie w państwie”, zarazem do tworzenia 
wspólnoty jest naturalnie przystosowany. Arystoteles sądził, że naturalną zdolnością 
człowieka jest odróżnianie sprawiedliwości od niesprawiedliwości. Państwo jest 
porządkiem polegającym na ustaleniu tego, co sprawiedliwe18. Ludzie są zdolni do 
kierowania swoim zachowaniem dzięki rozumowi i za pomocą rozumu mogą wybrać 
postępowanie właściwe. Wychowanie, nabywanie doświadczenia społecznego i reguł 
poprawnego myślenia, udział w życiu wspólnoty wytwarzają pewien nawyk właści-
wego postępowania (tj. trwałą dyspozycję do realizacji cnoty). Obywatele państwa 
tworzą wspólnotę, w której są jednocześnie członkami mniejszych wspólnot, takich 
jak rodzina. Wszystko to warunkuje osiągnięcie szczęścia w życiu (osiągnięcie cnoty) 
– co jest najwyższym celem każdego obywatela. Państwo ma więc gwarantować 
obywatelom warunki umożliwiające zdobycie szczęścia i piękna w życiu – realiza-
cję życia pełnego i samowystarczalnego19. Święty Tomasz w komentarzach do prac 
Arystotelesa podkreśla, że w ujęciu Stagiryty ludzie wówczas żyją we wspólnocie 
dobrze, gdy prawo ukierunkowuje ich życie ku cnotom20. Państwo, które posiada 
(legitymowaną) możliwość stosowania przymusu na zasadzie wyłączności, ma obo-
wiązek tworzyć takie prawo, które będzie skłaniało ludzi do cnoty – dzięki temu  

17 Na przykład potrzebę bezpieczeństwa – por. R. Nozick, Philosophical Explanations..., 
rozdz. 4; A. Marmor, Right-Based Justification..., s. 97–98.

18 Szerzej: S.F. Kieczekian, Nauka Arystotelesa o państwie i prawie, Warszawa 1956; Arysto-
teles, Polityka 1, 1–12, 4,1,5. 

19 Por. W. Kornatowski, Zarys dziejów myśli politycznej starożytności, Warszawa 1968, 
s. 167–190; J. Raz, Liberty and Trust..., s. 113 i n.;

20 Św. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, I-II, 95.C2 (http://katedra.uksw.edu.pl/suma/
suma_przelad.htm, dostęp 10.10.2015 r.); J.B. Murphy, The Philosophy of Positive Law. Founda-
tions of Jurisprudence, New Haven–London 2005, s. 18, 25–30. 
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zaś wytwarzać będą się odpowiednie relacje międzyludzkie i inne więzi wraz  
z poczuciem wzajemnej odpowiedzialności, stanowiące podstawę funkcjonowa-
nia społeczeństwa i państwa.

Realizacja wzajemnej życzliwość jako podstawowej zasady rządzącej 
życiem społecznym może polegać – jak podaje P. Pharo – na tym, by obywatele 
unikali poniżania czy szkodzenia innym, co od strony „negatywnej” w (dalszej) 
konsekwencji prowadzi do utylitarnej zasady szkody (sformułowanej ostatecz-
nie przez J.S. Milla)21. Takie ujęcie wymaga jednak znacznie więcej aniżeli 
prosta zasada szkody, bo wzajemnej życzliwości. Ludzie stają się cnotliwi – 
postępują właściwie – ponieważ praktykują przyzwoite zachowania, wybiera-
jąc postępowanie zgodne z regułą grzeczności, solidarności, życzliwości itd. 
Państwem powinny rządzić prawa, lecz ponad ustawodawcą jest kryterium 
sprawiedliwości. Źródłem norm naturalnych jest idea sprawiedliwości (różne  
są źródła norm ludzkich). Państwo ma się troszczyć o cnotę. Cnotą jest spra-
wiedliwość, a sprawiedliwe jest troszczenie się o dobro ogółu (o to, co dla ogółu 
pożyteczne)22. 

Podobnie jak wybaczenie czy miłosierdzie, tak i życzliwość nie daje się 
ująć w wąskie ramy obowiązków czy powinności (nie sposób uregulować miło-
sierdzia itd.). Przez to reguły nie ograniczają wolności, bo każdy obywatel chce 
postępować zgodnie z tymi regułami. Żaden „dobry obywatel” nie pragnie naru-
szać reguł. Oczywiście, takie ujęcie stawia wysokie wymagania przed prawo-
dawcą. Wydaje się, że nie tyle poczucie przedstawicielstwa, działania w imieniu 
„suwerennego ludu”, ile solidarności z obywatelami powinno wyznaczać kieru-
nek decyzji politycznych.

Prima facie funkcjonowanie „dobrego prawodawcy” powinno być zako-
twiczone w różnie rozumianej idei prawa naturalnego. Oznacza to, że ponad lub 
obok prawa stanowionego musi być jeszcze jakiś system normatywny wyzna-
czający kryteria obowiązywania prawa stanowionego lub będący co najmniej 
wzorcem i kryterium oceny dla działalności ludzkiego prawodawcy. Owo „musi 
być” należy rozumieć w taki sposób, że w danym układzie społecznym winno 
powszechne być przekonanie o obowiązywaniu tak rozumianego prawa natu-
ralnego, niezależnie od źródeł tego przekonania, i musi być ono faktycznie uze-
wnętrzniane. Wydaje się zresztą, że współczesnym przedłużeniem tej tradycji 
są różnorakie wymogi, zasady czy formuły dotyczące treści prawa, takie jak 

21 P. Pharo, Moralność a socjologia, Warszawa 2008, s. 260–265.
22 Arystoteles, Polityka, III 6 13; III 5 11, III 7 1.
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Fullera wymogi proceduralne, „dzięki którym możliwe jest prawo”, lub słynna 
formuła Radbrucha23. 

Badania nad funkcjonowaniem współczesnych – nowoczesnych czy pono-
woczesnych – społeczeństw prowadzone w kręgu filozofii krytycznej czy kry-
tycznych studiów nad prawem ogniskują się na problematyce ideologicznego 
zafałszowania rzeczywistości społecznej24. Prawo konstytucyjne, prawo prywatne 
czy prawo karne odgrywają rolę w procesie reprodukcji ustalonego porządku 
społecznego, zasadniczo korzystnego dla kręgu rządzących czy mających wpływ 
na decyzje społeczne i polityczne grup społecznych. Podporządkowanie się pra-
wom przez obywateli wówczas, gdy obywatele posiadają jedynie zafałszowany 
czy nieprawdziwy obraz rzeczywistości (np. pozostają w błędnym przekonaniu, 
że to co ma być w interesie obywateli, w istocie jest wbrew ich interesowi itd.), 
nie wynika z tego, czego obywatele pragną, lecz z ich błędnego przeświadczenia 
o tym, że powinni postępować zgodnie z pewnym modelem, wyznaczanym przez 
zewnętrzne wobec nich czynniki25. Nie trzeba zresztą odwoływać się wyłącznie 
do okołomarksistowskiej filozofii krytycznej26. Dobrym przykładem jest krytyka 
resocjalizacyjnego modelu prawa karnego przeprowadzona przez retrybutywi-
stów będących skądinąd konserwatywnymi liberałami. Sądzili oni, że poddawa-
nie przestępców resocjalizacji jest rodzajem manipulacji – państwo usiłuje poddać 
sprawców terapii, tak jakby ich autonomiczny wybór naruszenia prawa był nie-
ważny. Autonomia jednostki nie podlega działaniom leczniczym niczym rana 
postrzałowa, choć ta autonomia może prowadzić do niewłaściwych wyborów, to 
trzeba te wybory uznać (co nie oznacza, że nie można ich karać – kara stanowi  
o uznaniu wagi decyzji sprawcy). Co więcej, celem resocjalizacji jest „nauczenie” 
odpowiednich postaw moralnych, tyle tylko, że to, co właściwe dla wychowaw-
ców w zakładzie karnym, może znacząco odbiegać od głęboko zinternalizowanego 
systemu wartości sprawcy i nie można wbrew jego woli próbować tego systemu  

23 Szeroko na ten temat: J. Stelmach, R. Sarkowicz, Filozofia prawa XIX i XX wieku, Kra-
ków 1999, s. 61–75; T. Chauvin, Sprawiedliwość: między celowością a bezpieczeństwem prawnym. 
Ewolucja poglądów Gustawa Radbrucha, „Studia Iuridica” 1999, t. XXXVII, s. 16 i n.; J. Zaja-
dło, Formuła Radbrucha. Filozofia prawa na granicy pozytywizmu prawniczego i prawa natury, 
Gdańsk 2001. Zob. L. Fuller, Moralność prawa, Warszawa 1978.

24 Por. R.M. Unger, Ruch studiów krytycznych nad prawem, Warszawa 2005, s. 109–112.
25 Zob. J.-F. Lyotard, Postmodernizm dla dzieci, Warszawa 1998, s. 109; Z. Melosik, „Epi-

stemologia” postmodernizmu, w: Nieobecne dyskursy. Część III, red. Z. Kwieciński Toruń 1993, 
s. 168–169; Z. Bauman, Ponowoczesnosć jako źródło cierpień, Warszawa 2000, s. 99–100; 
H. Morchen, Władza i panowanie u Heideggera i Adorna, Warszawa 1999, s. 161 i n.

26 Por. L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, t. 2, Paryż 1976, s. 343.
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wartości zmieniać. Próba resocjalizacji osoby stanowi naruszenie wolności  
i autonomii, bo podmiot – autonomiczny – jedynie sam może decydować o prze-
budowie systemu poglądów, ocen itd. Jak stwierdził Arnold S. Kaufmann, kara 
oparta na metodach wychowawczych polega na przymusie i manipulacji, przy 
założeniu moralnej nierówności skazanego i skazujących, tak jakby próbowano 
wykazać moralną wyższość tych drugich27. Jak jednak wartościować postawy 
moralne chociażby w przypadku przestępstw nieumyślnych? 

W takim krytycznym ujęciu prawo karne postrzega się jako narzędzie prze-
budowy osobowości i systemu wartości jednostki wedle wzoru odpowiadającego 
państwu, z czym (jak dowodzi historia) nie musi się wiązać dążenie do szlachetności 
postaw28. Oczywiście, sprawca może zgodzić się na ingerencję we własną autono-
mię i poddać się terapii. Poza tym państwo także jest etycznie podejrzane i autorytet 
moralny zdaje się podtrzymywać za pomocą zwykłego przymusu. „[K]ażdy rząd 
ustanawia prawa dla własnego interesu. (...) A jak je ustanowią, wtedy ogłaszają 
rządzonym, że to jest sprawiedliwe dla rządzonych, co jest w interesie rządzących,  
a kto się z tych wyłamuje, tego karzą za to, że niby prawo łamie i jest niesprawie-
dliwy. (...) W każdym państwie sprawiedliwość polega na jednym i tym samym: 
na interesie ustalonego rządu”29. 

Jeżeli jednak obywatele są przekonani, że żyją w warunkach zbliżonych 
do sprawiedliwości i nie mają poczucia krzywdy, godząc się na dany porządek 
społeczny, to trudno mówić o ich zniewoleniu. Realiści amerykańscy operowali 
pojęciem złego obywatela, który – mówiąc w uproszczeniu – nie naruszał prawa  
z obawy przed sankcją, będącą realnym skutkiem skazania ich przez sąd30. Można 
chyba powiedzieć, że większość osób nie narusza prawa nie z tego powodu, że 
„nie chce podpaść” (jak mówi Adorno)31 – większość członków wspólnoty to 
dobrzy obywatele, którzy nie chcą naruszać reguł, bo uważają je za zasadniczo 
słuszne. Dobry obywatel nie chce naruszać reguł, skoro zaś nie ma tego pragnie-
nia – reguły nie ograniczają jego wolności. W tym miejscu pojawia się problem 

27 A.S. Kauffman, Wychowawcza teoria kary, w: Filozofia moralności. Wina, kara, wybacze-
nie, red. J. Hołówka, Warszawa 2000, s. 344.

28 N. Christie, Dogodna liczba przestępstw, Warszawa 2004, s. 22–26, 74–81, 93 i n.; M. Po-
rowski, A. Rzepliński, Uwięzienie a wartości, „Studia Prawnicze” 1987, z. 3, s. 95 i n.; A. Karmen, 
Poverty, Crime and Criminal Justice, w: From Social Justice to Criminal Justice, Poverty and the 
Administration of Criminal Law, red. W.C. Heffernan, J. Kleiniged, New York–Oxford 2000, s. 25–46. 

29 Platon, Państwo, 338 E, 339.
30 Zob. J. Feinberg, H. Gross, Philosophy of Law, Belmont 1995, s. 134 i n.
31 Szerzej: H. Morchen, Władza i panowanie u Heideggera i Adorna, Warszawa 1999, s. 141 i n.
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wolności per se. Posłużmy się pewnym wariantem zasady alternatywnych moż-
liwości, tak dobrze charakteryzowanym przez H. Frankfurta32. Frankfurt przyj-
muje, że działanie nie jest wolne tylko wówczas, gdy działa się wyłącznie pod 
wpływem przymusu (lub jego groźby). Jeśli mimo działania pod przymusem ktoś 
chce postąpić w nakazany mu sposób, pozostaje wolny i w konsekwencji odpo-
wiedzialny za swoje działanie33. Można przyjąć, że jeśli ktoś działa w określony 
sposób, nie pragnąc postąpić inaczej, to choćby inaczej postąpić faktycznie nie 
mógł, pozostaje wolny w tym działaniu34. Dobrzy i obowiązkowi obywatele nie 
będą chcieli naruszać prawa nie ze względu na sankcje (nawet najdotkliwsze), 
lecz z uwagi na przekonanie o tym, że prawa powinno się przestrzegać, bowiem 
oddaje (odzwierciedla) ono uznane społecznie wartości.

W ten sposób można wyjaśnić sytuację jednostek (i ich odpowiedzialność) 
w reżimach totalitarnych – gdyby przyjrzeć się entuzjazmowi tłumu słucha-
jącego przemówień nazistowskich elit, dostrzec można automatyczne podpo-
rządkowanie się woli państwa, lecz trudno rozpoznać w tym tłumie poczucie 
zniewolenia (choć zapewne bywały wyjątki). W tym sensie można mówić  
o wolności i odpowiedzialności funkcjonariuszy reżimu za zło, które wyrzą-
dzili (mimo że być może musieli to zło wyrządzić – bo groziły im okrutne kary 
za naruszenie reguł). 

Nasuwa się jednak pytanie o to, jaki punkt widzenia należy przyjąć – czy 
wewnętrzny, tj. członka wspólnoty (osoby traktowanej jak członek wspólnoty), 
czy też obserwatora, który dokonuje oceny, nie będąc członkiem wspólnoty. Nie 
w każdym wypadku wiadomo przy tym, czy należy dać pierwszeństwo kryteriom 
oceny stosowanym przez obserwatora (np. z jednego punktu widzenia wolność 
jest najwyższą wartością, z innego natomiast wypełnienie woli czy przykazań 
boskich itd.). To co jest sprawiedliwe dla członka dla danej wspólnoty, może 

32 H. Frankfurt, Alternatywne możliwości..., s. 164 i n.; tenże, Wolność i pojęcie osoby..., 
s. 23 i n.; J.M. Fischer, Frankfurt-Type Examples and Semi-Compatibilism, w: The Oxford Hand-
book of Free Will, red. R. Kane, Oxford 2005, s. 282 i n. Por. R. Young, Implikacje determinizmu, 
w: Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Warszawa 2009, s. 580; P. Łuków, Metafizyka wolności 
i odpowiedzialności, w: Przewodnik po metafizyce, red. S.T. Kołodziejczyk, Kraków 2011, s. 491 i n.; 
W. Załuski, w: J. Stelmach, B. Brożek, M. Soniewiecka, W. Załuski, Paradoksy bioetyki prawni-
czej, Warszawa 2010, s. 56 i n.

33 H. Frankfurt, Alternatywne możliwości..., s. 165 i n.; R. Kane, A Contemporary Introduction 
to Free Will, New York–Oxford 2005, s. 80 i n.; R. Double, The Non Reality of Free Will, New 
York–Oxford 1991, s. 10–19.

34 Por. D.C. Dennett, Mechanism and Responsibility, w: Free Will, red. G. Watson, New York– 
Oxford 1982, s. 150–153; R. Kane, A Contemporary Introduction..., s. 81.
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być krzywdzące dla osób z zewnątrz – to co jest sprawiedliwe dla mieszkańca 
zamożnego europejskiego państwa, może uchodzić za niesłuszne ograniczenie 
wolności wśród muzułmańskich imigrantów itd. Ten problem wymaga jednak 
odrębnego omówienia. Wydaje się, że na potrzeby dalszych rozważań konieczne 
jest przyjęcie wewnętrznej perspektywy – nie obserwatora spoza społeczeństwa, 
lecz obywatela czy członka wspólnoty. 

Współcześni socjolodzy (zwłaszcza związani z nurtem krytycznym, tacy jak 
Z. Bauman) wskazują na to, że obecnie stopień uwikłania jednostek w złożony 
świat instytucjonalny czy w gęstą sieć różnorakich reguł jest bardzo duży. Mimo 
że są to wytwory kulturowe, jednostki przyjmują je jako element naturalnego czy 
koniecznego otoczenia, na które nie ma się wpływu (nieróżniący się zasadniczo od 
świata rządzonego prawidłowościami przyrodniczymi)35. Stąd ograniczenia wyni-
kające z prawa i innych systemów kontroli społecznej uznaje się niemal za takie, 
jak te mające charakter przyrodniczy, a w każdym razie konieczne niczym zależ-
ności od przyrody (obrazowo oddaje to stwierdzenie, że pewne są tylko śmierć  
i podatki). W tym duchu można spróbować odczytać uwagi K. Poppera dotyczące 
relacji między człowiekiem a prawem naturalnym (pojmowanym pierwotnie jako 
prawidłowości naturalne, a następnie jako prawo będące rezultatem decyzji pod-
jętych przez mający władzę ustanawiania reguł podmiot, niekoniecznie ludzki)36. 

Zachowania człowieka kształtują przykre doświadczenia – tak wynikające  
z zależności przyrodniczych, jak i z sankcji stosowanych przez wspólnotę; naiwne 
jest jednak nierozgraniczanie tych dwóch sposobów rozumienia prawa. Można 
podzielać wiarę, że prawidłowości naturalne pochodzą od jakiegoś świadomego 
i wolnego podmiotu (ich źródłem jest jakaś spersonifikowana siła), podzielając 
cechy prawa ustanowionego przez wspólnotę i język opisujący reguły rządzące 
społeczeństwem. Gdy chodzi o reguły stworzone w drodze jednowładczej decy-
zji lub umowy przez człowieka, to odpowiedzialny jest za nie tylko ich twórca – 
nie przyroda, nie Bóg czy jakikolwiek inny od człowieka-prawodawcy podmiot. 
U Arystotelesa prawo natury to nie prawidłowości przyrodnicze (jak u sofistów), 
jest ono stosowane w koniecznych z natury instytucjach społecznych, a góruje 
nad ludzkim stanowieniem (w myśl zasady: każdemu to, co mu się należy wedle 
harmonii świata)37.

35 W języku filozofii marksistowskiej można byłoby tu mówić o alienacji prawa itd. Zob. 
Z. Bauman, Socjologia, Poznań 1990, s. 147–167.

36 K. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 1, Warszawa 2007, s. 48 i n.
37 H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1973, s. 23–26, 28–31.
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W pewnej interpretacji platońskiej wizji państwa źródłem państwa (i prawa) 
ma być nie tyle umowa zawarta między ludźmi, ile „umowa naturalna” – czło-
wiek ma naturę społeczną, a życie w społeczeństwie leży w jego interesie. Zawią-
zanie państwa jest podporządkowane pewnej naturalnej zasadzie. Platon sądzi, 
że zgodne z naturą jest to, by rządzili mądrzy. (Arystoteles, dla którego państwo 
także jest tworem natury, opiera państwo na ludziach średnich – lokujących się 
między skłonnym do buntu ludem a zdemoralizowanymi bogactwem znakomi-
tymi). Autorytet władzy wypływać ma z mądrości rządzących – to najmądrzejsi 
powinni rządzić i kierować resztą wspólnoty. Skoro taki stan jest naturalny, to 
należy się z tym zgodzić, w tym sensie zgoda jest podstawą wspólnoty państwo-
wej. Klasa rządząca, cechująca się przymiotem mądrości, kierować będzie się zaś 
sprawiedliwością. Trzeba zgodzić się z Popperem, że dla Platona sprawiedliwe 
jest to, co leży w interesie idealnego państwa. „Sprawiedliwość wymaga, aby 
robić to, co rządzący rozkazują”38. 

Nie ma zasadniczego znaczenia to, jak postrzega się źródło czy sposób 
powstania społeczeństwa państwowego, podobnie jak nie jest sprawą nadrzędną 
to, jak postrzega się źródło i legitymację władzy – ważna jest idea porządku spo-
łecznego przyjęta przez prawodawcę czy rządzących. Jeśli źródłem prawa jest 
umowa, to zasadniczo opiera się ona na wspólnocie przekonań (choć państwo 
może być oparte na „naturalnych zasadach” – jak w Państwie Platona). To co jest 
konwencjonalne (umowa), musi być przedmiotem ogólnej zgody. O ile prawi-
dłowości przyrodnicze nie zależą od człowieka, o tyle konwencja (czyli normy 
lub prawo – nomos) są tym, w co ludzie potocznie wierzą (nomizetai). Zwyczaje 
czy nawyki (ethos), prawo niepisane (agrophos nomos), wynikają z umowy czy 
zgody opartej na przekonaniach podzielanych przez ogół osób należących do 
danej wspólnoty39.

Można sądzić, że każda osoba przynależna do wspólnoty powinna być 
przekonana, że reguły rządzące taką wspólnotą są wiążące i nie powinno się 
tych reguł naruszać. W danym porządku społecznym może być tak, że kawałek 
papieru uważa się za nośnik jakiejś wartości – pieniądz, i generalnie przekona-
nie to jest tak powszechne, że niemal nikt tego nie kwestionuje. Oczywiście, 
wartość pieniądza wynika z określonych reguł społecznych, czy też reguł 
mających pewne odniesienie kulturowe. Można naruszyć regułę zakazującą 

38 K. Popper, Społeczeństwo otwarte..., s. 65–67; Platon, Państwo, 340 A.
39 J.B. Murphy, The Philosophy of Positive Law..., s. 27–32.
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zabijać lub wskazującą, jak ważnie sporządzić testament lub zająć określone 
miejsce w kolejce. Rzadko jednak zdarza się, by ktoś zażądał spłaty zobowią-
zania w cukierkach czy innych nietypowych przedmiotach albo kwestionował 
sens zapłaty pieniężnej (nie uwzględniamy przypadków rozpadu wspólnoty 
czy wspólnot, które tej instytucji nie wykształciły). Gdy jednak podsta-
wowe, uznane za naturalne, reguły rządzące wspólnotę ulegają rozpadowi, 
w przeważającej części wypadów (jak powszechnie wiadomo na podstawie 
generalizacji historycznych) również trwanie wspólnoty jest zagrożone.  
W tym sensie rację miał tak Platon, usiłujący za pomocą wychowania  
i miecza utrzymywać porządek i harmonijną pracę różnych klas dla dobra 
całości, jak i Patric Devlin – akcentujący ryzyko dezintegracji wspólnoty  
w przypadku naruszenia rudymentarnych reguł moralnych itd. i konieczność 
ochrony porządku społecznego40. Pytanie, oczywiście, jakie rodzaju czy cię-
żaru przypadki naruszeń prawa należy uznać za początek rozpadu wspólnoty 
– jaki jest zakres tolerancji dla naruszenia prawa (systemy totalitarne takiej 
tolerancji nie posiadały w przypadkach, w których dochodziło do podważenia 
danego układu władzy, co w zasadzie potwierdza przyjęte w niniejszym arty-
kule założenia – byt reżimów takich jak ZSRR i ich porządków społecznych 
zależał od trwania określonej władzy politycznej). 

Społeczeństwo bez konfliktów a społeczeństwo bez prawa

Platon zakłada jedność wszystkich członków wspólnoty zawiązujących pań-
stwo. Sytuacja jednostki jest odbiciem sytuacji państwa, stanowiącego wartość samą 
w sobie41. „Tak, jakkiedy u kogoś z nas palec zostanie zraniony, to cała wspólnota 
cielesna, do której i dusza należy i wraz z nią tworzy jeden układ w niej panujący, 
spostrzegą to i cała równocześnie wraz z tym palcem cierpi – cała, chociaż palec to 
tylko jej część. (...) Za takim przeświadczeniem i za takim zwrotem idzie wspólność 
radości i smutków”. „Prawo zmierza do tego stanu dla całego państwa; harmonizu-

40 J. Tur, Paternalism and the Criminal Law, „Journal of Applied Philosophy” 1985, nr 2, 
s. 173–189; R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998, s. 431–437; J. Feinberg, Harm 
to Others, New York 1984, s. 26–28; H.L.A. Hart, The Legal Enforcement of Morality, w: Morality 
and The Law, red. R.M. Baird, S.E. Rosenbaum, Oxford 1988, s. 37 i n.; M. Peno, Filozoficzne pod-
stawy karania – uzasadnienie istnienia kary we współczesnych społeczeństwach demokratycznych, 
w: Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?, red. O. Nawrot, S. Sykuna, J. Za-
jadło, Warszawa 2012, s. 243–250. Źródłowo: P. Devlin, The Enforcement of Morals, Oxford 1965. 

41 Platon, Państwo, 434 C.
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jąc obywateli namową i przymusem, skłania ich do tego, żeby się z sobą dzielili tym 
pożytkiem, jaki każdy potrafi przynieść dla wspólnego dobra; prawo samo wytwa-
rza takich ludzi w państwie nie na to, żeby pozwolić każdemu, niech sobie idzie, któ-
rędy sam zechce, ale na to, żeby się nimi posługiwać dla zjednoczenia państwa”42. 

W tego rodzaju wspólnotach, o których najpewniej mówi Platon, dobro jed-
nostek utożsamiane jest z dobrem wspólnoty, a dobro wspólnoty leży w interesie 
każdego jej członka. W takiej wspólnocie nie ma miejsca na te typowe relacje czy 
stosunki między podmiotami prawa, które są przedmiotem prawa prywatnego. 
Trudno także mówić potrzebie prawa karnego, choć kara (czy zwykły przymus) 
jako taka odgrywa pewną rolę w utrzymaniu porządku społecznego (choć wystar-
czać ma wychowanie i odpowiednie ukształtowanie postaw – nic więcej, niż auto-
rytet rządzących i poczucie silnej wspólnoty nie jest konieczne)43. Platon sądzi, że 
nie ma prawa dającego się zastosować do wszystkich dających się pomyśleć przy-
padków, zatem w ten sposób nie można określać najwłaściwszego postępowanie. 
Życie, jak sądzi filozof, jest bogatsze niż prawo, wszelkie sytua cje społeczne są nie-
powtarzalne. Filozofowie czy mędrcy stojący na szczycie hierarchii – dla których 
jest państwo – nie są skrępowani prawem, a rządzeni wyłącznie rozumem. Z kolei 
z punktu klas niższych prawo wydaje się zbędne, skoro możliwe jest odwołanie 
się do opinii mędrców, gotowych indywidualnie rozstrzygać każdy problem (choć 
jakież problemy mogą pojawić się w życiu georgoj i demurgoj?). W późniejszych 
prawach mamy już inny obraz państwa „drugiego pod względem doskonałości” 
(dobroci czy sprawiedliwości), w którym Platon uznaje za utylitarnie konieczne 
prawo stworzone do regulacji typowych sytuacji – stosowane do „wielkiej masy 
i do przeciętnych przypadków”44. Skądinąd trafnie zauważa L. Petrażycki: 
„w historii doktryn prawa naturalnego można dostrzec (...) oddziaływanie tendencji 
do pozytywizacji, do wytworzenia określonego jednakowego szablonu”45. Wydaje 
się jednak, że wyróżnienie roli filozofów-mędrców sprawujących rządy w państwie 
nie powinno wpływać na samą ideę społeczeństwa bez prawa46. 

42 Tamże, 520, 550 A.
43 Lecz nie prawo – w Platona wizji utopijnego państwa prawo nie jest przeznaczone dla 

wszystkich, z pewnością nie dla klasy najniższej, która musi pogodzić się z orzeczeniami czy sąda-
mi rządzących i mieczem strażników ustroju.

44 Platon, Polityk, 293 E, 301 E.
45 L. Petrażycki, Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności, t. 2, Warszawa 1960, 

s. 300.
46 D. von Vacano, The Form of Freedom in Plato’s Laws An Interpretation, „Theoria” 2012, 

nr 142, s. 45–51. 
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Taka perspektywa zbliża wspólnotę Platona mutatis mutandis do ideału 
rysowanego przez przedstawicieli krytycznej filozofii prawa. Można bowiem 
powiedzieć, że jest to wizja społeczeństwa bez konfliktów. Konflikt zaś jest 
jednym z podstawowych pojęć marksowskich i krytycznych nurtów w filozofii 
prawa. Każde naruszenie reguł postrzegane jest jako konflikt, wymagający roz-
wiązania przy udziale całej zainteresowanej i dotkniętej nim wspólnoty – dotyczy 
to także przestępstw. Rozwiązania należy szukać w mediacji i sprawiedliwości 
naprawczej, zaś prawo w takim kształcie, jaki wykształciły postoświeceniowe 
społeczeństwa, nie jest potrzebne, 

W prawie prywatnym konflikty najdobitniej ujawniają się w deliktach,  
a rozwiązywanie konfliktów opiera się na sprawiedliwości korektywnej. Spra-
wiedliwość korektywna wiąże się z kolei z zasadą naprawienia szkody (czy 
obowiązkiem naprawienia szkody), choć zakłada także istnienie obowiązku nie-
wyrządzania takiej szkody drugiej osobie (jeśli szkodę będzie postrzegać jako 
pewne zło – to można taki zakaz uzasadnić także moralnie). 

Skoro w takim harmonijnym państwie nie ma konfliktów, nie ma również 
procesów, które zastąpić mogą porozumienie oparte na silnej więzi członków 
wspólnoty – kierowanych przez tych najcnotliwszych. Każdą szkodę wyrządzoną 
komuś odczuwa się jako własną szkodę – każde zło komuś wyrządzone dotyka 
także sprawcy, każde naruszenie umowy gwałci porządek społeczny i nie leży 
interesie żadnego obywatela. „Więc kiedy jeden obywatel, tak uważam, dozna 
czegoś dobrego lub złego, to takie państwo najprędzej powie, że to jego własny 
członek czegoś doznaje, i albo całe będzie się razem z nim cieszyło, albo całe 
wraz z nim cierpiało. To musi być, przynajmniej w państwie dobrze urządzonym. 
(...) Procesy i oskarżenia wzajemne, te nie będą z nich wychodziły, żeby się tak 
wyrazić, bo nie będą mieli niczego na własność, tylko własne ciała, a wszytko 
inne wspólne; dzięki czemu nie będą zdolni do sporów, jak to się ludzie spierają 
o posiadanie pieniędzy albo o posiadanie dzieci i krewnych. (...) I skarg o gwałt, 
i o obrazę czci nie będzie między nimi po sprawiedliwości. (...) Każdy starszy 
będzie miał obowiązek rządzić młodszymi i karać ich. I to, że młodszy starszemu 
bez nakazu rządzących żadnego gwałtu nigdy nie będzie próbował zadawać ani 
bić, ma się rozumieć. A myślę, że w żaden inny sposób obrażać go nie będzie. 
Nie pozwolą mu na to dwaj strażnicy i ci wystarczą – strach i szacunek. Więc pod 
każdym względem dzięki tym prawom będą ci ludzie mieli spokój w stosunkach 
wzajemnych (...)”47. 

47 Platon, Państwo, 465B, 339C-339D. 
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Wydaje się zatem, że rysuje się tu taki model państwa, w którym zbiorowy 
wysiłek rozwiązywania konfliktów wiąże się z budową ścisłych relacji między-
ludzkich. Z kolei zanik tego rodzaju więzi w liberalnych (współczesnych) spo-
łeczeństwach jest przedmiotem krytycznej refleksji wielu „antyoświeciowych” 
prądów48. 

Jednak Platonowi (jak i filozofom krytycznym – tj. chodzi o krytykę społeczną 
w rodzaju szkoły frankfurckiej czy współczesne nurty inspirowane marksizmem) 
dla zaistnienia wolności nie wystarcza wolność, o której mówią zakotwiczeni 
w Oświeceniu liberałowie49. Z pewnością samo istnienie alternatywnych możli-
wości działania nie może być uznane za wystarczające – możliwość postąpienia 
zgodnie z własną wolą, tak jak i swoboda w realizacji postanowień woli, nie są 
wystarczające do tego, by „dobrze urządzić” społeczeństwo (także w aspekcie 
wolności politycznej). Wolność nie jest wartością, jeśli prowadzi do rozbicia 
więzi międzyludzkich, poczucia wspólnoty czy niesprawiedliwości (ubóstwa, 
wykluczenia itd.). Wszystkie te negatywne zjawiska, towarzyszące realizacji 
liberalnej wolności (jako konsekwencji oświeceniowej wizji społeczeństwa  
i państwa), są źródłem konfliktów. Porządek społeczny gwarantowany jest przez 
prawo „uprawomocniające” represję, traktowaną jako ius puniendi (nie można 
nie dostrzec użycia tu pojęcia ius). Gdyby nie było konfliktów (w tym znaczeniu, 
jakie nadają temu słowu przedstawiciele filozofii krytycznej), jak można sądzić, 
nie byłoby prawa w obecnym kształcie, a wystarczające byłyby pewne ogólne 
zasady kooperacji członków wspólnoty. Ewentualne konflikty miałyby być roz-
patrywane indywidualnie, przy udziale zainteresowanych członków wspólnoty, 
w duchu sprawiedliwości naprawczej czy korektywnej. Można wyobrazić sobie 
społeczeństwo, w którym prawo karne zastąpione jest metodami sprawiedliwości 
naprawczej z elementami „eksperckiej” obrony społecznej, a prawo prywatne, 
w tym rodzinne – mediacją i prostymi regułami proceduralnymi, itd. Skądinąd, 
wydaje się, że dla liberałów, takich jak R. Nozick, byłoby to rozwiązani najlepsze 
i jedyne możliwe w warunkach państwa minimalnego – być może trzeba liczyć 
się z koniecznością istnienia jakieś „konstytucji wolności” i reguł odpowiedzial-
ności karnej dotyczącej najcięższych naruszeń porządku społecznego, ale nic 

48 W takim sensie, w jakim antyoświeceniowa jest tradycja zapoczątkowana przez E. Burke’a. 
Zob. J. Almeida, Constitutionalism in Burke’s Reflections as Critique of the Enlightenment Ideas 
of Originative Political Consent and the Social Compact, „The Catholic Social Science Review” 
2012, nr 17, s. 197–217.

49 D. von Vacano, The Form of Freedom..., s. 45 i n.; S. Zizek, On Belief, New York 2001, 
s. 113–124. 
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ponad to50. Oczywiście, taki stan rzeczy nie jest możliwy do osiągnięcia, choć 
można do takiego „ideału” dążyć.

 Zestawienie państwa platońskiego z libertariańskim może być zaskakujące. 
Obie jednak można traktować jako pewien punkt wyjścia i inspirację, wspólną 
ich cechą natomiast jest minimalizm legislacyjny oraz założone wykluczenie 
pewnej grupy osób poza obszar szeroko pojętego społeczeństw obywatelskiego, 
przez to mają zbliżony stosunek do wolności. U Platona jest grupa nieskrępowa-
nych prawem wolnych (klasa mędrców – rządzących) i rzesze niewolnych pod-
danych, u liberałów (radykalnych) mamy grupę uczestników „gry ekonomicznej” 
wyposażonych w umiejętności i środki do realizacji swej autonomii i „wolności 
pozytywnej” oraz masy ludzi należących do podklas lub klas nieuprzywilejowa-
nych koncentrujących się na przeżyciu. Obie koncepcje są etycznie podejrzane 
– pozostawiają bowiem ludzi samych sobie, odpowiadając jedynie na ich żądzę 
posiadania (własność prywatna) i zemsty (surowa kara uzasadniona tzw. argu-
mentem ze strachu)51. Koncepcja Platona na potrzeby te odpowiada negatywnie, 
liberałowie natomiast odnoszą się do tych potrzeb pozytywnie – skutek jest ten 
sam. Zarówno pierwsza, jak druga wizja społeczeństwa i państwa pozostawia 
wielu ludzi bez faktycznych możliwości działania, na marginesie właściwego 
życia społecznego. Platon czyni tak z klasą najniższą, z kolei R. Nozick i inny 
liberałowie z „podklasą” – tymi, którzy nic nie posiadają, nie są dość zdolni 
wedle utylitarnych czy praktycznych kryteriów kapitalizmu lub nie chcą albo nie 
mogą odnaleźć się w liberalnej wspólnocie i jej wartościach52. 

Uwagi końcowe 

W państwie Platona zasadą jest unifikacja, ścisła wspólnota pozbawio-
nych autonomii jednostek, mających podporządkować się interesowi państwa 
i spełniać swoją (rzekomo) naturalną funkcję we wspólnocie (naturalną, tj. 
odpowiednią do właściwości każdego człowieka czy klasy społecznej). Jest to 

50 Szerzej: J.M. Buchanan, Notes on the Liberal Constitution, „Cato Journal” 1994, nr 1, 
s. 179–199; R. Nozick, Anarchia, państwo i utopia, Warszawa 2010, s. 43–45; D.D. Raphael, Pro-
blems of Political Philosophy, London 1989, s. 115–141; M. Peno, Argument ze strachu – Roberta 
Nozicka uzasadnienie odpowiedzialności karnej, „Acta Iuris Stetinensis” 2015, nr 10, s. 61–78.

51 Por. R. Nozick, Philosophical Explanations..., rozdz. 4.
52 Platon, Państwo, D 463, D 464; R. Nozick, Anarchia..., s. 194–213, 273 i n. Por. D.N. McNeill, 

Social Freedom and Self-Actualization: „Normative Reconstruction” as a Theory of Justice, „Criti-
cal Horizons” 2015, nr 2, s. 153–169.
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też wizja wspólnoty, w której obywatele nie pragną naruszać żadnych reguł 
społecznych – nie pragną gwałcić porządku społecznego (można oczywiście 
rozważać sytuację najniższej klasy), ponieważ nie dostrzegają innych – lep-
szych – możliwości. Taka wizja, rzecz jasna, ma charakter utopijny, aczkol-
wiek również współczesne społeczeństwa funkcjonują w oparciu o ideologię 
wspólnoty najlepszej z możliwych, niechęć do przekraczania reguł zdaje się 
wynikać z poczucia bezradności oraz inercji (niekiedy przełamywanej falami 
nieposłuszeństwa obywatelskiego różnych grup społecznych – to różne grupy 
niezadowolonych tak z liberalnego prawa, jak z liberalnego ustroju społecz-
nego i gospodarczego chronionego przez prawo)53. 

We wspólnotach opartych na wzajemnej życzliwości zarówno od państwa, 
jak i od obywateli w pewnym sensie wymaga się znacznie więcej – bo wytworze-
nia warunków i instytucji mających umożliwić obywatelom stanie się lepszymi 
czy kształtowania nawyków cnotliwego (dobrego) postępowania54. Komenta-
torzy Arystotelesa podkreślają, że z punku widzenia jego wizji społeczeństwa 
ludzie powinni być tak wyćwiczeni w życzliwości, aby godzili się współpraco-
wać i dzielić – życzliwość czy hojność to najważniejsze z cnót, na których opiera 
się funkcjonowanie wspólnoty55. Narzędziem oddziaływania na jednostki ma być 
prawo56. Gdy będzie ono kształtować i umacniać nawyki właściwego postępo-
wania, w istocie obywatele nie będą pragnęli je naruszać, lecz będą je traktowali 
jako ich własne, od nich pochodzące (pytanie, czy jakakolwiek forma demokracji 
przedstawicielskiej może zadośćuczynić temu ideałowi). 

Jeśli prawodawca tworzy prawo niesprawiedliwe, prawo staje się źródłem 
zniewolenia dla tych, którzy z taką niesprawiedliwością się nie godzą. Niespra-
wiedliwość nie musi polegać na niemoralności, na rażącym pogwałcaniu praw 
człowieka itp. Miarą niesprawiedliwości może być chociażby stopień stechni-
cyzowania prawa – prawo będące techniką sterowania uprzedmiotowionymi 
jednostkami za niesłuszne uważali krytycy modernizmu, postrzegając techno-

53 Począwszy od konserwatystów, poprzez komunitarian, a na marksistach skończywszy – nie 
wspominając o grupach niezadowolonych z rządów „Wall Street” itd. Szerzej: www.occupywallst.
org (dostęp 10.10.2015).

54 W odniesieniu do prawa karnego: J.Q. Wilson, Teoria i praktyka stosowania sankcji kar-
nych, Warszawa 2006, s. 7–9.

55 Zob. B. Russel, Dzieje zachodnie filozofii i jej związki z rzeczywistością polityczno-społecz-
ną od czasów najdawniejszych do dziś, Warszawa 2012, s. 231–232. 

56 Zob. A. Ripstein, Authority and Coercion, „Philosophy and Public Affairs” 2004, nr 32, 
s. 2–35.
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science jako zagrożenie dla idei autonomii i humanizmu. Innym tego przejawem 
może być administratywizacja prawa i nadmierna biurokratyzacja. Można zatem 
mówić o pewnym pierwiastku humanizmu, które prawo musi zawierać, tzn. musi 
chronić relacje osobowe i sprzyjać rozwojowi różnorakich wspólnot (takich jak 
rodzina), umożliwiając jednostkom samorealizację na własnych warunkach, we 
wszystkich obszarach życia. 

Sfera wolności jednostki nie zależy od ilości regulacji prawnych57, czego 
dowodzi (pierwotna) platońska utopijna wizja państwa (trudno mówić o wolności 
rzemieślników czy rolników mających słuchać i wykonywać polecenia). Mowa  
o wolności w ujęciu liberalnym czy liberalno-politycznym, opartym na współczes-
nej i pozytywistycznej filozofii prawa, upatrującej wolności w istnieniu alterna-
tywnych możliwości działania czy jak największej liczbie alternatyw lub opcji, 
istnieniu różnych ścieżek życia otwartych dla jednostek. 

Ograniczeniem wolności jednostki nie jest więc fakt jej uwikłania w różno-
rakie stosunki z innymi ludźmi, lecz konieczność znoszenia praw, z którymi nie 
sposób się zgodzić58. Rozwiązaniem tego problemu może być całkowita unifika-
cja – zjednoczenie interesu państwa z interesem jednostki, zanegowanie wartości 
jednostkowej autonomii i odrzucenie tego wszystkiego, co służy zaspokajaniu 
wyłącznie partykularnego interesu. Wówczas wolność oznacza możliwość peł-
nienia swojej roli w państwie. Jeśli prawo ma taką treść, na jaką obywatele są 
gotowi się zgodzić i odpowiada ona ich rzeczywistej woli, to nawet bardzo duża 
ilość regulacji prawnych i dotkliwe sankcje nie stanowią ograniczenia wolności 
– obywatele nie pragną chcieć naruszać prawa – godzą się ze swoją sytuacją 
(tzn. prowadzą życie zgodne z własnymi przekonaniami, tj. bez prawa nie pro-
wadziliby życia innego). Taki model wspólnoty bliższy jest Arystotelesowi, choć 
trudny do osiągnięcia w tak dużych wspólnotach, jak współczesne społeczeństwa 
(zapewne z tego powodu Stagiryta mówił przede wszystkim o istnieniu małych 
państw – polis). 

Wydaje się jednak, że zbyt wielką wagę – pod wpływem osiągnięć libe-
ralnych i utylitarnych nurtów intelektualnych zrodzonych w dobie oświecenia 
– przywiązuje się do minimalistycznej zasady prawa jako konstytucji wolno-
ści, zakładając, że każda regulacja prawna stanowi jakąś ingerencję w wolność 
jednostek, która domaga się najdalej idącej ochrony. W szczególności dotyczy  

57 Inaczej jest, gdy traktuje się wolność jako sytuację prawną jednostki, czego w tym miejscu 
nie rozważamy.

58 Por. J. Griffin, Sąd wartościujący, Warszawa 2000, s. 114 i n.
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to tych regulacji, których przedmiotem są różnorakie kwestie moralne. Widać jednak, 
że – paradoksalnie – zintegrowane wspólnoty, mimo wysokiego stopnia jurydyzacji 
życia społecznego, mogą zapewniać równie dobre warunki szczęśliwego życia, jak 
zatomizowane wspólnoty liberalne oparte na zasadzie szkody i temu podobnych 
„oświeceniowych mitach”. Można zatem uzasadnić potrzebę wprowadzenia regu-
lacji prawnych chroniących wartości, na których zbudowane jest społeczeństwo 
funkcjonujące w ramach pewnej tradycji czy kultury, co nie oznacza automatycz-
nego zniewolenia obywateli czy zawężenia praw i wolności obywatelskich59. Tych 
bowiem nie trzeba w sposób konieczny wiązać z ideałami liberalizmu. 
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LIBERTY AND THE LAW 

The aim of this paper is to demonstrate that the law does not exclude liberty. The 
scope of considerations over the liberty, community and law is determined by a speci-
fied, i.e. Enlightenment-based intellectual tradition. The article analyses two types of 
communities distinguished by E.J. Weinrib. The first community would be unified just 
as the Plato’s state was. The second type of communities (rooted in Aristotelian thought) 
would be characterised by the existence of positive relationship between the individuals 
who retain a significant degree of autonomy. In Plato’s state there is no law and in Aris-
totle’s state the law is supposed to organise a community based on training the virtues 
and kindness towards one another. Which model leaves more liberty to the citizens? 
Law does not stand in opposition to individual liberty when the citizens are not willing 
to break the law (law can even impose certain moral rules). However, the state limits 
liberty when there is no space for criticising the state even if the state and the law were 
minimal (in the liberal spirit). In that sense, the liberal state may interfere in liberty 
stronger than the paternalistic state.

Keywords: Freedom, liberty, philosophy of state, Plato, corrective justice, retributive 
justice, philosophy of law



ACTA IURIS STETINENSIS 3 (15) 

DOI: 10.18276/ais.2016.15-02

Mariusz Nawrocki*

GLOSA DO WYROKU SĄDU APELACYJNEGO W SZCZECINIE  
Z DNIA 1 KWIETNIA 2015 ROKU, SYGN. II AKA 7/151

Streszczenie

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 1 kwietnia 2015 r., wyda-
nego w sprawie o sygnaturze akt II AKa 7/15, dotyczy problematyki strony przedmioto-
wej przestępstwa oszustwa z art. 286 § 1 k.k. Chodzi o ukazanie sposobów popełnienia 
przestępstwa oszustwa klasycznego i wykazanie, że nie jest możliwe jego zrealizowanie 
przez zaniechanie. Położono również akcent na postawę osoby rozporządzającej mie-
niem, która również nie może charakteryzować się biernością. 

Słowa kluczowe: oszustwo, działanie, zaniechanie, wprowadzenie w błąd, wyzyskanie 
błędu

Już na wstępie niniejszej glosy należy zaznaczyć, że ma ona charakter 
aprobujący. Poczynione tutaj rozważania mają za cel doprecyzowanie rozwa-
żań prawnych Sądu Apelacyjnego w Szczecinie2. Chodzi bowiem o rozwinięcie 
materialno-prawnej oceny badanej przez Sąd materii, a odnoszącej się do prze-
stępstwa oszustwa klasycznego z art. 286 § 1 k.k. 

* dr Mariusz Nawrocki, Katedra Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, adres e-mail: mariusz.nawrocki@wpiaus.pl

1 Wyrok wraz z uzasadnieniem został opublikowany w kwartalniku „Orzecznictwo Sądu 
Apelacyjnego w Szczecinie” 2015, nr 2, poz. 71.

2  Dodać należy, że już po wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie komentowanego 
orzeczenia Sąd Apelacyjny w Katowicach (wyrok z dnia 22 października 2015 r., II AKa 360/15, 
LEX nr 2019441) podejmował analogiczną problematykę, w szczególności możliwość popełnienia 
przestępstwa oszustwa przez zaniechanie.
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Przedmiotem rozpoznania był następujący stan faktyczny. W. O. i T. B. 
zostali oskarżeni o to, że w okresie od października 2008 r. do dnia 26 czerwca 
2009 r. w K. i w Ł., działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej, podstępnie wprowadzili w błąd funkcjonariusza publicz-
nego – referendarza sądowego Sądu Rejonowego w K. IX Wydziału Krajowego 
Rejestru Sądowego, składając wniosek o wykreślenie W. H., T. K. i D. P. jako 
udziałowców (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i posługując się 
dokumentami stwierdzającymi zbycie ich praw majątkowych świadczącymi  
o tym, że (...) S.A. nabył własność udziałów należących do W. H., T. K. i D. P., 
wyłudzili poświadczenie nieprawdy w formie wydania w postępowaniu rejestro-
wym w sprawie (…) postanowienia z dnia 26 czerwca 2009 r. o wykreśleniu  
W. H., T. K. i D. P. z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pro-
wadzonego dla (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nr. (…) jako 
udziałowców (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czym przywłasz-
czyli prawa majątkowe – udziały o wartości łącznej 26 264 000 zł na szkodę  
W. H., T. K. i D. P., tj. o popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w związku z art. 
294 § 1 k.k. i art. 272 k.k. oraz art. 275 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k.3.

Sąd I instancji uniewinnił oskarżonych od popełnienia zarzucanego im 
czynu, zaś Sąd Apelacyjny w Szczecinie omawianym wyrokiem utrzymał w mocy 
zaskarżone orzeczenie, uznając apelacje pełnomocników oskarżycieli posiłko-
wych za oczywiście bezzasadne. 

Jak już wskazano uprzednio, przedmiotem niniejszej glosy jest komentarz 
do materialno-prawnych ocen poczynionych przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie. 
Konkretyzując, chodzi o tezę 2. wyroku, zgodnie z którą Sąd przyjął, że „Nie 
jest możliwe popełnienie przestępstwa oszustwa przez zaniechanie po stronie 
sprawcy, jak i nie jest możliwe popełnienie go w wyniku takiego niekorzystnego 
rozporządzenia mieniem przez pokrzywdzonego, które dokonało się bez jego 
wiedzy bądź udziału, a więc niejako »poza jego plecami«. W szczególności brak 
podjęcia przez oskarżycieli subsydiarnych czynności prawnych o charakterze 
rozporządzającym, wyklucza możliwość zastosowania art. 286 § 1 k.k.”4.

3  W tym miejscu warto dodać, że w części wstępnej wyroku Sąd Apelacyjny wskazuje, że 
W.O. i T.B. byli oskarżeni o czyn z art. 284 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 272 k.k. oraz art. 
275 § 1 k.k., przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k.

4  Dla precyzji wskazać należy, że przywołana teza (poza ostatnim zdaniem) nie jest poglądem 
Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, a pochodzi z – przywoływanego przez Sąd Apelacyjny – uzasad-
nienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2002 r. (IV KKN 618/99, LEX 75460). Rzecz 
jasna, nie umniejsza to znaczenia wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, albowiem pozwala na po-
nowne spojrzenie na problematykę możliwości popełnienia przestępstwa oszustwa przez zaniechanie.
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Przechodząc do rozważań właściwych, wskazać należy, że przepis art. 286 
§ 1 k.k. definiuje oszustwo klasyczne jako znamienne celem osiągnięcia korzy-
ści majątkowej wprowadzenie w błąd, wyzyskanie błędu lub niezdolności do 
należytego pojmowania przedsiębranego działania, które skutkuje doprowadze-
niem wprowadzonej w błąd bądź wyzyskanej osoby do niekorzystnego rozpo-
rządzenia jej własnym lub cudzym mieniem. Na tej podstawie jesteśmy w stanie 
przyjąć, że przestępstwo oszustwa ma charakter wieloodmianowy5. Można się 
go bowiem dopuścić:
1) wprowadzając w błąd i doprowadzając daną osobę do niekorzystnego rozpo-

rządzenia jej własnym lub cudzym mieniem;
2) wyzyskując błąd i doprowadzając daną osobę do niekorzystnego rozporzą-

dzenia jej własnym lub cudzym mieniem;
3) wyzyskując niezdolność do należytego pojmowania przedsiębranego działa-

nia i doprowadzając daną osobę do niekorzystnego rozporządzenia jej włas-
nym lub cudzym mieniem.

Dodać należy, że nie sposób wykluczyć również i takiego wariantu, w którym 
zachowanie się sprawcy polega z jednej strony na wprowadzeniu w błąd co 
do pewnych okoliczności, a z drugiej na wyzyskaniu błędu co do okoliczności 
innego rodzaju, co w konsekwencji ma prowadzić do niekorzystnego rozporzą-
dzenia mieniem przez osobę błądzącą.

Powyższe uzmysławia, że oszustwo klasyczne jest również przestęp-
stwem dwuaktowym6, albowiem sprawca ma do zrealizowania dwie czynności. 
W pierwszej kolejności ma wprowadzić w błąd, wyzyskać fakt, że dana osoba 
w błędzie pozostaje bądź też wyzyskać niezdolność danej osoby do należytego 
pojmowania przedsiębranego działania. Następnie poprzez podjęcie kolejnej 
(kolejnych) czynności ma doprowadzić dysponenta mieniem do niekorzystnego 
nim rozporządzenia. 

Skoro zachowanie się sprawcy musi przejawiać co najmniej dwa akty, to 
warto przyjrzeć im się bliżej z punktu widzenia charakterystyki poszczególnych 
czynności wykonawczych. Pobieżna ich analiza może skłaniać do posługiwa-
nia się terminami „oszustwo czynne” na opis wprowadzenia w błąd i „oszustwo 

5  Szerzej nt. konstrukcji przestępstwa wieloodmianowego zob. Ł. Pohl, Struktura norma-
tywna przepisu o tzw. przestępstwie wieloodmianowym, „Państwo i Prawo” 2006, nr 10, s. 74 i n. 
oraz M. Nawrocki, Czas popełnienia czynu zabronionego w polskim prawie karnym. Podstawowe 
zagadnienia materialno-prawne, Szczecin 2014, s. 149–150.

6  Szerzej nt. konstrukcji przestępstwa dwuaktowego zob. Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład 
części ogólnej, Warszawa 2015, s. 216.
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bierne” na opis wyzyskania błędu7. Niemniej jednak struktura tych czynności jest 
nieco bardziej skomplikowana.

Mówiąc o wprowadzeniu w błąd, należy mieć na uwadze, że czynność 
tego rodzaju musi mieć charakter aktywności. Warstwa deskryptywna przepisu  
art. 286 § 1 k.k. nie określa sposobów, za po mocą których można kogoś wpro-
wadzić w błąd. Oznacza to z kolei, że Kodeks karny nie zawiera w tym zakre sie 
żadnych ograniczeń, a z tego wynika, że „oszustwo czynne” możliwe jest przy 
wykorzy staniu wszelkich metod prowadzących do powstania w świadomości 
osoby poszkodo wanej fałszywego wyobrażenia o rzeczywistości8. W doktry-
nie prawa karnego wskazuje się, że wprowadzenie w błąd może dokonać się 
za pomocą słowa (poprzez użycie kłamstwa lub splotu kłamstwa i prawdy), pisma 
czy gestu9, a nawet przez przyjęcie przez sprawcę pewnego zobowiązania na sie-
bie10. Przyjmuje się, że oszustwo z art. 286 § 1 k.k. może nastąpić także za pomocą 
faktów konklu dentnych, tj. takiego zachowania się sprawcy, z którego pokrzyw-
dzony – według zamiaru sprawcy – sam ma wysnuć błędne wnioski. Wskazuje 
się również, że wprowadzenie w błąd może przybrać postać przemilczenia11, choć 
wydaje się, iż jest to raczej cecha charakterystyczna wyzyskania błędu.

Drugim sposobem doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mie-
niem jest wyzyskanie błędu. W przypadku tej formy oszukańczego zachowa-
nia się sprawcy powstanie w świadomości osoby poszkodowanej fałszywego 
wyobrażenia o rzeczywistości nie następuje na skutek czynności sprawcy, lecz  
z innych powodów. Dla dokonania oszustwa przez wyzyskanie błędu obojętne 

7 Wyrok SN z dnia 27 października 1986 r., II KR 134/86, OSNPG 1987, nr 7, poz. 80.
8 Wyrok SN z dnia 28 września 1934 r., I K 528/34, LEX nr 75749; postanowienie SN z dnia 

26 czerwca 2003 r., V KK 324/02, OSNwSK 2003, poz. 1380.
9 M. Siewierski, Kodeks karny i prawo o wykroczeniach. Komentarz, Warszawa 1958, 

s. 405; J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1987, s. 263; 
O. Górniok, D. Pleń ska, w: System prawa karnego. O przestępstwach w szczególności, t. IV, cz. 2, 
red. I. Andrejew, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989, s. 417; B. Michalski, Prze-
stępstwa przeciwko mieniu. Rozdział XXXV Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 1999, s. 199; 
T. Oczkowski, Oszustwo jako przestępstwo majątkowe i gospodarcze, Kraków 2004, s. 47; J. Sko-
rupka, Wady oświadczenia woli w wybranych przestępstwach gospodarczych, „Przegląd Sądowy” 
2000, nr 4, s. 44–45.

10 Wyrok SN z dnia 14 stycznia 1947 r., K 2093/46, LEX nr 161917; wyrok SN z dnia 
27 września 1957 r., III K 749/57, Lex nr 177633.

11 J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1935, s. 462; M. Siewierski, Ko-
deks karny..., s. 405; J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny..., s. 263; T. Oczkowski, 
Oszustwo jako przestępstwo..., s. 47. Nadto wyrok SN z dnia 10 lipca 2007 r., III KK 20/07, LEX 
nr 310207, postanowienie SN z dnia 2 lutego 2004 r., IV KK 322/03, OSNwSK 2004, poz. 233 czy 
wyrok SA w Katowicach z dnia 22 października 2015 r., II AKa 360/15, LEX nr 2019441.
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jest źródło, spo sób powstania u pokrzywdzonego mylnego wyobrażenia o rzeczy-
wistości, byleby nie było nim działanie sprawcy. Może ono być wywołane przez 
każdą inną, niewspółdziałającą ze sprawcą osobę lub może powstać niezależnie 
od czyjejkolwiek woli12. Sprawca podejmuje swoją aktywność, gdy pokrzyw-
dzony jest już w błędzie i w następstwie tego doprowadza go do niekorzystnego 
rozporządzenia mieniem. Wyzy skanie błędu polega więc na wykorzystaniu przez 
sprawcę już istniejących, niezgodnych z rzeczywistością opinii lub wyobrażeń 
pokrzywdzonego13. W tym miejscu należy wyraźnie zaakcentować to, co pod-
kreślił również Sąd Apelacyjny w komentowanym orzeczeniu. Mianowicie, że 
nie jest możliwe popełnienie przestępstwa oszustwa przez zaniechanie. Jakkol-
wiek, jak wskazano powyżej, można spotkać się z użyciem terminu „oszustwo 
bierne”, ale jest to jedynie figura retoryczna, która nie jest równoznaczna z przy-
jęciem, iż oszustwo jest przestępstwem z zaniechania14. Podkreślił to wymownie 
S. Łagodziński, wskazując, że „oszustwo bierne” nigdy nie jest w pełni bierne, 
ponieważ po stronie sprawcy zawsze musi wystąpić element doprowadzenia do 
niekorzystnego rozporządzenia mieniem, a wyzyskanie błędu nie jest możliwe 
bez aktywności zmierzającej do nakłonienia innej osoby do dyspozycji mająt-
kowej. Autor ten dodaje, że konsekwencją kontestowanego stanowiska musia-
łoby być przyjęcie, że „oszustwo bierne” jako przestępstwo przez zaniechanie 
jest przestęp stwem indywidualnym15. Dodajmy również, że wobec brzmienia 
art. 2 k.k. taka kwalifikacja oszustwa nie jest możliwa, albowiem na sprawcy 
czynu z art. 286 § 1 k.k. nie ciąży żaden prawny, szczególny obowiązek zapo-
biegnięcia skutkowi w postaci doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia 
mieniem. Obowiązek, o którym mowa w art. 2 k.k., musi mieć swoje źródło  
w przepisach prawa, może wynikać z orzeczenia sądu, z umowy czy też z sytuacji 
wynikłej z uprzedniego zachowania się sprawcy. Zatem nie wystarczy obowiązek 
obywatelski czy nakaz moralny, które mają charakter ogólny, ale konieczny jest 
obowiązek o charakterze szczególnym, zindywidualizowanym, który ze sprawcy 

12  O. Górniok, D. Pleńska, w: System prawa karnego..., s. 417.
13 J. Bednarzak, Znamiona przestępstwa oszustwa, „Nowe Prawo” 1972, nr 5, s. 703; I. An-

drejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973, s. 622.
14 W doktrynie można się spotkać z opisem wyzyskania błędu jako zaniechaniem przekazania 

osobie dokonującej rozporządzenia mieniem informacji dotyczących rzeczywistego stanu rzeczy. 
Zob. M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, Przestępstwa przeciwko mieniu, Kraków 1999, s. 184–185, 
jak również M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, w: Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komen-
tarz do art. 278–363 k.k., red. A. Zoll, Warszawa 2006, uwagi do art. 286, teza 43 i 44.

15  S. Łagodziński, Oszustwo popełnione przez zaniechanie?, „Prokuratura i Prawo” 1999, 
nr 7–8, s. 42–43. Zob. również T. Oczkowski, Oszustwo jako przestępstwo..., s. 50, 53.
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czyni gwaranta. Dopiero naruszenie tak sformułowanego powinnego zachowania 
się może powodować penalizację zaistnienia skutku16.

Trzecim sposobem doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mie-
niem, wymienianym przez art. 286 § 1 k.k., jest wyzyskanie niezdolności do 
należytego pojmowania przedsiębranego działania. Czyn tego rodzaju polega na 
wyzyskaniu przez sprawcę nieudolności oceny własnych decyzji osoby rozporzą-
dzającej mieniem. Nieudolność ta może wynikać z każdej okoliczności, zarówno 
tej niezależnej od sprawcy, np. niedoświadczenia, lekkomyślności, młodocianego 
(starczego) wieku, niedorozwoju czy upośledzenia umysłowego, jak i wywołanej 
przez sprawcę, np. upojenie alkoholem czy odurzenie narkotykiem. Ich wykorzy-
stanie może w szczególności przybrać formę namów, obietnic, zapewnień bądź 
też innych oddziaływań na psychikę poszkodowane go17. Kodeks karny nie ogra-
nicza okoliczności, z których ma wynikać niezdolność do na leżytego pojmowa-
nia przedsiębranego działania, zatem może ona wynikać także z rażą co niskiego 
poziomu wiedzy, zabobonu czy naiwności18.

Do scharakteryzowania pozostaje jeszcze doprowadzenie do niekorzystnego 
rozporządzenia mieniem. Jak wskazuje się w doktrynie, dominuje szerokie rozu-
mienie pojęcia „rozporządzenie”. Formuła rozporządzenia może zasadzać się na 
dokonywaniu czynności prawnych dotyczących prawa własności (np. umowa 
sprzedaży), innych praw na rzeczach (np. użytkowanie wieczyste, służebności), 
praw z zakresu zobowiązań (np. potrącenie, umowa o dzieło, umowa pożyczki, 
umowa ubezpieczenia), ale także na przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, zapisie 
czy poleceniu. Ponadto formą rozporządzenia może być dokonywanie czynności 
z zakresu prawa pracy, prawa czekowego i prawa wekslowego19. Pod analizowa-
nym pojęciem należy zatem rozumieć podejmowanie czynności prawnych o cha-
rakterze rozporządzającym, zobowiązującym czy o podwójnym skutku. Ponadto 
pod pojęciem tym kryją się czynności na wypadek śmierci, czynności prawne 
przysparzające, czynności prawne upoważniające, czynności prawne powierni-
cze, umowy nienazwane o pośrednictwo, czynności prawne regulowane przez 

16  A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2006, s. 114. Zob. również Ł. Pohl, Prawo karne...,  
s. 130.

17 S. Glaser, A. Mogilnicki, Kodeks karny. Komentarz, Kra ków 1934, s. 956; J. Makarewicz, 
Kodeks karny..., s. 465; M. Siewierski, Kodeks karny..., s. 412; J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, 
Kodeks karny..., s. 264. Zob. również wyrok SN z dnia 26 lutego 1937 r., I K 1140/36, LEX nr 365425.

18 T. Oczkowski, Kodeks karny..., s. 61. Zob. również A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, 
Warszawa 2004, s. 588.

19 J. Bednarzak, Przestępstwo oszustwa w polskim prawie karnym, Warszawa 1971, s. 70–74.
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Kodeks spółek handlowych czy wreszcie czynności prawne regulowane przez 
prawo międzynarodowe20. Tak szeroka interpretacja ukazuje, że niekorzystne roz-
porządzenie mieniem na gruncie art. 286 § 1 k.k. sprowadza się do dokonania 
czynności prawnej (bądź dokonywania wielu czynności prawnych), najczęściej 
przyjmującej postać umowy.

Co istotne, rozporządzenie mieniem musi odbywać się całkowicie dobro-
wolnie21. W tym względzie panuje bowiem zgodny pogląd, że osoba oszukana 
w sposób niewymuszony oddaje przedmiot czynu zabronionego, jakim jest 
jej własne lub cudze mienie. Okoliczność ta jest elementarnym sprawdzianem 
oszustwa22. Gdyby bowiem pokrzywdzony działał pod przymusem bądź pod 
wpływem groźby, tzn. jego wola nie byłaby swobodna, wtedy takie zachowanie 
sprawcy należałoby kwalifikować jako wymuszenie rozbójnicze z art. 282 k.k.23 
Zasadnie zatem Sąd Apelacyjny w Szczecinie akcentuje, że nie jest możliwa taka 
formuła niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez pokrzywdzonego, która 
dokonuje się bez jego wiedzy bądź udziału, a więc niejako „poza jego plecami”.

Podsumowując powyższe, stwierdzić należy, że przestępstwo oszustwa kla-
sycznego (art. 286 § 1 k.k.) jest przestępstwem z działania – w całości lub co 
najmniej w części. Nigdy nie jest natomiast w całości przestępstwem z zaniecha-
nia. Przekonuje o tym wcześniejsza analiza znamion czynności wykonawczych. 
Wprowadzenie w błąd charakteryzuje się aktywnością sprawcy, podobnie jak 
doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Jak bowiem wska-
zano, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem jest w istocie 
czynnością cywilno-prawną najczęściej pod postacią umowy, co oznacza, że tak 
sprawca, jak i osoba rozporządzająca mieniem muszą mieć w tym swój aktywny 
udział. Wyzyskanie błędu, jak też wyzyskanie niezdolności do należytego poj-
mowania przedsiębranego działania mogą przybrać formę pasywności sprawcy, 
ale oszustwo w takiej postaci i tak musi charakteryzować się aktywnością przy 
doprowadzaniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Nie są to przykłady 

20  A.N. Preibisz, Niekorzystne rozporządzenie mieniem jako znamię oszustwa (art. 286 § 1 kk), 
„Prokuratura i Prawo” 2005, nr 10, s. 66–72.

21  M. Nawrocki, Przestępstwo oszustwa klasycznego a bezprawie cywilne, „Palestra” 2011, 
nr 11–12, s. 85.

22  J. Makarewicz, Kodeks karny..., s. 463; J. Bednarzak, Znamiona…, s. 704–705; 
T. Oczkowski, Kodeks karny..., s. 62; wyrok SN z dnia 6 czerwca 1935 r., II K 631/35, LEX 
nr 368279; wyrok SN z dnia 12 marca 1936 r., III K 2308/35, LEX nr 374865; wyrok SN z dnia  
27 października 1986 r., II KR 134/86, OSNPG 1987, nr 7, poz. 80; wyrok SN z dnia 13 grudnia 
2006 r., V KK 104/06, LEX nr 295629.

23 Tak też postanowienie SN z dnia 25 maja 2006 r., IV KK 403/05, LEX nr 294427.
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na przestępstwo z zaniechania, albowiem na sprawcy nie ciąży szczególny, 
prawny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi w rozumieniu art. 2 k.k. Pasywność 
sprawcy nie jest jego zaniechaniem, ale co najwyżej swoistą postacią bierności24.
Ujmując to schematycznie, można przyjąć, że oszustwo polegające na wpro-
wadzeniu w błąd cechuje się podwójnym działaniem sprawcy, natomiast przy 
wyzyskaniu błędu, jak też wyzyskaniu niezdolności do należytego pojmowania 
przedsiębranego działania mamy do czynienia z biernością sprawcy na wstępnym 
etapie i jego aktywnością podczas doprowadzania do niekorzystnego rozporzą-
dzenia mieniem.

Konkludując, rację ma Sąd Apelacyjny w Szczecinie, wskazując, że na 
gruncie przestępstwa oszustwa nie ma zupełnie biernych podmiotów – nic nie 
dzieje się „poza ich plecami”. Zachowanie tak sprawcy, jak i osoby rozporządza-
jącej mieniem musi cechować się aktywnością.

GLOSS TO THE JUDGMENT OF THE COURT OF APPEAL IN SZCZECIN 
OF 1 APRIL 2015 FILE REF. NO. II AKA 7/15

Gloss to the judgment of the Court of Appeal in Szczecin dated 1 April 2015, is-
sued on the signature act II AKa 7/15. Gloss deals with the issues of fraud (art. 286 § 1 
Polish Penal Code). It’s about showing how to commit the offense of classic fraud and 
demonstrate that it is impossible to realize this offense by omission. It puts the accent on 
the behavior of the person uses of property, which also can’t be characterized by passivity.

Keywords: fraud, action, omission, misrepresentation, use error

24  Z tego też względu w nauce prawa karnego wskazuje się, że kryterium dla odróżnienia 
bierności (bezczynności) od zaniechania jest strona podmiotowa. Otóż zaniechanie ujmowane jest 
jako „nieczynienie czegoś”, a nie jako nieczynienie czegokolwiek (nieczynienie w ogóle). Zacho-
wanie się sprawcy pod postacią zaniechania musi bowiem charakteryzować się kierunkowością, 
gdyż jest „sprzeciwem” wobec działania nakazanego przez prawo. Szerzej o problematyce za-
niechania traktują opracowania monograficzne: Z. Ziembiński, Analiza pojęcia czynu, Warszawa 
1972; L. Kubicki, Przestępstwo popełnione przez zaniechanie, Warszawa 1975; W. Mącior, Czyn 
ludzki i jego znaczenie w prawie karnym, Warszawa 1990; W. Patryas, Zaniechanie. Próba analizy 
metodologicznej, Poznań 1993; P. Konieczniak, Czyn jako podstawa odpowiedzialności w prawie 
karnym, Kraków 2002. Zob. również  Ł. Pohl, w: System prawa karnego, t. 3: Nauka o przestęp-
stwie. Zasady odpowiedzialności, red. R. Dębski,Warszawa 2012, s. 202–240.



ACTA IURIS STETINENSIS 3 (15) 

*  mgr Małgorzata Ciepłuch, Katedra Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Gdańskiego, adres e-mail: actaiuris@wpiaus.pl 

DOI: 10.18276/ais.2016.15-03

Małgorzata Ciepłuch*

MUZYKA GENEROWANA PRZEZ PROGRAMY KOMPUTEROWE 
(COMPUTER-GENERATED MUSIC) JAKO PRZEDMIOT 

PRAWNOAUTORSKIEJ OCHRONY W DOKTRYNIE I PRAWIE POLSKIM 
ORAZ DOKTRYNIE I PRAWIE KRAJÓW ANGLOSASKICH

Streszczenie

W artykule omówiony zostaje problem objęcia ochroną prawnoautorską utworów 
generowanych (ang. computer-generated works) bądź współtworzonych komputerowo 
(ang. computer-assisted works). Programy komputerowe są obecnie jednym z głównych 
narzędzi współczesnych kompozytorów, co więcej, znaczna część współczesnej muzyki 
poważnej i rozrywkowej tworzona jest lub współtworzona przez program komputerowy. 
W świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.  
(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) ochroną prawnoautorską obejmowane są utwory będące 
efektem pracy twórczej człowieka, co prowadzi do konstatacji, że utwory generowane 
przez programy komputerowe z takiej ochrony nie korzystają. Rodzi się więc pytanie, 
czy przypadkiem otaczająca nas muzyka nie jest nieobjęta ochroną prawnoautorską  
i zasila domenę publiczną. Z drugiej strony, wiele krajów anglosaskich przyznaje prawa 
autorskie do utworu generowanego komputerowo osobom obsługującym taki program.  
W artykule zajmę się przeglądem rozwiązań prawnych dotyczących praw autorskich do 
utworów generowanych komputerowo, przedstawię koncepcje mające na celu odnale-
zienie odpowiedzi, kto powinien być podmiotem praw autorskich takich utworów, a na 
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końcu podejmę próbę dowiedzenia, że w sytuacji obowiązywania obecnej ustawy o pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych objęcie ochroną utworów generowanych kompu-cie ochroną utworów generowanych kompu-ą utworów generowanych kompu-
terowo jest możliwe na podstawie analogii do praw autorskich przyznawanych autorom 
niektórych utworów fotograficznych. 

Słowa kluczowe: computer-generated works, computer-assisted works, autor, utwór, 
współtwórczość

Wstęp 

Robert Barr swoje wystąpienie w 1991 r. podczas WIPO Worldwide Sym-
posium on the Intellectual Property Aspects of Artificial Intelligence w Stanford 
rozpoczął od słów: „prawnicy, przygotujcie się na dwudziesty pierwszy wiek”1. 
Od lat siedemdziesiątych bowiem udział w akcie twórczym robotów, maszyn 
i komputerów zmieniał się z literackich fantazji w rzeczywistość. Implikowało 
to podjęcie dyskusji w doktrynie dotyczącej problematyki praw autorskich 
związanych z utworami generowanymi komputerowo (ang. computer-genera-
ted works)2. Prawdziwy jej rozkwit miał miejsce w latach dziewięćdziesiątych. 
Z nieznanych mi powodów dyskusja ta ominęła Polskę. Również w zakresie two-
rzenia prawa (tj. ani w trakcie uchwalania ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., dalej PrAut, ani przy jej późniejszych nowe-
lizacjach) nie odniosła się bezpośrednio do problematyki3. 

1 R. Barr, Computer-Produced Creations, w: WIPO Worldwide Symposium on the Intellec-
tual Property Aspects of Artificial Intelligence, Stanford 1991, s. 256. 

2 W tekście, pisząc o utworach generowanych przez programy komputerowe, będę posługi-
wać się skrótem CGW. 

3 P. Gyertyanfy stawia tezę, że bierność legislacyjna (problem braku regulacji nie dotyczy je-
dynie Polski) wynika też ze strachu przed Innym – inteligentną maszyną, która przecież w niejednym 
filmie doprowadziła do zagłady świata (P. Gyertyanfy, Copyright Protection of Computer – Produced 
Creations, w: WIPO Worldwide Symposium on the Intellectual Property Aspects of Artificial Intel-
ligence, Stanford 1991, s. 230). Zanim więc przejdę do rozważań prawnych, niech za socjologiczny 
przykład – anegdotkę posłuży historia programu Emily Howell autorstwa Davida Cope’a. Program 
ten,jest rozwinięciem algorytmu. Podczas koncertu w Santa Cruz publiczność słuchała utworów 
Emily przekonana, iż są one dziełem człowieka. Jeden z profesorów po koncercie stwierdził, że 
słuchanie jej utworów było „najbardziej wzruszającym doświadczeniem w jego życiu”. Ten sam 
profesor, który pół roku później słuchał utworów Emily, poinformowany przez organizatorów, iż 
ma do czynienia z dziełami stworzonymi przez maszynę, stwierdził, że to owszem ładne utworki, 
ale brakuje w nich serca i duszy. Orkiestry poinformowane, iż mają wykonać utwór wygenerowany 
komputerowo, odmawiały współpracy, zaś wytwórnia zrezygnowała z podpisaniu z Cope kontrak-
tu fonograficznego (R. Blistein, Triumph of the Cyborg Composer, Pacific Standard 2010, https://
psmag.com/triumph-of-the-cyborg-composer-620e5aead47e#.xq7td4jxl (dostęp 20.06.2016).
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Problem wydaje się błahy i wydumany, dopóki przez pojęcie „utworów 
generowanych komputerowo” rozumiemy pracę Google Translatora i innych 
programów – zazwyczaj ułomnych, których prace rzadko kiedy doczekują się 
upublicznienia (chyba że w celach rozrywkowych). Tymczasem sztuczna inte-
ligencja istnieje na niwie sztuki muzycznej od prawie 30 lat i w chwili obec-
nej korzystanie z jej pomocy jest powszechne. Zdecydowana większość tzw. 
muzaków (tapet dźwiękowych znanych jako elevator music, marketing music), 
niewymagających podkładów muzycznych do filmów (np. instruktażowych, ero-
tycznych), czy też muzyki techno to utwory generowane komputerowo. Zada-
niem „kompozytora” jest wpisanie do programu odpowiednich komend, np. 
podanie tempa, tonacji, nastroju, instrumentarium4. Sztuczna inteligencja szcze-
gólne miejsce odgrywa w procesie edukacji muzycznej. Programy takie jak Impro 
Visor, Riff Jr5 „tworzą” improwizacje jazzowe do podanych przebiegów harmo-
nicznych, dzięki czemu uczniowie mogą śledzić zasady ich budowania w sposób 
charakterystyczny dla danego gatunku muzycznego czy też poznawać rozwiąza-
nia melodyczne dla specyficznych połączeń akordowych. Inne programy, takie 
jak Band-in-a-Box, generują samodzielnie podkłady muzyczne (linię perkusji, 
kontrabasu, fortepianu, gitary, a czasem nawet sekcji dętej) do podanego prze-
biegu harmonicznego, co zastępuje młodym jazzmanom akompaniujący zespół 
muzyczny. Programy, takie jak Cubase czy Logic Pro, to podstawowe narzędzia 
współczesnego6 kompozytora, jeszcze bardziej podstawowe niż papier nutowy 
i ołówek.

Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań prawnych dotyczących 
ochrony praw autorskich do utworów generowanych komputerowo, ukazanie 
koncepcji mających na celu odnalezienie odpowiedzi, kto powinien być pod-
miotem praw autorskich takich utworów oraz próba odpowiedzi na pytanie, 
czy rzeczywiście polskie ustawodawstwo wyklucza utwory generowane przez 
programy komputerowe spod prawnoautorskiej ochrony. W swojej pracy odno-
sić się będę przede wszystkim do źródeł anglojęzycznych. Ważnym tekstem  

4 Tak działają np. programy Cubase czy LogicPro, choć należy od razu podkreślić, że auto-
matyczne generowanie utworów to jedynie wycinek ich możliwości. W wielu przypadkach utwory 
na nich tworzone są efektem pracy twórczej kompozytorów.

5 Pełna nazwa: Recombinant Improvisations from Jazz Riffs, zob. J. Gillick, A Clustering 
Algorithm for Recombinant Jazz Improvisations, Middleton 2009, s. 3 i n., http://wesscholar.wes-
leyan.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1344&context=etd_hon_theses (dostęp 20.09.2015). 

6 Przez słowo „współczesny” rozumiem kompozytorów tworzących w obecnych czasach, 
czyli zarówno kompozytorów muzyki poważnej, jak i rozrywkowej. 
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poruszającym problematykę własności intelektualnej utworów generowanych 
komputerowo jest publikacja pokonferencyjna Światowej Organizacji Własno-
ści Intelektualnej (WIPO) pod tytułem WIPO Worldwide Symposium on the 
Intellectual Property Aspects of Artificial Intelligence, z 1991 r. Odnosić się 
również będę do artykułów specjalistycznych, m.in. Readings in Music and Arti-
ficial Intelligence E.R. Mirandy, Live Coding the Law: Improvisation, Code and 
Copyright, Computer Music M. Zelingera, MIDI Files: Copyright Protection for 
Computer-Generated Works Ch.P. Badavasa. Praca w pewnym zakresie będzie 
mieć charakter prawnoporównawczy, koncentrujący się na zestawieniu rozwią-
zań prawnych właściwych dla krajów anglosaskich z ustawodawstwem polskim. 
Szczególny nacisk zostanie położony na poglądy doktryny, które wywarły wpływ 
na ukształtowanie się anglosaskich rozwiązań w zakresie ochrony prawnoautor-
skiej programów generowanych przez programy komputerowe. 

Niniejsza praca powstała podczas pobytu na stypendium naukowym w Wiel-
kiej Brytanii, sfinansowanym ze środków Uniwersytetu Gdańskiego, i została 
stworzona w dużej mierze w oparciu o źródła znajdujące się w Business and IP 
Centre w The British Library w Londynie. 

Sztuka generatywna. Muzyka generowana komputerowo 
(computer-generated music)

„Sztuka generatywna to każda praktyka artystyczna, w której artysta 
korzysta z systemu, np. reguł naturalnego języka, programu komputero-
wego, maszyny lub innego proceduralnego7 wynalazku, który podczas 
pracy korzysta z pewnego stopnia autonomii wpływającej lub skutkującej 
na ostateczny kształt dzieła”8. Kluczowe jest, by autor w procesie twór-
czym oddał część pracy systemowi. Na niwie muzycznej, a konkretnie 
na niwie muzyki generowanej komputerowo, zjawisko zaczęło kiełkować  
w latach pięćdziesiątych ub. wieku, kiedy komputer o nazwie CSIRAC 
zadebiutował jako wykonawca, odtwarzając publicznie popularny Colonel 
Bogey March z kodu komputerowego. Krokiem w kierunku „tworzenia” 
muzyki była działalność kompozytora Gottfrieda Michaela Koeniga, który 

7 W znaczeniu: wynalazku działającego wg określonej procedury.
8 P. Galanter, What is Generative Art? Complexity Theory as a Context for Art Theory, 

referat wygłoszony podczas XV Generative Art International Conference, Generative Design Lab, 
Milan 2003, http://www.philipgalanter.com/downloads/ga2003_paper.pdf (dostęp 4.06.2016).
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napisał dwa programy: Project 1 w roku 1964 oraz Project 2 w roku 1966, 
tworząc podwaliny programów komponujących w oparciu o modele mate-
matyczne (algorytmy)9. Lata osiemdziesiąte to rozwój języków progra-
mowania programów muzycznych, np. Max/MSP, SuperCollider, Csound, 
Pure Data (Pd), Keykit, ChucK. Obecnie na rynku funkcjonuje wiele pro-
gramów generujących muzykę, aczkolwiek nie jako autonomiczną całość,  
a jedynie koncentrujące się na tworzeniu jej elementów (np. warstwy har-
monicznej, rytmicznej bądź melodycznej). Jednym z najpopularniejszych, 
używanych bardzo często w edukacji, jest Band-in-a-Box, który tworzy 
samodzielnie improwizacje jazzowe oraz podkłady muzyczne (akompa-
niamenty), głównie w celach edukacyjnych (podkłady zastępują uczniom 
grę zespołu towarzyszącego). Podobną funkcję pełni ImproVisor – pro-
gram nastawiony przede wszystkim na generowanie jazzowych improwi-
zacji. Dzięki temu adept sztuki jazzowej może się dowiedzieć, jakie zwroty 
melodyczne może zastosować w konkretnym przebiegu harmonicznym. 
Większość programów do tzw. tworzenia i edycji muzyki posiada w sobie 
funkcje stwarzające możliwość wygenerowania przez program elementów 
muzycznych. Na przykład program Logic Pro X ma funkcję Drummer, 
która „generuje profesjonalnie wyprodukowane, realistyczne ścieżki per-
kusyjne, które reagują na polecenia żywego muzyka”10.

Wśród programów generujących autonomiczną muzykę artystyczną (CGW) 
najważniejsze to Emilly Howell, Iamus oraz Melomics109. Na rynku dostępne są 
płyty CD stworzone przez Emilly: From Darkness, Light z 2010 r. oraz Breathless 
z 2012. W roku 2012 również komputer Iamus wydał debiutancką płytę, skrom-debiutancką płytę, skrom-ą płytę, skrom-
nie tytułując ją swoim imieniem. Kompozycje Emily i Iamusa są wykonywane 
obecnie przez filharmonie na całym świecie, włączając London Philharmonic 
Orchestra11. Z kolei program Melomics109 specjalizuje się w muzyce rozrywko-
wej12. Jego pierwsza płyta 0music ukazała się w 2014 r. i dostępna jest w interne-
cie na licencji Creative Commons. Powyższe programy nie zostały wprowadzone 

9 Informacja pochodzi ze strony domowej kompozytora http://www.koenigproject.nl/in-
dexe.htm (dostęp 10.11.2015).

10 http://www.apple.com/pl/pr/library/2013/07/16Apple-Unveils-Logic-Pro-X.html (dostęp 
20.06.2016). 

11 S. Smith, Iamus: Is this the 21st century’s answer to Mozart?,  BBC News 2013, http://
www.bbc.com/news/technology-20889644 (dostęp 4.06.2016).

12 B. Ball, Artificial music: The computers that create melodies, BBC News 2014, http://
www.bbc.com/future/story/20140808-music-like-never-heard-before (dostęp 19.07.2015).
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na rynek, tak więc nie znajdują się one w powszechnym użyciu. Sytuacja może 
się jednak w najbliższej przyszłości zmienić z uwagi na zapowiadane przez firmę 
Google wprowadzenie w ramach projektu Magenta powszechnie dostępnych 
programów generujących sztukę, w tym muzykę13. Szczęśliwie, zaprezentowany 
przez twórców pierwszy utwór wygenerowany przez program nie przedstawia 
zbyt wysokiej jakości artystycznej. 

Ustawodawca wobec muzyki generowanej komputerowo 

Problematyka praw autorskich do muzyki generowanej komputerowo, 
a więc do muzyki, która w całości bądź części jest rezultatem pracy programu 
komputerowego, nieobjęta konwencją berneńską, doczekała się na świecie róż-
nych regulacji, bądź też nie doczekała się regulacji w ogóle. Polski ustawodawca, 
obejmując ochroną jedynie „przejawy działalności twórczej o indywidualnym 
charakterze”, będące obowiązkowo efektem pracy człowieka, wykluczył moż-
liwość objęcia ochroną kompozycji muzycznych – czy też szerzej, jakichkol-cia ochroną kompozycji muzycznych – czy też szerzej, jakichkol-ą kompozycji muzycznych – czy też szerzej, jakichkol-
wiek utworów niebędących efektem działań człowieka14. Stanowisko doktryny 
odnośnie do tej materii jest jednolite. J. Barta i R. Markiewicz piszą wprost, że 
„Świadczenie o charakterze twórczym może być wniesione tylko przez czło-
wieka. Odwołanie się do rezultatów pracy człowieka stawia poza zakresem 
autorskoprawnej ochrony efekty działania zwierząt czy przyrody. Podobnie pro-
dukty całkowicie zautomatyzowanych maszyn”15. Do powyższej kwestii odnosi 
się również D. Flisak, który twierdzi:

Powszechne wykorzystanie komputerów w procesie twórczej kreacji (z ang. 
computer assisted creativity) może niekiedy utrudniać rozstrzygnięcie, czy ostateczny 
efekt takiego tworzenia należy przypisać ludzkiemu intelektowi, czy też technicznej 
sprawności maszyny. Z jednej strony jest oczywiste, że posłużenie się oprogramo-

13 Zob. P. Kościelniak, Sztuczna sztuka, „Rzeczpospolita” 24.05.2016, http://www.rp.pl/
Nowe-technologie/305249899-Sztuczna-sztuka.html (dostęp 20.06.2016), http://magenta.tensor-
flow.org/welcome-to-magenta (dostęp 20.06.2016). 

14 Zob. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Ferenc-Szy-
dełko, Warszawa 2011, s. 13; M. Późniak-Niedzielska, A. Niewęgłowski, Wprowadzenie. Pojęcie 
utworu, w: System Prawa Prywatnego t. 13. Prawo autorskie, red. J. Barta, R. Markiewicz, War-
szawa 2013, s. 9; D. Flisak, Komentarz do art. 1 ustawy o prawie autorskim, w: Prawo autorskie 
i prawa pokrewne. Komentarz, red. M. Bukowski, LEX 2015.

15 Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. J. Barta, R. Markiewicz, LEX 2011.
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waniem – zarówno powszechnie dostępnym, jak i specjalnie stworzonym – w celu 
napisania tekstu czy stworzenia muzyki nie może stać na przeszkodzie zakwalifikowa-
niu jako utwór powstałych w ten sposób tekstu czy muzyki. W takich sytuacjach rola 
oprogramowania wyczerpuje się w funkcji technicznego środka prowadzącego do uze-
wnętrznienia okreś lonej idei (z ang. computer aided works). Z drugiej jednak strony 
faktyczne zastąpienie człowieka przez maszynę, np. przez wykorzystanie translator-
skiego oprogramowania do przetłumaczenia tekstu, nie będzie prowadziło do powsta-
nia utworu, gdyż końcowy efekt w postaci tłumaczenia nie będzie pochodną wysiłku 
ludzkiego intelektu, lecz zautomatyzowanej logiki (z ang. computer generated works). 
Należy liczyć się z tym, że coraz powszechniejsze wykorzystanie programów kom-
puterowych będzie sprzyjać większej liczbie przypadków łączenia wysiłku ludzkiego 
ze sprawnością maszyn, co może doprowadzić do istotnych trudności w identyfikacji 
rzeczywistego twórcy utworu16.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie zna terminu „muzyka 
generowana komputerowo”, w żadnym miejscu się do niego nie odnosi. Uza-
sadnione byłoby więc przypuszczenie, że tego typu twórczość nie jest utworem  
w rozumieniu art. 1 PrAut i nie korzysta z prawnoautorskiej ochrony. 

Odmiennie sprawa kształtuje się w niektórych krajach anglosaskich. Zgod-
nie z brytyjskim art. 48 Copyright, Design and Patents Act oraz nowozelandzkim 
art. 2 ust. 1 Copyright Act programem generowanym komputerowo jest utwór, 
który został w całości stworzony przez komputer i którego człowiek nie współ-
tworzył17. W Wielkiej Brytanii i Irlandii, w krajach Południowej Afryki18 oraz 
w Hongkongu19 właścicielem utworu generowanego komputerowo jest „osoba, 
która podjęła działania aby taki utwór powstał”20.

16 D. Flisak, Komentarz do art. 1... 
17 „Computer-generated in relation to a work, means that the work is generated by computer 

in circumstances such that there is no human author of the work” – brzmienie artykułów w obu 
ustawach jest identyczne. 

18 M. Perry, T. Margoni, From Music Tracks to Google Maps: Who Owns Computer-gener-
ated Works?, „Law Publications” 2010, nr 27, s. 3.

19 D. Glasser, Copyrights in Computer-Generated Works: Whom, if Anyone, Do We Re-
ward?, „Duke Law & Technology Review” 2001, nr 24, s. 4. 

20 Zob. m.in. Copyright, Design and Patents Act, U.K. 1988 (c. 48 „the person by whom the 
arrangements necessary for the creation of the work are undertaken”), art. 1, s. 9(3); South Africa 
Copyright Act, No. 98 of 1978, art. 1 h Copyright Act Nowej Zelandii, 1994/143, art. 5 ust. 2 lit. a; 
w ww. ustawach definicja brzmi tak samo: „in the case of a literary, dramatic, musical, or artistic 
work that is computer-generated, the person by whom the arrangements necessary for the creation 
of the work are undertaken”.
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Wydawać by się mogło, że mamy do czynienia z sytuacją skrajnych roz-
bieżności legislacyjnych – sytuacją niebezpieczną z punktu widzenia artysty,  
w której „jego”21 dzieła są przedmiotem prawnoautorskiej ochrony w jednym 
kraju, a w innym już nie, ze wszystkimi konsekwencjami – majątkowymi i osobi-
stymi. P. Samuelson zauważa, że w dzisiejszych czasach, nastawionych na czer-
panie zysku z własności intelektualnej, pozostawienie utworów generowanych 
komputerowo w domenie publicznej mija się z celem i tworzy pole do nadużyć, 
gdzie każdy z użytkowników programu będzie zatajać fakt wkładu sztucznej 
inteligencji i przypisywać go własnym działaniom. Podkreśla dodatkowo, że 
przedmiotem pytania powinna być nie kwestia „czy”, tylko „komu” przyznać 
prawa autorskie w przypadku utworów generowanych komputerowo22.

Autorstwo utworu generowanego komputerowo

Poszukując odpowiedzi na pytanie, czy i komu przyznać prawa autorskie do 
CGW, w pierwszej kolejności przychodzi na myśl koncepcja, którą na potrzebę 
niniejszej pracy nazwę „koncepcją utworu zależnego”. Polega ona na przekona-
niu, że utwór generowany przez komputer jest pochodną kodu wprowadzonego 
przez programistę23. Oznacza to, że program dokonuje swoistej adaptacji, tj. prze-
kształca na język muzyczny informacje zawarte w komputerowym kodzie. Jest 
więc opracowaniem – utworem zależnym programu komputerowego. Taki utwór 
niewątpliwie stanowi efekt wkładu twórczego programisty, tak więc podmiotem 
praw autorskich w zakresie „współautorstwa” utworu powinien zostać twórca 
programu komputerowego. Pozostawiając poza dyskusją całkowicie zgodne sta-
nowisko, że zamieszczony w programie kod jest utworem w rozumieniu prawa 
autorskiego, należy się zastanowić, kto na gruncie takiej koncepcji mógłby stać 
się autorem utworu zależnego – dzieła muzycznego. W świetle polskiego prawa – 
nikt. Autor utworu samoistnego, programista, wprowadzając program do obrotu, 
zgadza się i liczy z tym, że utwory zależne będą tworzone i rozpowszechniane – 
to cel istnienia takiego programu. Autor (programista) pobiera również stosowne 
wynagrodzenie za rozpowszechnianie utworów zależnych – dzieł muzycznych. 

21 W rozumieniu – wygenerowana na jego komendę.
22 P. Samuelson, Allocating Ownership Rights in Computer-Generated Works, University 

of Pittsburgh Law Review 1985, t. 47, nr 1185, s. 1224. 
23 Taki pogląd przedstawiają m.in.: M. Perry, T. Margoni, From Music Tracks..., s. 6; 

D. Glasser, Copyrights in computer-generated..., s. 3; P. Gyertyanfy, Copyright Protection..., s. 233. 
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Użytkownik musi bowiem taki program zakupić. Utwór samoistny (program 
komputerowy) jest rezultatem pracy twórczej człowieka, a utwór zależny (dzieło 
muzyczne) jest już rezultatem pracy programu. 

Druga koncepcja, zbliżona do stanowiska polskiej doktryny, to przekonanie, 
że utwory tworzone przez programy komputerowe nie mogą być objęte ochroną  
z uwagi na ich nietwórczy charakter. Wszystkie są wynikiem podążania programu 
za algorytmem, są zautomatyzowane, a co za tym idzie – efekt ich pracy nie jest 
ani oryginalny, ani nie może posiadać indywidualnego piętna twórcy24. 

Problematyczne jednak okazało się, że poza nielicznymi wyjątkami utwory 
generowane komputerowo są efektem „współtwórczości” programu oraz 
osoby obsługującej program. Mając na uwadze stopień interwencji człowieka  
w powstanie takiego utworu, doktryna anglosaska wprowadziła dla CGW spe-
cjalne kategorie. M. Perry i T. Margoni w artykule pt. From Music Tracks to 
Google Maps: Who Owns Computer-generated Works?przedstawiają pogląd, że 
utworem generowanym komputerowo jest tylko takie dzieło, które powstaje bez 
bezpośredniej ingerencji człowieka (no direct human intervention)25. Na niwie 
sztuki muzycznej będzie to z pewnością przypadek programów Emily Howell, 
Iamus i Melomic109. Niemniej, jak już wspomniałam, twórcy powyższych pro-
gramów nie wprowadzili na rynek, tak więc nie znajdują się one w powszechnym 
użyciu. Znacznie częstszym przypadkiem są utwory, nazwane przez anglosa-
ską doktrynę „współtworzone komputerowo” (ang. computer-assisted work 
– CAW)26. Określa się nim utwory, w których sztuczna inteligencja programu 
jest narzędziem w rękach kompozytora. Jest to również przypadek najbardziej 
niejasny i kontrowersyjny. Dobrym przykładem tego typu twórczości stanowi 
działalność użytkowników programów Cubase czy LogicPro. Mogą one być 
narzędziem do skomponowania symfonii, której zdecydowana większość ele-ele-
mentów jest wynikiem twórczej działalności autora, a program to jedynie pomoc 
do wyrażenia idei artysty – wykonuje jego „komendy”; przyrównując obrazowo 
– jest pracownikiem technicznym, który buduje instalację artystyczną – utwór 
artysty. Istnieje jednak również możliwość zredukowania twórczego wkładu przy 
tworzeniu w powyższych programach do minimum – poprzez wygenerowanie 

24 P. Gyertyanfy, Copyright Protection ..., s. 231.
25 M. Perry, T. Margoni, From Music Tracks..., s. 6.
26 J. McCutcheon, The Vanishing Author in Computer-Generated Works: A Critical Analy-

sis of Recent Australian Case Law, Melbourne University Law Review 2013, t. 36, s. 229. Nale-Nale-
ży zaznaczyć, iż zaproponowana przez J. McCutcheona terminologia nie jest jednolita. D. Flisak  
np. używa terminu computer aided work (zob. D. Flisak, Komentarz do art. 1...).
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utworu za pomocą określonych komend, które nie służą wyrażeniu twórczej idei, 
a jedynie są nakazem określonego działania27. W ten sposób powstają utwory 
disco polo, techno czy też podkłady do filmów instruktażowych lub erotycznych. 
„Wkład twórczy” osoby obsługującej program komputerowy można wtedy przy-
równać do pracy fotografa, który stawiając aparat w przypadkowym miejscu oraz 
korzystając z funkcji samowyzwalacza, cały proces twórczy powierza przypad-
kowi. Bez względu na to, czy uznać takie działanie za czynność techniczną, czy 
też twórczą, nie ulega wątpliwości, że prowadzi ona do konkretnego efektu – 
powstania dzieła28.

Powyższe skłoniło doktrynę anglosaską do stworzenia koncepcji „użytkow-anglosaską do stworzenia koncepcji „użytkow-ą do stworzenia koncepcji „użytkow-
nika”, która polega na przyznaniu praw autorskich do utworu osobie obsługu-
jącej program komputerowy29. Zyskała ona największą popularność, co szybko 
znalazło odzwierciedlenie w normie prawnej, którą implementowano do niektó-
rych porządków prawnych, np. Wielkiej Brytanii czy Nowej Zelandii. Polega 
ona na domniemaniu, że osoba użytkująca program wniosła wkład twórczy  
w powstanie utworu generowanego komputerowo. Fakt, czy tego typu utwór 
bądź jego fragment rzeczywiście podlega ochronie prawnoautorskiej, weryfi-
kowany jest jedynie w przypadku sporu sądowego (np. w sporze o naruszenie 
majątkowych praw autorskich), dokładnie według tej samej procedury, która 
przewiduje badanie oryginalności30 utworów zrodzonych jedynie dzięki pracy 
człowieka (bez udziału sztucznej inteligencji). Przechodząc na grunt ustawy  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, należy przypomnieć, że aby utwór 
został objęty ochroną prawnoautorską, musi być efektem pracy człowieka. Nie- ochroną prawnoautorską, musi być efektem pracy człowieka. Nie-ą prawnoautorską, musi być efektem pracy człowieka. Nie-
mniej, poza nielicznymi wyjątkami, osoba obsługująca program komputerowy 
prawie zawsze wnosi, choćby minimalny, wkład twórczy w powstanie utworu 
muzycznego. Zagadnienie to wiąże się z następującymi pytaniami: Czy ochroną 
prawną powinien być objęty jedynie wkład twórczy człowieka? Jak – zakłada-
jąc, że mamy do czynienia ze „współtwórczością” nierozłączną (obie strony:  

27 Na przykład „utwór w tempie 60, metrum 4/4, w stylu disco, w tonacji C-dur” – tego typu 
komenda nie może być uznana za utwór w rozumieniu prawa autorskiego, gdyż nie wychodzi poza 
zwykłe wskazówki techniczne, za którymi nie idzie ani charakter twórczy, ani oryginalny.

28 Celowo użyłam w tym momencie słowa „dzieła”, gdyż „utwór” stanowi termin prawni-
czy, zaś na tym etapie rozważań nie można określić, czy muzyka generowana komputerowo spełnia 
przesłanki art. 1 PrAut. 

29 Tak np. M. Perry, T. Margoni, From Music Tracks..., s. 7; D. Glasser, Copyrights in com-
puter-generated..., s. 6; P. Gyertyanfy, Copyright Protection..., s. 233.

30 W krajach anglosaskich warunkiem objęcia ochroną jest oryginalność utworu, w Polsce 
zaś jego twórczy i indywidualny charakter. 
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i komputer, i człowiek pracują na tworzywie muzycznym) – odróżnić sfery chro-
nione w utworze od sfer niechronionych (generowanych przez program)? W jaki 
sposób obiektywnie określić procentowy wkład twórczy człowieka i maszyny? 
Czy takie ustalenia należy pozostawić sumieniu współtwórcy – człowieka? Czy  
i w jakim zakresie współtwórcy – człowiekowi przysługuje roszczenie o naru-
szenie autorskich praw autorskich do utworu współtworzonego komputerowo? 
Czy nie doszliśmy do momentu, w którym przedmiotem ekspertyzy biegłego nie 
będzie badanie, czy bezprawnie zapożyczony fragment muzyczny posiada cechy 
indywidualne, tylko czy fragment w ogóle jest dziełem człowieka? 

Przejaw działalności twórczej osoby obsługującej program komputerowy 

Zgodnie z art. 1 PrAut „Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw 
działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek 
postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”. Co istotne, 
zarówno doktryna jak i orzecznictwo sądowe precyzowały treść powyższego 
artykułu o jeszcze jedną przesłankę – przejaw działalności twórczej musi być 
rezultatem pracy człowieka31. Wydaje się więc, iż utwór generowany kompute-
rowo, jako utwór niebędący dziełem człowieka, nie powinien być objęty ochroną, 
nawet gdyby efekt pracy programu dawałby unikatowy, niespotykany dotąd efekt. 
Niemniej w praktyce osoba obsługująca program dokonuje ingerencji w powsta-
nie utworu, choćby w minimalnym zakresie. Minimalny zakres ingerencji prze-
jawia się w wyborze i sprowadza się często do wyboru gatunku, rytmu, tempa, 
instrumentacji, selekcjonowania brzmień, miksowania, czyli łączenia wygene-
rowanego materiału w spójną formę muzyczną. Należy więc odpowiedzieć na 
pytanie, czy powyższe działania mogłyby zostać uznane za wkład twórczy? 

Powyższa problematyka była już rozstrzygana przez orzecznictwo i dok-
trynę w kontekście m.in. pracy dyskdżokejów32 czy twórców utworów fotogra-
ficznych. Fotografia, podobnie jak CGW, może powstać z minimalnym wkładem 
twórczym człowieka bądź też nawet w ogóle bez jego udziału. Jak zauważają 

31 Tak m.in. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 30 grudnia 2014 r., sygn. akt. 
I Aca 1433/14, LEX nr 1651904; Wyrok Sąd Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 stycznia 2016 r.,  
sygn. akt III AUa 366/15, LEX nr 1997499; D. Flisak, Komentarz do art. 1...; Prawo autorskie. Ko-
mentarz do wybranych przepisów, red. M. Siciarek, LexisNexis 2014; Ustawa o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2003.

32 Zob. więcej na ten temat K. Piesiewicz, Utwór muzyczny i jego twórca, Warszawa 2009, 
s. 89 i n. 
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P. Białecki i H. Tuchołka, „Fotografia jest o tyle wyjątkowa, że przy zaistnieniu 
określonych przesłanek (co wcale nie jest przypadkiem rzadkim) doszukiwanie 
się jej oryginalnego charakteru będzie niezwykle trudne33. Pomijając przesłankę 
świadomości tworzenia utworu czy twórczej »myśli« człowieka, doprowadzamy 
zatem, szczególnie w przypadku fotografii, do sytuacji, w której kryterium in -
dywidualnego piętna twórcy sprowadzone zostaje do przypadkowego naciśnię-
cia migawki (...). Nie jest możliwe jednoznaczne wskazanie granicy pomiędzy 
utworem fotograficznym i fotografią niebędącą utworem”34. R. Sarbiński, choć 
do powyższego stwierdzenia odnosi się niezwykle krytycznie, przyznaje, że do 
objęcia utworu fotograficznego ochroną prawnoautorską wystarczy wskazać 
choć jeden minimalny element twórczy, jak np. wybór momentu fotografowania 
(moment „naciśnięcia migawki”)35.

Obserwując stanowiska w zakresie ochrony prawnej utworów fotografi cz-ąc stanowiska w zakresie ochrony prawnej utworów fotograficz-
nych, można stwierdzić, że część przedstawicieli doktryny36 idzie w kierunku 
liberalizowania przesłanki wkładu twórczego, w szczególności w zakresie tzw. 
nowych dziedzin artystycznych. Według J. Barty i R. Markiewicza u podstaw 
takiego działania leży „poczucie sprawiedliwości u stosujących lub interpretu-
jących prawo”37. Przecież przy obejmowaniu ochroną artystycznych wykonań, 
czy przy przyznawaniu praw producentowi fonogramu, nie bada się ani stopnia 
artyzmu, ani nakładu pracy, ani jakiegokolwiek wkładu – czy to indywidual-
nego, czy też twórczego38. Skoro więc prawa pokrewne pozbawione są prze-
słanki wkładu twórczego oraz indywidualnego piętna, to analogiczne podejście 
powinno cechować prawa autorskie. Ponadto J. Barta i R. Markiewicz wskazują  
dodatkowo na praktyczny aspekt: „W przypadku wielu kategorii dzieł (...), a także 
przy rozpatrywaniu kwestii, które elementy utworu podlegają ochronie (...) ocena 

33 Autorzy wskazują tu np. zdjęcia lotnicze czy fotografię astronomiczną (P. Białecki, 
H. Tuchołka, Fotografia na tle prawa autorskiego, „Monitor Prawniczy” nr 3/2002, s. 120).

34 Tamże.
35 R. Sarbiński, Utwór fotograficzny i jego twórca w prawie autorskim, Zakamycze 2004, s. 100.
36 Odmiennie uważają m.in. W. Machała, J. Późniak-Niedzielska, E. Traple, którzy opo-

wiadają się za zaostrzeniem rygorów obejmowania utworów ochroną prawnoautorską (zob.  
W. Machała, Utwór. Przedmiot prawa autorskiego, Warszawa 2013, s. 150; J. Późniak-Niedzielska, 
Wprowadzenie. Pojęcie utworu, w: System prawa prywatnego..., s. 10; E. Traple, Dzieło zależne 
jako przedmiot prawa autorskiego, Warszawa 1979, s. 32 i n.). W. Machała opowiada się wręcz za 
zaostrzeniem ochrony jedyne do tych dzieł, które posiadają „doniosłość kulturową” (W. Machała, 
Utwór..., s. 150). 

37 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016, s. 56. 
38 Tamże, s. 55.
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istnienia cech indywidualności jest bardzo trudna (jeżeli w ogóle możliwa) i traci 
znaczenie, gdyż w istocie musiałaby być oparta na wyłącznie na intuicyjnym  
przekonaniu”39. Cechę indywidualności można określić tylko na podstawie ana-
lizy utworu, a więc de facto w wyjątkowych przypadkach (np. w ramach dowodu 
z opinii biegłego). J. Barta i R. Markiewicz dodają ponadto, że „zacieranie granic 
stosowania prawa autorskiego oraz przestrzeganie zasady, że nawet minimalny 
wkład pracy twórczej człowieka wystarcza do przyznania ochrony autorskopraw-
nej w istocie przybliża do przyjęcia domniemania (domniemania faktycznego)  
w sprawie obejmowania autorską ochroną rezultatu pracy człowieka”40. Chociaż 
do powyższego założenia odnoszą się bardzo krytycznie41, praktyka wykazuje, 
iż na gruncie społecznym takie domniemanie istnieje. Wytwórnie płytowe, pro-
ducenci filmowi zawierają z twórcami muzyki umowy licencyjne bez względu 
na to, jak bardzo wyprodukowana przez nich muzyka jest banalna i odtwórcza  
i bez względu na to, w jakim stopniu muzyka ta jest dziełem człowieka. Związek 
Artystów i Kompozytorów Polskich rejestruje powyższe utwory, pod warunkiem 
spełnienia wymogów formalnych (wypełnienie zgłoszenia, przedłożenie ich 
nagrania na nośniku bądź zapisu nutowego), nadawcy za ich rozpowszechnianie 
w mediach odprowadzają do organizacji zbiorowego zarządzania tantiemami. 
Ustalenia zaś, czy powyższe utwory mogą być przedmiotem prawnoautorskiej 
ochrony, może nastąpić jedynie na drodze sporu sądowego, gdyż, jak słusznie 
zauważają J. Barta i R. Markiewicz, „cechę indywidualności należy stwierdzać 
tylko na podstawie analizy utworu”42, której bez posiadania wiadomości spe-
cjalnych (w tym przypadku wiedzy z zakresu teorii muzyki) nie da się rzetelnie 
wykonać.

J. Barta i R. Markiewicz sugerują, że przy rozpatrywaniu autorskiej ochrony 
konieczne jest dodatkowo staranne wyważenie racji i rozpatrzenia okoliczności 
usprawiedliwiających przyznanie, bądź nie, eksploatacyjnego monopolu43. Podą-
żając za tą hipotezą, nie sposób, poza argumentami światopoglądowymi, znaleźć 

39 Ustawa o prawie autorskim..., red. J. Barta, R. Markiewicz, s. 64. 
40 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, s. 55.
41 Podobnie też uznał Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 17 grudnia 2002 r., podno-

sząc, że „na gruncie prawa polskiego brak jest podstaw do formułowania domniemania twórczego  
i indywidualnego charakteru dzieła” (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 grudnia 2002 r., 
sygn. akt I ACa 254/02, LEX nr 535064).

42 Ustawa o prawie autorskim..., red. J. Barta, R. Markiewicz, s. 63. 
43 Tamże, s. 64.
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racjonalne uzasadnienie dla nieprzyznawania praw autorskich osobom tworzącym 
utwory muzyczne za pośrednictwem programów komputerowych. Skoro już jed-
nej dziedzinie sztuki (fotografii) przyznajemy niezwykle zliberalizowane kryteria 
objęcia ochroną, to nieuzasadnione i niesprawiedliwe byłoby, aby innej dziedzinie 
sztuki narzucić kryteria rygorystyczne. Podzielając w pełni pogląd, że tego typu 
działanie jest sprzeczne z pierwotnymi założeniami ustawy o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych, której celem jest ochrona unikatowej więzi autora z utwo-
rem44, a nie prawideł wolnego rynku, należy pogodzić się z faktem, iż postęp tech-
niczny narzuca konieczność sięgania po kompromisy. Wyłączenie spod ochrony 
prawnoautorskiej utworów muzycznych generowanych komputerowo jest dzia-
łaniem bezsensownym, bo skazanym na niepowodzenie. Za objęciem prawnoau-
torską ochroną CGW przemawiają więc nie tylko argumenty prawne – większość 
utworów generowanych komputerowo posiada minimalny wkład twórczy czło-
wieka, przejawiający się w wyborze, ale również pragmatyczny: każda osoba 
obsługująca program może bezkarnie przypisać sobie autorstwo takiego utworu, 
twierdząc, że pochodzi on od niej, nie zaś od programu. Nie posiadamy obecnie 
narzędzi, które byłyby w stanie sprawdzić prawdziwość takiego oświadczenia,  
tj. zweryfikować, czy dany utwór muzyczny stanowi rezultat działań człowieka, 
czy maszyny. Trafnym postulatem de lege ferenda wydaje się rozwiązanie, aby 
dziedziny artystyczne, w których wkład twórczy lub indywidualne piętno jest 
trudne do ustalenia, w tym taka działalność, która w swej specyfice w dużej mierze 
posiłkuje się maszynami, stała się przedmiotem praw pokrewnych45. Drugim roz-
wiązaniem wartym rozważenia jest wprowadzenie, śladem krajów anglosaskich, 
lex specialis stanowiącym wprost, iż prawo autorskie do utworu wygenerowanego 
przez program komputerowy przysługuje osobie korzystającej z tego programu. 

„Współtwórczość” maszyny w utworach tworzonych za pośrednictwem 
programu komputerowego 

Zaznaczyć należy, iż obecnie CGW zagospodarowały skromny obszar 
muzyki, jakim są przede wszystkim tapety dźwiękowe czy też muzyka techno.
Znacznie częstszym i powszechniejszym zjawiskiem jest rozpowszechnianie 

44 Protokół Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Autorskiego z dnia 7 grudnia 1920 r., w: Proto-
koły obrad sekcji prawa cywilnego komisji kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, Prawo autor-
skie, Kraków 1921, s. 54. 

45 Zob. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, s. 57. 
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utworów, które w części zostały stworzone przez człowieka, a w części zaś przez 
program komputerowy (computer-assisted work – CAW). Powszechną praktyką 
jest np. generowanie podkładów rytmicznych czy też generowanie akompania-
mentu sekcji dętej do stworzonego przez człowieka utworu muzycznego. Fakt 
objęcia ochroną utworu współtworzonego komputerowo jako całości, z uwagi na 
zauważalny wkład twórczy człowieka, wydaje się oczywisty. Utwór muzyczny  
z chwilą ustalenia, o ile spełnia kryteria wymienione w art. 1 PrAut, zostaje 
objęty ochroną w całości. Oznacza to, że przedmiotem prawa autorskiego staje 
się cały materiał muzyczny zawierający w sobie i elementy o charakterze twór-
czym, i nietwórczym. Cytując J. Bartę, „tylko zorganizowane całości muzyczne,  
o pewnym, choćby niewielkim stopniu złożoności, stanowią przedmiot prawnoau-
torskiej ochrony”46. Niemniej jednak rozciągnięcie ochrony na utwór jako spójną 
całość nie jest równoznaczne z ochroną poszczególnych składników nieposiada-
jących twórczego i indywidualnego charakteru. Wątpliwości rodzi zagadnienie, 
czy możemy mówić o objęciu ochroną elementów będących jedynie efektem 
działania programu. Wyobraźmy sobie sytuację (znów wcale nie taką rzadką), 
w której kompozytor – człowiek tworzy atrakcyjną warstwę harmoniczną. Osa-
dza ją w określonym rytmie, tempie, a następnie pozwala komputerowi, aby na 
podstawie powyższych danych wygenerował linię melodyczną. Czy sytuacja,  
w której osoba trzecia bez zgody użyłaby jedynie wygenerowanej komputerowo 
melodii, naruszyłaby prawa autora – człowieka? W moim odczuciu odpowiedź 
powinna być pozytywna. Bez twórczego wkładu autora – człowieka, który  
w pewnym zakresie determinuje kształt linii melodycznej poprzez narzucenie 
warstwy rytmiczno-harmonicznej, melodia wygenerowana przez program kom-
puterowy nie uzyskałaby swojej treści. Wkład twórczy autora – człowieka pozo-
staje więc zauważalny. 

Sprawa komplikuje się nieco w momencie, gdy to program komputerowy 
„inicjuje” proces twórczy. Przykładowo, generuje atrakcyjny, nieznany dotąd 
podkład rytmiczny, który następnie służy raperowi do stworzenia utworu hip-
hopowego. Nie kwestionując, że taki utwór jako spójna całość staje się przed-jna całość staje się przed-łość staje się przed-
miotem ochrony prawnoautorskiej, można zapytać, czy sama warstwa rytmiczna 
będzie chroniona. W moim odczuciu i tym razem odpowiedź powinna być twier-
dząca. Do powstania takiego fragmentu muzycznego prawie zawsze przyczynia 

46 J. Barta, Dzieło muzyczne i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskiego, Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektual-
nej nr 20, Kraków 1980, s. 54. 
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się choć minimalny wkład twórczy człowieka. Znów autor – człowiek zmuszony 
będzie choć w minimalnym stopniu ustalić swój pomysł poprzez wpisanie okre-
ślonych komend do programu, dokonanie selekcji zaproponowanego materiału,  
a następnie jego obróbki. Po drugie, powyższy fragment staje się integralną czę-
ścią większej całości – tj. utworu muzycznego, który wraz z ustaleniem zostaje 
całkowicie objęty ochroną. Bezprawne jego wykorzystanie przez osobę trzecią, 
np. w innej piosence, stanowić więc będzie z pewnością naruszenie osobistego 
prawa autora do integralności utworu, wszak do tego doprowadzi rozdzielenie 
poszczególnych elementów dzieła przez osobę trzecią. 

Można więc postawić tezę, iż wkład programu komputerowego w powstanie 
materiału muzycznego, dopóki mamy do czynienia z CAW, jako determinowany 
w mniejszym lub większym stopniu działalnością człowieka, może zostać uznany 
za mający osobiste piętno autora. Chroniony więc będzie i utwór jako całość,  
i jego poszczególne elementy, włączając te, które na skutek zainicjowanych przez 
autora – człowieka działań zostały wygenerowane przez program.

Podsumowanie 

Powyższe rozważania prowadzone były nie bez rozterek moralnych; głów-
nie z uwagi na ich ekwilibrystyczny charakter – co gorsza, stojący w sprzeczności 
z ideą systemu droit d’ auteur, który duży nacisk kładzie na osobowość twórcy, 
zaś uprawnienia majątkowe służą ochronie jego osobistego interesu47. Moment, 
w którym autor przestaje być widoczny, a jego miejsce zastępuje maszyna, 
może budzić sprzeciw. Stajemy jednak przed wyzwaniem postępu technicz-
nego, którego ustawodawca nie przewidział i nie mógł przewidzieć. Pamiętając 
o pierwotnej funkcji prawa autorskiego, jaką jest ochrona interesów twórców, 
nie sposób zaprzeczyć, że wyłączenie spod ochrony muzyki generowanej kom-
puterowo godziłoby w interes twórców – w szczególności, jeśli fragmenty 
„stworzone” przez program są jedynie elementem utworu. W dobie globalizacji,  
a przede wszystkim funkcjonowania utworów muzycznych w nowych mediach, 
nielogiczne i, po raz kolejny, szkodliwe dla twórców jest utrzymywanie sytuacji, 
w której w jednych krajach tego typu twórczość stanowi przedmiot prawno-

47 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, s. 23–24. A. Strowel stwierdza wręcz, że prawo 
autorskie wywodzące się z ustawy francuskiej ma „święty charakter”, ściśle powiązany z uprawnie-
niami prawnonaturalnymi (A. Strowel, Droit d’auteru and Copyright: Between History and Nature, 
w: B. Sherman, A. Strowel, Of Authors and Origins. Essays on Cypyright, Oxford 1994, s. 235. 
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autorskiej ochrony, a w innych nie. Również pozostawanie wiernym tradycji, 
choć zrozumiałe, sprzyjać będzie jedynie utrzymywaniu fikcyjnej sytuacji. 
Każda osoba obsługująca program komputerowy może przywłaszczyć sobie 
autorstwo wygenerowanego utworu, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków 
czy konsekwencji, gdyż na obecnym stanie rozwoju, na niwie sztuki muzycznej, 
praktycznie niemożliwe jest odróżnienie efektu pracy człowieka i komputera. 
W odczuciu autorki najuczciwszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie do 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych rozwiązania analogicznego 
do krajów anglosaskich – lex specialis, które rozwiewając wszelkie wątpliwo-
ści i spory, przyznałoby prawa autorskie do utworów generowanych kompute-
rowo osobom obsługującym takie programy, bądź też, podążając za propozycją  
prof. J. Barty i prof. R. Markiewicza, zastanowienie się nad stworzeniem nowej 
kategorii praw pokrewnych. 
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COMPUTER-GENERATED MUSIC AS A SUBJECT OF COPYRIGHT  
PROTECTION IN POLISH DOCTRINE AND LAW  

AND ANGLO-SAXON DOCTRINE AND LAW

The article discusses the issue of granting copyright to computer-generated and 
computer-assisted works. Even though this subject has been widely examined in West-
ern countries in the 1990s, for some reason itit was not widely covered in Poland. Mean-
while, computer programmes have become main composing tools used by musicians. 
The music we hear on the radio is more often than not an effect of computer, not human, 
work. Polish Copyright law grants a right to authorship only in cases when a work re-
mains an effect of human activity. This gives rise to the question whether the music that 
surrounds us is copyright free and belongs to the public domain. On the other hand, in 
some Anglo-Saxon countries, copyright related to computer-generated works is granted 
to the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are un-
dertaken. The following article contains an overview of theoretical concepts underlying 
the authorship of computer-generated works, discusses various legal solutions to the 
problem exercised abroad and provides evidence in support of the thesis that in spite 
of the harsh and rigorous provisions contained in Polish Copyright law, it is possible to 
grant copyright protection to computer-generated works.

Keywords: computer-generated works, computer-assisted works, author, authorship, 
work, joint authorship. 
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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE  
W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Streszczenie

Przedmiotem rozważań podjętych w niniejszej pracy jest stosunek zobowiązanio-
wy łączący inwestora (zamawiającego) i wykonawcę, który powstaje w wyniku zawar-
cia przez nich umowy o roboty budowlane po przeprowadzeniu postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego.

W pracy omówiono zagadnienia związane z zawarciem umowy o roboty budow-
lane, treścią umowy oraz prawami i obowiązkami stron. Opisano również zabezpiecze-
nie należytego wykonania umowy, gwarancję jakości robót, a także rękojmię za wady 
obiektu. Następnie omówiono kwestie kar umownych za niewykonanie i nienależyte 
wykonanie umów o roboty budowlane, a także zagadnienia związane z odstąpieniem 
od umowy. 

Słowa kluczowe: umowa o roboty budowlane, zamówienia publiczne, zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy, gwarancja jakości robót, rękojmia za wady obiektu



60 Marek Potyraj

Zagadnienia ogólne

Jedną z fundamentalnych zasad prawa cywilnego jest zasada swobody 
umów, w myśl której „strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny 
według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwo-
ści (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”1. Strony 
mogą, korzystając z opisanych w kodeksie typów umów, nadawać kontraktowi 
dowolny kształt, pozostając w granicach wyznaczonych przez art. 353¹ k.c.

Ustawodawca nakazuje stosować przepisy o umowie o dzieło nie wprost, 
ale odpowiednio. Oznacza to, że w procesie stosowania tych norm należy 
uwzględnić odmienność i specyfikę umowy o roboty budowlane. Uzasadnieniem 
dla stosowania niektórych przepisów dotyczących umowy o dzieło do umowy  
o roboty budowlane jest podobieństwo tych typów umów nazwanych. Umowa  
o roboty budowlane jest w istocie szczególnym rodzajem umowy o dzieło, 
odrębnie uregulowanym w kodeksie cywilnym2. W praktyce umowa o roboty 
budowlane określana jest także za pomocą innych zwrotów, np. jako umowa  
o realizację inwestycji budowlanej, umowa o wykonanie budynku czy też umowa 
o wykonanie remontu budynku.

Na wykonanie przedmiotu umowy i realizację inwestycji ogromny wpływ 
mają przepisy szeroko rozumianego prawa budowlanego3 określającego admi-
nistracyjnoprawne aspekty procesu budowlanego. Reguluje ono działalność 
obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów 
budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej  
w tych dziedzinach.

W umowie o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania 
przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasa-
dami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaga-
nych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, 
w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do 
odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia4.

1 Art. 353¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., 
poz. 121 z późn. zm.) (dalej: k.c.).

2  Postanowienie SN z 15.07.2009 r., sygn. I CSK 253/09, LEX nr 1615154.
3  Podstawowym aktem prawnym jest tutaj ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).
4  Art. 647 k.c.
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Umowa o roboty budowlane ma szczególny charakter zarówno z uwagi na 
specyfikę samego obiektu budowlanego, jak i ze względu na profesjonalny cha-
rakter wykonawcy robót, a także z powodu obszernego, odrębnego uregulowania 
problematyki budowlanej w przepisach prawa administracyjnego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest umowa o roboty budowlane 
zawierana w ramach systemu zamówień publicznych. Do umów tego rodzaju 
oprócz kodeksu cywilnego zastosowanie mają przepisy prawa zamówień publicz-
nych5. Umowa o roboty budowlane, zawarta przez jednostkę sektora finan-
sów publicznych, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pozostaje umową w rozumieniu art. 647 k.c., gdyż prawo zamówień 
publicznych nie kształtuje nowych typów umów nazwanych6.

W doktrynie zasadniczo przyjmuje się, że mimo niewątpliwych związków 
i podobieństw do umowy o dzieło, umowa o roboty budowlane stanowi odrębny 
typ umowy nazwanej7. Stanowisko judykatury jest podobne do dominującego 
poglądu piśmiennictwa, w licznych orzeczeniach można odnaleźć stwierdzenia  
o samodzielnym charakterze tego kontraktu8.

W piśmiennictwie trafnie podkreśla się, że kwalifikacja typologiczna danej 
umowy polega albo na przypisaniu jej do określonego typu umów nazwanych, 
albo na uznaniu jej za umowę nienazwaną lub mieszaną. Przez nazwane stosunki 
zobowiązaniowe rozumie się zarazem takie stosunki prawne, których co naj-
mniej essentialia negotii są ustalone przez przepisy prawa. Ponieważ kodeksowa 
regulacja umowy o roboty budowlane odpowiada tym wymogom, to umowę tę 
należy nadal traktować jako odrębny typ umowy nazwanej, niebędącej podtypem 
umowy o dzieło, aczkolwiek niewątpliwie historycznie z niej się wywodzącej9.

O stosowaniu k.c. przesądza również p.z.p., które w art. 139 ust. 1 stanowi, 
że „do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy k.c., jeżeli 
przepisy ustawy nie stanowią inaczej”. Oznacza to, że przepisy p.z.p. mają cha-
rakter szczególny wobec k.c. i zgodnie z regułą lex specialis derogat legi generali 

5 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 907 z późn. zm.).

6  Wyrok SN z 5.12.2006 r., sygn. II CSK 327/06, LEX nr 238947.
7  K. Zagrobelny, Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane, Warszawa 

2013, s. 4.
8  Przykładowo: wyrok SN z 12.02.1991 r., III CRN 500/90, OSNCP 1992, nr 7–8, poz. 137, 

a zwłaszcza uchwała (7) SN z 11.01.2002 r., III CZP, 63/01, OSN 2002, nr 9, poz. 106, uchwała SN 
(7) z 29.09.2009 r., III CZP 41/09, OSN 2010, nr 3, poz. 33. 

9  Uchwała SN z 11.01.2002 r., sygn. III CZP 63/01, OSNC 2002/9/106.
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znajdują zastosowanie w pierwszej kolejności. Natomiast w zakresie nieuregulo-
wanym w p.z.p. umowy w sprawach zamówień publicznych podlegają reżimowi 
ogólnemu k.c., ze wszystkimi tego konsekwencjami10.

Do umów o roboty budowlane w sprawach zamówień publicznych szerokie 
zastosowanie znajdzie dział IV p.z.p. Zawiera on regulacje dotyczące stosowa-
nia k.c., formy zawierania umów, ich jawności, zakresu świadczenia wykonawcy 
stanowiącego przedmiot umowy, zakazu dokonywania istotnych zmian w tre-
ści zawartej umowy i warunków dopuszczalności takich zmian, odstąpienia od 
umowy, jej unieważnienia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pod-
wykonawstwa, a także obligatoryjne postanowienia umów o roboty budowlane 
w zamówieniach publicznych.

Zawarcie umowy

Prawo zamówień publicznych ogranicza zastosowanie zasady swobody 
umów na kilka sposobów. W pierwszej kolejności ograniczeniu podlega swo-
boda wyboru kontrahenta. Umowę w sprawie zamówienia publicznego można 
zawrzeć z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym na podstawie 
p.z.p. i to w terminie określonym w art. 94 p.z.p.11 Forma umowy w stosunku to 
wszystkich typów umów zawartych w świetle p.z.p. przewiduje formę pisemną 
pod rygorem nieważności. 

W orzecznictwie podnosi się, że w zamówieniach publicznych zasada swo-
body umów doznaje ograniczeń w trzech aspektach. Po pierwsze, zamawiający 
nie może swobodnie wybrać kontrahenta, po drugie, to zamawiający określa 
zasady, na których umowę chce zawrzeć, po trzecie, strony nie mogą swobodnie 
zmienić umowy już zawartej12.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego ma charakter umowy adhe-
zyjnej13. Wybór dokonany przez wykonawcę, sprowadza się do podjęcia decyzji 
o zawarciu bądź niezawarciu umowy na warunkach określonych przez zamawia-
jącego. Przed upływem składania ofert wykonawca może wnieść uwagi i pro-

10  Wyrok SN z 10.04.2003 r., sygn., III CKN 1320/00, LEX nr 81627.
11 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 

ust. 1, który stanowi, że w przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy 
do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

12  Wyrok KIO z 13.03.2013 r., KIO 448/13, LEX nr 1298030.
13  Wyrok KIO z 20.06.2012 r., KIO 1183/12, LEX nr 1211620.
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pozycje zmian w zakresie treści umowy zaproponowanej przez zamawiającego, 
jednak o ich uwzględnieniu zamawiający decyduje sam.

Prawo do jednostronnego ukształtowania treści umowy nie oznacza całko-
witej dowolności w tym względzie. Zamawiający powinien przestrzegać m.in. 
zasady uczciwej konkurencji, a tym samym tak kształtować warunki, aby zagwa-
rantować dostęp do zamówienia podmiotom zdolnym do jego wykonania14. 
Nadużycie uprawnień zamawiającego może polegać na rażącej dysproporcji  
w rozkładzie obowiązków i uprawnień stron, braku „wzajemności” lub „odpo-
wiedniości” świadczeń15, również w zakresie kar umownych. W orzecznictwie 
podkreśla się również konieczność precyzyjnego formułowania zapisów i unika-
nia sformułowań niejednoznacznych16.

Stronami umowy o roboty budowlane są inwestor i wykonawca. W praktyce, 
na gruncie zamówień publicznych, „inwestor” zastępowany bywa „zamawiającym”, 
co pozostaje bez znaczenia dla charakteru umowy. W praktyce inwestor często tylko 
finansuje inwestycję, a drogą osobnej umowy zleca wyspecjalizowanemu podmio-
towi – „inwestorowi zastępczemu” wykonanie innych czynności, czyli realizację 
procesu budowlanego. Polega to na przygotowaniu, organizacji i zarządzaniu proce-
sem inwestycyjnym, a także jego rozliczeniu. Regułą jest, że inwestor zastępczy to 
wyspecjalizowany przedsiębiorca, mający odpowiednie kwalifikacje zawodowe17.

Wykonawcą może być podmiot, który samodzielnie wykona roboty (gene-
ralny wykonawca), jak i podmiot korzystający z usług innych wyspecjalizo-
wanych podmiotów (podwykonawców). Wykonawca powinien współdziałać  
z inwestorem, w szczególności przez przejęcie terenu budowy i udział w czynno-
ściach odbiorowych. Ponadto umowa może zobowiązywać wykonawcę do doko-
nania niektórych czynności przygotowawczych, które co do zasady obciążają 
inwestora, a także do zabezpieczenia należytego wykonania umowy, udzielenia 
gwarancji i innych świadczeń, w szczególności niepieniężnych.

14  Wyrok KIO z 10.10.2012 r., KIO 2074/12, LEX nr 1226504.
15  Wyrok KIO z 1.03.2011 r., KIO 298/11, LEX nr 772452.
16  Wyrok KIO z 14.08.2012 r., KIO 1529/12, KIO 1535/12, KIO 1546/12, LEX nr 1217565.
17  Wyrok SN z 16.02.2001 r., sygn. IV CKN 269/00, OSNC 2001, nr 9, poz. 139. Przyjmuje 

się, że umowa o zastępstwo inwestycyjne jest umową nienazwaną. Zasada swobody umów pozwala 
stronom zawierać umowy, które nie dają się przyporządkować jakiemukolwiek typowi ustawowe-
mu. Do umów takich stosuje się bezpośrednio normy dotyczące umów w ogólności oraz w drodze 
analogiae legis przepisy dotyczące tych umów nazwanych, do których umowy nienazwane są naj-
bardziej zbliżone swym charakterem prawnym. Do nienazwanych umów, które cechuje swoisty 
rodzaj świadczenia w postaci usług, rozumianych jako czynności spełniane dla jakiejś innej osoby, 
stosuje się zgodnie z art. 750 k.c. przepisy o zleceniu.
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Sytuację podwykonawców uregulowano w dodanym do k.c. art. 647¹. Wyko-
nawca, i to zarówno generalny, jak i częściowy, może powierzyć wykonanie części 
obiektu lub niektórych robót związanych z obiektem podwykonawcy. Podwyko-
nawca podlega kierownictwu generalnego wykonawcy w zakresie koordynacji  
i organizacji robót18. Zgodnie z art. 474 k.c. generalny wykonawca jest zobowią-
zany do kierowania całością robót, a za zobowiązania podwykonawcy odpowiada 
przed inwestorem jak za własne działania. Umowę o podwykonawstwo zawiera 
z podwykonawcą generalny wykonawca, natomiast samego inwestora nie łączy  
z podwykonawcą żaden stosunek umowny19. Artykuł 647¹ k.c. wprowadza 
jako zasadę solidarną odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy, 
względnie wykonawców częściowych, za umowy zawierane ze wszystkimi pod-
wykonawcami. Regulacja wprowadziła więc klarowniejszą i korzystną dla pod-
wykonawców sytuację prawną. Chroni to interesy podwykonawców w przypadku 
nierzetelności finansowej podmiotu, z którym bezpośrednio zawarli umowę20.

Solidarna odpowiedzialność oznacza, że podwykonawca, który nie uzyskał 
zaspokojenia, może żądać zapłaty także bezpośrednio od inwestora. Przy speł-
nianiu ustawowych przesłanek inwestor odpowiada za dalsze umowy o roboty 
budowlane. Zasada ta rozciąga się także na zawierane w procesie budowlanym 
umowy o dzieło21. Należy pamiętać, że umowa podwykonawcza i dalsze umowy 
podwykonawcze powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nie-
ważności. Istotne jest również, że brak zgody inwestora na zawarcie umowy pod-
wykonawczej nie powoduje jej nieważności, jednak pozbawia podwykonawcę 
bezpośredniego roszczenia w stosunku do inwestora. Podwykonawca zachowuje 
natomiast w takim wypadku swoje roszczenia w stosunku do generalnego wyko-
nawcy. Opisane zasady dotyczą również umów o dalsze podwykonawstwo. Należy 
jednak w takich wypadkach brać pod uwagę rozszerzony krąg podmiotów uczest-
niczących w procesie zawierania i rozliczania dalszej umowy podwykonawczej.

Trzeba podkreślić, że przepisy art. 647¹ k.c. mają charakter iuris cogentis, 
a więc strony nie mogą wyłączyć ich stosowania w drodze postanowień umow-
nych (art. 6471 § 6 k.c.).

18 Wyrok SN z 22.07.2004 r., II CK 477/03, LEX nr 269787.
19 J.A. Strzępka, w: System prawa prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań – część szczególna, 

red. J. Rajski, Warszawa 2001, s. 399.
20  T. Sokołowski, w: Umowy w obrocie gospodarczym, red. A. Koch, J. Napierała, Kraków 

2006, s. 80.
21  Wyrok SN z 17.10.2008 r., I CSK 106/2008, OSNC 2009, nr 3, poz. 64.
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W odniesieniu do umów zawieranych w ramach zamówień publicznych 
ustawą o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych22 wprowadzono m.in. 
art. 143a–143d dotyczące kwestii podwykonawstwa. Wskazaną nowelą usta-
wodawca wprowadził definicję umowy o podwykonawstwo, przez którą należy 
rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przed-
miotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia 
publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez zamawiającego wykonawcą 
a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych 
na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą 
lub dalszymi podwykonawcami. Zgodnie z treścią art. 78 §1 k.c. do zachowania 
pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu 
na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli, a następnie wymiana 
dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest pod-
pisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść 
oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany.

Przepisy art. 143a–143d p.z.p. nie naruszają praw i obowiązków zamawia-
jącego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających 
z art. 647¹ k.c. Wprowadzone nowelą przepisy należy interpretować w ten spo-
sób, że odpowiedzialność zamawiającego oparta na przepisach p.z.p. zachodzić 
będzie tylko w wypadku spełnienia sformalizowanych wymogów akceptacji 
umowy podwykonawczej, natomiast w razie ich niespełnienia podstawą oceny 
obowiązku zamawiającego będą przepisy Kodeksu cywilnego23. Należy zazna-
czyć, że nie wszyscy podwykonawcy w rozumieniu p.z.p. będą mogli skorzystać 
z zasad określonych w Kodeksie cywilnym, bowiem dostawcy i usługodawcy nie 
są objęci zasadą wynikającą z art. 647¹ k.c.24

Treść umowy

Artykuł 139 ust. 1 p.z.p. stanowi, że do umów w sprawach zamówień publicz-
nych stosuje się przepisy k.c., jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Zatem 

22  Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1473).

23 A. Polaszek, B. Rosada, Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych, Wro-
cław 2014, s. 150.

24  Podobne stanowisko prezentuje A. Damasiewicz, Umowa o roboty budowlane ze wzora-
mi, Warszawa 2014, s. 229–230.
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zasada swobody umów znajduje zastosowanie do umów w sprawach zamówień 
publicznych w zakresie, w jakim nie została ograniczona ustawą. 

W stosunku do wszystkich typów umów p.z.p. w art. 139 ust. 2 przewiduje 
formę pisemną pod rygorem nieważności. W zakresie treści umowy strony zwią-
zane są treścią złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
oferty. W p.z.p. zakazuje się zawierania umowy o treści odbiegającej od treści 
złożonej oferty, a także zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
z wyjątkiem sytuacji, w której zamawiający przewidział możliwość dokonania 
takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany25. Zakaz dokonywania zmian 
umów w stosunku do treści oferty ustawodawca dodatkowo obwarował sankcją 
nieważności umowy w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamó-
wienia wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia26.

Na treść umowy o roboty budowlane składają się prawa i obowiązki o cha-
rakterze cywilnoprawnym, które wynikają bezpośrednio z Kodeksu cywilnego. 
Obowiązki te można podzielić na trzy grupy, a mianowicie: 1) przygotowanie robót 
budowlanych, 2) wykonanie robót budowlanych, 3) zapłata wynagrodzenia27.

Obowiązki inwestora (zamawiającego) obejmują przygotowanie finansowe 
i organizacyjne robót budowlanych, w szczególności uzyskanie projektu wraz 
z pozwoleniem na budowę czy też zgłoszenie robót niewymagających uzyska-
nia pozwolenia na budowę. Natomiast wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
poprawności dostarczonej dokumentacji projektowej. Jeżeli dokumentacja nie 
nadaje się do prawidłowego wykonania robót, wykonawca ma obowiązek nie-
zwłocznie zawiadomić o tym fakcie inwestora (zamawiającego). W literaturze 
podkreśla się, że obowiązek sprawdzenia nie dotyczy merytorycznego zbada-
nia przyjętych w projekcie założeń i obliczeń, które przekraczałoby możliwości 
wykonawcy28. Obowiązek ten sprowadza się do tego, by sprawdzić kompletność 
dokumentacji. W kwestii zakresu oceny przez wykonawcę dokumentacji Sąd Naj-
wyższy wypowiedział się w wyroku z dnia 27 marca 2000 r.29, stwierdzając, że 
brzmienie art. 651 k.c. nie daje podstaw do nałożenia na wykonawcę obowiązku 
dokonywania w każdym przypadku szczegółowego sprawdzenia dostarczonego 

25  Art. 144 ust. 1 p.z.p.
26  Art. 140 ust. 3 p.z.p.
27  T. Sokołowski, w: Umowy…, s. 81–82.
28  E. Zielińska, w: Prawo umów budowlanych, red. J. Strzępka, Warszawa 2001, s. 344 i n.
29  Wyrok SN z 27.03.2000 r., sygn. III CKN 629/98, LEX nr 40421.
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projektu w celu wykrycia ewentualnych wad. Jednakże wykonawca ma obowią-
zek sprawdzić, czy dostarczone dokumenty są kompletne, czy są zatwierdzone 
przez właściwe organy i czy nie zawierają wad lub błędów dających się wykryć 
przy zachowaniu należytej staranności. Niezachowanie należytej staranności  
w tej materii może spowodować odpowiedzialność wykonawcy za wady obiektu, 
które wynikły z wad projektu.

Po stronie inwestora leży obowiązek przekazania w odpowiednim terminie 
terenu budowy, aby wykonawca mógł przystąpić do wykonywania robót budow-
lanych. Termin przekazania powinien być wskazany w umowie o roboty budow-
lane. Wykonawca włada terenem budowy w interesie kontrahenta umowy, dla 
którego wznosi obiekt i podejmuje wszelkie działania związane z osiągnięciem 
tego celu. Wykonawca zachowuje teren budowy w swoim władaniu, w ramach 
tego podejmuje różne czynności związane z prowadzeniem robót, zapewnieniem 
ich prawidłowości, bezpieczeństwa i porządku. Celem tych czynności jest osiąg-
nięcie zamierzonego rezultatu, tj. wykonania obiektu i oddania go zamawiają-
cemu wraz z przekazanym uprzednio terenem. Wykonuje zatem władanie czysto 
zastępcze za zamawiającego (inwestora), jest więc dzierżycielem (art. 338 k.c.), 
a nie posiadaczem30.

Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, po protokolarnym przejęciu terenu 
budowy wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na tym terenie aż do chwili 
oddania całości robót (art. 652 k.c.). 

Obowiązkowi wykonania i oddania obiektu przez wykonawcę odpowiada 
wyrażony w art. 647 k.c. obowiązek dokonania odbioru przez zamawiającego. 
W doktrynie przyjmuje się, że w umowach rezultatu, do których należy umowa 
o roboty budowlane, odbiór przedmiotu świadczenia jest jednostronnym oświad-
czeniem woli zamawiającego, wyrażającym aprobatę świadczenia wykonawcy,  
a nie jedynie czynnością o charakterze faktycznym polegającą na objęciu bezpo-
średniego władztwa nad rzeczą31. Dokonując odbioru, zamawiający przyjmuje 
świadczenie, uznając, że jest ono wykonane zgodnie z umową i zwalnia wyko-
nawcę z wykonania świadczenia32.

Zgodnie z zasadą swobody umów zagadnienia związane z odbiorem robót 
należą do sfery, którą strony mogą ukształtować zgodnie z własną wolą. Kwestie 

30  Wyrok SN z 12.12.1990 r., sygn. I CR 750/90, LEX nr 3722.
31  A. Brzozowski, w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 1998, s. 38.
32  J. Okolski, Stosunki umowne w procesie inwestycyjnym (umowa o roboty budowlane), 

Warszawa 1976, s. 88.
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powinny zostać uregulowane przez strony w umowie, ze względu na to, że prze-
pisy prawa łączą z odbiorem obiektu wiele konsekwencji. Od daty odbioru robót 
rozpoczyna się bieg terminu dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady, 
czy też bieg terminu przedawnienia dla roszczeń odszkodowawczych w wyniku 
nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane33. 

W praktyce umów budowlanych wątpliwości budzi przede wszystkim kwe-
stia, czy inwestor ma obowiązek dokonania odbioru obiektu, który posiada wady. 
W tej kwestii Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 marca 1997 r.34 wypowiedział się 
jednoznacznie, że „zgodnie z treścią art. 647 k.c. umownemu obowiązkowi wyko-
nawcy oddania obiektu odpowiada obowiązek inwestora odebrania tego obiektu 
i zapłaty wynagrodzenia”. Jak stwierdza dalej Sąd Najwyższy, jeżeli wykonawca 
zgłosił zakończenie robót budowlanych, inwestor obowiązany jest dokonać ich 
odbioru. Inwestor nie ma prawa odmowy odbioru robót, nawet gdy stwierdzi ist-
nienie wad. Pogląd, że inwestor ma obowiązek odbioru robót budowlanych został 
powtórzony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 stycznia 2004 r.35, w któ-
rym podkreślono, że „jeśli wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych, 
inwestor jest obowiązany dokonać ich odbioru (art. 647 k.c.)”. Sąd Najwyższy 
przyjął dalej, że „w dokumencie (protokole) tej czynności, stanowiącym stwier-
dzenie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne 
jest zawarcie ustaleń dotyczących jakości wykonanych robót, ewentualny wykaz 
wszystkich ujawnionych wad z ewentualnymi terminami ich usunięcia (...)”.

W literaturze podkreśla się, że wyprowadzenie z treści art. 647 k.c. obowiązku 
inwestora odbioru obiektu w przypadku stwierdzenia istnienia wad jest zbyt 
daleko idące36. Podkreśla się, że obowiązek odbioru robót budowlanych wchodzi 
w grę jedynie wówczas, gdy świadczenie wykonawcy odpowiada treści zobowią-
zania, a więc wykonane jest „zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej”  
(art. 467 k.c.). Projekt stanowi, w myśl art. 648 § 2 k.c., część składową umowy, 
jest to zatem jednocześnie wykonanie obiektu zgodnie z umową. Inwestor ma 
prawo odmowy odbioru obiektu z wadami. Należy zwrócić uwagę na to, że ode-
branie obiektu ze świadomością istnienia wad spowoduje niemożność skorzystania  
z rękojmi. Warunkiem odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi jest nie-
znajomość wady po stronie zamawiającego w chwili wydania rzeczy.

33 Wyrok SN z 12.02.1991 r., sygn. III CRN 50/90, OSNC 1992, nr 7–8, poz. 137.
34  Wyrok SN z 5.03.1997 r., sygn. II CKN 28/97, OSNC 1997, nr 6–7, poz. 90.
35  Wyrok SN z 8.01.2004 r., sygn. I CK 24/03, LEX nr 137769.
36 E. Zielińska, w: Prawo…, s. 355.
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Obowiązkiem inwestora jest zapłata umówionego wynagrodzenia. W prak-
tyce wykorzystywane są dwa modele ustalania jego wysokości. Wynagrodzenie 
ryczałtowe ma charakter stały. „Wynagrodzenie ryczałtowe polega (…) na umó-
wieniu się z góry co do wysokości wynagrodzenia, przy zgodzie stron na to, 
że wykonawca nie będzie domagać się wynagrodzenia wyższego”37. Z drugiej 
strony wykonawcy należy się wynagrodzenie w pełnej umówionej wysokości, 
jeżeli rozmiar lub koszt prac okażą się mniejsze od zakładanego. Zatem ryczałt 
polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, 
niezależnie od okoliczności ujawnionych w trakcie wykonywania umowy38. 
Natomiast wynagrodzenie kosztorysowe jest określane na podstawie planowa-
nych prac i przewidywanych kosztów, przez ustalenie istotnych dla kalkulacji 
elementów jednostkowych. Ostateczne obliczenie wynagrodzenia następuje po 
wykonaniu obiektu i jest obliczeniem wynikowym dokonanym na podstawie 
przyjętego kosztorysu, który strony uznały za wiążący39. 

W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2006 r.40 oraz wyroku 
z dnia 18 października 2006 r.41 stwierdzono, że skoro ustawodawca 
pomija kwestię zasad ustalania wynagrodzenia w przepisach o umowie  
o roboty budowlane, to niewątpliwie zachodzi analogia do przepisów o umowie 
o dzieło, gdzie przewidziano sposób wynagradzania przyjmującego zamówienie 
(art. 629–632 k.c.). Pominięcie przez ustawodawcę przepisów o wynagrodzeniu 
wykonawcy budowlanego stanowi zatem lukę instrumentalną, która wymaga 
uzupełnienia przez sąd. Pogląd ten został podtrzymany przez Sąd Najwyższy  
w wyroku z dnia 15 czerwca 2007 r.42 W wyroku z dnia 20 listopada 2008 r.43 
Sąd Najwyższy uznał, że art. 632 § 2 k.c. dotyczący wynagrodzenia w umowie 
o dzieło ma zastosowanie do umowy o roboty budowlane. Wykonawca umowy  
o roboty budowlane może żądać dopłaty do ustalonego w kontrakcie wynagrodze-
nia ryczałtowego, jeśli wskutek zmiany okoliczności groziłaby mu rażąca strata.

Wykonawca może wystąpić z żądaniem zapłaty części wynagrodzenia po 
wykonaniu pewnego etapu robót i po dokonaniu przez inwestora tzw. odbioru 

37  A. Polaszek, B. Rosada, Umowy…, s. 103.
38 Tamże, s. 103–104.
39 E. Zielińska, w: Prawo…, s. 359.
40  Uchwała SN z 21.07.2006 r., sygn. III CZP 54/06, OSNC 2007, nr 5, poz. 66.
41  Wyrok SN z 18.10.2006 r., sygn. II CSK 121/06, LEX nr 278679.
42 Wyrok SN z 15.07.2007 r., sygn. V CSK 63/07, OSNC 2008, nr 10, poz. 116.
43  Wyrok SN z 20.11.2008 r., sygn. III CSK 184/08, LEX nr 479317.
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częściowego pod warunkiem, że umowa między stronami nie zawiera odmien-
nych postanowień (art. 654 k.c.). Jak zauważył Sąd Najwyższy, przyjęcie określo-
nego w art. 654 k.c. sposobu częściowego rozliczania robót nie powoduje zmiany 
treści zobowiązań stron umowy. Przedmiotem zobowiązania inwestora jest nadal 
odbiór całego obiektu, jego całościowe rozliczenie i zapłata całości umówionego 
wynagrodzenia. Wobec tego końcowe rozliczenie robót budowlanych może obej-
mować już odebrane i rozliczone prace, a inwestor i wykonawca mogą przy tym 
rozliczeniu korygować dokonane już uprzednio rozliczenia częściowe44. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi przedmiot regulacji 
p.z.p.45 Służy ono pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wyko-
nawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach 
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwaran-
cjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych 
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości46.

Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:  
w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczęd-
nościowo-kredytowej; przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych 
emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 
przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach  
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów47.

Obecnie ustanowienie obowiązku wniesienia zabezpieczenia jest fakul-
tatywne i zależy od woli zamawiającego. Ustawodawca w sposób precyzyjny 
okreś lił wysokość kwoty zabezpieczenia, posługując się widełkami procento-
wymi (od 2 do 10%) odnoszącymi się do ceny całkowitej podanej w ofercie albo 
nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

44  Wyrok SN z 26.04.2007 r., sygn. III CSK 366/06, LEX nr 274211.
45  Art. 147–51 p.z.p.
46  Art. 148 ust. 1 p.z.p.
47  Art. 148 ust. 2 p.z.p.
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Problematykę zabezpieczeń reguluje materia ustawowa, więc nie ma 
potrzeby tworzenia uregulowań umownych. Jednak umowa powinna wskazywać, 
jaką formę zabezpieczenia wybrano, jakie są jego wysokość i okres, na który 
je ustanowiono, jak też przewidywać możliwość zmiany formy zabezpieczenia  
w trakcie realizacji umowy.

Jeżeli zamawiający decyduje się na wprowadzenie obowiązku udziele-
nia zabezpieczenia, to powinien opisać go już na etapie specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia48, a biorąc pod uwagę sens tego obowiązku, powinien 
oczekiwać udzielenia zamówienia nie później niż w dniu zawarcia umowy  
o roboty budowlane49. Z istoty instytucji zabezpieczenia wynika, że na jego 
podstawie zamawiający, podpisując umowę z wykonawcą, powinien mieć pew-
ność, iż w razie nienależytego wykonania lub niewykonania umowy będzie 
mógł zaspokoić swoje roszczenia w tym zakresie. Wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, jeżeli go żądano, jest jednym z warunków doko-
nania – po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego – zwrotu przez 
zamawiającego wadium temu wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza50. Niewniesienie wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy stanowi jedną z podstaw do zatrzymania przez zamawiają-
cego wadium.

Jeśli zabezpieczenie jest wnoszone w pieniądzu, wykonawca ma obowią-
zek dokonać przelewu na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 
W takim wypadku za chwilę wniesienia zabezpieczenia należy przyjąć chwilę 
uznania tą kwotą rachunku zamawiającego. Ustawa nie dopuszcza możliwości 
wnoszenia zabezpieczenia w formie gotówkowej, np. do kasy zamawiającego51.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane52. Zabez-
pieczenie udzielone w innej formie jest zwracane poprzez wydanie dokumentu 
zabezpieczenia. 

48  Art. 36 ust. 1 pkt 15 p.z.p.
49  Wyrok Zespołu Arbitrów UZP z 13.07.2005 r., sygn. UZP/ZO/0-1687/05, LEX nr 175022.
50  Art. 46 ust. 1a p.z.p.
51 Wykonawcy mogą wnosić zabezpieczenie w jednej z form określonych w art. 148 ust. 1. Za 

zgodą zamawiającego wyrażoną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zabezpieczenie 
może być wnoszone także w trzech dodatkowych formach wskazanych w art. 148 ust. 2. W prakty-
ce przyjmuje się, że katalog sposobów zabezpieczenia z art. 148 p.z.p. jest zamknięty. Ustawodaw-
ca wybrał takie sposoby zabezpieczenia, które mogą skutecznie chronić zamawiającego.

52  Art. 151 ust. 1 p.z.p.
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Ustawa przewiduje także możliwość pozostawienia przez zamawiającego, 
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, kwoty nie większej niż 
30% wysokości zabezpieczenia. Należy wskazać, że możliwość blokady 30% 
kwoty zabezpieczenia zagwarantowana jest brzmieniem art. 151 ust. 2 i 3 p.z.p. 
Zamawiający nie musi spełniać żadnych dodatkowych warunków w celu wyko-
rzystania tej instytucji53. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15. dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że zabezpie-
czenie to dotyczy wyłącznie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, a nie gwaran-
cji. Nawet jeśli gwarancja zostanie ustanowiona na okres dłuższy, niż wynosi 
okres rękojmi, zamawiający ma obowiązek zwrócić zabezpieczenie po upływie 
terminu rękojmi.

Gwarancja jakości robót i rękojmia za wady obiektu

Gwarancja jakości robót udzielana jest inwestorowi przez wykonawcę robót 
(zamówienia). Kodeks cywilny w przepisach dotyczących umowy o roboty budow-
lane nie przewiduje wprost takiej instytucji, jednak regułą jest, że wykonawcy 
udzielają inwestorowi gwarancji jakości wykonanych robót, która to gwarancja 
obowiązuje przez określony czas po dokonaniu odbioru robót. Warunki udzielanej 
gwarancji są włączane bezpośrednio do postanowień umowy bądź też wynikają ze 
specjalnie wystawionego przez wykonawcę dokumentu gwarancyjnego.

Gwarancja jakości – zgodnie z art. 577 § 1 k.c. – to zobowiązanie sprze-
dawcy, a w wypadku umowy o roboty budowlane – wykonawcy, do usunięcia 
wad, które ujawnią się w przedmiocie umowy, najczęściej obiekcie budowlanym, 
w ciągu terminu określonego w gwarancji.

Minimalną treścią dokumentu gwarancyjnego, zgodnie z art. 577 k.c., jest 
oświadczenie (zapewnienie), gwaranta, co do jakości przedmiotu umowy. Obok 
tego zapewnienia występuje określenie warunków oraz zakresu odpowiedzial-
ności gwaranta z tytułu gwarancji jakości. Ponadto mogą się tam znaleźć inne 
elementy dotyczące realizacji przedmiotowych uprawnień, w tym wskazanie ter-
minu i miejsca ich realizacji54.

Ważne jest, aby w umowach o roboty budowlane zawieranych w trybie 
zamówień publicznych wskazany był nie tylko obowiązek udzielenia gwarancji, 

53  Wyrok KIO z 28.03.2008 r., sygn. KIO/UZP 227/08, LEX nr 395977.
54  J. Jezioro, w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, wyd. 3, Warszawa 2008, s. 1029.
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ale także doprecyzowane były te warunki gwarancji, na których zamawiającemu 
zależy. Kolejnym ważnym aspektem, na który zamawiający powinien zwrócić 
szczególną uwagę, jest fakt, że dla udzielenia gwarancji konieczne jest wydanie 
zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego55. Zwrócił na to uwagę Sąd Najwyż-
szy w wyroku z 24 października 2001 r56: „samo umieszczenie w umowie sprze-
daży postanowienia o udzieleniu gwarancji kupującemu na odpowiedni okres  
i zapowiedź dostarczenia kontrahentowi odpowiedniej karty gwarancyjnej (doku-
mentu gwarancyjnego) w okresie trwania stosunku sprzedaży nie tworzy jeszcze 
dostatecznych podstaw do przyjęcia, że między stronami doszło do ukształ-
towania stosunku gwarancji o treści określonej w art. 577 k.c. i nast. W tym 
zakresie niezbędne byłoby pojawienie się jeszcze dalszego zdarzenia prawnego, 
a mianowicie – wydanie, a przynajmniej udostępnienie kupującemu odpowied-
niego dokumentu zawierającego warunki (postanowienia) udzielonej gwarancji. 
Nie miałaby przy tym decydującego znaczenia sama nazwa takiego dokumentu  
i miejsce umieszczenia warunków gwarancji (np. mogłyby one znaleźć się także 
w treści samej umowy sprzedaży)”.W orzeczeniu tym Sąd Najwyższy nie wyklu-
czył możliwości, aby dokumentem gwarancyjnym była sama umowa, jednak 
wymaga to odpowiedniego sformułowania jej treści. Jeżeli w umowie wskazano, 
że wykonawca zobowiązuje się wydać dokument gwarancyjny, nie można uznać, 
że dokumentem takim jest sama umowa. 

Jeśli zamawiający chce zabezpieczyć swoje interesy w postaci gwa-
rancji, powinien szczegółowo zredagować umowne prawa i obowiązki stron  
w tym zakresie i określić, czy dokumentem gwarancyjnym ma być umowa.  
W tej sprawie wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Katowicach: „Wszak art. 577 
§ 1 k.c., ani żaden inny przepis kodeksu cywilnego, nie przewiduje wymagania 
szczególnej formy takiego dokumentu [gwarancji – M.P.]. W braku odmiennego 
zastrzeżenia umownego należy zatem przyjąć, iż dopełnieniem treści stosunku 
gwarancyjnego jest postanowienie wskazujące okres udzielonej gwarancji, gdy 
w stanie faktycznym sprawy to właśnie postanowienie zostało w sposób jedno-
znaczny wyartykułowane”57. W sytuacji, o której mowa, umowa nie pełni roli 
dokumentu gwarancyjnego, a więc zamawiający powinien domagać się wydania 
takiego dokumentu.

55 A. Polaszek, B. Rosada, Umowy…, s. 209.
56  Wyrok SN z 24.10.2001 r., sygn. III CKN 425/00, LEX nr 52362.
57  Wyrok SA w Katowicach z 14.02.2013 r., sygn. V Aca 735/12, LEX nr 1428108.
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Obok uprawnień wynikających z gwarancji jakości zamawiającemu przy-
sługują również uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót.  
W przypadku umowy o roboty budowlane ustawodawca odniósł się do kwestii 
wadliwości w art. 655 k.c. dotyczącym bezpośrednio umowy o roboty budowlane 
(art. 655 k.c.) i w art. 637 k.c.w odniesieniu do umowy o dzieło. Wreszcie, art. 
638 w związku z art. 656 k.c. odsyła do przepisów rękojmi przy sprzedaży, które 
znajdują odpowiednie zastosowanie tylko o tyle, o ile przepisy wskazane wyżej  
w dwóch pierwszych grupach nie stanowią inaczej.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi dotyczy zarówno wad fizycznych jak  
i prawnych tkwiących w obiekcie podczas odbioru, o których inwestor nie wie-
dział, dokonując tego odbioru. Wiedza o wadach daje mu prawo do wstrzymania 
odbioru budynku i skorzystania z odpowiednich uprawnień. Wady fizyczne pole-
gają na braku elementów, właściwości, cech budynku, przewidzianych w projek-
cie oraz wymaganych zgodnie z obowiązującymi normami prawa budowlanego. 
Wady prawne natomiast dotykają praw inwestora do budynku z powodu praw 
innych podmiotów, odnoszących się do tego budynku58.

Przepis art. 655 k.c. pozwala wykonawcy uwolnić się od odpowiedzialno-
ści z tytułu rękojmi za wady, jeżeli wykaże on, że wady te powstały na skutek 
okoliczności, za które odpowiada inwestor. Chodzi w szczególności o wadliwość 
wyrażającą się w zniszczeniu lub uszkodzeniu obiektu, powstałą w następstwie 
dostarczenia przez inwestora wadliwych materiałów, maszyn, urządzeń albo 
wskutek wykonania robót według wskazówek inwestora. Warunkiem umożli-
wiającym przeniesienie odpowiedzialności na inwestora za takie wady jest jed-
nak zachowanie aktów staranności przewidywanych w art. 655 k.c. Wykonawca 
może więc zwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli uprzedził inwestora o nie-
bezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia obiektu albo jeżeli mimo zachowa-
nia należytej staranności nie mógł stwierdzić wadliwości dostarczonych przez 
inwestora materiałów, maszyn, urządzeń albo niewłaściwości wskazówek inwe-
stora59. Wykonawca nie odpowiada również za wady obiektu wynikające z wad 
projektu, jeżeli uprzedził o nich inwestora albo gdy mimo dołożenia należytej 
staranności nie był w stanie zauważyć tych wad60.

58 T. Sokołowski, w: Umowy…, s. 89.
59 J.A. Strzępka, w: System prawa…, s. 1145.
60  Wyrok SN z 3.10.2000 r., sygn. I CKN 301/00, OSNC 2001, nr 4, poz. 58 z glosą 

J.P. Naworskiego, „Monitor Prawniczy” 2001, nr 12, s. 649.
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Przepis art. 637 w związku z art. 656 k.c. wyróżnia wady przedmiotu 
świadczenia, które mogą mieć charakter wad istotnych (np. uniemożliwiających 
korzystanie z obiektu) lub nieistotnych (tj. usterki techniczne, ubytki), usuwal-
nych lub nieusuwalnych. Jeżeli wady dadzą się usunąć, zamawiający może żądać 
ich usunięcia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, z zagrożeniem, że 
po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Jeśli 
chodzi o odpowiedni termin, należy brać pod uwagę czas, jaki w podobnych oko-
licznościach przy określonym rodzaju dzieła byłby potrzebny innym podmiotom 
do usunięcia ujawnionej wady61. 

W przypadku wad usuwalnych wykonawca może przystąpić do czynności, 
których skutkiem będzie doprowadzenie do oczekiwanego przez zamawiają-
cego stanu, i jeśli będą one skuteczne, wyczerpie uprawnienia zamawiającego  
w ramach rękojmi. Może też odmówić ich usunięcia, jeżeli naprawa wymagałaby 
nadmiernych kosztów62.

Jeżeli wykonawca odmawia usunięcia wady usuwalnej, nie zdoła jej 
usunąć w odpowiednim czasie lub wady mają charakter nieusuwalnych, to 
stwarza tym samym możliwość skorzystania przez zamawiającego z odstą-
pienia od umowy. W przypadku wad nieistotnych zamawiającemu przysłu-
giwać będzie żądanie obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. 
Konieczne będzie tu porównanie wartości dzieła obarczonego wadą z war-
tością dzieła, jakiego zamawiający ze względu na treść umowy miał prawo 
oczekiwać63. 

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi przewidziana w art. 637 w związku  
z art. 656 k.c. dotyczy wad, które istniały przed oddaniem obiektu, jak rów-
nież tych, które powstały później (po oddaniu i przed odbiorem), ale wynikły 
z przyczyny tkwiącej już uprzednio w obiekcie. Ich ewentualnemu wykry-
ciu i skorzystaniu z uprawnień w ramach reżimu rękojmi służy instytucja 
przystąpienia do odbioru. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi, przewidziana 
na podstawie art. 638 k.c., dotyczy wad fizycznych i prawnych, przede 
wszystkim tkwiących w obiekcie w chwili oddania, o których inwestor nie 
wiedział, dokonując tego odbioru, jak również tych, które powstały później 
(po odbiorze), ale wynikły z przyczyny tkwiącej już uprzednio w obiekcie. 
Chodzi więc o inne wady aniżeli te, o których wiedza daje mu prawo wstrzy-

61  K. Zagrobelny, w: Kodeks..., red. E. Gniewek, s. 1100.
62 Tamże.
63 Tamże.
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mania odbioru budynku i skorzystania ze wskazanych już wyżej uprawnień 
z art. 637 k.c.64

Od 25 grudnia 2014 r. sprzedawca (wykonawca) odpowiada z tytułu rękojmi, 
jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy cho-
dzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy65. 

Kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  
umowy o roboty budowlane

Zgodnie z art. 483 § 1 k.c., znajdującym zastosowanie także do umów 
zawieranych w trybie zamówienia publicznego, strony mogą zastrzec w umowie, 
że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy, czyli kary 
umownej. Kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wprowa-
dzanym w ramach swobody kontraktowania. Ma ona na celu wzmocnienie sku-
teczności więzi powstałej między stronami w wyniku zawartej przez nie umowy 
i służy realnemu jej wykonaniu66.

Karę umowną można zastrzec na wypadek niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania niepieniężnego, bez względu na to, czy świadczenie 
miało polegać na działaniu, czy zaniechaniu. Strony mogą ją odnieść tylko do jed-
nej ze wskazanych form naruszenia przez dłużnika zobowiązania, czy też wręcz 
ustalą, jaki rodzaj nienależytego wykonania będzie sankcjonowany ową karą67.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 6 listopada 2003 r.68 przyjął, że jeżeli strony 
przewidziały karę umowną i wystąpiły okoliczności jej zapłaty, to obowiązek 
ten obciąża dłużnika niezależnie od wykazania szkody wywołanej przyczy-
nami uzasadniającymi jej naliczenie. Oznacza to, że powstanie odpowiedzial-
ności wykonawcy z tytułu zastrzeżonej kary umownej nie pozostaje w związku  
z wyrządzeniem szkody inwestorowi. Jej zakresem objęte są zarówno przypadki, 
gdy świadczenie budowlane spełniane jest z przekroczeniem terminu, jak i te, 

64  T. Sokołowski, w: Kodeks cywilny, t. III, Zobowiązania. Część szczególna, red. A. Kidy-
ba, Warszawa 2010, s. 342–343.

65  Art. 568 k.c. zmieniony przez art. 44 pkt 19 ustawy z 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 827) zmieniającej niniejszą ustawę z dniem 25 grudnia 2014 r.

66  Wyrok SN z 8.08.2008 r., sygn. V CSK 85/08, LEX nr 457785.
67 K. Zagrobelny, w: Kodeks…, red. E. Gniewek, s. 866.
68  Uchwała SN z 6.11.2003 r., sygn. III CZP 61/03, OSNC 2004, nr 5, poz. 69.
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kiedy obiekt realizowany jest z wykorzystaniem materiałów odmiennej jakości 
aniżeli ta, o którą umówiły się strony. Obowiązek zapłaty ma w tym wypadku 
charakter bezwzględny.

Zgodnie z art. 484 § 1 k.c. kara umowna należy się wierzycielowi w zastrze-
żonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. 
Należy przyjąć, że zastrzeżona kara umowna ma charakter kary wyłącznej69. 
Bez względu na wysokość poniesionej szkody wierzyciel nie może domagać się 
odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary. 
Żądanie naprawienia szkody na zasadach ogólnych zastępowane jest wówczas 
przez żądanie zapłaty kary umownej.

W umowie zawrzeć można jednak postanowienia, zgodnie z którymi strona 
oprócz kary umownej uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania uzupełnia-
jącego albo przysługuje jej możliwość wyboru pomiędzy roszczeniem o zapłatę 
kary umownej a roszczeniem odszkodowawczym na zasadach ogólnych70.

Zgodnie z treścią art. 484 § 2 k.c. istnieje możliwość żądania zmniejszenia 
kary umownej w dwóch sytuacjach. Po pierwsze miarkowanie kary jest możliwe, 
jeżeli zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części. Po drugie, jeżeli kara jest 
rażąco wygórowana. Dłużnik może żądać redukcji kary, gdy jest ona nad wyraz 
istotna i dostrzegalna dla każdego obserwatora71. Należy przyjąć, że kara umowna 
jest rażąco wygórowana w sytuacji, gdy szkoda jest znikoma, a kara bardzo wysoka, 
skutkiem czego zachodzi między nimi rażąca dysproporcja. Kara umowna powinna 
także ulec zmniejszeniu, gdy dłużnik tylko częściowo ponosi odpowiedzialność za 
nienależyte wykonanie zobowiązania72. Artykuł 484 § 2 statuuje wyjątek od zasady 
pacta sunt servanda i od art. 353¹ k.c., art. 354 § 1 k.c. oraz od sformułowanej 
w art. 484 § 1 k.c. zasady, że w razie wyrządzenia wierzycielowi szkody przysłu-
guje mu kara umowna w zastrzeżonej wysokości, bez względu na wysokość tej 
szkody. Należy dodać, że miarkowanie kary umownej wymaga stosownego wnio-
sku dłużnika, bez którego sąd nie może zastosować art. 484 § 2 k.c.

69 K. Zagrobelny, w: Kodeks…, red. E. Gniewek, s. 869.
70  Art. 484 § 1 zdanie drugie: Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżo-

nej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły. Otwiera to możliwość posługi-
wania się przez strony zarówno karą zaliczalną, dzięki której wierzyciel w razie wykazania szkody 
przewyższającej karę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jak 
również karą alternatywną. Pozwala ona wybrać wierzycielowi, czy dochodzić będzie kary zgodnie 
z regułami art. 484 k.c., czy też zdecyduje się na odszkodowanie na zasadach z art. 471 k.c. 

71 K. Zagrobelny, w: Kodeks…, red. E. Gniewek, s. 869–870.
72  Wyrok SN z 9.10.2003 r., sygn. V CK 319/02, LEX 82267.
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Kara umowna najczęściej wyrażona jest jako procent umówionej ceny  
i liczona jest za każdy dzień stwierdzonego naruszenia umowy, które najczęściej 
polega na zwłoce w wykonaniu robót. Może ona również mieć postać ryczał-
tową. W praktyce regułą jest, że odrębnie określa się wysokość kary umownej  
w przypadku niewykonania zobowiązania oraz odrębnie w przypadku nienależy-
tego wykonania zobowiązania. Na ogół wysokość kary określa się procentowo  
w odniesieniu do wartości świadczenia lub świadczenia zaległego, bądź też 
według konkretnej stawki pomnożonej przez dni zwłoki.

Kwestia dotycząca kar umownych podlega w zasadniczym zakresie swo-
bodnemu uznaniu stron. Wyjątek wprowadziła nowela do prawa zamówień 
publicznych z dnia 8 listopada 2013 r., która w art. 143d nałożyła na zamawia-
jącego obowiązek ustalenia w treści umowy o roboty budowlane wysokości kar 
umownych z tytułu: braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, nieprzedłożenia do 
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, nieprzedłożenia poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, braku 
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

Należy wskazać, że w określonych sytuacjach zastosowanie kary umownej 
może łączyć się z dodatkową sankcją dla wykonawcy. Do dnia wejścia w życie 
ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, 
zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 p.z.p. z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykluczeniu podlegali wykonawcy, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując 
zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty 
kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły 
nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orze-
czeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postę-
powania. Od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 19 października 2014 r., zasady 
wykluczenia uległy zmianie na skutek uchylenia w art. 24 ust. 1 i 1a i dodaniu 2a 
o brzmieniu: „Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób 
zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wyko-
nawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 
lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką 
możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji 
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istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający 
nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udo-
wodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które 
mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych 
w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków 
zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia”. Zmiana taka oznacza, że 
zasady wykluczenia wykonawców stały się mniej czytelne, ale dają szansę wyko-
nawcom, którzy dopuścili się uchybień w wykonaniu umowy, na ubieganie się  
o kolejne zamówienia.

Odstąpienie od umowy

W typowej sytuacji zakończenie umowy następuje w wyniku jej wykonania 
przez strony. Wyjątkowo zakończenie może wiązać się z innymi zdarzeniami,  
a mianowicie: rozwiązaniem umowy lub odstąpieniem od umowy. Rozwiązanie 
umowy na podstawie porozumienia stron jest możliwe w każdym czasie, a strony 
ustalają wówczas sposób wzajemnych rozliczeń.

Odstąpienie od umowy polega na złożeniu drugiej stronie oświadczenia 
skutkującego uznaniem tej umowy za niezawartą. Oznacza to, że zobowiązanie 
ulega rozwiązaniu z mocą wsteczną – wszystkie skutki prawne dokonanej czyn-
ności prawnej uznane zostają za niebyłe. Jest to jednak rodzaj fikcji prawnej, bo 
cofnięcie zdarzeń raz zaistniałych jest niemożliwe. Chodzi jedynie o określenie 
wpływu odstąpienia na dotychczasowe i nowe obowiązki stron73.

Jednostronne odstąpienie od umowy może nastąpić jedynie w ściśle okre-
ślonych przypadkach przewidzianych w samej umowie lub też wynikających 
wprost z przepisów prawa. Dopuszczalność odstąpienia od umowy o roboty 
budowlane oraz zakres tego odstąpienia i jego skutki zależeć będą również od 
specyfiki przedmiotu tej umowy. Nie w każdym przypadku bowiem będzie moż-
liwe cofnięcie się do stanu sprzed zawarcia umowy i zwrot sobie przez strony 
wzajemnych świadczeń. 

Zgodnie z art. 395 § 1 k.c. strony mogą zastrzec w umowie, że jednej z nich 
lub im obu przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia 
od umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Z uwagi na to, że wpro-
wadzenie do umowy prawa odstąpienia w oczywisty sposób osłabia jej trwałość, 

73  P. Machnikowski, w: Kodeks..., red. E. Gniewek, s. 660.
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ustawa wprowadza określone wymagania dotyczące treści takiego zastrzeżenia, 
których niedotrzymanie skutkować będzie jego nieważnością. Pierwszym takim 
wymogiem jest oznaczenie terminu, w czasie którego możliwe będzie skorzysta-
nie z prawa odstąpienia74. Oznaczenie terminu wykonania prawa odstąpienia jest 
konieczne w świetle art. 395 k.c., albowiem zastrzeżenie prawa odstąpienia wpro-
wadza do stosunku stron element niepewności co do trwałości skutków umowy,  
a niepewność ta ze zrozumiałych względów nie może być trwała. W związku  
z tym za nieważny uznać będzie należało zapis przewidujący bezterminową moż-
liwość odstąpienia od zawartej umowy, a niekiedy nieważnością może zostać 
obarczona z tego powodu cała umowa75. Opisana sytuacja nie będzie dotyczyć 
oczywiście zastrzeżenia prawa odstąpienia na wypadek zaistnienia określonych 
w umowie okoliczności.

Kolejnym przewidzianym przepisami wymogiem jest wyraźne wskazanie  
w umowie, czy prawo odstąpienia od umowy przysługuje obydwu stronom 
umowy, czy tylko jednej z nich, a jeżeli jednej z nich, to której. 

W razie odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest wykonanie okre-
ślonych robót budowlanych, strony są zobowiązane świadczyć sobie wzajemnie 
to, co już otrzymały. Jeżeli przedmiotem świadczenia było spełnienie usług albo 
jeżeli świadczenie polegało na umożliwieniu korzystania z rzeczy, to nie wchodzi 
w grę dokonanie zwrotu. W takiej sytuacji strona korzystająca ma obowiązek 
zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia, a więc dojdzie tu do rozliczenia prac już 
wykonanych76.

W przypadku umowy o roboty budowlane podstawą prawną odstąpienia 
będą zarówno przepisy ogólne o wykonywaniu zobowiązań umownych: art. 491, 
493, 495 k.c., jak i odpowiednie przepisy dotyczące umowy o dzieło: art. 635, 
636, 637, 644 k.c., które znajdą zastosowanie na mocy odesłania z art. 656 § 1 k.c.

Skuteczne odstąpienie od umowy na podstawie art. 635 k.c. jest dopusz-
czalne przy kumulatywnym spełnieniu dwóch przesłanek. Po pierwsze, po stro-
nie wykonawcy musi istnieć opóźnienie z rozpoczęciem bądź wykończeniem 
obiektu, z tym że opóźnienie to nie może być spowodowane okolicznościami 
leżącymi po stronie inwestora. Po drugie, opóźnienie musi uzasadniać prawdo-
podobieństwo niewykonania obiektu w terminie. Dopiero wystąpienie obu tych 
okoliczności uzasadnia odstąpienie od umowy na podstawie art. 635 k.c. Z kolei 

74  Wyrok SN z 4.11.1982 r., sygn. II CR 407/82, OSNCP 1983, nr 7, poz. 97.
75  Wyrok SA w Poznaniu z 1.03.2007 r., sygn. I ACa 1096/06, LEX nr 298427.
76 P. Machnikowski, w: Kodeks…, red. E. Gniewek, s. 661.
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zasadniczą przesłanką odstąpienia od umowy na podstawie art. 491 § 1 k.c. jest 
zwłoka w wykonaniu świadczenia, a koniecznym warunkiem skorzystania z tego 
prawa jest wyznaczenie stronie będącej w zwłoce dodatkowego terminu, w któ-
rym powinna wykonać zobowiązanie77.

Kolejnym przepisem ogólnym dopuszczającym możliwość odstąpienia od 
uprzednio zawartej umowy jest art. 493 § 1 k.c., przewidujący możliwość odstą-
pienia od umowy w przypadku zaistnienia następczej i zawinionej niemożliwości 
świadczenia jednej ze stron. Przepis ten dotyczy niemożliwości o charakterze 
obiektywnym, którą należy odróżnić od niemożności spełnienia świadczenia 
przez konkretnego dłużnika. Niemożliwość oznacza, że świadczenie nie może 
być spełnione przez żadną osobę i powinna ona mieć charakter trwały78.

Natomiast art. 495 § 1 k.c. stanowi, że jeżeli jedno ze świadczeń wzajem-
nych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpo-
wiedzialności nie ponosi, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może 
żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je już otrzymała, obowiązana 
jest do jego zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Jeżeli zaś 
świadczenie jednej ze stron stało się niemożliwe tylko częściowo, strona ta traci 
prawo do odpowiedniej części świadczenia wzajemnego. Jednakże druga strona 
może od umowy odstąpić, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej zna-
czenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony 
przez tę stronę cel umowy, wiadomy stronie, której świadczenie stało się czę-
ściowo niemożliwe.

Z kolei art. 636 § 1 k.c. stosowany w związku z art. 656 § 1 k.c. przewi-
duje możliwość odstąpienia od umowy w przypadku wadliwego lub sprzecznego  
z umową wykonania umowy. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia  
8 stycznia 2004 r.79, przepis art. 636 § 1 k.c. może mieć odpowiednie zastoso-
wanie do umowy o roboty budowlane (art. 656 § 1 k.c.) w zakresie powierze-
nia poprawienia lub dokończenia obiektu. Zasadniczą przesłanką zastosowania  
art. 636 § 1 k.c. jest trwanie umownego stosunku prawnego między wykonawcą 
a inwestorem (art. 647 k.c.). Inwestor, chcąc w powołaniu na wadliwe wykony-
wanie robót odstąpić od umowy, winien wezwać wykonawcę do zmiany sposobu 
wykonywania oraz wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Dopiero bez-
skuteczny upływ tego terminu upoważnia inwestora do odstąpienia od umowy 

77  Wyrok SA w Katowicach z 5.01.2000 r., sygn. I ACa 817/99, LEX nr 44875.
78  Wyrok SN z 8.05.2002 r., sygn. III CKN 1015/99, LEX nr 55497.
79  Wyrok SN z 8.01.2004 r., sygn. I CK 24/03, LEX nr 137769.
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bądź też do powierzenia wykonania lub poprawienia obiektu innej osobie. Istotne 
jest, że z przewidzianego w omawianym przepisie uprawnienia można skorzystać 
do momentu odebrania obiektu przez inwestora. Po oddaniu gotowego obiektu 
inwestor może odstąpić od umowy o roboty budowlane jedynie w sytuacjach, 
których dotyczy art. 637 § 2 k.c.

Powołując się na art. 637 § 1 k.c. w związku z art. 656 k.c., inwestor 
będzie mógł odstąpić od umowy w przypadku wykrycia istotnych wad obiektu, 
których nie można usunąć. Przepis ten stanowi, że jeżeli dzieło, a tym samym 
obiekt budowlany, ma wady, zamawiający (inwestor) może żądać ich usunięcia. 
W tym celu musi wyznaczyć wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, 
że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. 
Wykonawca z kolei może odmówić naprawy, gdy wymaga ona nadmiernych 
kosztów. Jeżeli natomiast wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności 
wynika, że wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, bądź też 
jeżeli wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez inwestora, 
inwestor będzie miał prawo od umowy odstąpić, jednakże tylko wówczas, gdy 
wady są istotne. Jeżeli wady nie są istotne, będzie mógł żądać jedynie obniże-
nia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. Istotność wady nie jest pojęciem 
zdefiniowanym i przy próbie sprecyzowania tego pojęcia należy posiłkować się 
orzecznictwem80.

Po stronie inwestora istnieje również możliwość odstąpienia od umowy 
przed ukończeniem obiektu bez potrzeby powoływania się na jakiekolwiek 
wymienione okoliczności je uzasadniające, pod warunkiem, że zapłaci wyko-
nawcy umówione wynagrodzenie. Taką sytuację przewiduje bowiem art. 644  
w związku z art. 656 k.c. Do braku konieczności wykazania dodatkowych oko-
liczności uzasadniających odstąpienie od umowy w ten sposób odniósł się Sąd 
Najwyższy81, wskazując, że uprawnienie zamawiającego przewidziane w tym 
przepisie nie jest ani ograniczone, ani skrępowane żadnymi warunkami, gdyż 
będąc specyficznym urzeczywistnieniem klauzuli rebus sic stantibus, stanowi – 
jak się podkreśla w nauce – środek zabezpieczający przed ryzykiem nieosiągnię-

80  W wyroku SN z 8.01.1999 r., sygn. I CKN 957/97, OSNC 1999, nr 7–8, poz. 131, Sąd 
Najwyższy, charakteryzując możliwe wady dzieła, wskazał, że wadami istotnymi dzieła mogą być 
zarówno usterki niedające się usunąć (wady nieusuwalne), jak i usterki dające się usunąć (wady 
usuwalne). W uzasadnieniu tego orzeczenia podkreślono, że wadami istotnymi są te, które czynią 
dzieło niezdatnym do zwykłego użytku albo które sprzeciwiają się wyraźnej umowie. Wszystkie 
inne uważa się za wady nieistotne.

81  Wyrok SN z 14.10.1998 r., sygn. II CKN 5/98, OSNC 1999, nr 3, poz. 62.
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cia przez zamawiającego zamierzonego celu. Odstąpienie od umowy o roboty 
budowlane na podstawie art. 644 k.c. wywiera skutek od chwili dokonania. 

Prawo zamówień publicznych przewiduje w określonych sytuacjach 
uprawnienie zamawiającego do odstąpienia od umowy. Regulacja ta nie 
jest jednak wyczerpująca, przez co także w stosunku do umów zawieranych  
w sprawie zamówień publicznych, w odniesieniu do kwestii odstąpienia od 
umowy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Nie jest wykluczone 
– w zakresie, w jakim nie ingeruje to w przepisy bezwzględnie obowiązujące – 
uzgodnienie przez strony w treści umowy poszczególnych zapisów dotyczących 
odstąpienia. 

W prawie zamówień publicznych wprowadzone zostały dwie przesłanki, 
których zaistnienie upoważnia zamawiającego do odstąpienia od umowy. Pierw-
sza z nich określona została w art. 143c ust. 7 p.z.p. i dotyczy umowy o roboty 
budowlane. Zgodnie z tym przepisem konieczność wielokrotnego dokonywania 
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecz-
ność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy 
w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od 
umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. Ustawodawca 
nie doprecyzował, co oznacza „wielokrotne dokonywanie bezpośredniej zapłaty”, 
jednak użycie kwantyfikatora „wielokrotny” wskazuje na pewną częstotliwość 
tego rodzaju sytuacji, z pewnością przekraczającą ramy jednostkowego wypadku, 
przy czym bez znaczenia jest wysokość przekazywanych kwot. Może oczywiście 
zdarzyć się sytuacja, że już jednokrotna bezpośrednia zapłata przekroczy próg 5% 
wartości umowy, a w takim przypadku zamawiający uzyskuje samodzielną, nie-
zależną od „krotności” podstawę do odstąpienia od umowy. 

Jeśli obok problemów w zapłacie podwykonawcom pojawiają się również 
istotne naruszenia obowiązków wykonawcy, uprawnienie z art. 143c p.z.p. może 
być podstawą dla zamawiającego do odstąpienia od umowy. Takie odstąpie-
nie od umowy przez zamawiającego ze względu na konieczność dokonywania 
bezpośrednich zapłat może być uznane bez wątpienia za odstąpienie od umowy  
z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi winę. 

Kolejna przesłanka odstąpienia od umowy ma zastosowanie ogólne. 
Zgodnie z art. 145 ust. 1 p.z.p. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  
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Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 16 czerwca 2010 r.82, 
„Zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
Tym samym niejako w każdy kontrakt publiczny, z mocy ustawy, wpisana jest 
klauzula odstąpienia. Klauzula referująca do wydarzeń przyszłych i niepewnych, 
których wystąpienia nie tylko nie sposób przewidzieć, ale też dokładnie zdefi-
niować. W świetle powyższego, każdy wykonawca ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego winien liczyć się z ryzykiem możliwości odstąpienia od 
jego realizacji w przypadku wystąpienia tego typu okoliczności”.

Nie oznacza to oczywiście, że zamawiający może swobodnie odstępować od 
umowy w każdym przypadku. Warunki odstąpienia muszą być łącznie spełnione  
i rzeczywiste. Musi więc zajść istotna zmiana okoliczności, której nie można było 
obiektywnie przewidzieć. Nie powinna to być zatem zmiana wywołana przez 
zamawiającego bądź od niego zależna. Zwrócił na to uwagę Sąd Apelacyjny  
w Warszawie w wyroku z 7 lipca 2011 r.83, podkreślając, że „jakkolwiek by nie 
interpretować przesłanek odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicz-
nego, wyrażonych w art. 145 ust. 1 przepis ten może być stosowany wyłącznie 
w sytuacjach wyjątkowych. W systemie prawa polskiego interes publiczny nie 
jest przecież dobrem absolutnie nadrzędnym wobec interesów indywidualnych  
i winien podlegać ochronie bardziej daleko idącej wyłącznie w sytuacjach obiek-
tywnie usprawiedliwionych. Wykonawca, jak każdy podmiot zawierający umowę 
ze swoim kontrahentem, czyni to w przeświadczeniu, iż wzajemne zobowiązania 
zostaną wykonane”.

Podsumowanie

Umowa o roboty budowlane stanowi przedmiot licznych opracowań. Niniej-
szy artykuł ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z umowami o roboty 
budowlane w zamówieniach publicznych oraz wskazanie w jakich relacjach  
do siebie pozostają podstawowe akty prawne regulujące omawianą materię.

82  Wyrok KIO przy Prezesie UZP z 16.06.2010 r., sygn. KIO/UZP 1041/10, LEX nr 585124.
83  Wyrok SA w Warszawie z 7.07.1011 r., sygn. I ACa 13/11, LEX nr 1120068. 
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Większość przepisów regulujących umowę o roboty budowlane stosuje się 
wyłącznie w sytuacji, gdy strony w umowie nie uregulują danej kwestii inaczej. 
Strony mogą część z tych przepisów wyłączyć, zmodyfikować, a także dodać 
regulacje, których ustawy nie przewidują, a dla stron mają znaczenie ze względu 
na specyfikę inwestycji. 

Jednak przy udzielaniu zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlanych podmiotem inicjującym i organizującym postępowanie jest zama-
wiający (inwestor). Wykonawca robót w tym przypadku nie posiada tak dużej 
swobody negocjacji kontraktu, jak poza sferą zamówień publicznych. W odnie-
sieniu do umów zawieranych w ramach zamówień publicznych, ustawą o zmia-
nie ustawy prawo zamówień publicznych wprowadzono m.in. art. 143a–143d 
dotyczące kwestii podwykonawstwa. W p.z.p. zakazuje się zawierania umów  
o treści odbiegającej od treści złożonej oferty, a także zmian zawartej umowy  
w stosunku do treści oferty, z wyjątkiem sytuacji, w której zamawiający przewi-
dział możliwość dokonania takiej zmiany. Przedmiotem regulacji p.z.p. jest także 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy służące pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

 Uregulowania z ostatnich lat w sposób znaczący zmieniły pozycję prawną 
stron, rozbudowując uprawnienia wykonawców i podwykonawców. Należy pod-
kreślić, że kwestia zrozumienia zasad udzielania zamówień publicznych na roboty 
budowlane głównie przez zamawiających jest dla nich kluczowa w kontekście 
zachowania dyscypliny finansów publicznych. Błędy po stronie zamawiającego 
mogą bowiem rodzić daleko idące negatywne skutki, a osoby działające w jego 
imieniu narazić na odpowiedzialność. 

CONSTRUCTION WORK CONTRACT IN PUBLIC PROCUREMENTS

The subject of deliberations undertaken in the following paper is the obligation 
relationship between the investor (ordering party) and the executor which arises from 
concluding the construction work contract by those parties after performing proceedings 
for granting public procurement. 

The issues of concluding the contract, the subject of the contract, rights and obliga-
tions of the parties have been discussed in this work. Security for due performance of the 
contract has been described as also guarantee of work quality and warranty for object’s 
defects. Furthermore, the issue of contractual penalties has been taken into consideration 
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for non-performance and undue performance of construction work contract; as also the 
issues of contract renouncement.

Keywords: construction work contract, public procurement, security for due perform-
ance of the contract, warranty for object’s defects
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Streszczenie

Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, która weszła w życia 1 lipca 2015 r.,  
zmieniała model polskiego procesu karnego, otwierając go na większą kontradyktoryj-
ność. Jednym z problemów, na który wskazywano odnośnie do przeprowadzonej refor-
my, była realizacja zasady prawdy na gruncie znowelizowanej ustawy. Część doktry-
ny stała na stanowisku, że zasada prawdy materialnej uległa znacznej marginalizacji,  
a nawet przybrała charakter zasady prawdy formalnej1. Powyższa zmiana miała wyni-
kać przede wszystkim z ograniczenia możliwości dowodowych sądu, który jako bez-
stronny arbiter miał pozostawiać przeprowadzanie dowodów wyłącznie stronom pro-
cesu. Tymczasem ustawodawca odnosząc się do tych wypowiedzi, przygotował kolejną 
nowelizację Kodeksu postępowania karnego, która miała przywrócić większość zmie-
nionych przepisów. Ustawa weszła w życie 15 kwietnia 2016 r.
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1 B. Sygit, J. Duży, Nowa pozycja prokuratora w świetle zmian w kodeksie postępowania 
karnego, Prok.iPr. 2014, nr 7–8, s. 7–8; J. Duży, Zasada prawdy w znowelizowanym kodeksie po-
stępowania karnego, PiP 2015, nr 5, s. 67; Ł. Chojniak, O zasadzie prawdy materialnej w procesie 
karnym w świetle Konstytucji RP, PiP 2013, nr 9.
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Wprowadzenie

Istotną zasadą polskiego procesu karnego jest zasada prawdy materialnej, 
nazywana także zasadą prawdy obiektywnej lub po prostu zasadą prawdy. Jest 
to naczelna zasada polskiego postępowania karnego, którą organy procesowe 
realizują konsekwentnie od 1929 r., tj. wejścia w życie Kodeksu postępowania 
karnego w II Rzeczypospolitej Polskiej2. Obecnie wywodzi się ją z art. 2 § 2 k.p.k., 
lecz ponadto wiele innych przepisów odnosi się do tej zasady i służy jej realiza-
cji, m.in. przepisy dotyczące zasady swobodnej oceny dowodów, bezpośrednio-
ści, obiektywizmu czy prawa dowodowego3. Przyjmuje się, że zasada prawdy 
ma charakter konstytucyjny, a jej źródło upatruje się przede wszystkim w art. 2 
Konstytucji RP, tj. zasadzie demokratycznego państwa prawnego, oraz art. 42 
i 45 Konstytucji RP dotyczących odpowiedzialności karnej i wyznaczających 
zasadę sprawiedliwego procesu4. Jest to dyrektywa, zgodnie z którą rozstrzyg-
nięcia organów procesowych powinny być oparte na prawdziwych, tj. zgod-

2 Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 19 marca 1928 r. (Dz.U. 1928, nr 33, poz. 313 
ze zm.). Zasada prawdy materialnej została wyrażona expressis verbis w art. 2 § 1 pkt 2 daw-daw-
nego Kodeksu postępowania karnego, tj. w ustawie z dnia 19 kwietnia 1969 r. (Dz.U. 1969,  
nr 13, poz. 96 ze zm.). Powszechnie zasada prawdy jest uważana za najważniejszą zasadę pro-
cesu karnego – zob. S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2009, s. 220 i wskazana 
tam literatura; J. Skorupka, Zasada prawdy materialnej w projekcie noweli kodeksu postępowa-
nia karnego opracowanym przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego, w: Państwo prawa 
i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. II, red. P. Kardas, T. Sroka, 
W. Wróbel, Warszawa 2012, s. 1745. Por. P. Kardas, Zasada prawdy materialnej w perspektywie 
korespondencyjnej, koherencyjnej, pragmatycznej i konsensualnej teorii prawdy (kilka uwag na 
tle propozycji nowego ujęcia przepisów dotyczących postępowania dowodowego przed sądem 
pierwszej instancji oraz postępowania dowodowego w toku postępowania przygotowawczego), 
w: Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, red. P. Wiliński, Warszawa 2013, s. 179. 
Szerzej o kształtowaniu się zasady prawdy w polskim postępowaniu karnym zob. J. Jodłowski, 
Zasada prawdy materialnej w postępowaniu karnym. Analiza w perspektywie funkcji prawa kar-
nego, Warszawa 2015, s. 106–127.

3 M. Rogalski, Proces karny. Część ogólna, red. G. Artymiak, M. Rogalski, Warszawa 2012, 
s. 43.

4 Zob. W. Gontarski, Porównanie niekontradyktoryjnego (kontynentalnego) procesu karne-
go z procesem kontradyktoryjnym (anglosaskim), w: System Prawa Karnego Procesowego. Tom II. 
Proces karny. Rozwiązania modelowe w ujęciu prawnoporównawczym, red. P. Kruszyński, Warsza-
wa 2013, s. 119–120; D. Szumiło-Kulczycka, Kilka uwag o reformie procesu karnego, MP 2015, 
nr 8, s. 423. Szerzej P. Wiliński, Konstytucyjne podstawy zasady prawdy materialnej – pomiędzy 
karnoprocesowymi a konstytucyjnymi koncepcjami ujęcia prawdy, w: Pojęcie, miejsce i znacze-
nie prawdy w polskim procesie karnym, red. K. Kremens, J. Skorupka, Wrocław 2013, s. 31–42 
oraz J. Jodłowski, Zasada prawdy materialnej w postępowaniu karnym…, s. 162–191, gdzie 
autor uznaje, że zasada prawdy ma swoje korzenie w art. 2, 175, 42 ust. 1 i 3 oraz art. 31 ust. 3 
Konstytucji RP.



89Zasada prawdy w polskim procesie karnym...

nych z rzeczywistością ustaleniach faktycznych5. Nie zagłębiając się w dyskurs 
na temat definicji prawdy, co wykraczałoby poza zakres analizowanej problema-
tyki, należy zaakceptować jej klasyczne ujęcie rozumiane jako sąd (myśl) zgodny  
z rzeczywistością6. Wymaga się, aby dokonywane w procesie ustalenia faktyczne, 
będące podstawą nie tylko wyroków, ale każdej decyzji procesowej, cechował 
wysoki stopień prawdopodobieństwa7. Taki sposób prowadzenia postępowania 
odbiega w istocie od zasad wcześniejszych procedur karnych, w których posługi-
wano się kryteriami formalnymi, nienastawionymi na poznanie prawdy. Przykła-
dem takich praktyk było stosowanie w procesach inkwizycyjnych tzw. legalnej 
teorii dowodów, zgodnie z którą ustawa z góry określała wartość poszczególnych 
środków dowodowych, zazwyczaj dając pierwszeństwo przyznaniu się oskarżo-
nego do winy (confessio est regina probationum)8. Wielu autorów podnosi, że 
w związku z nowelizacją, która weszła w życie 1 lipca 2015 r., zasada prawdy 
materialnej w polskim procesie karnym uległa znacznej marginalizacji, o ile 
wręcz nie przyjęła postaci zasady prawdy formalnej9. 

5 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2014, s. 81. Odmiennie 
P. Kardas, Zasada prawdy..., gdzie autor, nawiązując do poglądów T. Gizberta-Studnickiego, optuje 
za ujęciem zasady prawdy jako „dyrektywy kierunkowej wyrażającej powinność dążenia przez or-
gan procesowy do dokonania ustaleń faktycznych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy 
w takiej mierze, w jakiej jest to faktycznie i prawnie możliwe, przy zachowaniu obowiązujących 
procedur”. Tym samym autor postrzega zasadę prawdy jako zasadę prawną w ujęciu dworkinow-
skim, w odróżnieniu od ujęcia jej jako zbliżonej do reguły prawnej, które prezentuje znaczna część 
doktryny. Por. J. Jodłowski, Zasada prawdy materialnej – obowiązek ustalenia faktów zgodnych 
z rzeczywistością czy dyrektywa optymalizacyjna, w: Kontradyktoryjność w polskim procesie kar-
nym, red. P. Wiliński, s. 554–558.

6 Veritas est adaequatio rei et intellectus, czyli formuła rozumienia prawdy, znana już 
w starożytności, wyrażona przez Arystotelesa – zob. R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny. 
Część ogólna, Warszawa 2009, s. 84. Szerzej J. Zajadło, Teoretyczno- i filozoficzno-prawne pojęcie 
prawdy, w: Pojęcie, miejsce i znaczenie prawdy ..., s. 8–24. 

7 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie..., s. 81.
8 Stosowanie kryteriów formalnych powoduje, że celem postępowania przestaje być 

poznane prawdy obiektywnej, a ustalenie prawdy formalnej, tj. prawdy akceptowanej przez prawo. 
Por. R. Kmiecik, Prawo dowodowe. Zarys wykładu, Warszawa 2008, s. 72–73.

9 B. Sygit, J. Duży, Nowa pozycja…, s. 7–8; J. Duży, Zasada prawdy…, s. 67; Ł. Chojniak, 
O zasadzie... Por. P. Kardas, Zasada prawdy..., gdzie autor obszernie analizuje poruszany problem, 
wskazując że w odniesieniu do art. 2 § 2 k.p.k. postulował, „by na gruncie tego przepisu posługiwać 
się pragmatycznym ujęciem prawdy, zrelacjonowanym do określonych w Kodeksie postępowania 
karnego procedur dowodowych, dodając, że z uwagi na powiązanie z sformalizowanymi proce-
durami dowodzenia w istocie przepis art. 2 § 2 k.p.k., wbrew powszechnemu mniemaniu, wyraża 
zasadę prawdy sądowej, pojmowanej pragmatycznie”. Przy takim ujęciu „nie znajduje uzasad-
nienia przeciwstawienie pojęcia prawdy materialnej pojęciu prawdy sądowej”. Niemniej jednak,  
w niniejszym artykule, z uwagi na przyjęcie arystotelesowskiego pojęcia prawdy oraz tego, że za-
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Nowelizacje z lat 2013–2015 

Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie 1 lipca 
2015 r., dokonała się przede wszystkim ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmia-
nie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw10. Po 
uchwaleniu tego aktu prawnego Sejm przyjął jeszcze kilka następnych ustaw 
zmieniających przepisy kodeksu, w tym kolejną dużą nowelę w postaci ustawy  
z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 
ustaw11. Biorąc po uwagę wymiar i znaczenie zaproponowanych zmian procedury, 
może się wydawać, że proces legislacyjny im towarzyszący był nieco nazbyt 
chaotyczny, zwłaszcza że wprowadzając nowelizacje nowelizacji ustawodawca 
czasami rezygnował z całkiem nowych, wcześniej uchwalonych przepisów, 
zanim te zdążyły wejść w życie12. Niemniej jednak zmiany dokonały się, a teoria 
i praktyka zostały postawione przed nowym wyzwaniem – kontradyktoryjnym 
procesem karnym13. Co znamienne, ta zasadnicza zmiana modelu postępowania 
nie wiązała się z nowelizacją tych przepisów ustawy, które bezpośrednio wska-
zują na naczelne zasady polskiego procesu karnego. W tym zakresie jedynie dwa 
artykuły kodeksu uległy nowelizacji, a mianowicie art. 5 § 2 k.p.k. określający 
zasadę in dubio pro reo oraz art. 14 § 2 k.p.k. dotyczący zasady skargowości, 
który de facto zmienił wagę odstąpienia oskarżyciela publicznego od oskarżenia, 
zwiększając tym samym jego swobodę w zakresie ścigania karnego14. Pomimo 
że pozostałe zasady stanowiące o postępowaniu karnym nie uległy zmianie, 

sada prawdy materialnej jest regułą w ujęciu dworkinowskim, pojęcia prawdy materialnej i prawdy 
sądowej są ujmowane w sposób „tradycyjny” jako sobie przeciwstawne.

10 Dz.U. 2013, poz. 1247.
11 Dz.U. 2015, poz. 396.
12 Wady takiego procedowania dostrzega także T. Gardocka – zob. T. Gardocka, Legalizm, 

prawda materialna i inne „fundamentalne” zasady procesu karnego w świetle nowelizacji kodeksu 
postępowania karnego, w: Zasada legalizmu w procesie karnym, red. B. Dudziak, J. Kosowski, 
I. Nowikowski, Lublin 2015, s. 141–142.

13 Proces karny przed reformą przyjmował zasadę kontradyktoryjności, ale z bardzo po-
ważnymi odstępstwami na rzecz zasady śledczości – zob. T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie 
postępowanie karne, LexisNexis, wyd. elektron., Warszawa 2014, s. 148. Nowy zaś model pro-LexisNexis, wyd. elektron., Warszawa 2014, s. 148. Nowy zaś model pro-Warszawa 2014, s. 148. Nowy zaś model pro-4, s. 148. Nowy zaś model pro-s. 148. Nowy zaś model pro-148. Nowy zaś model pro-
cesu karnego był różnie określany w doktrynie. Można się spotkać zarówno z poglądami o tzw. 
względnej kontradyktoryjności procesu czy też „ograniczonej” (limitowanej) kontradyktoryjności 
– tak P. Kardas, Nowe ujęcie zasady in dubio pro reo, „Palestra” 2015, z. 9–10, s. 7.

14 Por. R. Kmiecik, Kontrowersyjne unormowania w znowelizowanym kodeksie postępowa-
nia karnego, Prok.iPr. 2015, nr 1–2, s. 11.
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a przynajmniej nie w warstwie językowej, to wypada stwierdzić, że obawa  
o pomniejszeniu znaczenia zasady prawdy w procesie była uzasadniona. Według 
niektórych autorów problem stanowiła nie tylko skuteczność dojścia do prawdy 
w procesie, ale jej rozumienie w ogóle15. 

W tym pierwszym zakresie przede wszystkim można podać w wątpliwość 
przekonanie o tym, że tylko w pełni kontradyktoryjny proces karny może stwa-
rzać najlepsze warunki dla ustalenia prawdy16. Wydaje się, że założenia modelu 
postępowania karnego sprzed 1 lipca 2015 r., który obligował zarówno prokura-
tora, jak i sąd do dążenia do poznania prawdy, zapewniały właściwą realizację tej 
zasady17. Po wejściu w życie nowelizacji sędziowie stali się arbitrami kontradyk-
toryjnego sporu pomiędzy oskarżycielem a obrońcą i w myśl tych zmian powinny 
byli odznaczać się przede wszystkim biernością, poprzestając na dowodach prze-
prowadzanych z inicjatywy stron. Sąd mógł tylko w wyjątkowych wypadkach, 
uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, dopuścić i przeprowadzić dowód 
z urzędu (167 § 1 zd. 3 k.p.k.)18. W ten sposób znacznie ograniczono inicjatywę 

15 J. Duży, Zasada prawdy..., s. 61, gdzie autor wskazuje, że: „Ze względu na założenia 
przeprowadzonej reformy zasadniczo niekwestionowane dotychczas przez doktrynę i judykaturę 
rozmienienie zasady prawdy w procesie karnym, któremu nie poświęcano zbyt wiele uwagi, traktu-
jąc je jako oczywiste, stało się kluczowe dla dyskursu prawniczego nad procesem karnym”.

16 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, usta-
wy – Kodeks karny i niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 870), s. 2. http://www.sejm.gov.pl/
Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=870 (dostęp 1.01.2016).

17 W. Gontarski, Porównanie..., s. 118, gdzie autor słusznie podnosi, że „nałożenie na sąd 
inkwizycyjnego (śledczego) obowiązku poszukiwania (ustalania) i jednocześnie uwzględniania 
faktów zarówno przemawiających na korzyść oskarżonego, jak i na jego [oskarżonego – J.M.] 
niekorzyść (zasada obiektywizmu, czyli bezstronności)” gwarantuje duże możliwości poznaw-
cze sądu.

18 Autorzy nowelizacji z 27 września 2013 r. określają ten przepis mianem „furtki”, 
z której sąd miał korzystać tylko w celu uniknięcia konieczności orzekania w braku przekonania, 
że okoliczności ustalone w oparciu o dowody przeprowadzone na wniosek stron nie odpowiadają 
prawdzie – zob. Uzasadnienie projektu... (druk sejmowy nr 870), s. 10. W doktrynie dostrzegano 
jednak, że omawiany przepis, zamiast „furtki”, mógł okazać się w praktyce „otwartą na oścież 
bramą wiodącą do aktywnego działania sądu w postępowaniu dowodowym” – tak J. Zagrodnik, 
Kontradyktoryjność jako wyznacznik formy procesu karnego (rozważania na tle zmiany modelu 
rozprawy głównej w nowelizacji wrześniowej), „Palestra” 2014, z. 11–12, s. 28. W podobnym 
tonie A. Bojańczyk, Artykuł 167 k.p.k.: czy rzeczywiście podstawa dla nowego, kontradykto-
ryjnego modelu postępowania?, „Palestra” 2014, z. 7–8, s. 225–226; R. Hernand, Nowelizacja 
procedury karnej – inne spojrzenie, w: Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, red. 
P. Wiliński, s. 172. Szerzej o problemach związanych z nowym brzmieniem art. 167 k.p.k. zob. 
S. Zabłocki, Artykuł 167 k.p.k. po jego nowelizacji – wstępne nakreślenie problemów, „Palestra” 
2015, z. 7–8, gdzie autor podnosi, że „wyjątki z art. 167 k.p.k. mogą w praktyce, wobec nie-
zmienionej treści art. 2 § 2 k.p.k. i konstytucyjnego uwarunkowania zasady prawdy materialnej, 
stać się regułą”.
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dowodową sądu, wprowadzając najwyższy stopień wyjątkowości przewidziany  
w kodeksie – „wyjątkowe wypadki, uzasadnione szczególnymi okolicznościa-
mi”19. Dalej ta formuła została powtórzona przy okazji przepisu regulującego 
zasady zadawania pytań w ramach przesłuchania, tj. art. 171 § 2 k.p.k., ograni-
czając i w tym zakresie możliwości dowodowe sądu. Następnie, będąc metodycz-
nym, ustawodawca znowelizował art. 427 § 4 k.p.k., uniemożliwiając stronom 
powołanie w środku odwoławczym zarzutu skorzystania bądź zaniechania sko-
rzystania przez sąd z inicjatywy dowodowej, czym podkreślił nową pozycję sądu 
w kontradyktoryjnym postępowaniu karnym20. Dopełnieniem tych zmian była 
rezygnacja z nakazu dążenia przez przewodniczącego składu orzekającego do 
wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy (art. 366 § 1 k.p.k.) oraz 
nowelizacja pierwszych artykułów kodeksu, która harmonizuje z przedstawio-
nym ograniczeniem inicjatywy dowodowej sądu. Zmieniony został art. 2 § 1  
ust. 1 k.p.k., który stanowi o głównych celach postępowania karnego. Wcześ-
niej przepisy kodeksu miały na celu takie ukształtowanie postępowania, aby 
„osoba niewinna” nie poniosła odpowiedzialności za przestępstwo, natomiast po 
zmianie była mowa o „osobie, której nie udowodniono winy”. Słusznie zauważa 
się, że nowelizacja tego przepisu powodowała, że przestawało w nim chodzić 
o osobę faktycznego sprawcy, a o osobę, wobec której nie przełamano domnie-
mania niewinności21. Podobnie odstąpiono od tradycyjnie rozumianej zasady 
in dubio pro reo (art. 5 § 2 k.p.k.), która uległa obiektywizacji i w nowym brzmie-
niu dotyczyła rozstrzygania na korzyść oskarżonego wątpliwości, których nie 
usunięto z jakiś względów, nie precyzując ich przyczyny22. Tym samym usta-
wodawca zrezygnował z wymogu nieusuwalności wątpliwości objętych art. 5  

19 D. Jagiełło, Inicjatywa dowodowa stron po nowelizacji kodeksu postępowania karnego, 
w: Nowe karne prawo dowodowe, red. T. Gardocka, D. Jagiełło, Warszawa 2015, s. 37, gdzie autor 
wskazuje, że wcześniej ustawodawca posługiwał się zwrotami: „w szczególnie uzasadnionych wy-wcześniej ustawodawca posługiwał się zwrotami: „w szczególnie uzasadnionych wy-posługiwał się zwrotami: „w szczególnie uzasadnionych wy-
padkach”, „w wypadkach szczególnych ze względu”, „w uzasadnionych wypadkach” oraz „stosuje 
się wyjątkowo”. Por. J. Skorupka, Zasada prawdy…, s. 1754–1756.

20 Por. A. Bojańczyk, Czy zaniechanie przez sąd skorzystania z inicjatywy dowodowej może 
być przedmiotem kontroli odwoławczej w znowelizowanym procesie karnym?, „Palestra” 2015, 
z. 5–6, s. 204, gdzie autor podnosi, że zmiana art. 427 § 4 k.p.k. powoduje, że strony nie będą 
mogły na późnym etapie postępowania kwestionować „swoją pasywność w zakresie przejawienia 
jakiejkolwiek inicjatywy dowodowej i w zakresie przeprowadzania dowodów”. 

21 D. Drajewicz, Kontradyktoryjność procesu przed sądem I instancji w znowelizowanym 
KPK, MP 2014, nr 21, s. 1120; P. Hofmański, Zasada prawdy w postulowanym modelu procesu 
karnego, w: Pojęcie, miejsce i znaczenie prawdy..., s. 46.

22 B. Sygit, J. Duży, Nowa pozycja..., s. 8–10.
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§ 2 k.p.k.23 Te z pozoru spójne zmiany, powiązane z niezmienioną treścią art. 2 
§ 2 k.p.k., słusznie skłaniały do stwierdzenia, że ustawodawca odbierając sądowi 
możliwość wpływu na dokonywane w postępowaniu ustalenia faktyczne, okazał 
się być niekonsekwentny, pozostawiając w niezmienionym brzmieniu przepis 
określający zasadę prawdy24. Na tej podstawie można było wysnuć wniosek, że 
po wejściu w życie nowelizacji przeprowadzonych w latach 2013–2015 treść  
art. 2 § 2 k.p.k. uległa zmianie w warstwie normatywnej i polski proces karny  
od 1 lipca 2015 r. realizował zasadę prawdy formalnej (sądowej)25.

Warto wskazać, że takie stanowisko ma uzasadnienie systemowe, ponie-
waż ustawodawca na długo przed wprowadzeniem omawianej reformy wyty-
pował właśnie postępowanie karne jako to, które dawało największą gwarancję 
poznania prawdy. Kształtowanie się polskiego procesu karnego przez lata było 
podporządkowane zapewnieniu, że dokonywane ustalania faktyczne stanowiące 
podstawę wydania wyroku będą prawdziwe, a co za tym idzie, stosowana przez 
państwo represja karna jest zasadna26. Dlatego też słusznie ustawodawca zde-
cydował, że o ile sąd karny nie jest co do zasady związany ustaleniami dokona-
nymi w innych postępowaniach (cywilnym lub administracyjnym), to ustalenia 
wydanego w procesie karnym wyroku skazującego co do popełnienia przestęp-
stwa są wiążące w kontradyktoryjnych postępowaniu cywilnym (art. 11 k.p.c.) 
oraz administracyjnym (art. 11 p.p.s.a.). Uznanie, że to właśnie pełna (większa) 
kontradyktoryjność w przeprowadzaniu dowodów przed bezstronnym arbitrem 

23 Więcej o znowelizowanej zasadzie in dubio pro reo – zob. P. Kardas, Nowe ujęcie..., 
gdzie autor m.in. wskazuje, że takie ujęcie tej zasady, w odniesieniu do pozostałych zmian procesu 
karnego, powodowało, że zasada in dubio byłaby częściej wykorzystywana, ponieważ sąd ograni-
czony w zakresie inicjatywy dowodowej, bierny na działania stron, od których w istocie zależałoby, 
czy określone okoliczności faktyczne zostałyby ustalone, w razie zaistnienia nieusuniętych przez 
strony wątpliwości powinien na zasadzie art. 5 § 2 k.p.k. rozstrzygnąć je na korzyść oskarżonego. 
W tym zakresie objawia się problem balansu pomiędzy zasadą prawdy a regułą in dubio, który jest 
ścisłe powiązany z zagadnieniem korzystania przez sąd z inicjatywy dowodowej zgodnie z brzmie-
niem art. 167 § 1 in fine k.p.k. po 1 lipca 2015 r.

24 D. Jagiełło, Inicjatywa dowodowa..., s. 35–36.
25 Por. W. Gontarski, Porównanie..., s. 116–132, gdzie autor wskazuje m.in., że „sędzia kon-

tradyktoryjny nie sięga po kryterium prawdy arystotelesowskiej”. Podobnie R. Hernand, Noweliza-
cja..., s. 157, który stwierdza, że odczytanie zmian tych przepisów „daje podstawę do twierdzenia, 
że praktycznie zasada prawdy materialnej zostaje przekształcona w zasadę prawdy formalnej”. 
Analogicznie D. Szumiło-Kulczycka, która wskazała, że „w nowym procesie karnym wcale nie 
będzie zatem chodziło o wymierzanie sprawiedliwości w materialnym znaczeniu tego pojęcia, ale 
o przyznanie przez bezstronny sąd racji jednej ze stron prawokarnego sporu, a to duża różnica”  
– zob. D. Szumiło-Kulczycka, Kilka uwag..., s. 422. Odmiennie P. Hofmański, Zasada prawdy…, 
s. 43–47; J. Skorupka, Zasada prawdy…, s. 1745–1756.

26 D. Szumiło-Kulczycka, Kilka uwag..., s. 422.
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gwarantuje najlepsze warunki dojścia do prawdy, jest sprzeczne z systemowym 
rozwiązaniem przyjętym wcześniej przez ustawodawcę27. 

Zmiany w zakresie rozszerzenia kontradyktoryjności procesu karnego dają 
asumpt do dalszych porównań z procedurą cywilną. Po pierwsze warto przy-
pomnieć, że w momencie wprowadzania pełnej kontradyktoryjności postępo-
wania cywilnego28 uchylono art. 3 § 2 k.p.c., który był odpowiednikiem art. 2 
§ 2 k.p.k., a dotyczył wyjaśnienia przez sąd rzeczywistej treści stosunków faktycz-
nych i prawnych, które w razie potrzeby było realizowane poprzez podejmowane 
czynności dowodowe ex officio29. Słusznie uznano, że pełna kontradyktoryjność 
postępowania, a co za tym idzie, pozbawienie sędziego wpływu na zakres dowo-
dów wprowadzanych do procesu, uniemożliwia dalsze stawianie wymogu, aby 
wydane przez tego sędziego rozstrzygnięcia opierały się na prawdziwych usta-
leniach faktycznych30. Paradoksalnie, po kilkunastu latach od powyżej przedsta-

27 J. Duży, Zasada prawdy..., s. 63–64.
28 Zmiana została dokonana w wyniku przyjęcia ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Ko-

deksu postępowania cywilnego, rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej – Prawo upadłościowe 
i Prawo o postępowaniu układowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o kosz-
tach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 1996, nr 43, poz. 189). 
Nastąpiło wtedy przejście od zasady sądowej aktywności do zasady kontradyktoryjności – więcej  
o tych zmianach, w tym utracie przez sąd cywilny możliwości przeprowadzenia dochodzenia (daw-
ny art. 213 § 1 k.p.c.) oraz pełnej swobody w zakresie postępowania dowodowego (dawny art. 232 
zdanie drugie k.p.c.) – zob. A. Łazarska, Sędziowskie kierownictwo postępowaniem cywilnym przed 
sądem pierwszej instancji, Warszawa 2013, s. 104–106. Co ciekawie, komentarze dotyczące zmian 
wprowadzonych ówcześnie w postępowaniu cywilnym są podobne do tych, które są głoszone przy 
okazji nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie 1 lipca 2015 r. W 2000 r.  
K. Kołakowski pisał: „W Polsce uprawnienie sądu do przeprowadzenia dowodu niewskazanego 
przez strony – choć w dalszej części Kodeksu [Kodeksu postępowania cywilnego – J.M.] i na 
miejscu mało honorowym, a nawet mało odpowiednim, bo dopiero w rozdziale »Przedmiot i ocena 
dowodów« – pozostawiono w art. 232 zd. drugie. Przyjdzie do niego powrócić, pamiętając jednak,  
że zasady działania sądu z urzędu w obszarze dowodów w obecnym brzmieniu Kodeksu już 
nie ma! Sędziowie przyjęli to do wiadomości, gorzej jest jednak ze zmianą świadomości stron 
i – niestety – ich profesjonalnych pełnomocników procesowych” – K. Kołakowski, Dowodzenie 
w procesie cywilnym. Komentarz do przepisów kodeksu postępowania cywilnego uwzględniający 
nowelizację z 2000 roku, Warszawa 2000, s. 32.

29 Brzemiennie art. 3 k.p.c. było następujące: „§ 1. Strony i uczestnicy postępowania obo-
wiązani są dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czego-
kolwiek oraz przedstawiać dowody. § 2. Sąd powinien dążyć do wszechstronnego zbadania wszyst-
kich istotnych okoliczności sprawy i do wyjaśnienia rzeczywistej treści stosunków faktycznych  
i prawnych. Sąd z urzędu może podejmować czynności dopuszczalne według stanu sprawy, jakie 
uzna za potrzebne do uzupełnienia materiału i dowodów przedstawionych przez strony i uczestni-
ków postępowania”.

30 T. Gardocka, Legalizm, prawda..., s. 149. W tym zakresie znamienne jest stwierdzenie, 
że wskazane powyżej i nieco późniejsze zmiany w zakresie procedury cywilnej „upoważniają 
do przyjęcia, że nastąpił kres zasady prawdy obiektywnej i zastąpiła ją zasada prawdy formalnej  
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wionej zmiany dokonano nowelizacji art. 212 k.p.c. w ten sposób, że zwiększono 
aktywność sądu poprzez nakaz dążenia do wyjaśnienia istotnych okoliczności 
sprawy, które są sporne31. Kierunek zmian postępowania cywilnego jest więc 
zupełnie odwrotny względem nowelizacji postępowania karnego, które zostały 
przeprowadzone w latach 2013–201532. 

Na marginesie tych rozważań warto zwrócić uwagę na zupełnie odmienny 
charakter procesu karnego i cywilnego. Postępowanie karne, którego najważ-
niejszym celem jest osiągnięcie stanu sprawiedliwości prawnomaterialnej33, 
a więc zastosowanie słusznej represji karnej, jest procesem publicznoprawnym, 
w odróżnieniu od prywatnoprawnego charakteru postępowania cywilnego. To 
oznacza zarówno mniejszą swobodę w dysponowaniu przez strony procesu przed-
miotem sporu, ale także wyeksponowanie zasady prawdy w postępowaniu kar-
nym, której znaczenie jest tym większe, o ile bardziej dotkliwe są skutki, jakie 
może nieść popełnienie błędu w dokonaniu ustaleń faktycznych34. Słusznie zatem 
wskazuje się, że przenoszenie wzorców dochodzenia do prawdy wypracowanych 
w jednej z tych procedur na grunt drugiej powinno być dokonywane z zachowa-
niem szczególnej ostrożności, a w tym konkretnym przypadku, tj. z postępowania 
cywilnego do procesu karnego, nie powinno mieć miejsca35. 

Co ciekawe, w krajach systemu common law, gdzie dominuje proces kon-
tradyktoryjny, który był inspiracją dla pomysłodawców nowelizacji przepro-
wadzonej w polskim postępowaniu karnym, coraz częściej można zauważyć 
rozczarowanie takim modelem postępowania i próby wprowadzania zmian dążą-

(aktowej) wyrażająca się w paremii quo non est in actis, non est in mundo” – tak J. Jankowski, 
Zasady procesowe. Postępowania przyspieszone, w: Problemy nowelizacji KPC – postępowanie 
rozpoznawcze. Relacja z seminarium zorganizowanego 6 kwietna 2005 r. przez Monitor Prawniczy 
we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie, http://czasopisma.beck.pl/nc/
aktualnosc/problemy-nowelizacji-kpc-postepowanie-rozpoznawcze/ (dostęp 1.01.2016).

31  Zmiana nastąpiła w wyniku przyjęcia ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011, nr 233, poz. 1381).

32 J. Duży, Zasada prawdy..., s. 68.
33 S. Waltoś, Proces karny..., s. 24.
34 R. Kmiecik, Prawo dowodowe..., s. 68, gdzie autor wskazuje, że kiedyś zasada ta miała 

jeszcze większe znaczenie, ponieważ błąd w ustaleniach faktycznych mógł skutkować skazaniem 
na karę śmierci. Dalej stwierdza, że skazanie osoby niewinnej na długoletnie pozbawienie wolności 
również należy uznać za rażącą niesprawiedliwość. Podobnie J. Duży, Zasada prawdy..., s. 68, 
gdzie autor podnosi, że „zwłaszcza w tradycji prawnej państw Europy kontynentalnej, procesowi 
karnemu zawsze przyświecała idea prawdy materialnej, nawet jeżeli dążenie do jej ustalenia 
utrudniałoby rozstrzygnięcie sporu”.

35 J. Duży, Zasada prawdy..., s. 63–68 i wskazana tam literatura.
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cych do wdrożenia pewnym elementów inkwizycyjnych. Wskazuje się bowiem, 
że obecnie obowiązujące w tych krajach rozwiązania nie zapewniają skutecz-
nych możliwości poznania prawdy, a co za tym idzie, uzasadniony byłby większy 
udział sądu w postępowaniu dowodowym36.

Ustawa z dnia 11 marca 2016 r.

W odpowiedzi na wyżej zaprezentowane obawy 7 stycznia 2016 r. przedsta-
wiono kolejny projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, który został 
przyjęty przez Radę Ministrów i 27 stycznia 2016 r. wpłynął do Sejmu. W dniu 
11 marca 2016 r. niższa izba parlamentu RP przyjęła w całości projekt ustawy 
wraz z poprawkami, a dzień później przekazano prace do Senatu. Nowelizacja 
zakładała powrót do modelu postępowania sprzed 1 lipca 2015 r., przywracając 
w dużej mierze dawną treść przepisów ustawy, w tym poruszanych w niniejszym 
opracowaniu art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k., 5 § 2 k.p.k., 167 k.p.k., 171 § 2 k.p.k., 366 
§ 1 k.p.k. oraz 427 k.p.k. Głównym powodem chęci zmian było przywrócenie 
naczelnej pozycji regule prawdy, która także w oczach projektodawców uległa 
marginalizacji po 1 lipca 2015 r. Już w pierwszych zdaniach uzasadnienia plano-
wanej nowelizacji czytamy, że: „Celem przedłożonego projektu jest modyfikacja 
modelu postępowania karnego w kierunku przywrócenia aktywniejszej roli sądu 
w toku procesu, zmierzająca do zapewnienia w maksymalnym stopniu zgodno-
ści ustaleń faktycznych w perspektywie zasady prawdy materialnej, jak rów-
nież zwiększająca efektywność ścigania. Proponowana reforma zakłada powrót 
do modelu procesu karnego zachowującego nadrzędność prawdy materialnej,  
w którym kontradyktoryjność stanowi jedną z zasad procesu, ułatwiającą dotar-
cie do prawdy”37. Dalej projektodawcy odnośnie do zasady kontradyktoryjności 
stwierdzili, że powinna ona „służyć budowaniu prawdziwych ustaleń faktycz-
nych w procesie, a nie chociażby stwarzać możliwości osłabienia konsekwencji 

36 Tamże, s. 61, 67 i wskazana tam literatura. Por. także M. Rogacka-Rzewnicka, Nowa kul-
tura poszukiwania prawdy w procesie karnym w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karne-
go na podstawie ustawy z 27 września 2013 roku. Perspektywa systemowa, w: Polski proces karny 
i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 roku. Księga jubileuszowa dedykowana 
Profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin, red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2014, 
s. 115–116.

37 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz 
niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 207), s. 1. http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.
xsp?nr=207 (dostęp 1.01.2016).
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stosowania tej naczelnej zasady postępowania karnego”38. Skrytykowano ogra-
niczenie możliwości dowodowych sądu, który jako gwarant „zarówno upraw-
nień jednostki, jak i skuteczności postępowania w aspekcie realizacji jego celów,  
a zwłaszcza trafnej reakcji karnej”, powinien móc „podejmować inicjatywę 
dowodową w znacznie szerszym zakresie niż to wynika z restrykcyjnie sformu-
łowanych przesłanek w art. 167 § 1 k.p.k.”39.

W świetle zaprezentowanych w niniejszym opracowaniu zastrzeżeń odnośnie 
do zmian, które weszły w życie 1 lipca 2015 r., wydaje się, że kolejna nowelizacja 
Kodeksu postępowania karnego może być oceniana pozytywne. Z jednej strony 
powrócono bowiem do wielu „starych”, dobrze znanych rozwiązań, ale także pozo-
stawiono te przepisy wprowadzone nowelizacjami z lat 2013–2015, które w dużej 
mierze miały wpływ na przeciwdziałanie przewlekłości postępowania karnego. 
Dotyczy to m.in. zespołu unormowań dotyczących obecności oskarżonego na roz-
prawie głównej oraz tych przepisów, które zwiększają możliwości merytorycznego 
(reformatoryjnego) orzekania w postępowaniu odwoławczym. Ustawa weszła  
w życie 15 kwietnia 2016 r. i ostatecznej oceny przyjętych zmian dokona praktyka.
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THE PRINCIPLE OF MATERIAL TRUTH IN POLISH CRIMINAL  
PROCEDURE – REMARKS ON THE AMENDMENTS TO PCCP

The amendment to the Polish Code of Criminal Procedure (PCCP), which became 
effective as of 1 July 2015, had changed the model of the Polish criminal trial by opening 
it up to be more adversarial. One of the problems, which was disputed in reference to 
the reform was whether the principle of material (objective) truth could be still estab-
lished on the basis of the amended Act. According to some Polish jurists the principle 
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of material truth had been significantly marginalized and become in fact the principle 
of formal truth. In their opinion this was a result of reducing the possibility of taking 
initiative in the filed of evidence by the judge, who as an impartial arbitrator should 
allow only parties to provide evidence. Meanwhile, the legislator had prepared another 
amendment to the PCCP, which was to restore most of the revised rules. The new law 
entered into force on 15 April 2016.

Keywords: criminal procedural law, the principle of material truth, the principle of for-
mal truth, the initiative in the matter of evidence, the amendment of the Polish 
Code of Criminal Procedure
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I ELEKTRONICZNYM – PRZEGLĄD WYBRANYCH ZMIAN  
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Streszczenie

W niniejszym opracowaniu zwrócono uwagę na najważniejsze zmiany w systemie 
gospodarowania elektroodpadami, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r. Celem poniż-
szych rozważań jest pogłębiona analiza obecnie obowiązującego stanu prawnego w za-
kresie dotyczącym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz porównanie 
go z rozwiązaniami dotychczasowymi. 

Słowa kluczowe: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, elektroodpady, nowa usta-
wa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

Wprowadzenie

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowa ustawa o zużytym sprzęcie elek-
trycznym i elektronicznym1, która 11 września 2015 r. została uchwalona przez 
Sejm. Jej wprowadzenie do porządku prawnego stało się zasadne, gdyż dokonywa-
nie kolejnych nowelizacji ustawy dotychczasowej spowodowałoby jej nieczytel-

* mgr Adrianna Ogonowska, Katedra Prawa Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Szczecińskiego, adres e-mail adrianna.ogonowska@wpiaus.pl

1 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1688), zwana dalej: „u.z.s.e.e.”.
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ność i trudności w stosowaniu. Według przewidywań ustawodawcy liczne zmiany 
w zakresie gospodarki elektroodpadami powinny przyczynić się do usprawnienia 
funkcjonowania tego systemu. Nowa u.z.s.e.e zastąpiła ustawę z 29 lipca 2005 r.2 
o tym samym tytule, zapewniając jednocześnie pełną transpozycję dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego3. Należy podkreślić, iż termin 
implementacji wspomnianej dyrektywy do polskiego porządku prawnego upły-
nął 14 lutego 2014 r. Natomiast jej główne założenia, dotyczące w szczególności 
zmian w zakresie grup sprzętu podlegającym przepisom, obowiązków wprowadza-
jących sprzęt i prowadzących zakłady przetwarzania, wyższych poziomów zbiera-
nia zużytego sprzętu dla wprowadzających sprzęt, odzysku i recyklingu zużytego 
sprzętu, wyznaczyły kierunek zmian dla polskiego ustawodawcy4. Nowa u.z.s.e.e., 
podobnie jak dyrektywa 2012/19/UE, ma efektywniej harmonizować interes 
ochrony środowiska z interesem ekonomicznym5. Nadrzędnym celem jej wprowa-
dzenia do porządku prawnego było uregulowanie wymagań sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego wprowadzanego na polski rynek oraz zasad postępowania ze 
zużytym sprzętem w sposób zapewniający zarówno bezpieczeństwo dla zdrowia 
i życia ludzi, jak i ochronę środowiska. Ponadto, co niezmiernie ważne, wprowa-
dzenie nowych regulacji ma umożliwić polskim podmiotom działanie w systemie 
na takich samych zasadach, jak podmiotom z pozostałych państw członkowskich.

Pojęcie sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż o zaklasyfikowaniu danego urzą-
dzenia do kategorii sprzętu elektrycznego lub elektronicznego na podstawie dotych-
czasowej ustawy decydowało spełnienie dwóch przesłanek6. Zgodnie z art. 3 ust. 1 
pkt 10 dotychczasowej ustawy musiało być to urządzenie, którego prawidłowe działanie  

2 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. 
z 2013 r., poz. 1155 ze zm.), zwana dalej: „dotychczasowa ustawa”.

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz. Urz. UE z 2012 r., L 197, s. 38 ze zm.), 
zwana dalej: „dyrektywa 2012/19/UE”.

4 J. Zyśk, Nowa dyrektywa WEEE, „Odpady i Środowisko” 2012, nr 1, s. 29.
5 K. Majewska, Nowelizacja dyrektywy WEEE, „Recykling” 2012, nr 3, s. 16. 
6 B. Draniewicz, Zakres obecnej i planowanej ustawy o ZSEE, „Odpady i Środowisko” 2014, 

nr 6, s. 58; G. Wiśniewski, w: Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Komentarz, 
red. M. Duczmal, wyd. 1, Warszawa 2009, s. 52.
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było uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektroma-
gnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elek-
trycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu 
elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla 
prądu stałego. Po drugie musiało przynależeć do jednej z 10 grup sprzętu wymienio-
nych w załączniku nr 1 do dotychczasowej ustawy, co nadawało zakresowi jej 
zastosowania charakter zamknięty. Przepisy nowej u.z.s.e.e. przewidują rozszerze-
nie zakresu pojęcia sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które jednak nastąpi 
dopiero od 1 stycznia 2018 r. Od tego momentu zakres jej stosowania będzie cecho-
wał się otwartością, czego konsekwencją będzie możliwość uznania za sprzęt każ-
dego urządzenia spełniającego definicję sprzętu w rozumieniu nowej u.z.s.e.e.7 oraz 
niemieszczącego się w żadnej z kategorii wyłączeń8. Warto zaakcentować, że nowa 
u.z.s.e.e. wskazuje zarówno grupy sprzętu elektrycznego i elektronicznego mające 
zastosowanie do dnia 31 grudnia 2017 r. (w załączniku nr 6), jak i grupy sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego stosowane od 1 stycznia 2018 r. (w załączniku nr 1). 
Co istotne, od 1 stycznia 2018 r. nastąpi zmniejszenie kategoryzacji grup9.  Zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie należało przyporządkowywać do jednej  
z 6 grup (nie zaś 10 jak dotychczas), tj.: sprzęt działający na zasadzie wymiany tem-
peratury, ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 
100 cm2, lampy, sprzęt wielkogabarytowy (którykolwiek z zewnętrznych wymia-
rów przekracza 50 cm), sprzęt małogabarytowy (żaden z zewnętrznych wymiarów 
nie przekracza 50 cm), małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny 
(żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm). Ustawodawca określił 
również rodzaje sprzętów należących do poszczególnych grup. Jednak, co istotne, 
wyliczenie to ma charakter jedynie przykładowy. W następstwie tego do każdej 
z grup będzie można przyporządkować dowolne urządzenie spełniające defini-
cję sprzętu. Należy podkreślić, że zmienione grupy uwzględniają również koszty 
przetwarzania danego sprzętu, co ma na celu poprawę poziomu wywiązywania się 
przedsiębiorców z ich ustawowych obowiązków. 

7 Jest to urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elek-
trycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz urządzenie mogące służyć do wytwa-
rzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych, które są zaprojek-
towane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego 
i  1500 V dla prądu stałego – art. 4 ust. 1 pkt 13 u.z.s.e.e.

8 E. Badowska-Domagała, M. Górski, w: Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, wyd. 2, 
Warszawa 2014, s. 357.

9 Z. Bukowski, Prawo gospodarki odpadami, wyd. 1, Poznań 2014, s. 207.



104 Adrianna Ogonowska

Kolejną znaczącą kwestią, która wymaga przeanalizowania, jest zmody-
fikowanie katalogu wyłączeń z przedmiotowego zakresu ustawy poprzez jego 
zwiększenie. Dotychczasowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elek-
tronicznym nie znajdowała zastosowania do sprzętu służącego ochronie bezpie-
czeństwa Rzeczypospolitej Polskiej (jeżeli ten sprzęt był przeznaczony wyłącznie 
do celów wojskowych), odpadów promieniotwórczych oraz sprzętu będącego 
częścią składową urządzenia, które nie było sprzętem w rozumieniu przepi-
sów dotychczasowej ustawy. Na tle aktualnie obowiązującego stanu prawnego 
przepisów nowej u.z.s.e.e. nie stosuje się do sprzętu niezbędnego dla ochrony 
podstawowych interesów bezpieczeństwa państw członkowskich (w tym broni, 
amunicji oraz materiałów wojskowych przeznaczonych wyłącznie do celów woj-
skowych) oraz sprzętu specjalnie zaprojektowanego i zainstalowanego jako część 
urządzenia, do którego nie stosuje się przepisów u.z.s.e.e. i który może spełniać 
swoją funkcję tylko jako część tego urządzenia, oraz żarówek żarnikowych. 
Jednak należy zaakcentować, iż katalog ten z dniem 1 stycznia 2018 r. zostanie 
znacznie rozszerzony. Od tej chwili wyłączenia od stosowania przepisów nowej 
u.z.s.e.e. będą odnosić się dodatkowo do innych kategorii sprzętu wymienionych 
w art. 2 ust. 2 pkt od 4 do 10 u.z.s.e.e.10

10 „Przepisów ustawy nie stosuje się do następującego sprzętu: 
1) niezbędnego dla ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państw członkowskich,  

w tym broni, amunicji oraz materiałów wojskowych, przeznaczonych wyłącznie do celów woj-
skowych;  2) specjalnie zaprojektowanego i zainstalowanego jako część urządzenia, do którego 
nie stosuje się przepisów ustawy i który może spełniać swoją funkcję tylko jako część tego urzą-
dzenia; 3) żarówek żarnikowych; 4) przeznaczonego do wystrzeliwania w przestrzeń kosmiczną; 
5) wielkogabarytowych stacjonarnych narzędzi przemysłowych; 6) wielkogabarytowych stałych 
instalacji, z wyłączeniem urządzeń, które nie są specjalnie zaprojektowane i zainstalowane jako 
część tych instalacji, rozumianych jako wielkogabarytowe zespoły różnego rodzaju aparatury 
oraz, w stosownych przypadkach, innych urządzeń, które łącznie spełniają następujące warun-
ki: a) są montowane, instalowane i odinstalowywane przez profesjonalny personel, b) są prze-
znaczone do trwałego użytkowania jako część budynku lub konstrukcji w określonej wcześniej  
i stałej lokalizacji, c) mogą być zastąpione wyłącznie tym samym, specjalnie zaprojektowanym 
sprzętem; 7) środków transportu osób lub towarów, z wyłączeniem nieposiadających homolo-
gacji elektrycznych pojazdów dwukołowych; 8) maszyn ruchomych nieporuszających się po 
drogach, rozumianych jako maszyny z pokładowym źródłem zasilania, których funkcjonowanie 
wymaga poruszania się albo ciągłego lub półciągłego przemieszczania się między następują-
cymi po sobie stałymi miejscami pracy, udostępnianych wyłącznie do użytku profesjonalnego; 
9) przeznaczonego wyłącznie do celów badań i rozwoju, udostępnianego wyłącznie w ramach 
transakcji B2B; 10) wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wy-
posażenia wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro  
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33, 34, 38 i 39 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych  
(Dz.U. z 2015 r., poz. 876), w przypadku gdy mogą być źródłem zakażeń przed zakończeniem 
okresu ich eksploatacji, a także do aktywnych wyrobów medycznych do implantacji w rozumie-
niu art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy”.
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Pozycja wprowadzającego sprzęt

Dokonując omówienia najważniejszych zmian w gospodarowaniu elektrood-
padami, nie sposób pominąć kwestii odpowiedzialności wprowadzającego sprzęt. 
W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na nową definicję wprowadzającego 
sprzęt, zgodnie z którą jest nim osoba fizyczna, jednostka organizacyjna niemająca 
osobowości prawnej lub osoba prawna, która bez względu na wykorzystywaną 
technikę sprzedaży, w tym za pomocą środków porozumiewania się na odległość, 
ma siedzibę na terytorium kraju i produkuje sprzęt pod własną nazwą lub znakiem 
towarowym, lub wprowadza do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym 
na terytorium kraju sprzęt zaprojektowany lub wyprodukowany dla niego, ma sie-
dzibę na terytorium kraju i pod własną nazwą lub znakiem towarowym odsprzedaje 
na terytorium kraju sprzęt wytworzony przez inne podmioty (odsprzedającego nie 
uznaje się za wprowadzającego sprzęt, jeżeli na sprzęcie znajdują się nazwa lub znak 
towarowy wprowadzającego sprzęt), lub ma siedzibę na terytorium kraju i wprowa-
dza do obrotu w ramach swojej działalności sprzęt z innego niż Rzeczpospolita Pol-
ska państwa członkowskiego lub państwa niebędącego państwem członkowskim. 
Warto podkreślić, że nie traktuje się jako wprowadzających sprzęt podmiotów, które 
realizują finansowanie na zasadzie wyłączności na podstawie umowy finansowej, 
chyba że jednocześnie działają oni jako wprowadzający sprzęt. Reasumując, nowa 
definicja została rozszerzona względem tej występującej w ustawie dotychczaso-
wej. Aktualnie bowiem, jak już zostało wspomniane, obejmuje swoim zakresem 
zarówno producentów sprzętu, odsprzedających sprzęt innych dostawców pod 
własnym oznaczeniem, odsprzedających sprzęt  pochodzący z innego państwa oraz 
sprzedających sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

Przechodząc do kwestii odpowiedzialności wprowadzającego sprzęt, należy 
podkreślić, że zgodnie z nowymi przepisami ponosi on pełną odpowiedzialność 
za gospodarowanie odpadami, które powstają z produktów wprowadzanych 
przez niego na rynek krajowy. Realizowanie ustawowych obowiązków przez 
wprowadzającego sprzęt za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego nie powoduje zwolnienia go od odpowiedzialności. 
W konsekwencji podpisanie umowy ze wspomnianą organizacją nie spowoduje 
przejęcia przez nią wszystkich obowiązków, w szczególności odpowiedzialności 
za osiągnięcie poziomów zbiórki oraz odzysku i recyklingu11. Wprowadzenie 

11 M. Baściuk, Nowa ustawa oznacza zmiany na rynku ZSEE, „Odpady i Środowisko” 2015, 
nr 4, s. 48.
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takiego mechanizmu przez ustawodawcę należy uznać za słuszne, gdyż prowadzi 
do zwiększenia świadomości ustawowych obowiązków po stronie wprowadzają-
cych sprzęt. W konsekwencji dokonanie wyboru organizacji odzysku następuje  
z większą starannością, a kryterium konkurencyjnej ceny przestaje być wartością 
pierwszorzędną, ustępując miejsca gwarancji osiągnięcia poziomu zbiórki odzy-
sku i recyklingu. 

Na nowo zostały również sformułowane niektóre obowiązki wprowadza-
jących sprzęt. Jednym ze nich jest obowiązek osiągania minimalnych rocznych 
poziomów zbierania zużytego sprzętu, który od 1 stycznia 2018 r. wzrośnie  
do 40% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu (natomiast  
w przypadku lamp wzrośnie aż do 50%)12. Dotychczas, zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnych 
rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu13, poziom ten wynosił o 5 punk-
tów procentowych mniej. Ponadto, w nowej u.z.s.e.e. nie została powtórzona 
regulacja prawna zwalniająca wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla gospo-
darstw domowych od obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu 
zbierania zużytego sprzętu w postaci opraw oświetleniowych, w których łączna 
masa metali, minerałów, szkła lub drewna przekracza 90% masy wyrobu. Należy 
dodatkowo podkreślić, że w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.  
na wprowadzającym sprzęt ciąży obowiązek osiągania minimalnych rocznych 
poziomów zbierania zużytego sprzętu, które wynoszą nie mniej niż 40% średnio-
rocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu. Z kolei w przypadku sprzętu 
oświetleniowego, z wyjątkiem opraw oświetleniowych do lamp fluorescencyj-
nych oraz pozostałego sprzętu oświetleniowego do celów rozprowadzania lub 
regulacji światła, poziom ten powinien wynieść nie mniej niż 50% średniorocz-
nej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu. Celem uwypuklenia zauważalnej  
w tym przypadku tendencji wzrostowej należy wskazać, że od 1 stycznia 2021 r.  
wprowadzający będą musieli zapewnić zebranie aż 65% średniorocznej masy 

12 W świetle nowej u.z.s.e.e. średnioroczna masa sprzętu wprowadzonego do obrotu to śred-
nia masa sprzętu wprowadzonego do obrotu w trzech poprzednich latach kalendarzowych przez 
danego wprowadzającego sprzęt. Jeżeli wprowadzający sprzęt nie wprowadzał do obrotu sprzętu 
przez 3 lata, średnią masę sprzętu liczy się odpowiednio za 2 poprzednie lata kalendarzowe lub za 
poprzedni rok kalendarzowy, w których nastąpiło wprowadzenie do obrotu sprzętu. Na gruncie 
ustawy dotychczasowej wprowadzający sprzęt zobowiązany był do liczenia poziomów zbierania 
w stosunku do masy sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju w poprzednim roku 
kalendarzowym.

13 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnych 
rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu (Dz.U. z 2011 r., nr 3, poz. 5).
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wprowadzonego do obrotu sprzętu albo 85% masy zużytego sprzętu wytworzo-
nego na terytorium kraju. Ponadto warto zaakcentować, że dotychczasowa ustawa 
wspomnianym obowiązkiem obciążała jedynie wprowadzających sprzęt prze-
znaczony wyłącznie dla gospodarstw domowych, co wprost wynikało z art. 27a  
dotychczasowej ustawy14. Natomiast przepisy nowej u.z.s.e.e. wskazują, że 
poziom zbierania zużytego sprzętu obowiązywał będzie także względem sprzętu 
innego pochodzenia. Nastąpiło zatem zrównanie obowiązków wprowadzających 
sprzęt względem tych dwóch grup. Ustawodawca bowiem wskazał, że obowiązek 
zorganizowania i sfinansowania zbierania oraz przetwarzania zużytego sprzętu 
obciąża zarówno wprowadzających sprzęt przeznaczony do gospodarstw domo-
wych, jak i wprowadzających sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw 
domowych15. 

Poziomy odzysku i recyklingu

Warto zwrócić uwagę, że zmianie ulegną również poziomy odzysku i recy-
klingu, co jest skorelowane przede wszystkim ze zmianą liczby grup sprzętu. 
Niebagatelny wpływ na omawianą modyfikację wywarło również uwzględnienie,  
w wysokości poziomu odzysku i recyklingu, ponownego użycia. W dalszym 
ciągu wysokość poziomów jest uzależniona od rodzaju zużytego sprzętu, co 
zostało uwypuklone poprzez różnicowanie tych poziomów w zależności od przy-
należności do poszczególnych grup16. Podkreślenia wymaga to, że od 1 stycznia 
2016 r. do 31 grudnia 2017 r. wprowadzający sprzęt jest obowiązany osiągnąć 
poziomy wyższe niż dotychczas, co zostało zobrazowane w tabeli 2. Po pierw-
sze, dla zużytego sprzętu powstałego z wielkogabarytowych urządzeń gospodar-
stwa domowego i automatów wydających poziom odzysku powinien wynosić 
85% masy zużytego sprzętu (dotychczas 80%), zaś poziom przygotowania do 
ponownego użycia i recyklingu – 80% masy zużytego sprzętu (dotychczasowy 
poziom recyklingu: 75%). W drugiej kolejności warto zasygnalizować, że dla 
zużytego sprzętu informatycznego, telekomunikacyjnego i konsumenckiego 
oraz paneli fotowoltaicznych wymagany poziom odzysku zwiększono z 75% 

14 M. Duczmal, w: Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Komentarz, 
red. M. Duczmal, wyd. 1, Warszawa 2009, s. 225.

15 Artykuł 18 i 19 u.z.s.e.e.
16 E. Badowska-Domagała, M. Górski, w: Prawo ochrony środowiska, s. 359. 
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do 80% masy zużytego sprzętu, natomiast poziom przygotowania do ponow-
nego użycia i recyklingu z 65% do 70% masy zużytego sprzętu. Względem 
sprzętów należących do innych grup niż wyodrębnione powyżej ustalono 
poziom odzysku w wysokości 75% masy zużytego sprzętu, natomiast poziom 
przygotowania do ponownego użycia i recyklingu w wysokości 55% masy 
zużytego sprzętu, co wynika z danych zawartych w tabelach 1 i 2. W konse-
kwencji oba poziomy wzrosły o 5 punktów procentowych względem dotych-
czas obowiązujących przepisów. Ponadto, należy podkreślić, iż przed dniem 
1 stycznia 2016 r. wspomniane w poprzednim zdaniu wysokości analizowa-
nych poziomów nie obejmowały swoim zakresem wyrobów medycznych. 
Warto zasygnalizować, że poziom recyklingu lamp wyładowczych pozostał 
na niezmienionym poziomie 80% masy tych lamp. Co istotne, także w tej 
sytuacji zauważalna jest zatem tendencja do podwyższania poziomu odzysku 
i recyklingu połączona z przysługującą wprowadzającym sprzęt możliwością 
stopniowego ich wprowadzania. 

Tabela 1. Przedstawienie poziomów odzysku i recyklingu  
obowiązujących do 31 grudnia 2015 r.

Grupy sprzętów

Wielkoga-
barytowe 

urządzenia 
gospodar-

stwa domo-
wego oraz 

automaty do 
wydawania

Sprzęt 
teleinfor-
matyczny, 
telekomu-
nikacyjny 

oraz audio-
wizualny

Małogabarytowe 
urządzenia gospo-

darstwa domowego, 
sprzęt oświetlenio-
wy, narzędzia elek-
tryczne i elektro-

niczne (z wyjątkiem 
wielkogabaryto-

wych, stacjonarnych 
narzędzi przemy-

słowych), zabawki, 
sprzęt rekreacyjny  

i sportowy, przyrzą-
dy do nadzoru  

i kontroli

Zużyte gazowe 
lampy wyła-

dowcze

poziom odzysku (% masy  
zużytego sprzętu) 80 75 70 –

poziom recyklingu  
(% masy zużytego sprzętu) 75 65 50 80

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w art. 30 dotychczasowej 
ustawy.
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Tabela 2. Przedstawienie poziomów odzysku i recyklingu  
obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

Grupy sprzętów

Wielkoga-
barytowe 

urządzenia 
gospo-
darstwa 

domowe-
go oraz 

automaty 
wydające

Sprzęt 
informa-
tyczny, 

telekomu-
nikacyjny 

konsu-
mencki 

oraz 
panele 

fotowol-
taiczne

Małogabarytowe urządzenia 
gospodarstwa domowego, 

sprzęt oświetleniowy, narzę-
dzia elektryczne i elektro-

niczne (z wyjątkiem wielko-
gabarytowych, stacjonarnych 

narzędzi przemysłowych), 
zabawki, sprzęt rekreacyjny  

i sportowy, wyroby medyczne 
(z wyjątkiem wszelkich wy-
robów wszczepionych i zain-
fekowanych) oraz  przyrządy 
do monitorowania i kontroli

Zużyte 
gazowe 
lampy 

wyładow-
cze

poziom odzysku (% masy 
zużytego sprzętu) 85 80 75 –

poziom przygotowania  
do ponownego użycia  
i  recyklingu (% masy 

zużytego sprzętu)

80 70 55 80

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w art. 115 u.z.s.e.e.

Tabela 3. Przedstawienie poziomów odzysku i recyklingu  
obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.

Grupy sprzętów

Sprzęt działa-
jący na zasa-
dzie wymiany 
temperatury,  

sprzęt wielko-
gabarytowy, 

którego który-
kolwiek  

z zewnętrz-
nych wymia-
rów przekra-

cza 50 cm

Ekrany, 
monitory 
i sprzęt 
zawie-
rający 
ekrany 
o po-

wierzch-
ni więk-
szej niż 
100 cm2

Sprzęt małogabary-
towy, którego żaden 
z zewnętrznych wy-

miarów nie przekracza 
50 cm oraz małoga-
barytowy sprzęt in-

formatyczny i teleko-
munikacyjny, którego 
żaden z wymiarów nie 

przekracza 50 cm

Lampy

poziom odzysku (% masy zuży-
tego sprzętu) 85 80 75 –

poziom przygotowania do po-
nownego użycia i  recyklingu 
(% masy zużytego sprzętu)

80 70 55 80

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w art. 21 u.z.s.e.e.
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Pozycja autoryzowanego przedstawiciela

W świetle nowej regulacji prawnej obowiązki wprowadzającego sprzęt 
elektryczny i elektroniczny w Polsce może przejąć autoryzowany przedstawi-
ciel17. Wówczas przepisy u.z.s.e.e. dotyczące wprowadzającego sprzęt stosuje 
się do wspomnianego przedstawiciela. Z uwagi na fakt, iż pojęcie to stanowi 
novum, zostanie poddane krótkiej analizie. Producent nieposiadający siedziby 
na terytorium Polski, sprzedający sprzęt na tym terytorium za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość jest bowiem zobowiązany do ustanowienia 
autoryzowanego przedstawiciela. Ustawodawca określa również sytuacje, w któ-
rych producentowi przysługuje prawo do jego wyznaczenia18. Autoryzowanym 
przedstawicielem może zostać zarówno osoba fizyczna, jak i jednostka organi-
zacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba prawna, mające siedzibę na 
terytorium kraju, w tym organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego. Taki przedstawiciel, działający w imieniu i na rzecz producenta, odpowiada 
za wypełnienie obowiązków określonych dla wprowadzającego sprzęt, związa-
nych z organizacją i finansowaniem zbierania, przetwarzania i odzysku zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Co istotne, ustanowienie autoryzowa-
nego przedstawiciela przez producenta jest tożsame z działaniem producenta 
wyłącznie za pośrednictwem takiego przedstawiciela. Warto zwrócić uwagę, że 
konstrukcja odpowiedzialności autoryzowanego przedstawiciela kształtuje się 
podobnie, jak ma to miejsce w przypadku odpowiedzialności wprowadzającego 
sprzęt. Wykonywanie bowiem obowiązków określonych w u.z.s.e.e. dla wpro-

17 Autoryzowany przedstawiciel wykonuje obowiązki wprowadzającego sprzęt określone 
w u.z.s.e.e. za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z wyłą-
czeniem obowiązków, o których mowa w art. 12 (umieszczanie numeru rejestrowego na fakturach), 
art. 13 (dołączanie do sprzętu stosownych informacji, np. o potencjalnych skutkach dla środowi-
ska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin 
oraz części składowych), art. 14 (oznakowanie sprzętu symbolem selektywnego zbierania), art. 17 
(opracowywanie informacji dotyczących ponownego użycia i przetwarzania zużytego sprzętu), art. 
22 ust. 1 i 3 (prowadzenie dodatkowej ewidencji obejmującej informacje o masie wprowadzonego 
do obrotu sprzętu oraz jej przechowywanie przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, któ-
rego dotyczą) i art. 84 (obowiązek wpisu do właściwego rejestru) u.z.s.e.e.

18 Zgodnie z art. 4 pkt 11 lit. a-c. u.z.s.e.e. dotyczą one producentów, którzy mają siedzibę na 
terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i produkują sprzęt lub wprowadzają 
go na rynek pod własną nazwą lub znakiem towarowym na terytorium tego państwa członkowskie-
go, zaprojektowany lub wyprodukowany dla nich, albo pod własną nazwą lub znakiem towarowym 
odsprzedają na terytorium tego państwa członkowskiego sprzęt wytworzony przez inne podmioty, 
albo w ramach działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie, dostarczają sprzęt w celu jego 
dystrybucji, konsumpcji lub używania po raz pierwszy na rynku tego państwa członkowskiego  
z państwa niebędącego krajem należącym do Unii Europejskiej lub z innego państwa członkowskiego.
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wadzającego sprzęt za pośrednictwem organizacji odzysku zużytego sprzętu nie 
zwalnia autoryzowanego przedstawiciela z odpowiedzialności za realizację tych 
obowiązków. Podkreślenia wymaga również to, że nieznana dotychczas kate-
goria podmiotów autoryzowanych przedstawicieli podlega wpisowi do rejestru 
podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodaru-
jących odpadami, o którym mowa w ustawie z 14 grudnia 2012 r. o odpadach19. 
Jednak do czasu utworzenia takiego rejestru prowadzenie rejestru autoryzowa-
nych przedstawicieli należy do zadań Głównego Inspektora Ochrony Środowi-
ska. W kontekście rejestru warto podkreślić, że zamieszcza on na swojej stronie 
internetowej hiperłącza do rejestrów prowadzonych w innych niż Rzeczpospolita 
Polska państwach członkowskich w celu ułatwienia rejestracji we wszystkich 
państwach członkowskich. Rozwiązanie to ma na celu doprowadzenie do sze-
roko pojętej harmonizacji rejestrów, które są prowadzone w państwach człon-
kowskich Unii Europejskiej. Wspomniana harmonizacja powinna odnosić się 
zarówno do zawartości formatu, jak i częstotliwości przekazywania informacji 
od przedsiębiorców20.  

Usprawniony system pozbywania się zużytego sprzętu  
elektrycznego i elektronicznego

W nowej u.z.s.e.e. znalazło się wiele przepisów mających na celu ułatwie-
nie pozbywania się elektroodpadów. Jako przykład należy w tym miejscu wska-
zać zobowiązanie dystrybutorów prowadzących jednostkę handlu detalicznego 
przeznaczoną do sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych  
o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 do nieodpłatnego przy-
jęcia małogabarytowego zużytego sprzętu z gospodarstw domowych, o którym 
mowa w art. 37 ust. 3 u.z.s.e.e. Jedynym warunkiem wymaganym do powsta-
nia wspomnianego obowiązku są zewnętrzne wymiary sprzętu, bowiem żaden 
z nich nie może przekraczać 25 cm. Ponadto należy podkreślić, że fakt zakupu 
nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych pozostaje wówczas 
bez znaczenia (nowością jest brak konieczności zakupu nowego urządzenia).  
Warto wspomnieć, że do tej pory sprzedawcy detaliczni i hurtowi przy sprzedaży 
sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych byli zobowiązani co prawda 

19 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.).
20 Materiał źródłowy strony internetowej (data dostępu 2.01.2016):  http://www.mos.gov.pl/

g2/big/2013_01/7cf6b5293e017ab75b41324275d3a734.pdf
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do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, jednak w ilości nie większej niż 
sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt był tego samego rodzaju. Aktual-
nie dystrybutor ma obowiązek nieodpłatnego odebrania elektroodpadów pocho-
dzących z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, w przypadku gdy sprzęt 
jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Należy 
zaakcentować, że ustawodawca zrezygnował z przesłanki ilościowej wyrażanej 
zwrotem „w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt”. 

Innym przejawem, łatwiejszego niż dotychczas, pozbycia się zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest regulacja wskazująca, że dystry-
butor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, 
zobowiązany będzie do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego 
z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt 
jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Nowe 
przepisy wskazują wprost, w przeciwieństwie do poprzedniego stanu prawnego, 
że odbiór ma być nieodpłatny. W konsekwencji uniemożliwi to pobieranie przez 
sprzedawców dodatkowych opłat z tego tytułu. Nieodpłatne przyjęcie zuży-
tego sprzętu przez dystrybutorów w miejscu dostawy nowego oznacza zupełną 
zmianę systemu zbiórki sprzętu. Pozwoli to na zredukowanie liczby nielegalnych 
demontaży do punktów skupu złomu czy też pozbywania się elektroodpadów  
w miejscach niedozwolonych.  Wiele nowych rozwiązań z zakresu gospodarowa-
nia zużytym sprzętem elektrycznym i elektroniczny wywiera pozytywny wpływ 
na redukcję różnorodnych nielegalnych działań z tym związanych. Zostały one 
wprowadzone z uwagi na problem „szarej strefy” na polskim rynku elektrood-
padów, który przejawia się przede wszystkim w produkowaniu fikcyjnych doku-
mentów potwierdzających przetworzenie odpadów bez rzeczywistego zebrania 
okresowej ilości zużytego sprzętu, czyli tzw. handel kwitami21. 

Co istotne, od 1 stycznia 2016 r. na sprzedawcach ciąży obowiązek infor-
mowania poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży 
informacji o zasadach przyjmowania zużytego sprzętu. Natomiast sprzedawcy 
udostępniający na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na 

21 M. Tomczak, Funkcjonowanie ZSEE w Polsce, „Recykling” 2013, nr 10, s. 53–54. 
Według informacji zawartych w raporcie PricewaterhouseCoopers2, w Polsce w 2010 r.  
do systemu recyklingu ZSEE trafiło tylko 29% całej masy, jaką wytworzyli w tym czasie konsu-
menci, co oznacza, że aż 100 tys. ton szkodliwych elektroodpadów nie zostało przetworzonych 
w sposób bezpieczny dla środowiska (materiał źródłowy strony internetowej: http://e-czytelnia.
abrys.pl/dodatek-specjalny/2013-1-675/dodatek-specjalny-7879/projekt-elektroodpady-w-dobre-
rece-16189, dostęp 6.02.2015). 
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odległość również zostali zobowiązani do przekazania tych informacji w sposób 
umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej 
lub w formie komunikatu.

Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Należy podkreślić, że w nowej u.z.s.e.e. umieszczony został zakaz zbiera-
nia niekompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz części  
z niego pochodzących, skierowany do podmiotów innych niż dystrybutorzy pro-
wadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co 
najmniej 400 m2, poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw 
domowych, prowadzący zakład przetwarzania, czy też odbierający odpady komu-
nalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzący punkt selektywnego zbiera-
nia odpadów komunalnych22. Regulacja ta również wprowadzona została w celu 
efektywniejszego zminimalizowania nielegalnego demontażu zużytego sprzętu 
powodowanego chęcią uzyskania zysku ze sprzedaży odpadów do tzw. punktów 
skupu złomu. Zbierający sprzęt, podobnie jak dystrybutorzy, zostali zobowią-
zani do informowania. Ta grupa podmiotów, zgodnie z art. 35 ust. 3 u.z.s.e.e., 
powinna umieszczać w widocznym miejscu informacje o analizowanym zakazie 
zbierania niekompletnych elektrośmieci. 

Przemieszczanie używanego sprzętu

Analizując najnowsze zmiany w gospodarowaniu elektroodpadami, należy 
zwrócić uwagę na przemieszczanie używanego sprzętu. W przypadku przemiesz-
czania używanego sprzętu, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest on zużytym 
sprzętem, nakłada się na posiadacza organizującego to przemieszczanie pewne 
obowiązki. Podstawowym z nich jest wykazanie, że używany sprzęt nie jest zuży-
tym sprzętem. Takie sformułowanie zostało wprowadzone przez ustawodawcę 
celem ograniczenia nielegalnego transportu odpadów, które deklarowane są jako 
sprzęt. Ponadto powinno się to przyczynić do wyeliminowania niebezpiecz-
nych substancji wykorzystywanych podczas produkcji urządzeń. Jednocześnie 
zwiększone zostaną poziomy odzyskiwania i unieszkodliwiania. Wprowadzony 
obowiązek wykazania opiera się na przedstawieniu stosownej dokumentacji 

22 Artykuł 35 u.z.s.e.e.
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poświadczającej transport produktu. Zgodnie z art. 80 ust. 2 pkt 1 u.z.s.e.e. posia-
dacz używanego sprzętu organizujący jego przemieszczanie udostępnia: kopie 
dokumentów nabycia używanego sprzętu potwierdzające jego funkcjonalność  
i przeznaczenie do bezpośredniego, ponownego użycia, dowód oceny lub badań 
w postaci kopii dokumentacji dla każdego używanego sprzętu znajdującego się 
w przesyłce wraz z protokołem oraz dokument transportowy. Ponadto posiadacz 
używanego sprzętu organizujący jego przemieszczanie udostępnia swoje oświad-
czenie, że używany sprzęt oraz przewożone z nim rzeczy nie są odpadem wraz ze 
wskazaniem zakresu odpowiedzialności związanej z przemieszczaniem. Reasu-
mując, przemieszczanie zużytego sprzętu ma zostać ograniczone wyłącznie do 
sprzętu używanego, który jest sprawny23. 

Modyfikacje definicji legalnych

Należy zasygnalizować, iż nowa u.z.s.e.e. modyfikuje wiele definicji wpro-
wadzonych ustawą dotychczasową. Przykładowo ma to miejsce w przypadku 
definicji zakładu przetwarzania, która na gruncie aktualnie obowiązującego 
stanu prawnego została rozszerzona o działalność w zakresie przygotowania do 
ponownego użycia24. Pozostając w tematyce zakładu przetwarzania, warto rów-
nież zwrócić uwagę na doprecyzowanie przepisów prawnych dotyczących jego 
wyposażenia. Element wyposażenia w postaci urządzenia ważącego do ustalenia 
masy odpadów od 1 stycznia 2016 r. został bowiem zastąpiony legalizowanym 
urządzeniem ważącym do ustalenia masy przyjętego zużytego sprzętu oraz masy 
odpadów z niego powstałych. Urządzenie to powinno umożliwiać wykonanie 
zbiorczego, elektronicznego wydruku wszystkich dokonywanych ważeń, co ma 
fundamentalne znaczenie dla możliwości kontrolowanie tej czynności. Ponadto, 
celem wyeliminowania przetwarzania w instalacjach nieprzystosowanych do 
tego pod względem technologicznym ustawodawca wprowadził nowe składniki 
wyposażenia zakładu przetwarzania. Jednym z nich są instalacje umożliwiające 
przetworzenie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego powstałego 
z poszczególnych grup sprzętu przetwarzanego w danym zakładzie przetwa-
rzania. Drugim zaś, niezwykle precyzyjnie określonym składnikiem zakładów 
przetwarzających sprzęt chłodniczy, są instalacje umożliwiające wyelimino-

23 Z. Bukowski, Prawo gospodarki..., s. 207.
24 Por. art. 3 ust. 1 pkt 15 dotychczasowej ustawy oraz art. 4 pkt 22 u.z.s.e.e.
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wanie substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów 
cieplarnianych o współczynniku globalnego ocieplenia (GWP) powyżej 15,  
w tym gazów znajdujących się w piankach i obiegach chłodniczych, przez wła-
ściwe ich odzyskanie i odpowiednie ich oczyszczenie lub zniszczenie, zgodnie 
z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową 
oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych25. 

Warto zwrócić uwagę, że nie wszystkie z nowych regulacji zostały przez 
ustawodawcę rozbudowane i doprecyzowane. Niektóre z definicji wprowa-
dzonych do u.z.s.e.e. zostały bowiem uproszczone, tak jak w przypadku poję-
cia „zbierający zużyty sprzęt”. Od 1 stycznia 2016 r. jest nim bowiem podmiot 
wykonujący działalność gospodarczą w zakresie zbierania sprzętu, który posiada 
stosowną decyzję w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na zbierania 
elektroodpadów26. 

Zakończenie

Reasumując, okres prawie 10 lat obowiązywania dotychczasowej ustawy 
uwypuklił szereg problemów i nieprawidłowości w funkcjonowaniu krajowego 
systemu odzysku i recyklingu. Krytykowano ją przede wszystkim za brak warun-
ków dla uczciwej konkurencji oraz niezapewnienie warunków rozwoju rynku 
opartego na standardach obowiązujących w Unii Europejskiej. Stało się to ideal-
nym podłożem dla stworzenia nowej u.z.s.e.e. Nie należy zapominać, że jednym 
z głównych bodźców do jej stworzenia była również konieczność transpozycji 
unijnej dyrektywy 2012/19/UE. Jednak niebagatelny wpływ na to miała rów-
nież konieczność stworzenia systemu do efektywnego zwalczania szarej strefy 
w gospodarce elektroodpadami, która stale się rozwija. Z tego też względu nie-
zwykle istotne są instytucje i instrumenty prawne zwalczające nielegalne dzia-
łania z tym związane, których liczbę w nowej u.z.s.e.e. zwiększono względem 
stanu dotychczasowego. Przejawem zwiększonego stopnia ochrony jest przede 
wszystkim omówione ograniczenie nielegalnego transportu odpadów deklarowa-
nych jako sprzęt, czy też zakaz zbierania niekompletnego zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego oraz części z niego pochodzących. Te i wiele innych 

25 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz 
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 r., poz. 881).

26 Por. art. 3 ust. 1 pkt 13 dotychczasowej ustawy oraz art. 4 pkt 23 u.z.s.e.e.
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nowych regulacji prawnych ma na celu walkę m.in z fikcyjnym raportowaniem 
wielkości zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Tytułem 
podsumowania należy podkreślić, że niewłaściwe gospodarowanie elektroodpa-
dami przez użytkowników, poprzez ich magazynowanie w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych, dokonywanie samodzielnej rozbiórki i nieprzekazywanie 
wykwalifikowanym zakładom przetwarzania, powoduje uwalnianie się niebez-
piecznych substancji27 do środowiska naturalnego. W konsekwencji ma to klu-
czowe znaczenie z punktu widzenia wymagań prawa ochrony środowiska. Z tego 
względu stworzenie nowej u.z.s.e.e. wydaje się być w pełni uzasadnione. Jednak 
pokonanie tych problemów może nastąpić tylko dzięki działaniom o charakterze 
informacyjno-edukacyjnym, zmieniającym świadomość społeczeństwa, ustawo-
dawstwo zaś pełni w tym wypadku jedynie role pomocniczą. 

THE NEW ACT ON WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC  
EQUIPMENT – SELECTED CHANGES

This study highlights key changes in the management of electrowaste system, 
which entered into force on 1 January 2016. The purpose of these considerations is the 
in-depth analysis of the current legal status in reference to waste electrical and electronic 
equipment and comparing it with previous solutions.

Keywords: waste electrical and electronic equipment, electrowaste, the new act on 
waste electrical and electronic equipment

27 Należą do nich metale ciężkie, takie jak rtęć, kadm, ołów i chrom, oraz związki chlorow-
cowe, bromowane substancje ograniczające palność, azbest i arszenik, które zawarte są w kompo-
nentach zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (P. Korzeniowski, Model prawny syste-
mu gospodarki odpadami. Studium administracyjno-prawne, wyd. 1, Łódź 2014, s. 409).
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Wprowadzenie

Zarówno do polskiego, jak i do niemieckiego porządku legislacyjnego 
wprowadzona została instytucja zakazu wykonywania działalności gospodarczej. 
Przywołany instrument prawny w obu systemach normatywnych pełni funkcje 
zbliżone, choć nie takie same. Problematyka decyzji zakazujących podjęcia lub 
wykonywania działalności gospodarczej, będącej szczególnym środkiem policji 
gospodarczej w prawie niemieckim, zdecydowanie należy do zagadnień bardzo 
złożonych, które rozpatrywać można na wielu płaszczyznach. Ze względu jednak 
na ograniczenia objętościowe niniejszego artykułu konieczne jest zasygnalizo-
wanie, że wiele bardzo ważnych kwestii zasługujących na odrębne opracowanie 
nie zostanie poruszonych w tej publikacji (w tym dotyczących wykładni terminu 
„działalność gospodarcza”). Dokonana natomiast zostanie analiza przede wszyst-
kim najnowszego orzecznictwa RFN w referowanym zakresie.  

Uniwersalne1 dla systemu legislacyjnego naszych zachodnich sąsiadów 
reguły związane z zakazem prowadzenia działalności w tym kraju wdrożone 
zostały do porządku prawnego § 35 ustawy z dnia 21 czerwca 1869 r. Ordynacja 
gospodarcza2 (dalej: GewO). Stanowi on o zakazie wykonywania działalności 
gospodarczej ze względu na niewiarygodność (niepewność gospodarczą, brak 
dobrej reputacji czy też brak wiarygodności finansowej) przedsiębiorcy (Gewer-
beuntersagung wegen Unzuverlässigkeit). Zgodnie z ugruntowaną wykład-
nią sądową za niewiarygodność uważać należy ogół okoliczności związanych  
z prowadzeniem działalności gospodarczej, który nie pozwala na wyprowadzenie 
wniosku o możliwości prawidłowego uczestniczenia przedsiębiorcy w obrocie 
prawnym3. Przedmiotowy środek prawny jest zatem o charakterze policyjnym 
(a nie reglamentacyjnym).

Analizując piśmiennictwo fachowe, jak również regulacje prawne i orzecz-
nictwo dotyczące przywołanego środka (instrumentu prawnego), zadać można  

1 Referowana ustawa stanowi lex generalis, charakter lex speialis przypisać można przy-
kładowo normie zawartej w § 15 ust. 1 i 2 w zw. z § 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 maja 1970 r.  
o prowadzeniu lokali gastronomicznych (Gaststättengesetz), tj. z dnia 20 listopada 1998 r., Bundes-
gesetzblatt (dalej: BGBl.), s. 3418, odnoszącej się do cofnięcia decyzji pozwolenia (Erlaubnis) na 
prowadzenie lokalu gastronomicznego. Por. także A. Scheidler, Strohmannverhältnisse im Gewer-
berecht in der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung, „Gewerbearchiw” (dalej: „GewArch”) 
2014, s. 238.

2 T.j. z dnia 22 lutego 1999 r., BGBl. s. 202, ze zm.
3 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (Bundesverwaltungsgericht – dalej: BVerwG) 

z dnia 2 lutego 1982 r., 1 C 74/78, „GewArch” 1982, s. 301.
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szereg pytań cząstkowych, w tym: jak materializuje się w praktyce owa niewiary-
godność, mająca – co podkreślane jest z całą stanowczością w literaturze z badanego 
zakresu – kluczowe znaczenie dla referowanego środka prawnego? W jakich warun-
kach zakazać można (dalszego) wykonywania działalności gospodarczej?

Kluczowe normy prawne dotyczące zakazu podejmowania lub wykonywania 
działalności gospodarczej zawarte w przepisach gospodarczych

W niemieckim porządku normatywnym obowiązuje zasada prawa dzia-
łalności gospodarczej jako prawa bezpieczeństwa (obrotu gospodarczego)4. To 
właśnie na jej mocy przyznaje się stosownym organom państwowym prawo do 
wydawania decyzji zakazujących podejmowania lub dalszego wykonywania 
działalności gospodarczej w celu wyeliminowania z obrotu gospodarczo-praw-
nego nieuczciwych przedsiębiorców5.

Wykonywanie (Ausübung) działalności gospodarczej (Gewerbe) może być 
zakazane całkowicie lub częściowo. Wydanie stosownej decyzji jest obowiąz-
kiem6 właściwego organu7 zawsze wtedy, kiedy spełnione zostaną łącznie dwie 
przesłanki: 1) istnieją obiektywnie stwierdzalne i weryfikowalne okoliczno-
ści implikujące niewiarygodność (w sensie gospodarczym) przedsiębiorcy lub 
osoby przez niego umocowanej do prowadzenia na jego rachunek tej działalno-
ści oraz 2) wydanie referowanego zakazu służy ochronie interesu społecznego 
czy też – używając rodzimej terminologii – dóbr chronionych prawem (Schutz 
der Allgemeinheit)8, lub interesów osób przez przedsiębiorcę zatrudnianych9. 
W piśmiennictwie podniesiono, że chodzi tu o wysoki stopień prawdopodobień-
stwa niedochowywania (lub niedochowania w przyszłości10) zasad prawnych 

4 Org. „Gewerberecht ist Sicherheitsrecht”, cyt. za A. Dietz, Abwägungslinien bei sofort 
vollziehbaren Gewerbeuntersagen, „GewArch” 2014, s. 225.

5 Tamże.
6 Ustawodawca używa tu imperatywnego sformułowania „Die Ausübung eines Gewerbes 

i s t  [wyróżnienie – M.W.G.] von der zuständigen Behörde (...) zu untersagen”.
7 Rejonowy organ rejestrowy, GewO § 35 ust. 7 zd. 1. Postanowienie Wyższego Sądu Admi-

nistracyjnego (Oberverwaltungsgericht – dalej: OVG) Lüneburg z dnia 29 czerwca 2015 r., 7 ME 
32/15, „GewArch” 2015, s. 414.

8 Postanowienie OVG Münster z dnia 24 czerwca 2015 r., niepubl.
9 GewO § 35 ust. 1 zd. 1.
10 Postanowienie bawarskiego Sądu Administracyjnego (dalej: BayVGH) z dnia 3 sierpnia 

2015 r., 22 ZB 15.1271, niepubl.
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obrotu prawno-gospodarczego przez przedsiębiorcę11. Referowany środek, zgod-
nie z panującym w doktrynie przekonaniem, ma charakter prewencyjny12. Nie 
stanowi on bynajmniej kary13 dla przedsiębiorcy za niewłaściwe wykonywanie 
działalności gospodarczej14, a jedynie chronić ma ogół społeczeństwa (Allge-
meinheit)15 przed zagrożeniami16 związanymi z nieprawidłowym uczestnicze-
niem w obrocie prawnogospodarczym17.

Istotne jest również podkreślenie, że owy zakaz gospodarczego wykonywa-
nia określonej grupy czynności rozciągać się może nie tylko na samego przed-
siębiorcę, ale i na inne podmioty18. Jest to tzw. rozszerzony zakaz (dalszego) 
wykonywania działalności gospodarczej (erweiterte Gewerbeuntersagung)19. 
W doktrynie uzasadnia się wprowadzenie do porządku normatywnego tego 
akcesoryjnego instrumentu prawnego w celu uniemożliwienia (bądź w znacz-
nym stopniu utrudnia20) wykonywania określonej działalności „pod przykrywką” 
działalności zarejestrowanej przez inną osobę21. Co istotne22, zakazać można23 
pozostawania pełnomocnikiem przedsiębiorcy24 oraz dalszego prowadzenia 

11 T. Mischner, Unzuverlässigkeit von Gewerbetreibenden, „GewArch” wkładka „Wirtschaft 
und Verwaltung” 2014, nr 3, s. 225.

12 A. Scheidler, Der Strohmann im Gewerberecht, „Verwaltungsrundschau” 2015, s. 150.
13 Postanowienie Sądu Administracyjnego (Verwaltungsgerichtshof – dalej: VGH) Mann-

heim z dnia 10 grudnia 2013 r., 6 S 2112/13, niepubl.
14 S. Hartwig, I. Memmler, Unternehmenssanktionen im Fokus des Gesetzgebers, 

„Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht” 2014, s. 400.
15 J.J. Witte, M. Wagner, Die Gesetzinitiative Nordrhein-Westfalens zur Einführung eines 

Unternehmensstrafrechts, „Betriebsberater” 2014, s. 643. 
16 A. Dietz, Abwägungslinien bei sofort..., s. 226.
17 Postanowienie OVG Lüneburg z dnia 16 września 1997 r., 7 L 4348/97, niepubl.
18 A. Scheidler, Strohmannverhältnisse im Gaststättenrecht, „Zeitschrift für Verwaltung, Or-

ganisation und Recht Ausgabe Bayern” 2015, s. 17.
19 Patrz np.: Postanowienie BayVGH z dnia 4 czerwca 2014 r., 22 C 14.1029, niepubl.; Wy-

rok Sądu Administracyjnego (Verwaltungsgericht, dalej: VG) Augsburg z dnia 22 września 2014 r., 
Au 5 K 14.50, niepubl.

20 Postanowienie OVG Münster z dnia 24 czerwca 2015 r., 4 B 220/15, niepubl.
21 A. Scheidler, Strohmannverhältnisse..., s. 237 i n.; wyrok BayVGH z dnia 14 sierpnia 

2014 r., 22 B 14.880, niepubl.; postanowienie z dnia 2 czerwca 2014 r., 22 C 14.738, niepubl.
22 Wyrok VG Regensburg z dnia 20 marca 2014 r., RN 5 K 13.01858, niepubl.
23 Wyrok VG Augsburg z dnia 12 czerwca 2014 r., Au 5 K 14.402, niepubl., z dnia 13 marca 

2014 r., Au 5 K 13. 1298, niepubl.
24 Wyrok VG Augsburg z dnia 22 września 2014 r., Au 5 K 14.50, niepubl.
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jego działalności (w jego imieniu i na jego rachunek)25, jak również działania 
w imieniu wszystkich innych przedsiębiorców-mocodawców26, jeżeli zaistnieją 
okoliczności uzasadniające obawę27, że pełnomocnik działa na ich szkodę28 lub 
innych osób (np. klientów przedsiębiorcy29 czy jego dostawców30)31. W praktyce 
jednak najczęściej chodzi tu o zatrudnionego bądź współwykonującego działal-
ność małżonka32, tudzież innych członków rodziny33. 

Dopuszczalne jest również zakazanie dalszego wykonywania34 oraz podej-
mowania działalności gospodarczej w ogóle (Volluntersagung einer selbsständigen 
gewerblichen Tätigkeit35, gewerbeübergreifende Unzuverlässigkeit)36. Ustawodawca 
zdecydował się na wprowadzenie tego unormowania w celu utrudnienia37 (lub unie-
możliwienia38) praktycznego prowadzenia określonego typu działalności pod pozo-
rem wykonywania działalności w innym przedmiocie39. Uznał on za konieczne40 
dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego41 wyeliminowanie z niego określonych 
nierzetelnych podmiotów42, przykładowo notorycznie unikających płacenia podat-

25 A. Scheidler, Strohmannverhätnisse..., s. 238.
26 Także pełnienia funkcji w organach osób prawnych, S. Hartwig, I. Memmler, Unterneh-

menssanktionen..., s. 399.
27 Postanowienie OVG Bauzen z dnia 2 marca 2015 r., 3 A 402/14, niepubl.
28 Org. Die Untersagung kann auch auf die Tätigkeit als Vertretungsberechtigter eines Ge-

werbetreibenden oder als mit der Leitung eines Gewerbebetriebes beauftragte Person sowie auf 
einzelne andere oder auf alle Gewerbe erstreckt werden, soweit die festgestellten Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, dass der Gewerbetreibende auch für diese Tätigkeiten oder Gewerbe unzu-
verlässig ist, GewO § 35 ust. 1 zd. 2.

29 Postanowienie OVG Münster z dnia 24 czerwca 2015 r., 4 B 220/15, niepubl.
30 A. Dietz, Abwägungslinien bei sofort..., s. 226.
31 Postanowienie OVG Münster z dnia 24 czerwca 2015 r., 4 B 220/15, niepubl.
32 L. Gramlich, Öffentliches Wirtschaftsrecht – Schnell erfasst, Heidelberg 2007, s. 161.
33 Postanowienie BayVGH z dnia 24 września 2015 r., 22 ZB 15.1722, niepubl.
34 Postanowienie BayVGH z dnia 17 kwietnia 2012 r., 22 ZB 11.2845, niepubl.
35 Wyrok VG Augsburg z dnia 12 czerwca 2014 r., Au 5 K 14.402, niepubl.
36 GewO § 35 ust. 1 zd. 2.
37 Wyrok VG Augsburg z dnia 22 września 2014 r., Au 5 K 14.50, niepubl.
38 Wyrok VG Augsburg z dnia 13 marca 2014 r., Au 5 K 13.1298, niepubl.
39 Wyrok BayVGH z dnia 14 sierpnia 2014 r., 22 B 14.880, niepubl.
40 Postanowienie BayVGH z dnia 2 czerwca 2014 r., 22 C 14.738, niepubl.
41 Wyrok BayVGH z dnia 1 czerwca 2011 r., 22 B 09.2785, niepubl.
42 Postanowienie BayVGH z dnia 4 czerwca 2014 r., 22 C 14.1029, niepubl.
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ków43. Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą pewne negatywne cechy przedsię-
biorcy skorelowane są nie tyle z konkretną działalnością44, co z jego stosunkiem do 
zasad prawnych związanych z funkcjonowaniem w obrocie gospodarczym45. Refe-
rowane środki należą do ostatecznych i powinny być stosowane tylko wtedy, gdy 
inne instrumenty zawiodą w osiągnięciu celu46, jakim jest korzystanie z wolności 
gospodarczych w zgodzie z porządkiem normatywnym państwa47.

Znamienne jest, że referowany zakaz nie wygasa wraz z zakończeniem kon-
kretnej działalności gospodarczej48. Wydawany jest na czas nieokreślony i obo-
wiązuje na terytorium określonego kraju związkowego. Przed wydaniem decyzji 
o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej powiadamia się zrzeszenia 
zawodowe, stowarzyszenia, związki, cechu lub inne organizacje gospodarcze, 
do których przynależy przedsiębiorca (ewentualnie inna osoba znajdująca się  
w szczególnym stosunku gospodarczym z przedsiębiorcą objętym zakazem49)50, 
a przedstawiciele tych podmiotów proszeni są o zajęcie stanowiska51 na podsta-
wie dostarczonych im dokumentów52. Wyjątek stanowi tu sytuacja, kiedy zasto-
sowanie takiej procedury skutkowałoby zbytnim przedłużeniem postępowania53. 
Podkreślić jednak należy, że ustawodawca dopuścił możliwość złożenia przez 
przedsiębiorcę do właściwego organu wniosku o przyznanie kuratora (Stellver-
treter) do prowadzenia jego działalności54. 

Zezwolenie na ponowne podjęcie działalności czy osobiste jej wykonywanie 
(persönliche Ausübung) wydawane jest na wniosek55   – co do zasady56 – po usunię-

43 Wyrok VG Regensburg z dnia 20 marca 2014 r., RN 5 K 13.01858, niepubl.
44 A. Scheidler, Strohmannverhätnisse..., s. 239.
45 Postanowienie OVG Bautzen z dnia 21 października 2014 r., 3 B 77/14, niepubl.
46 Wyrok VG Augsburg z dnia 12 czerwca 2014 r., Au 5 K 14.402, niepubl.
47 Wyrok VG Augsburg z dnia 13 marca 2014 r., Au 5 K 13.1298, niepubl.
48 GewO § 35 ust. 1 zd. 3.
49 A. Scheidler, Strohmannverhätnisse..., s. 237.
50 S. Hartwig, I. Memmler, Unternehmenssanktionen..., s. 399.
51 GewO § 35 ust. 4 zd. 1.
52 GewO § 35 ust. 4 zd. 2.
53 GewO § 35 ust. 4 zd. 3.
54 GewO § 35 ust. 2. 
55 Wyrok OVG Lüneburg z dnia 8 września 2014 r., 7 LB 93/13, niepubl.
56 Postanowienie OVG Magdeburg z dnia 27 grudnia 2013 r., 1 L 112/13, „Neue Zeitschrift 

für Insolvenz- und Sanierungsrecht” 2014, s. 175.
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ciu przyczyn, dla których został wydany zakaz jej prowadzenia57. Zazwyczaj nastę-
puje to nie wcześniej niż po upływie roku od jego wydania58. Wcześniejsze wydanie 
pozwolenia na ponowne podjęcie działalności uzasadnione musi być szczególnymi 
względami (besondere Gründe)59. Przedsiębiorcy przysługuje roszczenie o wydanie 
zezwolenia na ponowne podjęcie działalności60. Organ sprawdzający wiarygodność 
przedsiębiorcy ma prawo podtrzymać decyzję zakazującą, niemniej ciężar udowod-
nienia braku referowanej wiarygodności nałożony jest na ten organ61.

Orzecznictwo sądów administracyjnych w przedmiocie zakazu podejmowania 
lub wykonywania działalności gospodarczej

Elementem postępowania o wydanie decyzji zakazującej wykonywania 
działalności gospodarczej jest stwierdzenie niewiarygodności gospodarczej 
przedsiębiorcy, co zostało wyżej zasygnalizowane62. Jest to bowiem jedna 
z dwóch przesłanek łącznych warunkujących wydanie decyzji63. Mamy tu do 
czynienia z klauzulą generalną, której wykładnia w praktyce okazuje się bardzo 
trudna, czego wyrazem są liczne judykaty w tej materii. Zgodnie z obowiązującą 
linią orzeczniczą znamię wiarygodności gospodarczej jest wypełnione wtedy, 
gdy przedsiębiorca wykonywa działalność zgodnie z prawem i nie istnieją uza-
sadnione przesłanki dla uznania, że stan ten się w przyszłości zmieni64. Nie ma 
natomiast znaczenia, czy niemożność należytego wykonywania działalności 
gospodarczej jest wynikiem złej woli przedsiębiorcy65, czy też skutkiem okolicz-
ności zaistniałych od niego niezależnie66. 

57 GewO § 35 ust. 6 zd. 1.
58 Wyrok OVG Münster z dnia 7 maja 2015 r., 20 A 316/14, niepubl.
59 GewO § 35 ust. 6 zd. 2.
60 Wyrok BVerwG z dnia 15 kwietnia 2015 r., 8 C 6/14, „GewArch” 2015, s. 366 i n.
61 Wyrok VG Schleswig z dnia 2 października 2014 r., 12 A 291/13, niepubl.
62 M.K. Lang, Die Zuverlässigkeit von Personen- und Kapitalgesellschaften im Umwelt-

recht. Dargestellt unter besonderer Berücksichtigung der Entstehungsgeschichte und des Rege-
lungsgehalts von § 35 der Gewerbeordnung, Berlin 1997, s. 167.

63 Wyrok BVerwG z dnia 15 kwietnia 2015 r., 8 C 6/14, „GewArch” 2015, s. 366 i n.
64 A. Dietz, Abwägungslinien bei sofort..., s. 225.
65 Wyrok BVerwG z dnia 15 kwietnia 2015 r., 8 C 6/14, „GewArch” 2015, s. 366 i n.
66 Postanowienie VGH München z dnia 12 lipca 2012 r., 22 ZB 11.2633, niepubl.; postano-

wienie OVG Münster z dnia 22 lutego 2011 r., 4 B 215/11, niepubl.
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Analiza judykatów w sprawach o wydanie zakazu wykonywania działalno-
ści gospodarczej pozwala na wyprowadzenie twierdzenia o istnieniu kilku pod-
stawowych typów przyczyn, dla których referowany zakaz może być wydawany. 
Wymienić tu należy: 1) popełnienie przestępstwa bądź wykroczenia (Straftaten 
und Ordnungswidrigkeiten), 2) brak możliwości zarobkowego wykonywania 
działalności (mangelnde wirtschaftliche Leistungsfähigkeit), 3) zaleganie z pła-
ceniem danin (Steuerschulden), 4) inne negatywnie oceniane przyczyny, naj-
częściej związane z postępowaniem (zachowaniem) przedsiębiorcy w obrocie 
gospodarczo-prawnym (Handlungsweise).

1. Popełnienie przestępstwa lub wykroczenia

Wiarygodność gospodarcza przedsiębiorcy podawana jest w wątpliwość, 
kiedy dopuścił się on popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, ewentual-
nie została na niego nałożona grzywna z innego tytułu67. Przy czym, zgodnie 
z najnowszą linią orzeczniczą, w odniesieniu do młodych przedsiębiorców, 
którzy niedawno osiągnęli pełnoletniość, pod uwagę bierze się nie tylko okres 
następujący po jej uzyskaniu, ale i sprzed jej uzyskania68. W piśmiennictwie 
podniesiono, iż nie chodzi tu wyłącznie69 o przekroczenia norm prawnych 
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą70. Znamienne są przy-
kładowo delikty przeciwko mieniu71. Podkreślono jednak, że im bardziej 
penalizowane zachowanie skorelowane jest z przedmiotem działalności, tym 
bardziej konieczne jest zastosowanie środka prewencyjnego w postaci zakazu 
(dalszego) wykonywania (określonej) działalności (bądź działalności gospo-
darczej w ogóle)72. Nie bierze się pod uwagę przestępstw lub wykroczeń, które 
uległy zatarciu73.

67 S. Hartwig, I. Memmler, Unternehmenssanktionen..., s. 400 i n.
68 Postanowienie OVG Lüneburg z dnia 3 października 2014 r., 7 PA 33/14, niepubl., Bay-

VGH z dnia 5 marca 2014 r., w sprawach połączonych 22 ZB 12.2174 i 22 ZB 12.2175, niepubl.
69 Literatura fachowa odwołuje się tu także do deliktów przeciwko mieniu sensu largo. Por. 

np. T. Mischner, Unzuverlässigkeit von Gewerbetreibenden, s. 222.
70 M. Möstl, Verbraucherinformation und Anprangerung als gezielte Lenkungsmittel – An-

merkungen zu § 40 Abs. 1a LFGB sowie zur Revision der EU-Kontrollverordnung, „GewArch” 
2015, s. 1.

71 Postanowienie OVG Lüneburg z dnia 9 czerwca 2015 r., 7 LA 98/13, niepubl.
72 Tamże.
73 Postanowienie BVerwG z dnia 21 września 1992 r., 1 B 152/92, „GewArch” 1995, s. 115.
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W odniesieniu do pewnych typów działalności ustawodawca definiuje 
legalnie znamię wiarygodności gospodarczej (lub jej brak). W przedmiocie orga-
nizowania gier losowych (Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit)74 określa expres-
sis verbis, iż co do zasady (in der Regel) odmawia się referowanego przymiotu 
wiarygodności gospodarczej (Zuverlässigkeit besitzt nicht) przedsiębiorcy, który 
w ciągu ostatnich trzech lat popełnił przestępstwo – używając nomenklatury 
rodzimej   – przeciwko mieniu lub przestępstwo gospodarcze75, lub brał udział 
(organizował) nielegalnie gry losowe76. 

Najnowsza linia orzecznicza nie jest do końca skrystalizowana co do 
odpowiedzi na pytanie, czy ustawowe granice uznawać należy za swojego 
rodzaju granicę dolną, a nie maksymalną? W niektórych judykatach podkreśla 
się, że upływ określonego ustawowo czasu nie oznacza jednoznacznie „prze-
miany” niewiarygodnego przedsiębiorcy w przedsiębiorcę wiarygodnego77. 
Dla uzyskania pożądanego statusu potrzebna jest analiza ogółu okoliczno-
ści towarzyszących jego utracie78, jak również rokowania w doniesieniu do 
ewentualnego przedsiębiorcy na przyszłość79. W innych orzeczeniach pod-
kreśla się, iż właśnie owa analiza ogółu okoliczności sprawy, jak również 
wpływu przestępstwa czy występku na zachowania (w tym gospodarcze80) 
ukaranego (przedsiębiorcy) prowadzić może do wniosku o zasadności ewen-
tualnego skrócenia okresu ustawowego czasu trwania niewiarygodności81. 

74 Za inne przykłady posłużyć może organizowanie innych gier z możliwością wygranej 
(andere Spiele mit Gewinnmöglichkeit), prowadzenie lokalu z automatami do gier zręcznościowych 
(Spielhallen und ähnliche Unternehmen), unormowane kolejno w: §33d GewO oraz §33d ust. 3 
zd. 2 GewO działalność maklerska, brokerska, z zakresu nadzoru budowlanego §34c ust 2 pkt 1 
GewO. Por. M. Moraht, Verbraucherschutz im Finanzdienstleistungsbereich: Gewerberechtliche 
Sicht der Wirtschaft, „GewArch” 2014, s. 282.

75 Niemiecki normodawca gospodarczy stanowi tu o kradzieży (Diebstahl), przywłasz-
czeniu (Unterschlagung), wymuszeniu (Erpressung), paserstwie (Hehlerei), praniu pieniędzy 
(Geldwäsche), zatajeniu nielegalnych źródeł dochodu (Verschleierung unrechtmäßig erlangter Ver-
mögenswerte), oszustwie (Betrug), nadużyciu zaufania (Untreue), organizowaniu niedozwolonych 
gier losowych (unerlaubter Veranstaltung eines Glücksspiels), udziale w nielegalnie zorganizowa-
nej grze losowej (Beteiligung am unerlaubten Glücksspiel).

76 § 33c ust. 2 pkt 1 GewO.
77 Wyrok BVerwG z dnia 15 kwietnia 2015 r., 8 C 6/14, „GewArch” 2015, s. 366 i n.
78 Wyrok OVG Münster z dnia 7 maja 2015 r., 20 A 316/14, niepubl.
79 Postanowienie OVG Lüneburg z dnia 3 października 2014 r., 7 PA 33/14, niepubl.
80 S. Hartwig, I. Memmler, Unternehmenssanktionen..., s. 398.
81 Postanowienie bayVGH z dnia 5 marca 2014 r., w połączonych sprawach 22 ZB 12.2174 

i 22 ZB 12.2175, „NVwZ-Rechtsprechungs-Report” 2014, s. 593.
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Zdaniem Temidy82 fakt orzeczenia zawieszenia wykonywania kary ma ogromne 
znaczenie dla oceny gospodarczo-prawnej ewentualnego przedsiębiorcy. Nie jest 
on jednak przesądzający83.

2. Brak możliwości zarobkowego wykonywania działalności

Przesłanka zarobkowości działalności wydaje się mieć duże znaczenie dla 
niemieckiego porządku normatywnego. Przywołać tu można przykładowo insty-
tucję nieznaną polskiemu systemowi prawa, jak próg bagatelny dochodowości 
(Bagatellschwele), poniżej którego określona działalność nie wypełnia praw-
nych znamion działalności gospodarczej84. Znamienne jest tu również osobiste 
wykonywanie działalności, jak również kierowanie procesami decyzyjnymi  
w jej przedmiocie85.

Odnośnie do przywoływanego powyżej pojęcia wiarygodności gospodar-
czej podnieść należy, że środek w postaci zakazu wykonywania działalności 
gospodarczej ze względu na niemożność jej zarobkowego prowadzenia wydany 
może być jedynie wtedy, kiedy dalsze wykonywanie działalności lege artis 
nie przysparza wystarczającej ilości środków finansowych i skorelowane jest  
z zagrożeniem dla własności osób trzecich86. 

Sądzić należy, iż nieznaczne zaleganie ze składkami do kas chorych nie 
przesądzi o uznaniu przedsiębiorcy za niewiarygodnego87. Przyjąć jednak 
wypada, że będzie to miało miejsce przykładowo w sytuacji, kiedy jego długi 
znacznie przekroczą dochody88. Lege non distiguente, czy przedsiębiorca 
zadłużony jest wobec państwowych osób prawnych, czy wobec osób prywat-
nych89. Uczestniczenie  w obrocie rynkowym przez przedsiębiorcę, który nie 
ma zdolności gospodarczej, stwarza potencjalne zagrożenie ekonomiczne dla 

82 W piśmiennictwie, np. T. Mischner, Unzuverlässigkeit von Gewerbetreibenden, s. 223.
83 Wyrok bayVGH z dnia 20 lutego 2014 r., 22 BV 13.1909 „KommunalPraxis Bayern” 

2014, s. 229.
84 Por. także w piśmiennictwie rodzimym M.W. Greßler, Etyczne ograniczenia w podejmowa-

niu i wykonywaniu działalności gospodarczej w prawie polskim i niemieckim, Szczecin 2011, s. 44.
85 A. Scheidler, Strohmannverhätnisse..., s. 237.
86 Postanowienie VG Magdeburg z dnia 16 kwietnia 2013 r., 3 B 50/13, niepubl. We wcześniej-

szym orzecznictwie: Wyrok BVerwG z dnia 27 kwietnia 1971 r., I B 7.71, „GewArch” 1972, s. 150.
87 Postanowienie VG Magdeburg z dnia 16 kwietnia 2013 r., 3 B 50/13, niepubl.
88 Postanowienie OVG Münster z dnia 25 marca 2015 r., 4 B 1480/14, niepubl.
89 Postanowienie VG Würzburg z dnia 3 grudnia 2013 r., ZVI 2014, niepubl.
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innych podmiotów pozostających z nim w stosunkach gospodarczych90. Nie 
ma znaczenia ani przyczyna91, dla której przedsiębiorca utracił płynność finan-
sową92, ani czas jej powstania93. 

Wszczęcie postępowania upadłościowego nie przerywa biegu postępo-
wania o wydanie zakazu dalszego wykonywania działalności gospodarczej94. 
W przypadku spółek jednak prowadzić może ono do utraty statusu wiarygodno-
ści osób uprawnionych do ich reprezentacji95.

Zgodnie z obowiązującą linią orzeczniczą, jeżeli przedsiębiorca pomimo 
trudności finansowych podejmie działania zmierzające do uzgodnienia ze swoimi 
wierzycielami sposobu spłaty długów, to postępowanie takie uznać wypada za 
wypełniające znamię wiarygodności96.

3. Zaległości podatkowe

Nieterminowe odprowadzenie danin publicznych należy do przyczyn niewia-
rygodności gospodarczej97. W doktrynie podaje się wiele argumentów przemawia-
jących za wyeliminowaniem niepłacącego przedsiębiorcy z obrotu rynkowego98. 
Nieuiszczając bowiem podatków, umniejsza się możliwości finansowe państwa99 
(gmin100) m.in. w realizowaniu ich zadań na rzecz zaspokajania potrzeb zbio-
rowych101. Implikuje to twierdzenie, że przedsiębiorca niewypełniający obo-
wiązków daninowych szkodzi swoim współmieszkańcom102. Dodatkowo, nie 
działa on w reżimie uczciwej konkurencji103. Stąd też wniosek, iż nieuiszczanie 

90 Wyrok VG Augsburg z dnia 22 września 2014 r., Au 5 K 14.50, niepubl.
91 Postanowienie VG Würzburg z dnia 8 kwietnia 2014 r., W 6 S 14.271, niepubl.
92 Postanowienie OVG Münster z dnia 24 czerwca 2015 r., 4 B 224/15, niepubl.
93 Wyrok VG Regensburg z dnia 15 maja 2014 r., RN 5 K 13.2117, niepubl.
94 Wyrok BVerwG z dnia 15 kwietnia 2015 r., 8 C 6/14, „GewArch”, 2015, s. 366; postano-

wienie OVG Bautzen z dnia 30 marca 2015 r., 3 A 334/13, „NVwZ-RR” 2015, s. 532.
95 Postanowienie OVG Bautzen z dnia 4 marca 2015 r., 3 A 363/14, niepubl.
96 Postanowienie VG Würzburg z dnia 8 kwietnia 2014 r., W 6 S 14.271, niepubl. 
97 Wyrok BVerwG z dnia 15 kwietnia 2015 r., 8 C 6/14, „GewArch” 2015, s. 366 i n.
98 Postanowienie OVG Münster z dnia 25 marca 2015 r., 4 B 1480/14, niepubl.
99 Postanowienie BayOVG z dnia 8 maja 2015 r., 22 C 15.760, niepubl.
100 Postanowienie BayVG z dnia 20 października 2015 r., 22 ZB 15.2091, niepubl.
101 Postanowienie OVG Bauzen z dnia 2 marca 2015 r., 3 A 402/14, niepubl.
102 Wyrok VG Regensburg z dnia 15 maja 2014 r., RN 5 K 13.2117, niepubl.
103 A. Scheidler, Der Strohmann..., s. 151.
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powinności finansowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
skutkuje utratą statusu wiarygodności gospodarczej przedsiębiorcy104.

Zakres pojęciowy terminu zaległości podatkowe (zadłużenia w płaceniu 
danin publicznych) skrystalizowany został przez doktrynę105. Subsumować tu 
należy wszelkiego rodzaju podatki i inne opłaty o takim charakterze106, które nie 
zostały przez przedsiębiorcę uiszczone, a do których jest on prawnie zobowią-
zany107. W orzecznictwie podniesiono, że ani urząd wydający decyzję o zakazie 
dalszego wykonywania działalności gospodarczej108, ani sąd administracyjny 
weryfikujący taką decyzję nie są zobligowane do sprawdzania słuszności109 
i zgodności z prawem zobowiązań podatkowych nałożonych na przedsię-
biorcę110. Lege non distiguente, czy przedsiębiorca nie wykazywał woli111 ich 
zapłacenia, czy też nie był w stanie z przyczyn od niego niezależnych ich uiścić112 
(np. w przypadku wadliwego funkcjonowania czy też nieumiejętności obsługi-
wania systemu komputerowego obliczającego wysokość należności wobec pań-
stwa113 lub błędów spowodowanych przez doradcę powodowego114, ewentualnie 
nieznajomości języka i litery prawa115)116. 

Sądy nie ustaliły wysokości zadłużenia daninowego, po przekroczeniu 
którego przedsiębiorcy odmówi się przymiotu wiarygodności117. Podkreślono 
natomiast, że oprócz wysokości zadłużenia znaczenie ma również długość 

104 Postanowienie OVG Bautzen z dnia 13 stycznia 2015 r., 3 D 69/14, niepubl.
105 Postanowienie BayVG z dnia 11 czerwca 2015 r., 22 ZB 15.1004, niepubl.
106 Wyrok VG Augsburg z dnia 22 września 2014 r., Au 5 K 14.687, niepubl.
107 Wyrok VG Augsburg z dnia 12 czerwca 2014 r., Au 5 K 14.402, niepubl.
108 Postanowienie OVG Münster z dnia 25 marca 2015 r., 4 B 1480/14, niepubl.
109 Postanowienie BayOVG z dnia 8 maja 2015 r., 22 C 15.760, niepubl.
110 Postanowienie VG Schleswig z dnia 7 października 2014 r., 12 B 32/14, niepubl.
111 A. Scheidler, Strohmannverhätnisse..., s. 239. Postanowienie OVG Bremen z dnia 9 paź-Postanowienie OVG Bremen z dnia 9 paź-

dziernika 2012 r., „NVwZ-RR” 2012, s. 30, BayVGH z dnia 8 lutego 2012 r., 22 ZB 11.2360, 
niepubl.

112 Postanowienie BayVGH z dnia 2 maja 2011, 22 ZB 11.184, „GewArch” 2012, s. 165.
113 Postanowienie BayVGH z dnia 4 czerwca 2014 r., 22 C 14.1029, niepubl.
114 Postanowienie BayVGH z dnia 11 grudnia 2013 r., 22 CS 13.2348, niepubl.
115 Postanowienie BayVG z dnia 20 października 2015 r., 22 ZB 15.2091, niepubl.
116 Wyrok OVG Münster z dnia 7 maja 2015 r., 20 A 316/14, niepubl.
117 Wyrok VG Regensburg z dnia 15 maja 2014 r., RN 5 K 13.1368, niepubl.
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okresu118, w którym próbowano119 uniknąć płacenia podatków120. Bez znaczenia 
dla postępowania w sprawie wiarygodności przedsiębiorcy pozostaje kwestia 
zaległości podatkowych sprzed podjęcia działalności121. O wiele bardziej istotna 
jest pozytywna prognoza122 co do punktualności uiszczania przyszłych rat123.

4. Inne przesłanki dla wydania decyzji zakazującej dalszego wykonywania 
działalności gospodarczej

Poza przedstawionymi wyżej grupami wydanie decyzji o wstrzymaniu 
dalszego wykonywania działalności gospodarczej bazować może na innych 
przesłankach. Analiza judykatów pozwala na wyprowadzenie wniosku, iż 
przedsiębiorca może stracić swoją wiarygodność ze względu na sposób postę-
powania w obrocie gospodarczym124. Dopuszczając się zachowań sprzecznych 
z prawem nawet wtedy, gdy chodzi o drobne przekroczenia norm zawartych 
w przepisach, ale wielokrotnie je powtarzając125, przedsiębiorca udowadnia, 
że lekceważy prawo126 i nie jest w stanie w prawidłowy sposób wykonywać 
działalności127.

Nie posiada wiarygodności przedsiębiorca nieprzestrzegający zasad 
sanitarno-higienicznych w swoim lokalu gastronomicznym128 czy też niedo-
trzymujący wymagań ustawowych związanych z zakazem palenia tytoniu129. 
Podobnie, zgodnie z najnowszą linią orzeczniczą, scharakteryzować można pro-
wadzącego taki zakład w budynku wzniesionym bez stosownych zezwoleń130 

118 Postanowienie BayVGH z dnia 8 maja 2015 r., 22 C 15.760, niepubl.
119 Wyrok VG Augsburg z dnia 12 czerwca 2014 r., Au 5 K 14.402, niepubl.
120 Wyrok VG Augsburg z dnia 22 września 2014 r., Au 5 K 14.50, niepubl.
121 Postanowienie BayVGH z dnia 4 czerwca 2014 r., 22 C 14.1029, niepubl.
122 Postanowienie OVG Bauzen z dnia 2 marca 2015 r., 3 A 402/14, niepubl.
123 Postanowienie BayVGH z dnia 2 czerwca 2014 r., 22 C 14.738, niepubl.
124 W piśmiennictwie określane jako Handlungsweise, T. Mischner, Unzuverlässigkeit von 

Gewerbetreibenden, s. 225.
125 Tamże, s. 222.
126 Postanowienie BayVG z dnia 11 czerwca 2015 r., 22 ZB 15.1004, niepubl.
127 Wyrok VG Augsburg z dnia 2 października 2012 r., Au 5 S 12.1022, niepubl.
128 Postanowienie BayVGH z dnia 28 kwietnia 2014 r., 22 CS 14.182, niepubl.
129 Postanowienie VG Schleswig z dnia 8 marca 2012 r., 12 B 52/12, niepubl.
130 Postanowienie OVG Bautzen z dnia 31 marca 2014 r., 3 B 456/13, niepubl.
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czy też tolerującego zachowania sprzeczne z prawem (jak konsumpcja środków 
odurzających) mające miejsce w jego lokalu131. Jako inne przykłady przywołać 
można prowadzenie działalności w przedmiocie zbierania starych tekstyliów 
bez rzetelnego określenia celu, w jakim są one zbierane132, lub też sprzedaż 
osobom niepełnoletnim mieszanek ziół zawierających kannabinoidy133.

Przedsiębiorca, który nieterminowo odprowadza składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne swoich pracowników134 (czy też nie wypłaca innych 
świadczeń pracowniczych135), bądź nie czyni tego wcale, może zostać uznany za 
niewiarygodnego, ponieważ swoim zachowaniem szkodzi zatrudnionym136.

Przesłanką dla wydania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej 
jest zarejestrowanie działalności gospodarczej i wycofanie się137 z wszelkich 
procesów decyzyjnych138 oraz przekazanie faktycznego jej wykonywania innej 
osobie139 (Strohmann). Analogicznie, zgodnie z obowiązującą linią orzeczniczą, 
ocenić można sytuację, kiedy przedsiębiorca zatrudnia osobę do wykonywania 
czynności w przedmiocie, w którym ten pracownik ma już orzeczony refero-
wany zakaz140.

W określonych okolicznościach również pewne cechy charakterologiczne, 
czy też osobowościowe, mogą mieć wpływ na ocenę wiarygodności gospodar-
czej141. Przykładowo, prowadzić działalności gospodarczej w przedmiocie ochrony 
osób i mienia nie może przedsiębiorca, który w swoim wolnym czasie uwikłany 
zostanie w dyskotekowe bójki142. Istotne znaczenie ma też po prostu uczciwość143.

131 Postanowienie OVG Lüneburg z dnia 29 czerwca 2015 r., 7 ME 32/15, „GewArch” 
2015, s. 414.

132 Postanowienie OVG Münster z dnia 7 maja 2015 r., 20 A 316/14, niepubl. oraz 20 A 
2670/13, niepubl.

133 Postanowienie OVG Münster z dnia 23 kwietnia 2015 r., 4 A 955/13, „GewArch” 2015, 
s. 335.

134 Postanowienie BayVG z dnia 20 października 2015 r., 22 ZB 15.2091, niepubl.
135 Postanowienie BayVG z dnia 3 sierpnia 2015 r., 22 ZB 15.1271, niepubl.
136 Wyrok VG München z dnia 11 kwietnia 2014, M 16 K 13.3974, niepubl.
137 J.J. Witte, M. Wagner, Die Gesetzinitiative Nordrhein-Westfalens..., s. 644.
138 Wyrok BVerwG z dnia 2 lutego 1982 r., 1 C 20/78, niepubl.
139 Wyrok VG Stade z dnia 2 września 2004 r., 6 A 387/02, niepubl.
140 Postanowienie OVG Münster z dnia 24 czerwca 2015 r., 4 B 220/15, niepubl.
141 Wyrok OVG Münster z dnia 7 maja 2015 r., 20 A 316/14, niepubl.
142 Wyrok BayVGH z dnia 20 lutego 2014 r., 22 BV 13.1909, „GewArch” 2014, s. 251.
143 Wyrok OVG Münster z dnia 7 maja 2015 r., 20 A 2670/13, niepubl.
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Podsumowanie

Instytucja zakazu wykonywania działalności gospodarczej jest elementem 
niemieckiego sytemu normatywnego. Nie można jej jednak w pełni przenieść na 
rodzimy porządek prawny. 

Dla wydania referowanego zakazu niezbędne jest kumulatywne wypełnie-
nie dwóch przesłanek: istnienia obiektywnie stwierdzalnych i weryfikowalnych 
okoliczności implikujących niewiarygodność (w sensie gospodarczym) przedsię-
biorcy lub osoby przez niego umocowanej do prowadzenia na jego rachunek tej 
działalności oraz konieczność wydania takiego zakazu w celu ochrony interesu 
społecznego. 

Zgodnie z ugruntowaną wykładnią sądową za niewiarygodność gospodar-
czą uważać należy taki ogół okoliczności związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, który nie pozwala na wyprowadzenie wniosku o możliwości 
prawidłowego uczestniczenia przedsiębiorcy w obrocie prawnogospodarczym. 

W pewnych sytuacjach gospodarczo-prawnych niezbędne może być wyda-
nie rozszerzonego zakazu, który obejmować będzie przykładowo podmioty 
zatrudnione przez przedsiębiorcę, lub też tzw. pełnego zakazu wykonywania  
i podejmowania działalności gospodarczej w ogóle. 

Omawiany środek prawny ma charakter prewencyjny i jego zadania nie 
należy łączyć z penalizowaniem przedsiębiorcy za niewłaściwe wykonywanie 
działalności, lecz z wyeliminowaniem z obrotu gospodarczo-prawnego podmio-
tów nieuczciwych czy nierzetelnych, nawet jeśli owa nieumiejętność prowa-
dzenia działalności lege artis nie jest spowodowana przyczynami zależnymi od 
przedsiębiorcy. 

Analiza orzecznictwa skorelowanego z rzeczonym zakazem pozwala na 
wyprowadzenie wniosku o istnieniu czterech podstawowych przyczyn, ze względu 
na które zakaz jest wydawany. Należą do nich: 1) popełnienie przestępstwa bądź 
wykroczenia, 2) brak możliwości zarobkowego wykonywania działalności,  
3) zaleganie z uiszczaniem danin, 4) niewłaściwe zachowanie przedsiębiorcy  
w obrocie gospodarczo-prawnym.
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DECISION PROHIBITING TO UNDERTAKE AN ECONOMIC ACTIVITY  
IN THE GERMAN LEGAL SYSTEM AS A SPECIFIC ECONOMIC  

POLICE INSTRUMENT 

The prohibition of an economic activity is one of the preventive measures of the 
German legal system. It is issued in order to protect the security of business transac-
tions or other important interests of society. Mentioned promulgation is conditioned by 
cumulative fulfillment of the following reasons: 1.the existence of objective and verifi-
able circumstances that imply unreliability (in economic terms) of the entrepreneur or a 
person empowered by him to carry on his bill in this economic activity, and 2. the need 
to issue such a ban in order to protect the public interest. The scope of the term economic 
unreliability includes all the circumstances related to this entrepreneurial activity, which 
do not allow to conclude the proper participation in the legal and trade processes.

Keywords: economic activity, prohibition of an economic activity, economic unreli-
ability, economic police
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PORĘCZENIA KREDYTÓW JAKO WSPARCIE FINANSOWE 
SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Streszczenie

Artykuł przedstawia fundusze poręczeń kredytowych jako instytucję prawno-
finansową mogącą stanowić istotne wsparcie dla jednej z funkcjonujących w Polsce 
formuł prowadzenia działalności gospodarczej, jaką są małe i średnie przedsiębior-
stwa. W pierwszej kolejności przedstawiono, jakich podmiotów wsparcie dotyczy 
oraz z jakimi problemami, jeżeli chodzi o ich utrzymanie i osiągnięcie założonych 
celów działania, podmioty te się borykają, by następnie, w możliwym ze względu 
na dopuszczalne rozmiary opracowania zakresie, ukazać fundusze poręczeń kredy-
towych jako możliwe wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. Kolejno opisana 
została ich geneza i formuła prawnoorganizacyjna, w ramach której funkcjonują, 
formy działania, procedura udzielania poręczeń kredytowych, sposób realizacji zo-
bowiązań wynikających z poręczenia, a wreszcie korzyści, jakie wynikają z wspie-
rania małych i średnich przedsiębiorstw (generalnie beneficjentów poręczeń) przez 
fundusze poręczeniowe.

Słowa kluczowe: fundusze poręczeń kredytowych, działalność gospodarcza, wsparcie 
finansowe, małe i średnie przedsiębiorstwa
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Wstęp

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc 
pracy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw jest zjawiskiem charak-
terystycznym we współczesnej gospodarce rynkowej. Nie sposób bowiem 
zakwestionować kluczowej roli, jaką w stymulowaniu rozwoju gospodarczego 
odgrywa sektor MŚP, ponieważ zwiększają one efektywność funkcjonowania 
gospodarki narodowej poprzez swoje zdolności przystosowawcze, kierowanie 
innowacyjności i umacnianie konkurencyjności.

Do podstawowych czynników hamujących rozwój MŚP należą problemy 
kapitałowe, krępujące dokonywanie inwestycji, niezbędnych dla poprawy 
konkurencyjności i rozwoju ich działalności. Brak historii kredytowej czy 
dostatecznego zabezpieczenia w postaci majątku firmy stanowią niebaga-
telną przeszkodę w uzyskaniu kredytu bądź pożyczki. Doprowadziło to do 
powstania luki popytowo-podażowej, która stała się podwaliną dla wszel-
kiego rodzaju instrumentów ułatwiających pozyskanie kapitału przez małe  
i średnie firmy.

Wśród tych instrumentów znalazły się fundusze poręczeń kredytowych. 
Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych instrumentów 
finansowych stosowanych do realizacji polityki gospodarczej ukierunkowanej 
na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

System funduszy poręczeniowych w Polsce jest stosunkowo młody, jego 
początki sięgają bowiem zaledwie połowy lat 90. ubiegłego wieku. Niemniej od 
momentu powstania rozwija się niezwykle prężnie, dynamicznie zwiększając 
swoje zasoby kapitałowe i możliwości poręczeniowe.

W niniejszym artykule zamierzam krótko przedstawić fundusze poręczeń 
kredytowych jako ważny komplementarny system wspierający małych i śred-
nich przedsiębiorców, umożliwiający im dostęp do finansowania zewnętrznego,  
a w konsekwencji efektywnie przyczyniający się do rozwoju województwa wiel-
kopolskiego oraz całego kraju.

Pojęcie małego i średniego przedsiębiorcy

Dotychczas w doktrynie opracowano wiele definicji małego i średniego 
przedsiębiorstwa. Aby odróżnić tą grupę przedsiębiorstw od dużych firm, stoso-
wano zarówno kryteria ilościowe, jak i jakościowe. 
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Wielkość firmy może decydować zarówno o kierunku i tempie jej rozwoju, 
jak również o możliwości ekspansji działalności. Samodzielność decyzyjną oraz 
pełną odpowiedzialność właściciela za zobowiązania spółki uznaje się za jedne 
głównych cech jakościowych przedsiębiorstw z sektora MŚP. 

Właściciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim 
majątkiem. W związku z tym ryzyko inwestycyjne jest rozpatrywane przez 
przedsiębiorcę nie tylko w kontekście ryzyka ponoszonego przez firmę, ale także 
jako ryzyko osobiste1.

Kolejną cechą jakościową przedsiębiorstw z sektora MŚP jest kształtowanie 
społecznej struktury przez właścicieli. Cecha ta przejawia się w silnym oddziały-
waniu osobowości przedsiębiorcy na całą organizację i sprzyja autokratycznemu 
stylowi kierowania. 

Następną cechą małego i średniego przedsiębiorstwa jest typ gospodarki 
finansowej. Początkowy kapitał firmy najczęściej tworzony jest ze środków włas-
nych przedsiębiorcy. 

Ostatnią cechą jakościową MŚP jest jego struktura organizacyjna. Najczęściej 
jest to typ liniowy z wyraźnie wyodrębnionym ośrodkiem władzy. Prosta struk-
tura organizacyjna, brak biurokratycznych procedur lub ich znaczne ograniczenie 
sprzyjają szybkiej reakcji na zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczym2.

Z uwagi na konieczność zlikwidowania niespójności między wspólno-
towymi a krajowymi definicjami małych i średnich przedsiębiorstw, w celu 
wspomagania procesu unifikacji wewnętrznego rynku Unii Europejskiej oraz 
ujednolicenia zasad udzielania pomocy sektorowi MŚP (m.in. z funduszy struk-
turalnych bądź też w związku z pracami badawczymi), Komisja Europejska 
wydała zalecenie, w którym określiła kryteria zaliczania jednostek do odpowied-
nich kategorii tego sektora. Na tej definicji mają być oparte wszelkie programy 
i zasady Unii odnoszące się do całego sektora bądź też do którejkolwiek z okre-
ślonych w nim kategorii. Jednocześnie w art. 2 zalecenia zaznaczono, że podane 
pułapy są wartościami maksymalnymi, wobec czego kraje unijne, dostosowując 
prawo krajowe, mają prawo do obniżania tych wielkości lub też (poza określo-
nymi przypadkami) mogą zawęzić stosowane kryteria do liczby osób zatrudnio-
nych w przedsiębiorstwie. 

1 P. Dominiak, Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2005, s. 28–35.

2 Ekonomika i zarządzanie małą firmą, red. B. Piasecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa–Łódź 2001, s. 71. 
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W związku z wstąpieniem Polski w struktury Unii Europejskiej oraz wią-
żącą się z tym harmonizacją prawa krajowego i wspólnotowego kryteria zawarte 
we wspomnianym zaleceniu zostały implementowane do ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej3, z zachowaniem ustalonych przez Komisję progów na 
niezmniejszonym poziomie.

W zaleceniu Komisji Europejskiej zastrzeżono także, że przedsiębiorstwo 
zaliczone do sektora MŚP powinno być niezależne, tj. niesklasyfikowane jako 
należące do jednej z poniższych kategorii:
a) zależne – w którym inne przedsiębiorstwo posiada mniej niż 25% udziałów;
b) partnerskie – w którym udziały innego przedsiębiorstwa nie przekraczają 50%;
c) związane – w którym ponad 50% udziałów lub równoważnej kontroli posiada 

inne przedsiębiorstwo4.
Należy podkreślić, że fakt posiadania przedsiębiorstw partnerskich lub 

związanych nie przekreśla możliwości zaliczania się do MŚP. Sytuacja ta 
wpływa jedynie na ustanie poziomu zatrudnienia oraz przychodów i warto-
ści majątku podmiotu. Dane o zatrudnieniu, wielkości majątku i przychodu  
w przedsiębiorstwach partnerskich dodawane są proporcjonalnie do procento-
wego udziału w kapitale lub głosach. Decydujące znaczenie dotyczące kwa-
lifikacji przedsiębiorstw do danej grupy ma poziom zatrudnienia i wysokość 
obrotów lub poziom zatrudnienia i suma aktywów bilansu, w co najmniej  
z dwóch ostatnich lat obrotowych5.

W art. 104 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo-
darczej stwierdzone zostało, że za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, 
który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał 
średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto 
ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekra-
czający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu 
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości  
w złotych 2 mln euro.

W art. 105 tej ustawy mowa jest z kolei o tym, że za małego przedsię-
biorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich 

3 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r., nr 173, 
poz. 1807 z późn. zm.).

4 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw 
mikro, małych i średnich (Dz.U. L 124 z 20.5.2003), załącznik, art. 2. 

5 M. Matejun, Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, 
Warszawa 2011, s. 11–26.



139Poręczenia kredytów jako wsparcie finansowe...

lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz ope-
racji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln euro lub 
sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie prze-
kroczyły równowartości w złotych 10 mln euro.

Całości obrazu dopełnia art. 107 przedmiotowej ustawy, zgodnie z któ-
rym za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co naj-
mniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie 
mniej niż 250 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży 
towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający rów-
nowartości w złotych 50 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzo-
nego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 
43 mln euro6.

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią istotną kategorię podmiotów 
gospodarczych i jest to tendencja ogólnoświatowa. Rozwój tego sektora, tak jak 
i wszystkich przedsiębiorstw, uzależniony jest od ich możliwości finansowych. 
Firmy mogą pokrywać swoje potrzeby finansowe ze źródeł wewnętrznych bądź 
zewnętrznych. 

Jak pokazuje doświadczenie krajów wysoko rozwiniętych, małe i średnie 
przedsiębiorstwa stanowią swoisty stymulator rozwoju gospodarki, a ich poten-
cjał oraz liczba mogą być jedną z miar oceny wzrostu gospodarczego7. Przed-
siębiorstwo może przetrwać w długim okresie tylko poprzez rozwój, wzrost 
oraz dostosowanie się do zmiennego otoczenia. Dostosowanie uważane jest za 
skuteczne, jeżeli zapewni przedsiębiorstwu osiągnięcie i utrzymanie przewagi 
konkurencyjnej. 

Na pewno dużą przewagą tej grupy przedsiębiorstw jest to, że są one w stanie 
szybciej reagować na zmieniające się potrzeby i preferencje potencjalnych klien-
tów8. Dynamiczne podejście do otoczenia sprawia, że mają one trafne rozeznanie 

6 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, art. 104–107.
7 A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, War-

szawa 2003, s. 6.
8 M.G. Woźniak, Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a wzrost go-

spodarczy, wyd. AE w Krakowie, Kraków 2006, s. 15–30.
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w sytuacji rynkowej, co pomaga łatwiej angażować się w określone przedsięwzięcia 
inwestycyjne. Dla dużych firm działalność na małych rynkach jest często mało opła-
calna, stąd też często ustępują one miejsca firmom z sektora MŚP9.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej może być uznawana za 
punkt zwrotny rozwoju tej grupy przedsiębiorstw10. Według szacunków Komisji 
Europejskiej na koniec 2014 r. w Polsce działało 1,54 mln małych i średnich 
firm, co oznacza, że zajmujemy piąte miejsce wśród krajów należących to Unii 
Europejskiej. Lider zestawienia, czyli Włochy, miał ponad dwa razy więcej firm 
należących do tego sektora (prawie 3,6 mln).

Niewątpliwie istotne jest to, iż rok 2014 przyniósł wyraźną poprawę koniunk-
tury w polskiej gospodarce. Tempo wzrostu produktu krajowego brutto (PKB), które 
w drugiej połowie 2013 r. było zbliżone do 2,7%, przyśpieszyło do 3,4% w pierw-
szych trzech kwartałach 2014 r. Do wyższej dynamiki wzrostu PKB przyczynił się 
przede wszystkim większy wzrost popytu krajowego, w tym spożycia indywidual-
nego gospodarstw domowych, jak i nakładów brutto na środki trwałe11. 

W bieżącym roku należy spodziewać się tempa wzrostu gospodarczego na 
poziomie około 3%, czyli na poziomie zbliżonym do roku 2014. Dalszej popra-
wie w zakresie konsumpcji prywatnej sprzyjać będzie systematyczna poprawa 
na rynku pracy i związany z nią wzrost realnej siły nabywczej gospodarstw 
domowych. Jednocześnie spodziewany jest nieco niższy niż w roku poprzednim 
wzrost inwestycji, a wpływ wymiany handlowej z zagranicą na tempo wzrostu 
PKB będzie negatywny12.

Problemy MŚP w dostępie do finansowania zewnętrznego

Polskie przedsiębiorstwa w ograniczonym stopniu korzystają z finansowa-
nia zewnętrznego. Większość z nich zaspokaja swoje potrzeby finansowe kapita-
łem własnym, angażując zewnętrzne źródła dopiero w sytuacji, gdy staje się on 
niewystarczający. 

Przedsiębiorca, realizując plany rozwojowe swojej firmy, napotyka na liczne 
przeszkody uniemożliwiające mu osiągnięcie wcześniej postawionych celów. 

9 Tamże, s. 7.
10 B. Bartkowiak, Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich 

przedsiębiorstw w Polsce, wyd. CeDeWU, Warszawa 2009, s. 14.
11 Dane ze strony internetowej www.gus.gov.pl (dostęp 30.09.2015).
12 Dane ze strony internetowej www.biznes.pl/firma/prawo/msp (dostęp 30.09.2015).
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Właściciele firm, zwłaszcza z branży handlowej i usługowej, których założenie 
nie wymaga wysokich nakładów kapitałowych, muszą pokonywać wiele trudno-
ści dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Bariery, z jakimi muszą 
na co dzień zmierzyć się przedsiębiorcy to m.in. brak doświadczenia, brak zna-
jomości przepisów prawa gospodarczego i podatkowego, jak również trudności 
finansowe związane z dostępnością kredytu. 

Brak doświadczenia polskich przedsiębiorców, zmuszonych do intuicyj-
nego radzenia sobie z problemami, może stanowić istotną przeszkodę, zwłaszcza 
w obliczu integracji Polski z Unią Europejską, która zmusza ich do stawienia 
czoła konkurencji ze strony silnych firm z bardziej rozwiniętych krajów Unii. 
Być może jednak przekształci się on w siłę, gdyż w następstwie tego stanu rzeczy 
małe i średnie przedsiębiorstwa są zaprawione w ciągłej walce o przetrwanie  
w trudnych warunkach transformujących się gospodarek13.

Jednocześnie, co interesujące, te same cechy, które uważane są za główne 
zalety MŚP, mogą stanowić znaczne utrudnienia w prowadzeniu działalności 
gospodarczej. Niska kapitałochłonność, będąca wszak jednym z czynników 
decydujących o elastyczności tychże jednostek, pociąga za sobą niższą pro-
duktywność całego sektora i wyższe w porównaniu z dużymi firmami (termin 
ten, użyty za powołanym w przypisie autorem, będzie w niniejszym artykule 
używany w sensie przedsiębiorstwa, a nie nazwy indywidualizującej przedsię-
biorców) koszty osobowe14. Ten fakt jest jedną z przyczyn zjawiska ucieczek 
w szarą strefę. 

Zarządzanie niewielkim przedsiębiorstwem przez jego właściciela rodzi, 
obok korzyści wynikających z możliwości szybkiego reagowania na zmiany 
w otoczeniu, także liczne zagrożenia. Brak koniecznej wiedzy, umiejętności  
i kompetencji kadry kierowniczej rzutuje na jakość podejmowanych decyzji,  
z kolei szeroki zakres obowiązków w połączeniu z niskim stopniem specjali-
zacji może prowadzić do niedostatecznego przeanalizowania płynących z oto-
czenia informacji. Niewłaściwa identyfikacja szans i zagrożeń może zaś osłabić 
pozycję konkurencyjną jednostek sektora MŚP. Podobnie fatalne skutki mogą 
mieć bariery informacyjne, obejmujące techniczne, finansowe i organizacyjne 
problemy dostępu do informacji15.

13 A. Odrobina, Kondycja polskich małych i średnich przedsiębiorstw w rozszerzonej Unii 
Europejskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006, nr 721. 

14 M.G. Woźniak, Rozwój sektora..., s. 36. 
15 A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa..., s. 12. 
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Jednakże szczególną uwagę należy zwrócić na bariery ekonomiczne mające 
istotne znaczenie w przypadku działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Nato-
miast, jak wynika z badań Narodowego Banku Polskiego, od połowy 2013 r. 
w ankietowanych firmach stopniowo rosło znaczenie środków bankowych  
w finansowaniu rozwoju biznesu. 

Wyraźne zwiększenie wartości kredytów dla przedsiębiorstw przyniósł rok 
2014. W październiku nominalna wartość portfela kredytów dla firm była o 9,1% 
wyższa niż w analogicznym miesiącu 2013 r.16 Nie zmienia to jednak faktu, że 
pomimo rekordowo niskich stóp procentowych oraz stosunkowo wysokiej dostęp-
ności kredytów środki własne pozostają głównym źródłem finansowania nowo 
rozpoczynanych przedsięwzięć. W czwartym kwartale 2014 r. 47,5% inwestorów 
planowało finansowanie wydatków rozwojowych z własnego kapitału, a 28,6% 
deklarowało wykorzystanie kredytów bankowych jako bazę finansowania. 

Wzrost zainteresowania kredytami był szczególnie widoczny w sektorze 
MŚP. Według wyników badania koniunktury przeprowadzonych przez Naro-
dowy Bank Polski w roku ubiegłym 34,2% inwestorów MŚP rozpocznie inwe-
stycje sfinansowane głównie dzięki kredytom bankowym.

Kolejną barierą prowadzenia biznesu w Polsce przez małe i średnie przedsię-
biorstwa jest system podatkowy. Badania przeprowadzone przez Instytut Spraw 
Publicznych ujawniły, że system podatkowy w Polsce jest niedostosowany do 
warunków funkcjonowania na rynku małych i średnich firm17. Obecnie podatnik 
większe korzyści może osiągnąć, finansując inwestycję z kapitałów obcych niż 
gdy mali i średni przedsiębiorcy, którzy realizując przedsięwzięcia inwestycyjne, 
korzystają głównie z kapitałów własnych18. 

W Polsce czynnikiem ograniczającym przyspieszenie ekspansji sektora MŚP 
jest również utrzymująca się ciągle, a nawet nasilająca się w czasie, jego importo-
chłonność związana z koniecznością odrabiania dystansu technologicznego19. Jako 
że posiadane przez małe i średnie firmy zasoby kapitałowe z reguły nie pozwalają 
im na prowadzenie długookresowych, kosztownych badań nad nowymi produk-
tami i technologiami, bazują one na innowacyjnych projektach dopływających 

16 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2014. Temat specjalny: Innowacje w mikro 
i małych firmach, Warszawa 2015, s. 18–19.

17 W. Kozek, M. Mielczarek, Raport z badań: Opinie przedsiębiorców z sektora MSP, 
o prowadzeniu działalności gospodarczej, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, Warszawa 2000, s. 88–91.

18 Tamże, s. 20–25.
19 M.G. Woźniak, Rozwój sektora..., s. 34. 
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z zewnątrz20. Produkty wytwarzane przez jednostki z tego sektora rzadko mają 
charakter prekursorski, dużo częściej natomiast są rezultatem absorbowania już 
powstałych rozwiązań technologicznych.

Według badań przeprowadzonych wśród właścicieli i zarządzających MŚP
 

pośród dziesięciu najważniejszych czynników ograniczających działalność 
małych i średnich przedsiębiorstw aż pięć dotyczy regulacji prawnopodatko-
wych. Przedsiębiorcy uskarżają się przede wszystkim na21:
– nieprzejrzyste systemy podatków pośrednich (VAT i akcyza) oraz podatku 

dochodowego od działalności gospodarczej (CIT, a także PIT w przypadku 
działalności prowadzonej przez osoby fizyczne), zwiększające poziom ryzy-
ka i generujące koszty; 

– nieelastyczne prawo pracy i brak możliwości stosowania elastycznych form za-
trudnienia, komplikujące specjalizację i indywidualizację oferty w zależności od 
potrzeb klientów, konieczne dla budowania pozycji konkurencyjnej przez MŚP;

– czasochłonne, uciążliwe, kosztowne procedury administracyjne.
Reasumując, wszelkie bariery rozwoju MŚP w sposób pośredni lub bezpo-

średni wpływają na przyrost kosztów działalności, a zatem także na zwiększenie 
zapotrzebowania jednostek tego sektora na kapitał22.

Fundusze poręczeń kredytowych jako źródło pomocy finansowej  
dla małych i średnich przedsiębiorstw

1. Pojęcie funduszy poręczeń kredytowych

W Polsce widoczna jest szeroka oferta kredytów i pożyczek bankowych. Nie-
stety przedsiębiorstwa rozpoczynające dopiero działalność gospodarczą, a także 
znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, mogą mieć spore trudności w uzyska-
niu kredytu bankowego. Ofertę, która może pomóc przedsiębiorcom przezwyciężyć 
przedstawione przeszkody w uzyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania, umoż-
liwić rozwój działalności gospodarczej, a także wesprzeć planowanie i realizacje 
przedsięwzięć inwestycyjnych firmy, prezentują fundusze poręczeń kredytowych. 

20 A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa..., s. 11. 
21 M. Starczewska-Krzysztoszek, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Pol-

sce, Biuro Analiz Sejmowych „Infos” 2008, nr 4 (28). 
22 B. Kołosowska, Finansowanie przedsiębiorstw sektora MŚP ze źródeł pozabankowych, 

wyd. CeDeWu, Warszawa 2013, s. 25–47. 
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Fundusze poręczeniowe rozwijają się w Polsce od początku lat dziewięć-
dziesiątych XX w. Obecnie w Polsce funkcjonuje około 50 funduszy poręczeń 
kredytowych prowadzących działalność o zasięgu regionalnym, subregio-
nalnym oraz lokalnym. Działają one na podstawie ogólnych przepisów prawa 
(Kodeks cywilny23, Kodeks spółek handlowych24). Równocześnie część fun-
duszy funkcjonuje w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw (KSU), którego misją jest rozwój przedsiębiorczości poprzez 
zapewnienie najwyższej jakości usług w kluczowych obszarach wymagających 
wsparcia państwa. 

Fundusze poręczeń kredytowych w Polsce mogą być prowadzone przez 
spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie, stowa-
rzyszenia, fundacje, a także jednostki organizacyjne administracji publicznej. 
Istotnym warunkiem jest natomiast to, aby znacznym udziałowcem były władze 
samorządowe, regionalne lub lokalne25. 

Impulsem do powstania funduszy poręczeniowych była niewątpliwie potrzeba 
dostosowywania sposobów finansowania małych i średnich przedsiębiorstw do 
specyfiki ich funkcjonowania w ramach rodzącej się w Polsce gospodarki ryn-
kowej. Misją funduszy poręczeniowych jest ułatwienie dostępu do zewnętrznego 
finansowania w formie kredytów lub pożyczek bankowych tym przedsiębiorcom, 
którzy nie są w stanie zapewnić wystarczających zabezpieczeń kredytu wymaga-
nych przez banki komercyjne26.

2. Forma organizacyjno-prawna funduszy poręczeń kredytowych

Fundusze poręczeń kredytowych udzielają poręczeń na gruncie przepisów 
Kodeksu cywilnego, a standardy ich działalności wyznaczone są przez następu-
jące dokumenty:
1. Obwieszczenie Komisji Europejskiej z 2008 r. 155/C z 2008 r.27

23 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. 
zm.).

24 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 
z późn. zm.).

25 A. Janc, K. Waliszewski, Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe w finansowym wsparciu 
sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, wyd. CeDeWu, Warszawa 2015, 
s. 116–119.

26 Tamże, s. 119–125.
27 Obwieszczenie Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy 

państwa w formie gwarancji (2008/C 155/02). 
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2. Program rządowy „Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczenio-
wych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009–2013”, przyjęty 
przez Radę Ministrów 3 lutego 2009 r.28

3. Standardy działalności poręczycielskiej określonej przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości – dla funduszy, które docelowo deklarują przy-
stąpienie do sieci Krajowego Systemu Usług, koordynowanej przez PARP29. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach Krajo-
wego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw podjęła się zada-
nia sprecyzowania wymogów dotyczących usług oferowanych przez fundusze 
poręczeniowe. 

Do wymogów tych zaliczyć możemy wykształcenie oraz doświadczenie 
specjalistów zatrudnionych w funduszu, dopuszczalnych postaci lokat i inwesty-
cji kapitałowych. Analizie podlegają również sprawozdania finansowe instytucji 
oraz ocena reitingowa posiadana przez fundusz. PARP określa także, co powinien 
zawierać regulamin funduszu oraz narzuca obowiązki sprawozdawcze funduszu 
względem swojej instytucji.

Zamiarem programu rządowego „Kapitał dla przedsiębiorczych” jest 
budowa efektywnego i zintegrowanego systemu regionalnych oraz lokalnych 
instytucji finansowych, których zadaniem jest wzmocnienie dostępu do pozyska-
nia kapitału zewnętrznego dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

Bardzo istotną kwestią jest to, że zgodnie z zaleceniami Komisji Europej-
skiej – w ramach drugiego programu „Kapitał dla przedsiębiorców” fundusze 
poręczeniowe powinny spełniać następujące warunki:
– zarządzać kapitałem z uwzględnieniem bezpieczeństwa lokat/inwestycji ka-

pitałowych; 
– poręczać kredyty/pożyczki zaciągnięte w instytucjach związanych z nimi 

umową o współpracę; 
– działać zgodnie z regulaminem działalności poręczycielskiej;
– nie udzielać poręczeń przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji finansowej; 
– nie poręczać uruchomionych kredytów; 
– poddawać roczne sprawozdania finansowe badaniu przez biegłego rewidenta; 
– posiadać regulamin tworzenia rezerw na ryzyko ogólne; 

28 Ministerstwo Gospodarki, Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych 
dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009–2013, t.j., Warszawa 2011.

29 Standard Usług Funduszy Poręczeniowych, PARP, http://ksu.parp.gov.pl/res/pl/o_nas/
standard_fpk.pdf (dostęp 30.09.2015).
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– prowadzić ewidencję udzielonych poręczeń umożliwiającą sporządzanie 
okresowych raportów o ich wartości, o wysokości poręczeń wyegzekwowa-
nych przez instytucję finansującą oraz należnościach dochodzonych przez 
fundusz w związku z wypłaconymi poręczeniami30. 

Niewątpliwie bardzo istotną kwestią, jeżeli chodzi o formę organizacyjno-
-prawną funkcjonowania FPK, jest to, aby była ona wiarygodna dla wszystkich 
partnerów zaangażowanych w działalność poszczególnych funduszy. 

Jak już wspomniano, fundusze poręczeń kredytowych mogą być prowadzone 
w Polsce przez spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fun-
dacje, stowarzyszenia, spółdzielnie oraz jednostki organizacyjne administracji. 
Podstawą funkcjonowania pojedynczego funduszu jest statut lub umowa spółki 
(w zależności od formy prawnej instytucji, która go prowadzi), a także regulamin 
określający m.in. szczegółowe warunki i procedury udzielania poręczeń31.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż większość FPK w naszym kraju działa 
w formie spółek kapitałowych, a wybór ten spowodowany był wymaganiami 
formalnymi programów dotyczących ich powstawania, a także sposobnością 
skutecznego aplikowania o środki na powiększenie kapitału poręczycielskiego32.

3. Regionalne i lokalne fundusze poręczeń kredytowych

Fundusze poręczeń kredytowych w Polsce to instytucje, które mają raczej 
charakter sieci nieformalnej. Ośrodki te współpracują ze sobą oraz prowadzą 
podobną działalność. 

Podstawowym kryterium podziału funduszy poręczeń kredytowych jest 
wielkość obszaru, na którym prowadzą swoją działalność33. Rozmieszczenie 
funduszy jest przy tym bardzo nierównomierne. Większość z nich działa w Pol-
sce centralnej, wschodniej i północnej, a znacznie mniej w Polsce zachodniej 
i południowej. Bezpośrednią przyczyną takiego rozmieszczenia funduszy porę-
czeniowych jest niewątpliwie zainteresowanie klientów ofertą poręczeniową na 

30 B. Bartkowiak, Fundusze pożyczkowe..., s. 238.
31 H. Waniak-Michalak, Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsię-

biorstw: fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, rynek venture capital, Wolters Kluwer, 
Kraków–Warszawa 2007, s. 108.

32 Tamże, s. 112–120.
33 M. Gajewski, J. Szczucki, Fundusze poręczeniowe jako źródła wspierania sektora mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania – najnowsze 
zmiany, PARP, Warszawa 2009, s. 2–12.
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danym obszarze oraz rodzaj i liczba instytucji współpracujących. Klasyfikacji 
tej nie towarzyszy jednak hierarchiczne podporządkowanie: jednostki działające 
lokalnie nie podlegają organizacyjnie funduszom regionalnym.

Poniżej przedstawię zasady dotyczące działających na różnych poziomach 
FPK, a także postulaty związane z ich możliwym rozwojem. 

Obszarem działania regionalnych funduszy poręczeń kredytowych jest 
województwo, natomiast ich akcjonariuszem jest samorząd wojewódzki. Fun-
dusze te współpracują ze wszystkimi znaczącymi bankami oraz funduszami 
pożyczkowymi w danym województwie. Instytucje te powstały w ramach Pol-
sko-Brytyjskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości. Obecnie obszarem 
ich działalności jest województwo podlaskie oraz lubuskie. 

Aby stać się regionalnym funduszem poręczeniowym, fundusze muszą 
spełniać następujące warunki34:
– pozwalać na o ubieganie się o udzielenie poręczenia wszystkim spełniającym 

określone warunki przedsiębiorcom z danego regionu;
– posiadać własny kapitał umoźliwiający udzielenie poręczeń znacznej liczbie 

przedsiębiorców z całego regionu;
– prowadzić działania promocyjne na terenie całego regionu;
– przeciętni poręczeniobiorcy powinni być więksi niż w wypadku funduszy 

lokalnych czy subregionalnych;
– nawiązywać współpracę z maksymalnie dużą liczbą banków;
– kapitał funduszu powinien wynosić od 5 do 15 mln zł;
– maksymalna kwota poręczenia powinna wynosić od 200 do 500 tys. zł;
– powinny mieć również liczniejszy personel (w porównaniu z funduszami lo-

kalnymi czy subregionalnymi – minimum od 4 do 6 osób); 
Biorąc pod uwagę kapitał oraz regulaminy działania, powyższe kryteria naj-

bardziej spełniają fundusze w Lublinie i Białymstoku. Fundusze te wykazują się 
zapewne tak dużą aktywnością, ponieważ znaczna część aktywności gospodar-
czej koncentruje się właśnie w tych miastach. 

Kolejne fundusze regionalne to np. POLFUND mający siedzibę w Szczeci-
nie oraz Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych z siedzibą w Krakowie35. 
Dla przykładu POLFUND z kapitałem zakładowym w wysokości 16 mln zł 
udziela średnio 11,5 poręczeń miesięcznie, przy czym średnia krajowa wynosi 
1,86 poręczenia na miesiąc.

34 A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa..., s. 171–180.
35 Dane ze strony internetowej www.kfsp.org.pl (dostęp 30.09.2015).
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Na sieć funduszy poręczeniowych w Polsce składają się również lokalne 
fundusze poręczeń kredytowych oraz działający w ramach Banku Gospodar-
stwa Krajowego Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych. 

Nie ulega wątpliwości, iż lokalne fundusze są najliczniejsze w naszym 
kraju, jeżeli chodzi o tego rodzaju instytucje. Natomiast warto w tym miejscu 
zaznaczyć, że w przeciwieństwie do funduszy poręczeniowych działających 
w niektórych krajach europejskich fundusze w Polsce raczej nie współpracują 
ze sobą. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest niewątpliwie to, że fundusze 
te wymagają znacznie niższego kapitału niż fundusze regionalne. Wpływ na 
to ma również fakt, że działania funduszy lokalnych są na pewno bardziej 
odczuwalne przez przedsiębiorców, lokalny rynek pracy, a także instytucje 
finansowe. 

Do grupy funduszy lokalnych zaliczyć należy zarówno te utworzone  
w ramach wspomnianego już programu PIL, jak również te założone ze wspar-
ciem AWRSP.

Przez pojęcie funduszy lokalnych należy rozumieć fundusz działający na 
obszarze jednej lub kilku gmin. Oczywiście nie należy zapominać, iż gminy są 
bardzo zróżnicowane – zatem fundusz lokalny to fundusz w niewielkim Zelowie, 
ale również Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych, który obejmuje swoim 
działaniem całe miasto Poznań.

Fundusze lokalne są często trudne do prowadzenia z powodu problemu 
popytu na poręczenia wynikającego z ograniczonej liczby firm lokalnych, które 
spełniałyby kryteria kwalifikacyjne funduszu. 

Niekiedy rynki lokalne są po prostu zbyt wąskie, aby popyt na poręczenie 
uzasadniał istnienie funduszu, a także dawał podstawy do jego samowystarczal-
ności finansowej. Przeważnie po rozpoczęciu działalności funduszu poręczenio-
wego wzrasta akcja poręczycielska, która następnie stabilizuje się i stopniowo 
zaczyna maleć. Fundusze przeciwdziałają obniżaniu popytu na poręczenia 
poprzez rozszerzanie działalności na kolejne gminy. 

Nie wolno pominąć faktu, iż fundusze lokalne są często uzależnione od 
kooperatywności banku będącego głównym lokalnym kredytodawcą. Zmiany  
w polityce kredytowej banku współpracującego z funduszem mogą mieć wpływ 
na liczbę udzielonych poręczeń.

Podsumowując powyższe rozważania, pragnę zauważyć, że fundusze 
lokalne są zazwyczaj traktowane jako faza przejściowa przed rozszerzeniem 
działalności na poziom subregionu. Oczywiście uzależnione to jest od zwiększe-
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nia kapitału funduszu oraz zdobycia odpowiednich doświadczeń i profesjonal-
nego przeszkolenia personelu pracującego w funduszu poręczeniowym36.

Procedura udzielania poręczeń kredytowych

Beneficjenci działalności poręczeniowej oczekują odpowiednich form, 
warunków oraz trybu udzielania poręczeń. Biorąc pod uwagę tryb analizowania 
wniosków o poręczenie, wyróżnia się dwa modele FPK37:
– indywidualny – dominujący w sektorze; w modelu tym wnioski o poręczenie 

kredytu są rozpatrywane pojedynczo; 
– portfelowy – fundusz poręcza cały portfel kredytów udzielanych przez bank 

podmiotom spełniającym określone kryteria. 
W praktyce procedura udzielania poręczeń odbywa się następująco38:

Etap I. Pierwsze spotkanie z klientem
a) przedstawienie zasad, warunków oraz dokumentacji związanej z udziele-

niem poręczenia;
b) przedstawienie oferty kredytowej lub pożyczkowej instytucji finansują-

cych współpracujących z funduszem.
Etap II. Pozytywne rozpatrzenie przez bank lub instytucję finansującą wniosku 
kredytowego lub pożyczkowego złożonego przez klienta.
Etap III. Złożenie przez klienta upoważnienia dla instytucji finansującej, doty-
czącego przekazania dla funduszu wszelkich danych zawartych we wniosku kre-
dytowym lub pożyczkowym.
Etap IV. Przyjęcie wniosku o poręczenie wraz z załącznikami.
Etap V. Przyjęcie promesy lub dokumentu równoznacznego z udzieleniem kre-
dytu lub pożyczki z instytucji finansującej.
Etap VI. Analiza wniosku o poręczenie wraz z załącznikami przez organy zarzą-
dzające funduszem.
Etap VII. Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej. Podjęcie uchwały o udzieleniu 
poręczenia.
Etap VIII. Powiadomienie klienta o decyzji funduszu (w ciągu 14 dni od przeka-
zania pełnej dokumentacji).

36 www.mg.gov.pl (dostęp 30.09.2015).
37 M. Gajewski, J. Szczucki, Fundusze poręczeniowe..., s. 8. 
38 www.fripww.pl/user_storage/17/docs/pliki/regulaminy/regulamin_fripww_

sa_14.09.2012.pdf (dostęp 30.09.2015).
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Etap IX. Spotkanie z klientem w celu podpisania dokumentów związanych  
z udzieleniem poręczenia i przyjęcia zabezpieczenia.
Etap X. Wystawienie poręczenia dla instytucji finansującej.
Etap XI. Archiwizacja dokumentacji.
Etap XII. Monitoring podmiotu.
Etap XIII. Rozliczenie poręczenia (w tym windykacja).
Etap XIV. Sprawozdawczość funduszu.

Wniosek o poręczenie kredytu bądź pożyczki składany jest za pośrednic-
twem instytucji finansującej (którą może być bank komercyjny lub fundusz 
pożyczkowy) wraz z dokumentami wymaganymi zarówno przez tę instytucję, 
jak i fundusz (z reguły zbiory te się pokrywają – fundusze dążą do ujednolica-
nia wymagań, aby uniknąć nadmiernego obciążania przedsiębiorców formalno-
ściami). Dokumenty te są następnie przekazywane przez bank do FPK. Okres 
oczekiwania na decyzję wynosi od 7 dni do miesiąca, w którym to czasie fundusz 
– niezależnie od potencjalnego kredytodawcy – estymuje ryzyko przedsiębiorcy, 
a następnie powiadamia go o powziętej decyzji39.

Przedsiębiorca, który stara się o udzielenie poręczenia kredytu lub pożyczki 
przeznaczonej na finansowanie swojej inwestycji lub bieżącej działalności firmy, 
musi spełniać określone warunki. Po pierwsze, o takie poręczenie może ubiegać 
się przedsiębiorca, którego zdolność kredytowa została pozytywnie zweryfiko-
wana przez instytucję finansową. Ponadto poręczenie nie może być udzielone 
przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu zapisów roz-
działu 2.1 – Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu 
ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw w trudnej sytuacji40. 

Fundusze poręczeniowe nie mogą także udzielać pomocy przedsiębiorstwom 
wykluczonym stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 
grudnia 2006 r. dotyczącego stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis. 

Pomoc de minimis jest to pomoc, która ze względu na niewielką wartość nie 
wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi i nie zakłóca 
konkurencji. Z formalnego punktu widzenia pomoc ta nie jest pomocą publiczną, 
a ma na celu wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego regionu41.

39 B. Bartkowiak, Fundusze pożyczkowe..., s. 157. 
40 Komunikat Komisji – wytyczne dotyczące pomocy Państwa w celu ratowania i restruktu-

ryzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.U. UE C 244 z 1.10.2004 r.).
41 www.mir.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/czym_jest_pomoc_publiczna (dostęp 

30.09.2015).
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Fundusz zobowiązany jest udzielić wsparcia tylko tym przedsiębiorcom, 
którzy kredyt lub pożyczkę przeznaczą na finansowanie działalności gospodar-
czej firmy. Poręczeniem mogą zostać objęte tylko kredyty lub pożyczki udzielone 
przez bank, z którym fundusz podpisał umowę o współpracy. Fundusze przeważ-
nie oferują poręczenie w wysokości od 50% do 80% zabezpieczenia pożyczki 
lub kredytu, pobierając przy tym prowizję w przedziale od 0,5% do 3% kwoty 
poręczenia. Prowizja uzależniona jest od czasu trwania poręczenia (standardowo  
– 12 miesięcy, maksymalnie do 60 miesięcy).

Zabezpieczeniem poręczenia jest najczęściej weksel in blanco wystawiany 
przez beneficjenta wraz z odpowiednią deklaracją wekslową, uprawniającą 
fundusz do wypełnienia weksla w razie problemów z realizacją zobowiązania, 
rzadziej inne formy zabezpieczenia rzeczowego. Jeśli zostanie stwierdzony brak 
zdolności kredytowej, a instytucja finansowa wystąpiła o wypłatę, poręczenie jest 
wypłacane jej w przeciągu 1–6 miesięcy. Fundusz wszczyna również postępowa-
nie windykacyjne wobec dłużnika, niejednokrotnie we współpracy z bankiem42.

Beneficjenci poręczeń

Klientami funduszy poręczeniowych są przede wszystkim przedsiębiorcy  
z sektora MŚP. Jednakże zakres korzystania z poręczeń jest uzależniony od specy-
fiki programów poręczeń kredytowych realizowanych przez poszczególne FPK. 
Specyfika środków, z których tworzone są fundusze, może ograniczać możliwość 
korzystania z oferty poręczeniowej do wybranych grup podmiotów gospodarczych. 

Doświadczenie programów poręczeniowych pokazuje, że ubieganie się  
o poręczenie najczęściej uzależnione jest od:
– wielkości przedsiębiorstwa (zatrudnienie do 249 osób);
– lokalizacji podmiotów gospodarczych (fundusze lokalne lub regionalne);
– fazy rozwoju podmiotu gospodarczego

Usługi poręczeniowe mogą przynosić innym podmiotom korzyści dwo-
jakiego rodzaju. Dlatego też beneficjentów tej działalności można podzielić na 
dwie grupy43:
1) beneficjenci bezpośredni – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa korzysta-

jące z poręczeń; 

42 B. Bartkowiak, Fundusze pożyczkowe..., s. 158.
43 Tamże, s. 155. 
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2) beneficjenci pośredni – banki, fundusze pożyczkowe, jak również regiony,  
w których działają fundusze poręczeniowe. 

Nie ulega też wątpliwości, że rozwój MŚP wywiera dobroczynny wpływ na 
lokalną czy też regionalną gospodarkę. To przedsiębiorcy tego sektora są płatni-
kami podatków, które stanowią dużą proporcję dochodów samorządów regional-
nych i lokalnych. 

Przedsiębiorca korzystający z poręczenia działa na rynku od co najmniej 
trzech miesięcy i nie znajduje się – w rozumieniu przepisów unijnych – w trud-
nej sytuacji finansowej44. Warunkiem koniecznym, jaki musi spełniać przedsię-
biorstwo chcące ubiegać się o uzyskanie poręczenia, jest posiadanie bieżącej  
i perspektywicznej zdolności kredytowej. Warunki określające możliwość uzy-
skania poręczenia są zróżnicowane w poszczególnych funduszach, w zależno-
ści od preferencji wspierania lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości przyjętej  
w ich strategiach rozwojowych45.

Spośród korzyści wypływających z poręczeń kredytowych dla rozwoju 
MŚP najbardziej istotne są następujące korzyści:
– firmy uzyskują lepszy poziom rozwoju,
– stają się konkurencyjne na rynku,
– zachowują płynność finansową,
– mają możliwość zrealizowania inwestycji,
– starają się wiarygodnym przedsiębiorcą w instytucji finansowej.

Klientami funduszy poręczeniowych są niemal wyłącznie przedsiębiorstwa 
zatrudniające do 49 pracowników. W minionym roku udział firm najmniejszych 
(zatrudniających do 9 pracowników) wynosił 71% ogólnej liczby poręczeń  
(a jednocześnie 56% ich wartości). Na firmy nieco większe (zatrudnienie od 10 
do 49 osób) przypadało 25% liczby poręczeń i 35% ich ogólnej wartości. Firmy 
z zatrudnieniem od 50 do 249 osób otrzymały 4% poręczeń, które stanowiły 9% 
łącznej wartości poręczeń udzielonych w roku sprawozdawczym. Poręczenia na 
rzecz firm największych, tzn. zatrudniających ponad 250 pracowników, stano-
wiły margines działalności poręczeniowej funduszy46.

Należy podkreślić fakt, iż fundusze poręczeniowe są tylko jednym z wielu 
do wyboru instrumentów finansowych wspierających działalność małych i śred-

44 Tamże, s. 157. 
45 A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa..., s. 169. 
46 Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, Raport o stanie funduszy poręcze-

niowych w Polsce, Warszawa 2013, s. 12. 
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nich firm, a efekty wykorzystania tego typu działalności odnoszą się zarówno do 
aspektów ekonomicznych, jak i społecznych47.

System poręczeń kredytowych opiera się na współdziałaniu FPK  
z instytucjami finansującymi, przy czym odnosi się to zarówno do banków, jak  
i sektora pozabankowego. Bank to instytucja, która powinna ułatwiać firmie 
prowadzenie bieżącej działalności oraz realizację zamierzeń rozwojowych. 
Liczba banków, z którymi fundusz nawiąże kooperację, wynika ze strategii 
jego działalności.

Fundusz współdziała z bankiem przy udzielaniu poręczeń na podstawie 
umowy o współpracy. Od momentu podpisania umowy o współpracy bank może 
przyjmować wnioski o udzielenie poręczenia spłaty kredytu bądź pożyczki.  
W ramach zawieranych umów ustala się szczegółowe warunki wypłaty poręcze-
nia (w tym i okoliczności pozwalające na uchylenie się od jego wypłaty), kwe-
stie wzajemnej promocji czy wymiany informacji. Nie mogą one być sprzeczne 
z regulaminem działalności poręczycielskiej funduszu, ponadto powinny z nich 
wynikać jasne wymogi dokumentacyjne wobec wnioskodawców ubiegających 
się o poręczenie48.

Oczywiste jest to, iż nieodłącznym elementem działalności bankowej jest 
ryzyko. Bank aby zminimalizować swoje ryzyko wprowadził różnego rodzaju 
normy ostrożnościowe, których poziomy odnoszone są do wielkości funduszy 
własnych:
– banki są zobowiązane posiadać fundusze własne, dostosowane do rozmiaru 

prowadzonej działalności i podejmowanego ryzyka;
– poziom funduszy własnych wyznacza granicę maksymalnego zaangażowa-

nia banku w określone operacje;
– współczynnik wypłacalności określa minimalny poziom funduszy własnych.
Adekwatność kapitałowa – oznacza, że bank utrzymuje fundusze własne na 
poziomie adekwatnym do ponoszonego ryzyka (kredytowego, rynkowego, kon-
centracji, operacyjnego).
Wypłacalność – oznacza, że bank po zbyciu swoich aktywów może uregulować 
zobowiązania wobec wszystkich wierzycieli.
Współczynnik wypłacalności – najbardziej znany miernik adekwatności 
kapitałowej.

47 B. Bartkowiak, Fundusze pożyczkowe..., s. 156.
48 S. Flejterski, P. Pluskota, I. Szymczak, Instytucje i usługi poręczeniowe na rynku finanso-

wym, wyd. Difin 2005, s. 135.
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Banki komercyjne często z rezerwą podchodzą do przedsiębiorstw z sek-
tora MŚP, ponieważ nastawione są na ograniczanie ryzyka kredytowego, ponie-
waż firmy te obarczone są często wyższym poziomem ryzyka. Kredyt bankowy 
stanowi najczęściej poręczane zobowiązanie, dlatego też banki dominują wśród 
instytucji finansowych nawiązujących współpracę z funduszami. Banki postrze-
gają fundusze jako wiarygodnych partnerów i bardzo często korzystają z porę-
czenia jako dobrego zabezpieczenia finansowania MŚP49.

Realizacja zobowiązań wynikających z poręczenia

Rola poręczyciela nie kończy się w momencie udzielenia poręczenia.  
W przypadku bowiem niewypłacalności dłużnika głównego umowa poręczenia 
zawarta z instytucją finansową daje jej podstawę do zwrócenia się z roszczeniem 
o wypłatę kwoty poręczenia. 

Należy tu uczynić zastrzeżenie, że instytucja finansowa powinna docho-
dzić swoich praw z poręczenia dopiero wówczas, gdy dłużnik nie wywiązuje 
się z zapisów umowy kredytowej50. Według zaleceń Banku Światowego żądanie 
wypłacenia poręczenia powinno być jednym z ostatnich kroków podejmowanych 
przez kredytodawcę na drodze odzyskania nieuregulowanych należności kredy-
towych51. Praktyka pokazuje, że banki często uciekają się do tego, zanim wyczer-
pią wszelkie środki dochodzenia roszczenia bezpośrednio od kredytobiorcy. Daje 
się tu odczuć brak adekwatnych regulacji prawnych porządkujących tę kwestię.

Literatura przedmiotu wskazuje różne modele windykacji należności. Według 
jednego z nich bank prowadzi egzekucję z zabezpieczeń udzielonych mu przez 
przedsiębiorcę, a do funduszu zwraca się jedynie o pokrycie różnicy pomiędzy 
pierwotnym roszczeniem gwarancyjnym a wartością wyegzekwowanych kwot. 

Drugi jest daleko bardziej korzystny dla instytucji finansującej, której rosz-
czenie jest w pierwszej kolejności zaspokajane ze środków funduszu, a następnie 
dopiero z masy zabezpieczonej kredytobiorcy. 

Możliwy jest także model pośredni, polegający na równoczesnym prowa-
dzeniu windykacji przez bank oraz fundusz tudzież równomiernym zaspokajaniu 
ich roszczeń52. 

49 B. Bartkowiak, Fundusze pożyczkowe..., s. 98. 
50 S. Flejterski, P. Pluskota, I. Szymczak, Instytucje i usługi poręczeniowe..., s. 26. 
51 M. Gajewski, T. Kiliański, J. Szczucki, Fundusze poręczeniowe..., s. 16. 
52 B. Bartkowiak, Fundusze pożyczkowe..., s. 163. 
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Jeśli zajdzie konieczność spełnienia świadczenia przez poręczyciela, może 
on wystąpić do dłużnika głównego z roszczeniem regresowym (zwrotnym)  
w celu odzyskania sumy, którą wypłacił wierzycielowi – z tym, że wierzyciel 
ma pierwszeństwo zaspokojenia z majątku dłużnika w stosunku do niespłaconej 
części wierzytelności. Skuteczność tego roszczenia uzależniona jest od dopełnie-
nia obowiązku powiadomienia dłużnika przez poręczyciela o tym, że wierzyciel 
dochodzi wobec niego roszczenia53.

Fundusze poręczeniowe często dochodzą roszczeń zwrotnych w try-
bie postępowania gospodarczego. W przypadku funduszy poręczeń kredyto-
wych zabezpieczenie roszczenia regresowego stanowi weksel in blanco (wraz 
z deklaracją wekslową) wystawiony przez poręczeniobiorcę, dzięki czemu 
postępowanie przybiera formę postępowania nakazowego, które jest uprosz-
czone i przyspieszone w stosunku do ogólnych zasad kierujących postępowa-
niem sądowym54.

Efekty finansowania przy wsparciu funduszy poręczeniowych  
w ocenie małych i średnich przedsiębiorstw

Małe i średnie firmy w ostatnich latach znacznie podniosły swoją wydaj-
ność, potrafiły też przystosować się do nowych warunków dzięki umiejętnościom 
szybkiego reagowania na potrzeby rynku. Kondycja tego sektora powszechnie 
uważana jest za odzwierciedlenie poziomu przedsiębiorczości całego społeczeń-
stwa oraz przejaw zdrowej konkurencji. 

Z opinii przedsiębiorców korzystających z oferty funduszy poręczeniowych 
wynika, że najmniej zadowoleni są ze współpracy związanej z aktywizowaniem 
osób bezrobotnych oraz pomocy i wparcia przy zakładaniu nowej działalności 
gospodarczej. Decydujący wpływ dla przedsiębiorców na rozwój ich firmy przy 
wykorzystaniu funduszy poręczeniowych mają55:
a) wzmacnianie pozycji rynkowej firmy;
b) uzyskanie kredytu bankowego bez wystarczających zabezpieczeń;
c) przełamywanie barier w dostępie do finansowanie zwrotnego dla firm z sek-

tora MŚP.

53 S. Flejterski, P. Pluskota, I. Szymczak, Instytucje i usługi poręczeniowe..., s. 60. 
54 Tamże, s. 67–68. 
55 W. Pluta, Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa 2004, s. 32.
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Niewątpliwie sektor ten wykazuje coraz większe zainteresowanie zewnętrz-
nymi źródłami finansowania, co daje funduszom poręczeniowym możliwość 
wpłynięcia na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. 

Na pewno pozytywne efekty na rozwój tych instytucji i dynamikę rozwoju 
polskich firm ma wsparcie finansowe Unii Europejskiej.

Warto również nadmienić, że w Polsce na tle pozostałych krajów europej-
skich rynek poręczeniowy jest bardzo dobre rozwinięty. 

Mechanizmy poręczeń dla MŚP są wynikiem przyjętej formuły operacyjnej 
prowadzenia działalności doręczeniowej, poziomu rozwoju rynków finansowych 
czy rodzaju zadań, jakie stawiane są przed FPK56.

Bardzo istotną kwestią w ocenie przedsiębiorców jest to, aby kierunek 
rozwoju oraz wspierania małych i średnich firm przez fundusze poręczeniowe 
był skierowany na rozwój mikrofinansowania. Klienci funduszy chcą być także 
lepiej informowani o możliwościach finansowania ich firmy poprzez przemy-
ślane promowanie lokalnych i regionalnych instrumentów inżynierii finansowej. 
Kolejna sprawa to utrzymanie opłat i prowizji za udzielenie poręczenia na real-
nym poziomie57. 

Instytucją, której zadaniem jest monitorowanie systemu i okresowe publiko-
wanie raportów o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce, jest Krajowe Stowa-
rzyszenie Funduszy Poręczeniowych. Zebrane i usystematyzowane w nich dane 
liczbowe pozwalają na stworzenie pełniejszego obrazu systemu poręczeniowego 
oraz jego rozwoju na przestrzeni ostatnich lat. Mogą one również dać pewne 
podstawy do wnioskowania na temat jego perspektyw w najbliższej przyszłości. 

Raporty KSFP opierają się na ankietach wypełnianych dobrowolnie przez 
fundusze poręczeń kredytowych. 

Poniżej przedstawię najważniejsze statystyki dotyczące działalności FPK 
w Polsce.

Wysokość kapitału poręczeniowego odzwierciedla możliwości poręcze-
niowe systemu, natomiast rzeczywistą liczbę beneficjentów bezpośrednich  
(tj. małych i średnich przedsiębiorstw) można określić dopiero, analizując ilość 
i wartość udzielonych poręczeń.

Liczba poręczeń udzielonych przez wszystkie fundusze w 2013 r. przekro-
czyła poziom 6 tys. i była o około 4% niższa niż rok wcześniej. Jednocześnie  

56 A. Bielawska, Uwarunkowania rynkowe rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, 
Szczecin 2006, s. 14–20.

57 Tamże, s. 110–112.
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w porównaniu z rekordowym pod tym względem rokiem 2010 poręczeń udzie-
lono mniej o 14% (spadek liczby poręczeń o niemal tysiąc)58.

Wartość poręczeń udzielonych w 2013 r. wyniosła 877 mln zł, a więc aż 
o 313 mln zł (26%) mniej niż rok wcześniej. Był to pierwszy w historii pol-
skiego rynku poręczeniowego spadek wartości poręczeń udzielanych w okre-
sie rocznym. Wielkość ta niemal zrównała się z poziomem osiągniętym trzy 
lata wcześniej – w 2010 r. Bardzo szybkie tempo przyrostu wartości porę-
czeń udzielanych rocznie szczególnie widoczne było w latach 2005–2012, 
kiedy to wartość poręczeń wzrosła ponad pięciokrotnie. Spadek odnotowany  
w 2013 r., podobnie jak i w przypadku liczby poręczeń, zapewne ściśle łączy się  
z uruchomieniem programu poręczeń de minimis. Mimo to wartość poręczeń 
aktywnych (wartość zaangażowania funduszy) wzrosła do blisko 1,3 mld zł  
i była najwyższa w historii polskiego sektora funduszy poręczeń kredytowych. 
Zapewne jest to efektem długiego okresu obowiązywania poręczeń udzielo-
nych w latach poprzednich (zwłaszcza w latach 2011 i 2012), które w znacznej 
części nie wygasły w 2013 r.59

Wskaźnik zaangażowania kapitału (iloraz wartości poręczeń aktywnych  
i kapitału poręczeniowego) od 2012 r. nie uległ istotnym zmianom i jego poziom 
(104%) należy uznać za relatywnie niski, znacznie poniżej wartości notowanej  
w rekordowych pod tym względem latach 2008–2009. Jest to częściowo zwią-
zane z zasileniem funduszy środkami w ramach RPO i spadkiem aktywności 
poręczycielskiej, częściowo wskutek programu gwarancji  de minimis.

Lista funduszy poręczeń kredytowych, które w 2013 r. udzieliły najwięcej 
poręczeń oraz o największej łącznej wartości, zbliżona jest natomiast do zesta-
wienia funduszy największych i najaktywniejszych. Na pierwszym miejscu  
w obu rankingach plasuje się szczeciński POLFUND, który w 2013 r. udzielił  
625 poręczeń o wartości 99 mln zł, zaś na trzech kolejnych fundusze z Wielko-
polski: gostyński oraz dwa fundusze z Poznania (FRIPWW i PFPK). Zestawie-
nie zamykają: Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych (piąty pod 
względem wartości udzielonych poręczeń) oraz Zachodniopomorski Regionalny 
Fundusz Poręczeń Kredytowych (piąty pod względem ich liczby)60.

Z kolei jeżeli chodzi o windykację należności od przedsiębiorców, fundusze 
od początku swej działalności do końca 2013 r. odnotowały 1495 przypadków 

58 Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, Raport o stanie..., s. 5.
59 Tamże.
60 Tamże, s. 10.
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wypłaty poręczenia, na łączną kwotę 128,6 mln zł. Około 84% tej kwoty dotąd 
nie zostało odzyskane.

Fundusze poręczeniowe wykonają zobowiązania wynikające z udzielenia 
poręczenia tylko wówczas, jeśli instytucja finansująca wypowie umowę kredytu 
lub pożyczki i wezwie przedsiębiorcę do spłaty należności. 

Fundusz wypłaci pozostałą do spłaty kwotę zadłużenia w proporcjach i na 
warunkach określonych w umowie poręczenia. 

Zobowiązanie wynikające z udzielenia poręczenia fundusze wykonują  
w terminie do 30 dni roboczych od daty otrzymania kompletnej dokumentacji 
dotyczącej wezwania do zapłaty z tytułu udzielonego poręczenia61.

Wnioski końcowe

W opinii autora, mając na uwadze zakres polityki wspierania przedsię-
biorczości oraz przemiany zachodzące w otoczeniu małych i średnich przedsię-
biorstw w naszym kraju, rezultaty działalności funduszy poręczeń kredytowych 
bezsprzecznie uznać należy za znaczące. 

Bardzo istotną zaletą systemu funduszy poręczeniowych jest fakt, że środki, 
jakimi dysponują, nie są bezpowrotnie wydane, jak to ma miejsce w przypadku 
dotacji, ale mogą być wielokrotnie używane. Poza tym, w myśl zasady mnożnika 
wysokość poręczeń jest zazwyczaj wyższa od faktycznych zasobów kapitału, 
jakimi dysponuje fundusz. Należy także pamiętać, ze poręczenia są oprocento-
wane i dlatego są zgodne z zasadami wolnej konkurencji.

Małe i średnie przedsiębiorstwa bardzo znacząco wpływają na rozwój 
gospodarczy naszego kraju. Elastyczność i dynamika niewielkich firm pozwala 
im na usprawnienie mechanizmów rynkowych, zmniejszenie bezrobocia, akty-
wizację zachowań przedsiębiorczych.

Fundusze poręczeń kredytowych w Polsce są stosunkowo młodymi, ale 
dynamicznie rozwijającymi się instytucjami, będącymi w fazie poszukiwa-
nia i kształtowania rozwiązań systemowych. Efektywnie wypełniają one lukę  
w dostępie małych i średnich przedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł finan-
sowania, torując drogę do uzyskania kredytów lub pożyczek. Zważywszy na 
niezwykle ważną rolę, jaką sektor ten odgrywa w rozwoju gospodarczym kraju  
i regionów, beneficjentami będą nie tylko sami przedsiębiorcy, ale – pośrednio – 
całe społeczeństwo. 

61 Strona internetowa www.fripww.pl (dostęp 30.09.2015).
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Ten sposób wspierania lokalnej przedsiębiorczości jest nie tylko skuteczny, 
ale też ma wiele zalet. Zalicza się do nich m.in. niezakłócanie mechanizmów 
rynkowych czy też możliwość wielokrotnego wykorzystania zaangażowanych 
środków dzięki działaniu mnożnika kapitałowego.

Sektor bankowy oraz fundusze pożyczkowe również odnotowują znaczące 
korzyści ze względu na redukcję ryzyka kredytowego oraz możliwość pozyska-
nia nowych, prężnie rozwijających się klientów.

Fundusze poręczeń kredytowych w Polsce stoją przed licznymi wyzwa-
niami. Przede wszystkim powinny dążyć do przezwyciężenia bariery informa-
cyjnej, poprzez jak najszersze propagowanie działalności poręczeniowej oraz 
udzielanie rzetelnych i wyczerpujących danych o niezbędnych procedurach 
wśród małych i średnich przedsiębiorców.

LOAN GUARANTEES AS A FINANCIAL SUPPORT  FOR SMALL  
AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES SECTOR

The article presents the credit guarantee funds as legal and financial institution 
which might provide crucial support for the one of operating in Poland formulas of eco-
nomic activity, which are small and medium-sized companies. At the beginning it indi-
cated which entities are supported and why they need help. Then, taking into account the 
designated size publication, describes the guarantee funds as possible way of support of 
the small and medium-sized buisiness enterprises. Described their genesis and form of 
legal organization within which they operate, forms of action, the procedure for grant-
ing loan guarantees, how to implement obligations under the guarantees, and finally the 
benefits of supporting small and medium-sized enterprises (generally the beneficiaries 
of guarantees) by guarantee funds.

Keywords: credit guarantee funds, economic activity, financial support, small and me-
dium companies
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red. S. Lewandowski, H. Machińska, J. Petzel, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 324; W. Gromski, 
P. Jabłoński, J. Kaczor, M. Paździora, M. Pichlak, Warsztaty prawnicze. Logika praktyczna z elemen-
tami argumentacji prawniczej, Od.Nowa, Bielsko-Biała 2015, s. 212; S. Lewandowski, Retoryczne 
i logiczne podstawy argumentacji prawniczej, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 276.
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z obszaru tej gałęzi logiki oraz oddaniu doniosłości analiz logicznych w rozumo-
waniach prawniczych.

Przed podjęciem właściwych uwag recenzyjnych dotyczących poszczegól-
nych rozdziałów pracy należy odnotować, że już ustalenia definicyjne propono-
wane przez autorów we wstępie (s. 10–12) mogą budzić poważne wątpliwości 
metodologiczne. I tak, trudno uznać, że logika jest nauką humanistyczną2, skoro 
jeden z jej podstawowych działów, czyli logika formalna, jest zazwyczaj wyra-
żana w postaci rachunków sformalizowanych bliskich notacji matematycznej  
i procedurom dowodzenia charakterystycznym dla tej ostatniej. Podobnie nie 
da się obronić poglądu, jakoby nauką humanistyczną było prawo. Nie wiedzieć 
dlaczego, autorzy wyróżniając trzy podstawowe działy logiki (semiotykę, logikę 
formalną i teorię nauki – s. 10), jednocześnie nie dokonali jej podziału na logikę 
sensu stricto i logikę sensu largo3. Ponadto nieprecyzyjny jest podział semio-
tyki logicznej, logiki formalnej i teorii nauki, ponieważ został on skonstruowany 
poprzez arbitralne wyliczenie (s. 11).

Omawiając elementy semiotyki logicznej (s. 15–94), autorzy wychodzą od 
klasycznego rozumienia tego pojęcia. Jednak z faktu, że recenzowana książka 
jest prawdopodobnie (sic!)4 podręcznikiem wynika, że określenie semiotyki 
zawiera błąd definicyjny ignotum per ignotum. Dzieje się tak dlatego, że w struk-
turze tej definicji wprowadzone jest pojęcie „znaku”, które uprzednio nie zostało 
wyjaśnione. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku odwoływania się do 
następujących pojęć: „język sztuczny”, „teoria odniesienia”, „teoria znaczenia” 
i „nazwa” (s. 18–23). Nadzwyczaj myląca jest przy tym strategia definiowania 
pojęcia „znaczenia” w odwołaniu się do terminu „intencjonalność” (s. 19), który 
w tradycji filozoficznej był rozumiany w różny sposób5.

Dokonując szczegółowego omówienia elementów syntaktyki logicznej  
i semantyki logicznej, autorzy wychodzą od prezentacji kategorii składniowych 
(s. 23–28), co należy uznać za poprawne. Natomiast, już co do samego sposobu 
omówienia treści można mieć uzasadnione zastrzeżenia. Nie można przecież zde-

2 Na ten temat prowadzone są oczywiście ożywione dyskusje. Zob. Filozofia logiki, red. 
J. Woleński, Wyd. SPACJA – Fundacja Aletheia, Warszawa 1997, s. 10–11, 30, 80–90.

3 Szerzej o tym np. Mała encyklopedia logiki, red. W. Marciszewski, wyd. 2, Zakład Naro-
dowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988, s. 126.

4 Jest tak dlatego, że autorzy w żadnym miejscu wyraźnie tego nie sygnalizują.
5 Tak można to widzieć, dzięki opracowaniom, np. Z. Muszyński, J. Paśniczek, Wprowadze-

nie, w: Intencjonalność jako kategoria umysłu i filozofii języka, red. tychże, Wydawnictwo UMCS, 
Lublin 2004, s. 7–8.
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finiować pojęcia „funktora” (s. 25) bez uprzedniego określenia, czym są „nazwy”  
i „zdania”. A tak właśnie czynią autorzy, co powoduje wrażenie zaburzenia 
porządku wykładu. Ze względu na to, że książka jest przeznaczona dla praw-
ników, zdziwienie budzi fakt, iż w przypadku podziału nazw nie są w zasadzie 
podawane przykłady z zakresu szeroko rozumianego prawa (s. 28–37). Zarzutu 
tego nie można odnieść do fragmentów poświęconych zagadnieniu definiowania  
(s. 46–58). Na podkreślenie zasługuje również omówienie zasad definiowania  
w technice prawodawczej (s. 55–58). Niestety, omawiając kwestię błędów  
w definiowaniu, autorzy nie ustrzegli się rażących pomyłek, ponieważ pleonazm  
i przenośnia (s. 61) nie są błędami w definiowaniu. Traktuje się je raczej jako błędy 
logiczno-językowe6. Z kolei podjęcie problematyki z zakresu pragmatyki logicz-
nej jest narażone na zarzut arbitralności7. Podnosząc zagadnienie aktów mowy, 
autorzy omawiają wprawdzie koncepcję Johna L. Austina8 (s. 73–74), lecz zupeł-
nie nic nie mówią na temat tej proponowanej przez Johna R. Searle’a9. Ta ostatnia 
stanowi twórcze i o wiele bardziej pełne rozwinięcie poglądów tego pierwszego 
autora10. Wątpliwości budzi również podział roli wypowiedzi na ekspresywne 
i ocenne (s. 77–78). Autorzy zdają się nie zauważać, że rola wypowiedzi jest 
pochodną funkcji języka. W tej perspektywie należałoby więc wprowadzić również 
impresywną rolę wypowiedzi, czego autorzy nie czynią. Wypada także stwierdzić, 
że nadzwyczaj myląca jest taktyka definiowania pojęć „kontekstu” i „intencji”  
w odwołaniu się do procedury indeksowania i kategorii światów możliwych (s. 92). 
Zagadnienia te są nadzwyczaj trudne i wymagają co najmniej dobrej znajomości 
formalnego systemu semantyki intensjonalnej. Tymczasem nie dość, że pojęcie 
„świata możliwego” autorzy ujmują w sposób nadzwyczaj swobodny (s. 92), to 
dodatkowo zupełnie nie wyjaśniają, w jaki sposób w procedurze indeksowania 
tworzy się kontekst wypowiedzi dla światów budowanych przez superpozycję. 

6 Szerzej np. T. Kwiatkowski, Logika ogólna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 152–155. 
7 Jest właśnie tak dlatego, że autorzy dokonują nadzwyczaj swobodnego wyboru analizowa-

nych przez siebie koncepcji.
8 Szerzej J.L. Austin, Mówienie i poznawanie: rozprawy i wykłady filozoficzne, Wydawnic-

two Naukowe PWN, Warszawa 1993, s. 311–334.
9 J.R. Searle, Czynności mowy: ozważania z filozofii języka, Instytut Wydawniczy „Pax”, 

Warszawa 1987.
10 Więcej na ten temat P. Sobol-Kołodziejczyk, Johna Searle’a teoria intencjonalności, 

w: Intencjonalność..., s. 203 i n.
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Prezentacja zagadnień z zakresu logiki formalnej (s. 97–153) jest typowa. 
Jednak i w tej części książki autorzy nie uniknęli nieścisłości. Po pierwsze, logika 
formalna nie zajmuje się wyłącznie problematyką poprawnych wnioskowań11. 
Po drugie, definiując pojęcie „wnioskowania” autorzy dokonali pomieszania per-
spektywy formalnej i perspektywy psychologicznej, twierdząc że wnioskowanie 
jest procesem intelektualnym (s. 97). Po trzecie, proces wnioskowania nie polega 
na wyprowadzaniu treści danego zdania z treści innego zdania (s. 97)12; jest to 
raczej proces uznawania prawdziwości danego zdania na podstawie prawdziwo-
ści zdań uznanych uprzednio. Po czwarte, równie nieprecyzyjnie ustalony jest 
zakres obowiązywania pojęcia „wnioskowań zawodnych”, gdyż autorzy zdali 
się zapomnieć, że prócz indukcji i analogii (s. 132–138) do zbioru wnioskowań 
zawodnych należy również procedura abdukcji13.

Wykład dotyczący klasycznego rachunku zdań (s. 99–109) jest poprawny. 
Autorzy mają rację, że klasyczny rachunek zdań jest najprostszym systemem 
logiki formalnej (s. 99). Nie dodają oni jednak – co jest nadzwyczaj istotne, że 
najważniejszą zaletą tego systemu jest jego pełność. Nie można mieć zastrzeżeń 
co do sposobu formalnej prezentacji podstawowych własności spójników eks-
tensjonalnych w postaci matryc prawdziwościowych (s. 100–107). Można co 
najwyżej dodać (czego autorzy nie czynią), że matryca negacji jest tabelą dla 
zleksykalizowanej negacji przyzdaniowej (s. 102). Natomiast matryca implika-
cji dotyczy wyłącznie implikacji materialnej (s. 104). Nie jest przy tym jasne, 
dlaczego autorzy spójnik implikacji traktują tak, jak gdyby był on tylko jeden14 
(s. 104). Przecież powszechnie wiadomo, że na gruncie klasycznego rachunku 
zdań występują dokładnie cztery typy implikacji: prosta, odwrotna, przeciwna  
i przeciwstawna. Ma to szczególne znaczenie dla teorii prawa, jeśli zważy się na 
np. treść zdania: „Jeśli popełniłem zabójstwo, to poniosę zasłużoną karę”. Zakła-
dając, że jest to implikacja prosta i jest ona zarazem prawdziwa, to implikacja 
odwrotna: „Jeśli poniosę zasłużoną karę, to popełniłem zabójstwo”, prawdziwa 
być nie musi (ponieważ zasłużoną karę mogę ponieść także np. za kradzież lub 
 pobicie). Tej konsekwencji i jej podobnych autorzy zdają się w ogóle nie zauwa-

11 Wbrew temu, co twierdzą autorzy na s. 97.
12 J. MacNamara, Logika i psychologia: rozważania z pogranicza nauk, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, Warszawa 1993, s. 15–81.
13 Por. np. M. Urbański, Rozumowania abdukcyjne. Modele i procedury, Wydawnictwo Na-

u kowe UAM, Poznań 2009, s. 161.
14 Tj. wyłącznie implikacja prosta.
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żać. Na pochwałę zasługuje natomiast wyjaśnienie metod badania tautologicz-
ności funkcji logicznych za pomocą metody sprawdzania zero-jedynkowego  
i metody dowodzenia nie wprost (s. 106–109). 

Sposób prezentacji treści z zakresu rachunku nazw jest wybiórczy i nie-
jasny (s. 109–116). Autorzy trafnie identyfikują, że klasyczny rachunek nazw 
jest tożsamy z sylogistyką Arystotelesa (s. 110). Podobnie słusznie twierdzą oni, 
iż fundamentem rachunku nazw są zdania kategoryczne (s. 110). Nieznane są 
jednak powody, dla których autorzy nie dokonują wprost podziału tych zdań 
na: ogólnotwierdzące, ogólnoprzeczące, szczegółowo twierdzące i szczegó-
łowo przeczące15, wskazując jedynie, że zdania twierdzące różnią się od zdań 
przeczących jakością, zaś zdania ogólne różnią się od zdań szczegółowych ilo-
ścią (s. 111). Wprowadza to – jak się wydaje – niepotrzebny zamęt pojęciowy. 
Zarzutu tego nie można odnieść do sposobu omówienia wnioskowań pośrednich 
i bezpośrednich na gruncie zdań kategorycznych (s. 114–116). Szkoda tylko, że 
autorzy nie pokusili się o wskazanie tzw. sylogizmów niezawodnych (np. BaR-
BaRa, CeLaReNT, DaRii) z wykorzystaniem zdań kategorycznych należących 
do języka prawnego i języka prawniczego. 

W odniesieniu do podstawowych problemów prawoznawstwa omówie-
nie języka klasycznego rachunków predykatów w postaci proponowanej przez 
autorów (s. 116–125) wymaga kilku uwag krytycznych. Oczywiście syntaktyka 
tego rachunku została zrekonstruowana w sposób poprawny (s. 120–127). Spo-
sób odczytywania formuł rachunku kwantyfikatorów jest przedstawiony o tyle 
ciekawie, że obejmuje faktyczne zdania zawarte chociażby w języku prawnym 
(np. sformalizowaną analizę art. 148 Kodeksu karnego16 – s. 121). Jednak w tej 
części recenzowanej książki autorzy właściwie nie przedstawiają metod badania 
prawdziwości formuł na gruncie rachunku kwantyfikatorów, twierdząc jedynie, 
że identyfikowanie prawdziwości nie jest proste (s. 125). W kontekście tej uwagi 
można się raczej domyśleć, niż wyraźnie to odczytać, iż zdaniem autorów pod-
stawowym rodzajem wynikania w ramach omawianego rachunku jest wynikanie 
semantyczne (s. 125–129). Tak jest w istocie, jednak wiążąc pojęcie „wynikania 
semantycznego” z pojęciem „modelu”, autorzy nie podają znaczenia tego ostat-
niego terminu (s. 125). Nie wskazują również, w jaki sposób konstruuje się model 
i w jaki sposób w danym języku treść modelu wzbogaca się o wartość logiczną 

15 J. Łukasiewicz, Sylogistyka Arystotelesa z punktu widzenia współczesnej logiki formalnej,  
PWN, Warszawa 1988, s. 12–17.

16 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Dz.U. z 1997 r., nr 88, poz. 553 z późn. zm.
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(s. 128). A przecież zagadnienia te są powszechnie znane i mają ugruntowaną 
tradycję głównie za sprawą badań prowadzonych przez logików polskich17.

Odnosząc się do kwestii wnioskowań niededukcyjnych (s. 132–143), autorzy 
poprawnie omawiają schematy indukcji prostej i indukcji eliminacyjnej. Warto 
by jednak było dodać i wskazać przykłady, w których stosowanie mechanizmów 
indukcji prostej prowadzi do paradoksów. Byłoby również pożądane podanie cho-
ciaż jednego przykładu zastosowania metody indukcji eliminacyjnej, czego nie 
ma miejsca w recenzowanej książce. Taki sam postulat można zgłosić co do kwe-
stii omówienia podstawowych rodzajów wnioskowań prawniczych (s. 138–143). 

Mówiąc o teoriach argumentacji prawniczej (s. 155–172), autorzy wska-
zują, że teorie te jawnie nawiązują do tradycji starożytnych szkół filozoficznych 
(s. 155). Z dużą swobodą określają oni jednak zasięg stosowania pojęcia „argu-
mentacji” (s. 156–157), co może wywoływać zdziwienie, gdyż w odniesieniu do 
tej problematyki istnieje wiele dobrych wzorców18, z których warto korzystać. 
Uwaga ta nie jest przypadkowa, jeśli zważy się na istnienie wielu rodzajów 
argumentów, np. argumenty proste, argumenty złożone, argumenty szeregowe  
i argumenty wspierające19, co w procesie argumentowania ma podstawowe zna-
czenie. Z punktu widzenia celów postawionych we wstępie recenzowanej książki 
nie są również jasne powody omówienia historycznego tła teorii argumentacji  
(s. 157–159). Podobnie w prezentacji podstawowych założeń modelu episte-
miczno-technologicznego autorzy w sposób bardzo dyskusyjny konstruują zwią-
zek niezależności tego modelu od norm moralnych z technologiczną koncepcją 
prawa (s. 162), gdyż na gruncie proponowanego wyjaśnienia należałoby wyraźnie 
stwierdzić, że model ten jest pochodną koncepcji semantyki warunków prawdzi-
wościowych. Z kolei w przypadku omówienia modelu retoryczno-topicznego  
(s. 162–166) autorzy nie wskazują żadnych praktycznych sposobów jego zastoso-
wania. Natomiast referat dotyczący modelu komunikacyjnego jest prostą prezen-
tacją koncepcji sformułowanej przez Jürgena Habermasa20 niezawierającą choćby 
elementarnej próby rozwinięcia idei podjętej przez niemieckiego myśliciela.

17 Tytułem przykładu zob. A. Tarski, Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych, wyd. 1, 
Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 1933.

18 Zob. np. M. Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja, wyd. 1, Gdańskie Wydaw-
nictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006, s. 123–154.

19 Szerzej np. tamże, s. 136–138.
20 Por. J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. I, Racjonalność działania a racjo-

nalność społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 189.
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Rozważania dotyczące elementów teorii nauki (s. 173–190) stanowią 
najsłabszą partię recenzowanej książki. Wprawdzie, podejmując zagadnienie 
systematyzacji, autorzy poprawnie dokonują wyróżnienia operacji intelektu-
alnych składających się na to pojęcie (s. 173–174), to jednak trzeba w tym 
miejscu wyraźnie podkreślić, że nie udało im się uniknąć błędów i niedo-
powiedzeń. Dotyczy to w szczególności zagadnienia klasyfikacji logicznej  
i podziału logicznego (s. 174–178). W ujęciu autorów klasyfikacja logiczna 
jest pierwotna względem podziału logicznego (s. 174–176), co okazuje się być 
jawnym fałszem. Pierwotny jest zawsze podział logiczny, gdyż jest on tylko 
jednostopniowy. Natomiast klasyfikacja logiczna jest po prostu rozbudowanym 
podziałem logicznym21. Ponadto autorzy nie wspominają, że podział logiczny 
zwykle przybiera postać dychotomiczną22. Podobnie rzecz ma się w przypadku 
omówienia zagadnienia prawdy (s. 179–183). O ile autorzy trafnie zauważają, 
że pojęcie „prawdy” sprawia niebagatelne kłopoty definicyjne (s. 179), o tyle  
z ustalenia tego nie wyprowadzają żadnych interesujących wniosków.  
W swoich rozważaniach wyróżniają oni jedynie rozróżnienia na klasyczne i nie-
klasyczne koncepcje prawdy (s. 180). W ostatnim przypadku dokonują oni arbi-
tralnego wyliczenia sformułowanych w filozofii i logice koncepcji na ten temat  
(s. 181–183), jednak zapominają, że np. redundancyjna i deflacyjna koncepcja 
prawdy są również teoriami nieklasycznymi23. Dużym błędem jest z kolei stwier-
dzenie, że definicja „prawdy” dla języka naturalnego jest niemożliwa, ponieważ 
język ten jest semantycznie zamknięty (s. 183). Wprost przeciwnie – tylko języki 
sztuczne cechuje ta własność24. Nie sposób zrozumieć zatem tezy autorów, że 
język prawniczy cechuje jakiś logicznojęzykowy paradygmat (s. 187). Aby tak 
było, należałoby wykazać, że prawoznawstwo sensu stricto w szczególności, 
a prawo w ogólności, rozwija się zgodnie z wyznacznikami rozwoju nauki  
w sensie nadanym temu terminowi przez Thomasa S. Kuhna25.

21 Tak właśnie, np. W. Wolter, M. Lipczyńska, Elementy logiki. Wykład dla prawników, wyd. 3, 
PWN, Warszawa–Wrocław 1980, s. 54.

22 Por. np. tamże, s. 51.
23 Zob. np. A. Grobler, Pomysły na temat prawdy i sposobu uprawiania filozofii w ogóle,  

Aureus, Kraków 2001, s. 164–165.
24 Szerzej np. P. Sobol-Kołodziejczyk, Is Ajdukiewicz’s semantics procedural? The view 

from the Study of Artificial Intelligence, w: Język i poznanie. W 120. rocznicę urodzin Kazimierza 
Ajdukiewicza, red. W. Słomski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warsza-W. Słomski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warsza-, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warsza-
wie, Warszawa 2010, s. 147–156.

25 Szerzej T.S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, PWN, Warszawa 1968, s. 39–51.
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Podsumowując, zamierzeniem autorów było wskazanie na integracje, które 
zachodzą pomiędzy logiką a prawoznawstwem (s. 191). Podjętą przez nich próbę 
należy uznać za nieudaną. Wydaje się bowiem, że recenzowana książka stanowi 
dobitny przykład tego, jak trudno powiązać jest zagadnienia z zakresu logiki  
i prawoznawstwa. Jeszcze trudniej wskazać na praktyczne zastosowania logiki  
w prawoznawstwie i praktyce prawniczej. Nie znaczy to oczywiście, że zastoso-
wania takie nie istnieją26.

Książka stanowi zatem typowy podręcznik akademicki – taki, jakich jest 
wiele na polskim rynku wydawniczym. Niewątpliwie zabrakło w niej omówienia 
problematyki błędów logicznojęzykowych, w szczególności błędów znaczenio-
wych i błędów naruszających zasadę ekonomii w formułowaniu myśli27. Można 
sądzić, że owe błędy są jednymi z najczęściej popełnianych tak w naukach praw-
nych, jak i w praktyce prawniczej. W odniesieniu do recenzowanej pozycji można 
również postawić zarzut, że przykłady zostały dobrane w sposób wyjątkowo 
nieadekwatny (np. s. 37). Rzadko dotyczą one bowiem problemów z zakresu 
szeroko rozumianego prawoznawstwa. Książka ta jest także niedopracowana pod 
względem edycyjnym. Zamieszczona bibliografia (s. 193–196) często nie znaj-
duje odzwierciedlenia w przypisach. Nie zawarto również indeksu rzeczowego  
i spisu podstawowych symboli logicznych, które niewątpliwie ułatwiłyby lekturę 
recenzowanej książki i należą do pewnego standardu przyjętego dość powszech-
nie w nauce polskiej.

26 Dla przykładu można podjąć próbę (nawet w odwołaniu się do logiki klasycznej) wyko-
rzystania rachunków logicznych w procedurze badania niesprzeczności aktów prawnych.

27 Zob. np. T. Kwiatkowski, Logika..., s. 152–155.
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Introduction

This paper highlights selected characteristics of Swiss international arbi-
tration law focussing on interim measures in sports-related disputes. Part 1 and 
Part 2 present peculiarities and pitfalls of Swiss international arbitration law and 
interim measures to readers not accustomed with it. A Polish party challenging 
a Swiss international arbitral award before the Federal Supreme Court of Swit-
zerland (the “Supreme Court”) recently fell into such a pitfall (see Decision of 
the Supreme Court (the “SCD”) of 5 March 2015, 4A_698/2014). Part 3 debates 
the admissibility of an agreement to waive the state courts’ jurisdiction to grant 
interim relief.

The recent dispute between the Polish football club Legia Warsaw and the 
UEFA (at first also the Scottish football club Celtic FC), illustrates the significance 
of interim1 measures in sports-related disputes.2 On 8 August 2014, Legia War-
saw was sanctioned3 by the UEFA for fielding a suspended player in the 2014/15 
UEFA Champions League.4 Having exhausted all legal remedies within the asso-
ciation, Legia Warsaw appealed to the Court of Arbitration for Sport in Lausanne, 
Switzerland, (the “CAS”). Legia Warsaw also applied for provisional measures 
(see Article R37 Code of Sport-Related Arbitration and Mediation Rules, Edition 
2013; the “CAS Code”) requesting to be admitted to participate in the next rounds 
of the competition until the CAS has issued a final award on the merits. Legia 
Warsaw sought for interim measures as this was the only way it could be allowed 
to immediately participate in the next rounds of that year’s competition. The CAS 
dismissed, however, the application for provisional measures. Thereupon, Legia 
Warsaw requested on the merits, inter alia, that the decision of the UEFA Appeals 
Body be annulled and filed for damages, yet the CAS dismissed the appeal on 30 
April 2015.5 Legia Warsaw refrained from challenging the award to the Supreme 

1 The terms “interim” and “provisional” are used synonymously hereinafter; cf. Black’s Law 
Dictionary, 10th Edition, St. Paul 2014, p. 937.

2 See also Valentino Rossi vs. FIM, who filed an urgent application to stay the execution of the 
decision of the FIM Stewards and withdrew its appeal on the merits after interim relief was denied 
by the CAS, http://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Media_Release_4259_0511.pdf; http://
www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Media_Release_4259_1012.pdf. (access 21 July 2016).

3 Article 18 Regulations of the UEFA Champions League, 2014/15 competition; Article 21 
UEFA Disciplinary Regulations, 2014 edition.

4 http://www.uefa.org/disciplinary/index.html# http://www.uefa.org/disciplinary/index.html# 
(access 21 July 2016).

5 CAS Media Release of 18 August 2014 of 30 April 2015, respectively.
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Court according to Article 190 (2) Swiss Federal Statute on Private International 
Law of 18 December 1987 (the “PILS”).6

Part 1 
International sport federations and sport arbitration – a choice  
for Switzerland based on legal considerations

Numerous and prominent sport federations are domiciled in Switzerland. 
They include the FIFA, the UEFA and the IOC – genuine dreadnoughts of sports. 
Federations domiciled in Switzerland are constituted as associations according 
to Articles 60 et seqq. Swiss Civil Code of 1 January 1912 (the “CC”).7 The 
associations choose the legal form of an association due to the extensive auto-
nomy assigned by Article 23 Federal Constitution of the Swiss Confederation of 
18 April 19998 and by Article 60–79 CC, notably Article 63 CC. The autonomy 
derives mainly from the scarcity of mandatory provisions in the CC’s section on 
associations. Hence, sport federations domiciled in Switzerland are able to orga-
nize their structures and activities to a great extent upon their own discretion.9 
The autonomy provided by Swiss law is one of the reasons why sport federations 
chose Switzerland as their seat.

The federations also enjoy considerable autonomy in judicial relief. In order 
to challenge an association’s resolution according to Article 75 CC, parties may 
file their appeal with either state or arbitral courts. The advantages of arbitration 
in sports-related disputes are, inter alia: First, parties are treated equally, irre-
spective of their nationality or place of residence – notably due to the CAS being  
a uniform and international sport arbitration institution and due to the application 
of the international lex sportiva. Second, the worldwide enforcement of arbitral 
awards is facilitated by the United Nations Convention on the Recognition and 
Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 10 June 1958 (The New York Conven-
tion).10 Third, sport federations tend to enforce arbitral awards voluntarily if they 

6 SR 291; AS 1988 1776.
7 SR 210; AS 24 233.
8 SR 101; AS 1999 2556.
9 Cf. the extensive rules and regulations of the FIFA, which can be deemed as a world-wide 

applying Lex FIFA.
10 SR 0.277.12; AS 1965 795.
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submitted beforehand to arbitration;11 hence, due to the monopolistic position 
of sport federations, provisional measures may be swiftly implemented – a key 
advantage of sport arbitration (cf. the powers of the UEFA in the Legia Warsaw 
Case). In addition, considerable procedural autonomy is assigned to the parties by 
Swiss arbitration law – i.e. the 12th Chapter of the PILS (the “12th Chapter”) on 
arbitration, which is the lex arbitri for international arbitral tribunals in Switzer-
land and which upholds the principle of party autonomy.12 Thus, federations and 
related actors opt for arbitration to resolve international sports-related disputes.

As a large number of international sport federations are domiciled in Swit-
zerland, it seems fairly consistent that sport arbitration courts are also seated 
there, e.g. the CAS or the Basketball Arbitral Tribunal (the “BAT”).13 However, 
the autonomies provided by Swiss laws, particularly arbitration laws, should not 
be underestimated when assessing the reasons why these institutions are seated 
in Switzerland. The said autonomies assigned by Swiss laws to sport federations, 
sport courts or parties to sports-related disputes redound to Switzerland’s advan-
tage as a place for international sport arbitration.

Part 2 
Selected characteristics and principles of the 12th Chapter of the PILS in 
view of interim measures

The 12th Chapter of the PILS – the arbitration-friendly “code in a code”

The 12th Chapter is an independent set of rules (the “code in a code”) even 
though it is formally embedded in the PILS. Further provisions of the PILS, nota-
bly the 1st Chapter on the general provisions, should not apply thereto.14 The 12th 
Chapter is arbitration-friendly. In addition, the Supreme Court ensures that arbi-

11 P. Cavalieros, J. Kim, Can the Arbitral Community Learn from Sports Arbitration?, “Jour-
nal of International Arbitration” 2015, Vol. 32, Issue 2, pp. 237–260, p. 243. The majority of interim 
measures orders are complied with voluntarily, see http://kluwerarbitrationblog.com/2016/07/20/
the-coming-of-age-of-interim-relief-in-international-arbitration-a-report-from-the-28th-annual-ita-
workshop (access 21 July 2016).

12 According to Article 176 (1) PILS the 12th Chapter applies to arbitration, if the seat of the 
arbitral tribunal is in Switzerland and if, at the time of the conclusion of the arbitration agreement, 
at least one of the parties had neither its domicile nor its habitual residence in Switzerland; S. Pfis-
terer, A.K. Schnyder, International Arbitration in Switzerland, Zurich 2012, p. 11.

13 The BAT has its seat in Geneva, Switzerland.
14 S. Pfisterer, A.K. Schnyder, International…, p. 11.
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tration-friendliness by its case law, construing lacunas in favour of arbitration.15 
The “code in a code” and the arbitration-friendly interpretation can be deemed as 
principles of Swiss international arbitration law. They are taken into considera-
tion hereinafter when construing lacunae related to interim measures. 

Applicable arbitral procedure – Article 182 PILS – party autonomy

A further principle, the principle of freedom or party autonomy, derives 
from Article 182 PILS. The parties may exercise wide discretion and determine 
the arbitral procedure directly or by reference to a set of rules of arbitration. 
They may also submit the arbitral procedure to a procedural law of their choice. 
Regardless of the procedure chosen, the arbitral tribunal has to guarantee the fun-
damental principles of the equal treatment of the parties and the right of the par-
ties to be heard in adversarial proceedings.16 Although further restrictions might 
apply in view of Article 190 (2) PILS (i.e. the action for annulment of the arbitral 
award), their scope is rather limited (see infra). Article 6 (1) ECHR does not limit 
the liberties of parties or arbitrators as it is not directly applicable in international 
arbitration proceedings in Switzerland. However, it might be taken into conside-
ration while construing the guarantees set out in Article 190 (2) PILS.17 

This provision also allows sport arbitration institutions to set up suitable rules 
(and amend them) in order to incorporate the specificity of sport. Both the CAS 
Code and the BAT Rules18 vary in major points compared to rules on commercial 
arbitration (see the ICC Rules of Arbitration, in force as from 1 January 2012 
[the “ICC Rules”], or the Swiss Rules of International Arbitration of the Swiss 
Chambers’ Arbitration Institution [the “SCAI”], Edition of June 2012 [the “Swiss 
Rules”]).19 For instance, the sport codes provide for the waiver of the state courts’ 

15 In contrast, the Polish Supreme Court in its Judgement of 5 February 2015, V CSK 231/14, 
rather hinders than facilitates arbitration. 

16 “(…) il est loisible aux parties de régler la procédure arbitrale comme elles l’entendent,” 
SCD of 15 July 2015, 4A_246/2014, cons. 7.2.2. 

17 “Une fois le choix de ce mode de règlement des litiges valablement opéré, une partie à la 
convention d’arbitrage ne peut pas se plaindre directement, dans le cadre d’un recours en matière 
civile au Tribunal fédéral formé contre une sentence, de ce que les arbitres auraient violé la CEDH, 
même si les principes découlant de celle-ci peuvent servir, le cas échéant, à concrétiser les garanties 
invoquées par elle sur la base de l’art. 190 al. 2 LDIP.” Ibidem.

18 The Arbitration Rules of the Basketball Arbitral Tribunal (the “BAT Rules”).
19 The Swiss Rules can be deemed as state-of-the-art, providing parties i.a. with provisions 

on ex-parte interim measures protection by an emergency arbitrator (see Article 26 (3) Swiss Rules).
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jurisdiction for interim measures, assigning the power exclusively to the arbitral 
tribunals. Conversely, the codes of commercial arbitration provide for a choice.20 
The liberties provided by Article 182 PILS allow also construing lacunae in favour 
of arbitration (see infra Part 3).

General conditions for the granting of interim measures in sport arbitration – 
Articles 182 et seqq. PILS 

Although Article 183 PILS governs the jurisdiction to grant interim measu-
res, it does not explicitly stipulate further requirements for the granting of 
interim measures, except the condition that the requesting party shall provide 
security (para 3). Instead, Article 182 PILS applies and so do the liberties again. 
Hence, the parties may merely refer to a set of arbitration rules21 that stipulate 
the applicable conditions – see Article R37 (5) CAS Code. In the absence of 
choice or if the applicable rules feature lacunae, the following general condi-
tions might apply according to doctrine:22 Request by the party (no ex officio 
power of the tribunal). Prima facie jurisdiction of the arbitral tribunal to rule 
on the merits – however this prerequisite should only apply if the parties or the 
applicable arbitration rules say so. Prima facie reasonable chances of success 
on the merits (fumus boni juris), according to the lex causae. Risk of substantial 
harm in the absence of protection (periculum in mora) – the requesting party 
must demonstrate that it is in imminent danger of being deprived of its claim 
and that such harm substantially outweighs the harm likely to result to the party 
against whom the measure is directed if the measure were to be granted – this 
prerequisite is a pitfall for many applications.23 Finally, the decision must not 
prejudice the decision on the merits.

An additional condition must be met in Swiss sports arbitration pro-
ceedings: the condition of exhausted internal relief of the sport association. 
Pursuant to Article 75 CC, in order to appeal against a decision of a sport 
association or its body before a state or arbitral court, the internal legal reme-

20 See Article R37 (3) CAS Code; Article 10.4 BAT Rules; Article 28 (2) ICC Rules; Article 
26 (5) Swiss Rules.

21 Cf. C. Boog, Commentary on Article 183 PILS, in: Arbitration in Switzerland: The Prac-
titioner’s Guide, ed. M. Arroyo, Biggleswade 2013, N 11 et seqq.

22 See J.-F. Poudret et al., Comparative Law of International Arbitration, 2nd ed., London 
2007, N 626.

23 See B. Berger, F. Kellerhals, International…, N 1250 et seqq.
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dies of the association must be exhausted (if there is such provided for in the 
regulations).24

It is arguable whether parties must also exhaust the internal remedies when 
applying first only for interim relief.25 Practitioners are advised to do so and so 
did Legia Warsaw. Also, the CAS Code stipulates that no party may apply for 
provisional or conservatory measures before all internal legal remedies provided 
for in the rules of the federation or sports-body concerned have been exhausted 
(Article R37 (1) CAS Code). However, in cases of imminent danger, and if there 
is reasonable possibility that the association’s body will not guarantee adequ-
ate relief, parties should be allowed to apply directly to either arbitral or state 
courts.26 Still, all courts will dismiss the application for interim measures if the 
claim on the merits is not admissible (any longer; caveat fumus boni juris).27

Alternative jurisdiction of state courts and arbitral tribunals  
for the granting of interim measures – Article 183 PILS

Article 183 PILS stipulates that the arbitral tribunal may, on motion of one 
party, order provisional or conservatory measures unless the parties have otherwise 
agreed. According to Swiss doctrine, the jurisdiction of the Swiss state courts at 
the seat of the arbitral tribunal derives directly from this lex arbitri provision and 
irrespective of whether one or all the parties to the arbitration are domiciled in Swit-
zerland.28 That view can be supported by the scope of Article 185 PILS, according to 
which the state judge at the seat of the arbitral tribunal shall have jurisdiction for any 
further judicial assistance. In addition, if the 12th Chapter is considered as a “code 
in a code” further provisions of the PILS notably Article 10 PILS, which governs 
in general the jurisdiction of the state courts’ to grant interim measures in Swiss 
international private law, should not apply. However, besides the seat of the tribunal 
further fora should not be considered as a priori barred, particularly if a substantive 
connection can be established between the forum and the matter in dispute.

24 Ibidem, p. 843. 
25 H. Roth, Der vorsorgliche Rechtsschutz im internationalen Sportrecht, in: Preliminary 

Remedies in International Sports Law, ed. U. Scherrer, Zurich 1999, p. 23.
26 Cf. D. Mavromati, M. Reeb, The Code…, Article R37 N 13.
27 Judgement of the High Court of Canton of Berne of 19 April 2012, ZK 12 51, cons. III.5.
28 Cf. D. Sangiorgio, Der vorsorgliche Rechtsschutz in der internationalen Schiedsgerichts-

barkeit nach Art. 183 IPRG, Diss. Zürich 1996, pp. 83 et seqq.
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Due to Article 183 PILS, an arbitration clause assigning to an arbitral tri-
bunal sitting in Switzerland power to grant interim measures is not required but 
optional. On the other hand, parties wishing to limit or exclude the arbitral tribu-
nal’s powers should express their intent. They may do so explicitly in the arbi-
tration agreement. Alternatively, as no requirements of form have to be fulfilled 
in order for the agreement to be valid (see infra “The formal requirements to 
the waiver”), they may do so implicitly either by referring to a set of arbitration 
rules,29 or to a procedural law limiting the arbitral tribunal’s powers, or by assi-
gning exclusive jurisdiction to the state courts.30 Whether the state courts’ power 
to grant interim relief might be waived and exclusively assigned to the arbitral 
tribunal is subsequently addressed (see infra Part 3).

Objective Arbitrability – few limitations in view of interim measures –  
Article 177 (1) PILS 

As aforementioned, the application for interim measures is contingent upon 
the claim’s reasonable chances of success on the merits (fumus boni juris). Howe-
ver, the power of the arbitral tribunal is also contingent upon the objective arbi-
trability of the claim. Article 177 (1) PILS stipulates that any dispute of financial 
interest may be the subject of an arbitration. The criterion of financial interest is 
broadly construed, and the arbitrability of a claim is given if it is of any financial 
value for the parties. This straightforward criterion was purposely established 
by the Swiss legislator to foster Switzerland’s position as a leading venue for 
international arbitration.31 The Supreme Court recently called to mind that this 
is a provision of substantive law (lex arbitri) and not a conflict-of-law provi-
sion.32 Under this provision, foreign mandatory or non-mandatory laws are not 
applicable and are not taken into consideration unless international public policy  
is violated.33 Moreover, public policy is narrowly construed by the Supreme Court 

29 See Article R37 (3) CAS Code; Article 10.1 BAT Rules; Article 26 (1) Swiss Rules. 
30 B. Berger, F. Kellerhals, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 3rd ed., 

Bern 2015, N 1242.
31 R. Mabillard, R. Briner, Commentary on Article 177 PILS, in: Basler Kommentar IPR, 

eds. H. Honsell et al., 3rd ed., Basel 2013, N 8 et seqq.; see also I. Wildhaber, A. Johnson Wilcke, 
Arbitrating Labor Disputes in Switzerland, “Journal of International Arbitration” 2010, Vol. 27, 
Issue 6, p. 643.

32 SCD of 18 March 2013, 4A_388/2012 cons. 3.2.
33 SCD 132 (2006) III 389, cons. 2.2.1.
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and violations reluctantly admitted.34 Hence, also the pitfalls of applications for 
interim measures under this provision are rather limited.

Action for annulment – limited scope to challenge interim measures orders – 
Articles 190 et seqq. PILS

Arbitral awards may be reviewed only by the Supreme Court according to 
Article 191 PILS in connection with Article 77 Swiss Federal Tribunal Statute 
of 17 June 2005 (the “FTS”).35 The action for annulment is an action in civil 
matters according to Article 72 FTS. Arbitral awards may be annulled only on 
limited grounds according to Article 190 (2) (a –e) PILS. A caveat that is often 
neglected by many parties who challenge the award on further grounds and 
which then are confronted with their challenges being declared as not admis-
sible due to formal reasons by the Supreme Court. The award may be challen-
ged if the sole arbitrator was not properly appointed or if the arbitral tribunal 
was not properly constituted (a); if the arbitral tribunal wrongly accepted or 
declined jurisdiction (b); if the arbitral tribunal’s decision went beyond the 
claims submitted to it, or failed to decide one of the items of the claim (c); if 
the principle of equal treatment of the parties or the right of the parties to be 
heard was violated (d); if the award is incompatible with public policy (e). 
Accordingly, arbitral awards can only be annulled for procedural errors or 
if procedural or substantive public policy is violated. It is noteworthy that, 
pursuant to the Supreme Court, public policy has to be applied from an “inter-
national” or “universal” perspective – an État de droit perspective – and not a 
mere Swiss one.36 The award’s substantive determinations cannot be reviewed. 
Moreover, Article 6 (1) ECHR is not directly applicable under Article 190 (2) 
PILS and the grounds for annulment are interpreted restrictively.37 In addi-
tion, the ground of public policy is construed very narrowly and its violations 

34 So far only twice in history, i.e. since 1989, and in relation to 521 appeals of international 
arbitration awards with the Supreme Court.

35 SR 173.110; AS 2006 1205. See also Article 77 (3), 42 (1), 100 (1), 103 (3), 105 (1) FTS.
36 SCD 132 (2006) III 389, cons. 2.2.1: “(…) il y a violation de l’ordre public procédural 

lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une 
contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît 
incompatible avec les valeurs reconnues dans un État de droit.” Notwithstanding, the État de droit 
will be biased by a Swiss perspective, see R. Mabillard, R. Briner, Commentary…, N 18b.

37 S. Pfisterer, A.K. Schnyder, International…, pp. 132 et seqq.
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only reluctantly admitted by the Supreme Court.38 The chances of success on 
grounds of public policy have been approx. 1% so far; this ground has been 
invoked approx. 173 times.39 

The motivation of the action for annulment is challenging in view of the pre-
conditions set out by Article 77 (3) FTS and the related case law of the Supreme 
Court.40 An appeal on grounds of Article 190 (2) (a) and (c–e) PILS requires 
qualified motivation stating not only which grounds are being invoked, but 
which reasoning in the award are being attacked and on which motivation. Only 
regarding ground (b) is it sufficient merely to criticise the legal reasoning of the 
arbitral tribunal. Additionally, an appeal on grounds (a) and (b) must be raised 
immediately, i.e. when the violation occurs (and as soon as the party invoking the 
violation becomes aware of it), as these grounds require that the parties could not 
have raised the appeal in an earlier stage of the proceedings.

The appeal must be filed within 30 days after the complete notification of the 
award. Hence, the time limit does not begin to run if only the operative part of the 
award is rendered (cf. Article R59 (3) CAS Code).41 Notwithstanding an appeal, 
the award may be enforced unless the Supreme Court grants suspensive effect. 
The res judicata effect is not affected by the appeal.

Whilst the Supreme Court examines all the grounds with unfettered powers 
of review, it is bound by the findings on the fact by the arbitral tribunal, unless  
a violation of procedural principles (d) or procedural public policy (e) is invo-
ked.42 It is of no surprise, in view of the stated, that of 518 challenges to the 
Supreme Court only 31 awards were set aside – as of the time of this writing. 
The duration of the proceedings is short. The Supreme Court renders a decision 
approximately six months upon filing of the challenge.43 It is understandable that 
Legia Warsaw did not lodge an appeal with the Supreme Court given the ambi-

38 SCD of 18 March 2013, 4A 388/2012; see also SCD of 2 June 2010, 4A_320/2009 = the 
first SCD regarding the football player Matuzalem and see also the land mark decision regarding 
substantive ordre public violation SCD 138 (2012) III 322 = the second Matuzalem SCD.

39 F. Dasser, P. Wójtowicz, Challenges of Swiss Arbitral Awards – Updated and Extended 
Statistical Data as of 2015, “ASA Bulletin” 2016, Vol. 34, p. 286.

40 See for an appeal that was not sufficiently motivated by a Polish appellant: SCD of 5 March 
2015, 4A_698/2014, and the prerequisites for motivating stated therein.

41 See SCD of 16 October 2014, 4A_324/2014, cons. B.d. The CAS rendered its operative 
award on 28 August 2013 and the motivation was issued on 11 April 2014. The latter date set off 
the 30-day time limit for the appeal.

42 S. Pfisterer, A.K. Schnyder, International…, p. 140.
43 F. Dasser, P. Wójtowicz, Challenges..., p. 286 et seqq.
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guous circumstances of the case and the risk of further costs in view of a highly 
potential dismissal. 

It is generally understood that Article 190 PILS is not applicable to deci-
sions granting or rejecting requests for interim relief according to Article 183 
(1) PILS as they are not “awards” in the sense of this provision. Consequen-
tly, requests according to Article 183 (1) PILS are not subject to any judicial 
control by Swiss courts.44 Legal doctrine favours such a control in specific 
circumstances, though. For instance, if the arbitral tribunal wrongly accepts 
or declines its jurisdiction to grant interim measures parties should be allo-
wed to challenge that decision on the ground of Article 190 (2) (b) PILS. Such  
a challenge is directly related to the scope of the jurisdiction of the tribunal and 
should indeed be allowed.45 

Part 3 
Admissibility of an agreement to waive the state courts’ jurisdiction  
to grant interim relief – in general

According to Article 183 (1) PILS the parties may waive the arbitral tri-
bunal’s power to grant interim relief. However, the opposite is not addressed 
by the provision’s wording, i.e. the admissibility of the waiver of the state 
courts’ jurisdiction. The matter has – as of the time of this writing – not yet 
been decided by the Supreme Court, but it has been addressed by a Swiss 
appellate court in a domestic sport dispute – both parties were domici-
led in Switzerland. In the Judgement of the High Court of Canton of Berne  
of 19 April 2012, the Court applied the domestic provision on jurisdiction  
to grant interim relief, i.e. Article 374 Swiss Code of Civil Procedure of 19 Decem-
ber 2008 (the “CCP”),46 and favoured the admissibility of the exclusive juris-
diction of the arbitral tribunal.47 As Article 374 CCP is akin to Article 183 
PILS with regard to wording and content, the findings of this judgement are 
hereinafter taken into consideration to construe Article 183 (1) PILS regarding 
the admissibility of the waiver.

44 SCD 136 (2010) III 200.
45 B. Berger, F. Kellerhals, International…, N 1698. Cf. also SCD 140 (2014) III 477, rather 

opening the scope of appeal in regard to jurisdiction.
46 SR 272; AS 2010 1739.
47 Judgement of the High Court of Canton of Berne of 19 April 2012, ZK 12 51, cons. III.2.f. 
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Whilst Swiss doctrine is referencing pros and cons of the admissibility of the 
waiver,48 good reasons militate in favour thereof. First, the waiver is not explicitly 
excluded by Article 183 (1) PILS. Hence, the lacuna in the provision’s wording 
allows for further interpretation. Second, the principle of party autonomy favours 
the admissibility. This principle applies in international and Swiss arbitration, see 
Article 182 PILS (see supra) and civil procedure law – cf. ne procedat iudex ex 
officio.49 Hence, if the parties truly wish to waive the state courts jurisdiction, their 
wish should be respected.50 This is, however, only true if the parties freely opted 
for the waiver51 and if the judicial interim relief is guaranteed by the designated 
arbitration body (which might not be the case in ad hoc arbitration, see infra). 
Third, the principle of equal legal treatment supports the admissibility. Notably ath-
letes should be treated equally, irrespective of their nationality or domicile in order 
to safeguard fair competitions. To support this goal, the unification of the interim 
relief in sports-related disputes should be promoted – preferably by one or by diffe-
rent dispute resolution bodies applying the same rules and case law (lex sportiva).

Admissibility of an agreement to waive the state courts’ jurisdiction to 
grant interim relief – in particular in ad hoc arbitration

Interim relief prior to the constitution of the arbitral tribunal

Exceptions must be made to the aforementioned general admissibility of the 
waiver. One concerns ad hoc arbitral proceedings prior to the constitution of the 
arbitral tribunal. In these cases, the tribunal first has to be constituted in order to 
be able to grant the request for interim measures. The granting by the designated 
and competent tribunal is, hence, not possible for the period the forum is not 
available, i.e. the tribunal not constituted. Unfortunately, emergency arbitrators 

48 U. Haas, J. Donchi, Interim Measures of Protection in Arbitration and State Courts, in: 
International Sports Law and Jurisprudence of the CAS, 4th CAS & SAV/FSA Conference Lausanne 
2012, ed. M. Bernasconi, Bern 2014, pp. 85–115; S. Osterwalder, M. Kaiser, Vom Rechtsstaat zum 
Richtersport? – Fragen zum vorsorglichen Rechtsschutz in der Sportschiedsgerichtsbarkeit der 
Schweiz, „SpuRt” 2011, No. 6, pp. 230–236.

49 See Judgement of the High Court of Canton of Berne of 19 April 2012, ZK 12 51, cons. 
III.2.e.; see also: B. Berger, F. Kellerhals, International…, N 11 et seqq.

50 Cf. SCD of 15 July 2015, 4A_246/2014, cons. 7.2.2. 
51 Cf. the land mark “Cañas” SCD 133 (2007) III 235.
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are not foreseen in ad hoc arbitral proceedings (at least not yet, see infra) – and, 
hence, cannot provide assistance. Conversely, emergency relief has been establi-
shed by leading arbitration institutions.52 Thus, the parties cannot be obligated to 
observe the waiver in ad hoc arbitral proceedings prior to the constitution of the 
tribunal as this would result in a denial of the access to courts. 

Nonetheless, even if the tribunal has not yet been established, an ad hoc 
arbitration clause providing for interim relief exclusively by arbitration should 
not be deemed as null and void53 but incapable of being yet performed to its full 
scope, i.e. regarding the interim relief (cf. the concept of severability). The same 
applies mutatis mutandis if the waiver clause is considered as a separable stand-
alone agreement. Hence, the entitled party may not invoke important grounds to 
rescind the contract but must still fulfil the arbitration agreement.54

To heal the pathology, interim relief should be applied for to state courts accor-
ding to Article 185 PILS (juge d’appuis) at the seat of the arbitral tribunal accor-
ding to Article 183 PILS (again, further fora are not a priori barred). Accordingly, 
the request for interim relief addressed to a state court should not be deemed as  
a waiver of the arbitration agreement. The arbitral tribunal would remain competent 
to decide on the merits and to grant interim relief upon its constitution. Conversely, 
if a party lacks the financial means to conduct the arbitral proceedings, this party 
may resign on important ground and must not fulfil the arbitration agreement,55 
unless adequate legal aid is available (cf. Guidelines on Legal Aid before the Court 
of Arbitration for Sport, in force as from 1 September 2013).56

No power of the CAS to grant interim relief in relation to ad hoc sport 
arbitration tribunals prior to their constitution – yet

If the parties to sports-related disputes intended to resort to only arbitration, 
also regarding the application for interim relief, and not to the state courts at all (not 

52 I.a. the AAA, the ICC, the LCAI, the SCAI, the CAS and the BAT.
53 Cf. B. Berger, F. Kellerhals, International…, N 1276.
54 Cf. M. Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurich 1979, p. 614; S. Pfisterer, 

Commentary on Article 354 CCP, in: Berner Kommentar ZPO-III, eds. H. Hausheer, H.P. Walter, 
Bern 2014, N 22.

55 Cf. SCD of 11 December 2012, 2C_513/2012, cons. 3.1; SCD 120 (1994) I.a. 171, cons. 
2a; S. Besson, Arbitration and Human Rights, “ASA Bulletin” 2006, Vol. 24, Issue 3, p. 406.

56 Whether the legal aid provided by the CAS is adequate was left open by the Supreme 
Court in the causa “Sinkewitz” SCD of 11 June 2014, 4A_178/2014.
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even to the juge d’appuis as aforementioned), a solution respecting the parties’ intent 
to only arbitrate should be envisaged. Prior to the constitution of the ad hoc arbitral 
tribunal, parties could apply for interim measures to the CAS, as it is one of the glo-
bally most recognized sport arbitration institutions. Whether or not such a solution 
is admissible according to Swiss law and the CAS Code is being set out hereinafter. 

The admissibility is primarily contingent on whether the joint consensus of 
the parties to submit their dispute to only arbitration encompasses the consensus 
to assign the jurisdiction to grant interim measures prior to the constitution of the 
ad hoc tribunal to the CAS.

The substantive requirements of consensus are generally governed by Article 
1 (1) and Article 2 (1) Swiss Code of Obligations of 1 January 1912 (the “CO”).57 
They apply irrespective of the qualification of the legal nature of the waiver of the 
state courts’ jurisdiction. This issue has – as of the time of this writing – not yet 
been decided by Swiss case law.58 

According to Article 1 (1) and Article 2 (1) CO, an agreement is concluded 
when the parties agreed on all substantial elements. If no subjective consensus 
of the parties’ will can be established, the respective declaration must be inter-
preted objectively, i.e. in the way in which it could and must be understood by 
the respective recipient in accordance with good faith.59 Moreover, partial nullity 
(Article 20 [2] CO) is to be remedied to the extent possible by supplementing the 
contract on the basis of the hypothetical intent of the parties.60

Accordingly, an arbitration agreement is concluded if the parties merely 
agree to submit a claim (dispute) to arbitration. Additional elements are not 
deemed as substantial, hence, the arbitration body does not have to be designated 
in order for the agreement to be valid. The arbitration body only has to be objec-
tively determinable (bestimmbar) in order to establish the putative intent of the 
parties. Accordingly, an arbitration clause lacking the (correct) designation of the 
arbitral tribunal is pathological61 and has to be construed in order to uphold its 

57 SR 220; AS 27 317.
58 See U. Haas, J. Donchi, Interim…, pp. 106–112; the Judgement of the High Court of Can-

ton of Berne of 19 April 2012, ZK 12 51, considered the agreement as a mere procedure agreement.
59 D. Mavromati, M. Reeb, The Code of the Court of Arbitration for Sport: Commentary, 

Cases and Materials, Alphen aan den Rijn 2015, Article R27 N 40.
60 SCD of 7 November 2011, 4A_246/2011, cons. 2.1 et seqq., 2.3.2; http://www.swissar-http://www.swissar-

bitrationdecisions.com/sites/default/files/7%20novembre%202011%204A%20246%202011.pdf 
(access 21 July 2016).

61 It is the consensus that is pathological.



183Sport Arbitration and Interim Measures – a Swiss Glance

validity (the principle of utility).62 According to the Supreme Court, pathological 
clauses are construed in favour of arbitration.63

If the parties agreed to submit their dispute to arbitration only, i.e. incl. interim 
relief, but omitted to designate the body competent prior to the constitution of the 
ad hoc arbitral tribunal, their agreement should be construed according to the afo-
rementioned principles of good faith and hypothetical intent in order to determine 
the competent arbitral body.64 As according to the Supreme Court a valid arbitration 
clause should be leveraged, arbitration sport institutions may be deemed as having 
jurisdiction to grant interim relief in ad hoc sports-related disputes.

This view can be supported by the wide autonomy granted to arbitration 
institutions to decide whether to hear a case or not. Their autonomy derives from 
the doctrine of competence- competence and its liberal application under the 12th 
Chapter. Some late tendencies in international arbitration – either considering 
international arbitration as an autonomous transnational order or construing the 
parties’ consent to arbitrate very broadly – could also prove to be supportive.65 
Further, this concept is known to commercial arbitration. According to Article 1.1 
ICC Rules for a Pre-arbitral Referee Procedure, in force as from the 1 January 
1990, the “Rules concern… the «Pre-Arbitral Referee Procedure» which provi-
des for the immediate appointment of a person… who has the power to make 
certain Orders prior to the arbitral tribunal or national court competent to deal 
with the case.” Finally, it is familiar to Swiss legal doctrine.66 

The CAS is generally recognized as a global sport arbitration institution, as 
the “sport’s ultimate umpire” and the “supreme court of world sport”;67 hence its 

62 SCD 130 (2004) III 66, cons. 3.2. Conversely, in SCD of 29 July 2015, 4A_676/2014 the 
joint intent of the parties to submit the claim to arbitration could not be established as the reference 
to the “International Chamber of Commerce in Zurich” was decided – due to the wording of the 
whole “arbitral” clause – to rather be a choice-of-law clause. 

63 SCD of 7 November 2011, 4A_246/2011, cons. 2.1. et seqq. Cf. the very far – too far? – 
reaching decision affirming arbitration SCD of 15 September 2015, 4A_136/2015.

64 SCD of 7 November 2011, 4A_246/2011, cons. 2.3.2.
65 See Judgement of the French Cour de Cassation, Arrêt n° 797 du 8 juillet 2015 (13-

25.846); accord SCD of 7 November 2011, 4A_246/2011; A far reaching concept about consent and 
arbitration proceedings has been introduced by the Queen Mary professor Stavros Brekoulakis, see: 
A. Ross, R. Wooley: Queen Mary professor challenges thinking on consent, “GAR” of Tuesday, 5 
May 2015, Article 33775.

66 Cf. C. Boog, Commentary on Article 183 PILS, in: Arbitration in Switzerland: The Prac-
titioner’s Guide, ed. M. Arroyo, Biggleswade 2013, N 27.

67 See P. Cavalieros, J. Kim, Can the Arbitral Community…, p. 237.
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role in resolving sports-related disputes, notably in filling lacunae, could be further 
fostered.68 According to Article S1 and R.27 CAS Code, the CAS construes its 
jurisdiction broadly, declaring to be competent to resolve sports-related disputes. 
Thus, under the scope of Article 183 PILS, the CAS could be deemed as having 
jurisdiction to generally grant interim relief in ad hoc sports-related disputes prior 
to the constitution of the ad hoc tribunal, even if not being explicitly designated 
by the parties, provided that the parties opted for interim relief by arbitration only. 
However, the CAS declares itself only competent to grant interim relief if it has 
prima facie jurisdiction on the merits (see Article R37 (4) CAS Code) – although 
the wording of Article 183 PILS does not set such a prerequisite. Thus, in ad hoc 
proceedings prior to the constitution of the arbitral tribunal, a request for interim 
relief to the CAS has to be deemed as rather not admissible – yet. However, it 
could be if the CAS Code was amended or if the CAS accordingly construed the 
relevant provisions. In view of the liberties provided by Article 182 PILS (see 
supra) a (future) provision of the CAS Code akin to Article 1.1 ICC Rules for 
a Pre-arbitral Referee Procedure should be deemed as admissible.

The formal requirements for the waiver

Explicitly stated in writing according to case law

According to Swiss legal doctrine, no form requirements apply to the agre-
ement limiting or excluding the power of the arbitral tribunal under the scope of 
Article 183 PILS.69 Whether the same applies to the waiver of the state courts has 
been scarcely addressed by legal doctrine and case law.70 Depending on the legal 
nature of the waiver, there are various solutions possible related to either Article 
178 or 182 or 192 PILS (see infra).71 However, the waiver was considered by the 
Judgement of the High Court of Canton of Berne of 19 April 2012 as a mere pro-
cedural agreement, which in general additional form requirements do not apply 

68 However, the SCAI case Giedo van der Garde BV v. Sauber Motorsport AG (SCAI Case 
No. 300315ER-2014) shows that sport dispute can be – and are – also decided by commercial ar-
bitration institutions. The SCAI award was enforced later on with the Australian Supreme Court of 
Victoria, VSC 80, 11 March 2015.

69 B. Berger, F. Kellerhals, International…, N 1242.
70 U. Haas, J. Donchi, Interim…, pp. 106–115.
71 Cf. SCD of 25 November 2015, 4A_643/2014 on the inadmissibility of the waiver of the 

Supreme Court’s jurisdiction in state court proceedings.
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to. However, the High Court ruled (rather laconically) that the waiver must be 
explicitly stated in writing in the arbitration agreement.72 Thus, it is the same 
form requirement with regard to the waiver of the action for annulment according 
to Article 192 PILS.73 Therefore, parties should explicitly state in their arbitra-
tion agreement that only arbitral tribunals have jurisdiction to grant provisional 
measures if they so wish. Although the aforementioned judgement was rendered 
under the scope of Article 354 CCP, it can be applied in order to construe Article 
183 PILS as both provisions are akin. 

Scrutiny of the relevant provisions – no written form requirements

There are good reasons to object to the said findings of the Judgement of 
the High Court of Canton of Berne of 19 April 2012, particularly under the scope 
of Article 183 PILS. First, neither is there an explicit provision stipulating form 
conditions regarding the waiver of the state courts’ jurisdiction under the 12th 
Chapter nor does Article 183 PILS in particular set any. Second, the 12th Chapter 
is in general liberal regarding form (see Article 178 PILS.) Third, the 12th Chapter 
and related case law are arbitration friendly and respect the parties’ autonomy 
(see again Article 182 PILS), hence, facilitating arbitration.74 Finally, the high 
barriers raised by Article 192 PILS are in so far justified as the rationale is to 
prevent that parties lose their constitutional right of having their case reviewed by 
an appeal body and by a state judge to at least a minimum extent. Parties cannot 
offhand forfeit or be deprived of these rights as the access to the state courts is 
guaranteed by Articles 29 et seqq. of the Swiss Constitution. Conversely, under 
the scope of Article 183 PILS, the consequences of the waiver are less onerous. 
First and foremost, the arbitral award might be reviewed by the Supreme Court 
on the merits thereby affecting the granted or denied interim measures. Hence, 
access to the state courts is not completely barred. Second, although Article 190 
PILS does not stipulate that interim measures can be appealed against before the 
Supreme Court, it might be admissible in specific circumstances, notably if the 
jurisdiction of the arbitral tribunal (on the merits) is being disputed.75 Third, as 

72 Judgement of the High Court of Canton of Berne of 19 April 2012, ZK 12 51, cons. III.2.h.
73 See the land mark “Cañas” decision SCD 133 (2007) III 235.
74 Cf. on the other hand the Polish Supreme Court in its Judgement of 5 February 2015, V 

CSK 231/14. 
75 B. Berger, F. Kellerhals, International…, N 1698.
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the arbitral tribunal only grants but cannot enforce interim measures, the latter are 
subject to (limited) scrutiny by state courts.

For all the reasons stated, no formal conditions apply. Moreover, this conclu-
sion militates in favour of the waiver as a procedural agreement (Article 182 PILS).

Validity of the waiver by mere reference to a set of arbitration rules

Accordingly, and in line with the view set out in this article, if there is no 
explicit written reference in the arbitration agreement pursuant to which the par-
ties waive the state court jurisdiction to grant interim relief, the arbitration clause 
must be interpreted according to the principle of good faith.76 An arbitration 
clause referring to a set of applicable arbitration rules, which state the exclusive 
jurisdiction of the arbitral tribunal for provisional measures, may be construed as 
a waiver. For instance, the CAS Code and the BAT Rules stipulate that by sub-
mitting the dispute to the rules, the parties expressly waive any right to request 
interim relief from any state court.77

Closing remarks

Swiss arbitration law and related case law of Swiss courts are arbitration-
friendly. Additionally, Swiss courts acknowledge the specificity of sports-related 
disputes. They also acknowledge the significant role the dispute resolution bodies 
of the sports associations and the CAS play in sports-related disputes. Therefore, 
Swiss courts exercise restraint when reviewing the decisions of those institutions. 
Based on latest arbitration and sports-related developments, the international role 
of those institutions – particularly regarding the granting of interim measures, 
which are key in sports-related disputes – will not diminish.78 De lege ferenda 
changes in Swiss arbitration law are expected within few years. Preparatory work 
for a revision of the 12th Chapter of the PILS has just commenced. Any amend-
ments, however, regarding interim relief are not necessary, as the present relevant 

76 Cf. SCD 140 (2014) III 134, cons. 3.2.
77 Article R37 (3) CAS Code, Article 10.4. BAT Rules. 
78 The Supreme Court deemed the Dispute Resolution Chamber of the FIFA a first and the 

CAS a second judicial instance (SCD of 28 August 2014, 4A_6/2014), which however is question-
able in view of Swiss arbitration law; cf. also the request for provisional measures of Michel Platini 
partially upheld by the CAS on 11 December 2015, http://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/
Media_Release_Platini_FIFA_1112_final.pdf (access 21 July 2016).
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provisions (if adequately construed) and related case law suffice to provide par-
ties with both lead and liberties. 
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