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Przejaw dzia³alnoci twórczej jako przes³anka
uznania fotografii za utwór
Jak wiadomo, przejaw dzia³alnoci twórczej jest jedn¹ z przes³anek
uznania produktu intelektu za przedmiot prawa autorskiego (utwór).
W praktyce zdiagnozowanie jej istnienia stanowi zadanie, któremu nie zawsze jest w stanie sprostaæ we w³aciwy sposób wielu uczestników obrotu
gospodarczego, a nawet podmiotów rozstrzygaj¹cych spory prawnoautorskie.
Przyczyny takiego stanu rzeczy s¹ bardzo ró¿norodne. Przede wszystkim, jak
s¹dzê, nale¿y wskazaæ na niezbyt szczêliwe, moim zdaniem, niezwykle liberalne, a równoczenie kategoryczne (ostre) rozwi¹zanie normatywne polegaj¹ce na przyjêciu w przepisie art. 1 pr. aut.1, ¿e przy ocenie rezultatów
dzia³alnoci intelektualnej nale¿y uwzglêdniaæ ka¿dy, a wiêc nawet najmniejszy2 przejaw dzia³alnoci twórczej. Kwestiê tê poddam wiêc analizie
w niniejszym opracowaniu, odnosz¹c j¹ do fotografii3.
1 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24,
poz. 83; tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.)  dalej jako pr. aut.
2 Por. D. Soko³owska, Omnis definitio periculosa, czyli kilka uwag o zmianie paradygmatu utworu, [w:] M. Kêpiñski (red.), Zarys prawa w³asnoci intelektualnej, granice prawa autorskiego, Warszawa 2010, s. 1516. Problem ten trafnie i przekonuj¹co przedstawia³ S¹d Apelacyjny w Krakowie w powo³ywanym czêsto w pimiennictwie orzeczeniu z 29 padziernika 1997,
sygn. I ACa 477/97 (B. Gawlik, Dobra osobiste. Zbiór orzeczeñ S¹du Apelacyjnego w Krakowie,
Kraków 1999, s. 262). Tê wypowied przytaczam w ca³oci, gdy¿ bêdê siê do niej odwo³ywa³
w toku dalszych wywodów. S¹d Apelacyjny wskaza³ w niej: O twórczym charakterze pracy autora
mo¿na orzekaæ przede wszystkim na podstawie oceny w³aciwoci, które przys³uguj¹ jego utworowi w porównaniu z innymi produktami intelektualnymi, natomiast odwrócona inferencja, tj.
orzekanie o twórczym charakterze produktu intelektualnego na podstawie swoistych cech jego
powstawania, opiera siê na kryteriach intersubiektywnie niesprawdzalnych i wskutek tego
nieprzydatnych w ocenach prawnych. Cechy procesu powstawania wytworu intelektualnego nie
s¹ wystarczaj¹ce do wyró¿nienia go sporód innych rezultatów pracy intelektualnej, nie wskazuj¹ bowiem na jego swoistoæ (zindywidualizowan¹ postaæ) w stosunku do znanych, uprzednio
wytworzonych produktów intelektualnych. Na gruncie za ocen, które uzasadniaj¹ udzielenie
ochrony prawa autorskiego, nie wszystkie samodzielnie wytworzone produkty intelektualne
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Ustalenie, ¿e mamy do czynienia z przejawem dzia³alnoci twórczej
oznacza w konsekwencji koniecznoæ zakwalifikowania badanego przedmiotu/ rezultatu do kategorii utworów. W rezultacie arcydzie³o i kicz maj¹ tak¹
sam¹ pozycjê w prawie autorskim, a ich twórcy identyczne prawa. Praktyka
dostarcza nam liczne przyk³ady wiadcz¹ce o tym, ¿e przywo³ane tu rozwi¹zanie nawet znawcom stwarza trudn¹ czy wrêcz niepokonaln¹ przeszkodê
w prawid³owym ustaleniu, czy mamy do czynienia z utworem, czy te¿
z innym wytworem intelektualnym nie spe³niaj¹cym przes³anki przejawu
twórczej dzia³alnoci4.
Szczególne miejsce wród licznych sposobów wyra¿ania twórczoci zajmuje fotografia. Od chwili wynalezienia rozwi¹zania pozwalaj¹cego na
utrwalanie, rejestracjê obrazu fotografowanie sta³o siê czynnoci¹ niezwykle
popularn¹, masow¹ i coraz ³atwiej dostêpn¹. Mo¿na bez wiêkszego ryzyka
pomy³ki twierdziæ, ¿e praktycznie ka¿dy cz³owiek w swoim ¿yciu wykona³
wiêcej ni¿ jedn¹ fotografiê. W pimiennictwie przedstawiaj¹cym fotografiê
jako medium wskazuje siê, ¿e z chwil¹ jej okrzepniêcia dostrze¿ono mo¿liwoæ jego wykorzystania w dzia³alnoci twórczej5. Wprawdzie w rozwa¿aniach tych dominuj¹ kwestie relacji sztukanie-sztuka, a wiêc charakterystyczne odwo³ywanie siê do ocen wartociuj¹cych, jednak wskazuje siê, ¿e
koniecznym elementem/pierwiastkiem fotografowania w celu osi¹gniêcia
sztuki jest wiadoma ingerencja w obiektywne utrwalenie obrazu6. Mo¿na
wiêc przyj¹æ, ¿e wspomniana wiadoma ingerencja w znacznym zakresie
oznacza dzia³alnoæ twórcz¹ i wydaje siê byæ narzêdziem przydatnym do
korzystaj¹ z takiej ochrony, lecz tylko takie sporód nich, które wykazuj¹ dostatecznie donios³e
ró¿nice w porównaniu z uprzednio wytworzonymi produktami intelektualnymi. Przes³anka
indywidualnoci utworu jest spe³niona wtedy, gdy elementy jego formy i/lub treci nie s¹
w pe³ni wyznaczone przez uprzednio dane elementy nale¿¹ce do domeny publicznej. Innymi
s³owy oznacza to, i¿ przy kszta³towaniu formy i/lub treci utworu jego twórca wykorzysta³
obszar swobody w wyborze i uporz¹dkowaniu sk³adników utworu. Uzale¿nienie ochrony od
wystêpowania w utworze cechy indywidualnoci nie oznacza, aby cecha ta mia³a przejawiaæ siê
w jakim okrelonym stopniu jej natê¿enia. Tak¿e w razie minimalnego stopnia indywidualnoci dopuszczalne jest kwalifikowanie ujawniaj¹cego tê cechê utworu jako przedmiotu prawa
autorskiego. W zdaniu ostatnim cytowanej tezy dostrzec mo¿na refleks koncepcji kleine Münze
 obejmowania ochron¹ nawet wytworów ujawniaj¹cych nik³y, minimalny wk³ad twórczy. Por.
J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2008, s. 3133.
3 Znacz¹c¹ rolê odgrywa tu tak¿e przenikanie siê potocznego i jurydycznego rozumienia
pojêcia utwór, czêsto zastêpowanego pojêciem dzie³o, co przy wci¹¿ nik³ej wiedzy w zakresie
prawa autorskiego rodzi liczne nieporozumienia.
4 Dotyczy to zw³aszcza historyków sztuki powo³ywanych przez s¹dy na bieg³ych w sprawach
o prawa autorskie, w których przedmiotem sporu by³y wyroby o nik³ej wartoci artystycznej
(obrazy, na których na identyczne t³o naklejano reliefy np. Titanica, wodospadu i m³yna itp.).
5 M.A. Potocka trafnie odnotowuje, ¿e fotografia jest medium nie do koñca »zjedzonym«
przez sztukê, medium, które ci¹gle zajmuje siê wytwarzaniem nie-sztuki. [...] Nie wystarczy
pstrykn¹æ, trzeba mie wiadomoæ (lub intuicjê) powo³ywania sztuki. [...] Robienie fotografii
nie oznacza automatycznego »powo³ywania« sztuki  eadem, Fotografia. Ewolucja medium
sztuki, Wyd. Aletheia, Warszawa 2010, s. 1213.
6 Ibidem, s. 1617 i cytowane tam wypowiedzi innych autorów, np. G. Apollinairea .
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uzyskania diagnozy o istnieniu w badanym stanie faktycznym przejawu takiej dzia³alnoci. Jest oczywiste, ¿e analizowane zagadnienie nie mo¿e byæ
sprowadzone wy³¹cznie do zauwa¿enia owej ingerencji. Jak wiadomo, fotografia utrwala obraz nie ca³ej rzeczywistoci, lecz jedynie jej wybrany lub
przypadkowy fragment. Niekiedy rzeczywistoæ jest tworzona lub aran¿owana, a nastêpnie fotografowana na konkretne zapotrzebowanie (np. prezentacji kreacji mody) w celach informacyjnych czy te¿ reklamowych. W licznych
przypadkach takie modyfikowanie rzeczywistoci dokonywane jest nie przez
fotografa, lecz zupe³nie inne osoby. W takiej sytuacji rodzi siê pytanie, czy
mamy tu do czynienia wy³¹cznie z fotografi¹, czy te¿ kreacja (tworzenie)
dotyczy tylko okrelonego fragmentu rzeczywistoci nastêpnie utrwalonego
fotograficznie, np. w celu zwielokrotniania i rozpowszechniania. Z du¿ym
prawdopodobieñstwem mo¿na przypuszczaæ, ¿e uzyskane w takich okolicznociach fotografie, niezale¿nie od tego, kto je wykona³, bêd¹ wrêcz identyczne,
co najwy¿ej ró¿ni¹c siê w detalach wynikaj¹cych z umiejêtnoci i sprawnoci
technicznej wykonawców7. Usprawiedliwione jest uznanie tych utrwaleñ za
pozbawione cech utworu w rozumieniu prawa autorskiego. Nie mo¿e byæ
bowiem uznany za utwór i objêty ochron¹ prawa autorskiego taki przejaw
ludzkiej aktywnoci umys³owej, któremu brak cech dostatecznie indywidualizuj¹cych, tj. odró¿niaj¹cych go od innych wytworów podobnego rodzaju
i przeznaczenia8.
Siêgaj¹c do praktyki, znajdujemy przyk³ady oczywistych nieporozumieñ
na tle fotografii dokumentuj¹cych wczeniejsz¹ ingerencjê w rzeczywistoæ.
W jednej ze spraw o ochronê praw autorskich9 powodowie, pracownicy redakcji dziennika zatrudnieni tam w charakterze fotoreporterów, wywodzili,
¿e przys³uguj¹ im prawa autorskie do wykonanych przez nich fotografii modelek prezentuj¹cych wyroby futrzarskie. Efekty sesji fotograficznej czêcio7 Zob. orzeczenie SA w Poznaniu z 9 listopada 2006 r., sygn. I ACa, Lex 298567. Por. te¿
wyrok SN z 5 lipca 2002 r., sygn. III CKN 1096/00, OSNC 2003, nr 11, poz. 150 z glos¹
E. Skowroñskiej-Bocian, Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego 2003, nr 8, s. 31.
8 Tak SN w orzeczeniu z 13 stycznia 2006 r., sygn. III CSK 40/05, Wokanda 2006, nr 6,
s. 6. Teza cytowanego orzeczenia sk³ania do odnotowania spostrze¿enia, ¿e podkrelana
w pimiennictwie jako cecha procesu twórczego subiektywna nowoæ utworu (zob. np.
J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2011, s. 25) nie
uwzglêdnia tego, ¿e w jej tle dostrzec nale¿y tak¿e jego nowoæ obiektywn¹. W istniej¹cej
rzeczywistoci przed ka¿dym konkretnym aktem twórczym, którego rezultatem jest wytwór
stanowi¹cy przedmiot prawa autorskiego, nie mo¿emy wskazaæ na jakikolwiek identyczny byt/
fakt bêd¹cy fragmentem ju¿ istniej¹cej rzeczywistoci. Gdyby tak by³o, wówczas okolicznoæ ta
mog³aby stanowiæ argument neguj¹cy nawet nowoæ subiektywn¹ innego produktu intelektu.
W wietle obowi¹zuj¹cego prawa cecha nowoci obiektywnej utworu nie jest jednak donios³a
przy diagnozowaniu przejawów dzia³alnoci twórczej, które przede wszystkim musz¹ byæ kreacjami nowymi subiektywnie.
9 Sprawa, w której reprezentowa³em pozwanego  Ilustrowany Kurier Polski, toczy³a siê
przed S¹dem Okrêgowym w Bydgoszczy w po³owie lat 90. ub. wieku ju¿ w oparciu o ustawê
z 1994 r.
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wo wykorzystane zosta³y przez redakcjê dziennika wed³ug wyboru redaktora
naczelnego, który by³ animatorem tego wydarzenia (sesji), do zilustrowania
publikacji na temat trendów w modzie. Jednak zdecydowana wiêkszoæ trafi³a do archiwum. Po jakim czasie redakcja wykorzysta³a niektóre z nich do
ozdabiania cotygodniowej krzy¿ówki. W trakcie procesu powodowie przyznali, ¿e aran¿acjê wspomnianej sesji przygotowa³a inna osoba, która te¿ decydowa³a o choreografii (poruszaniu siê modelek, wykonywanych przez nie
gestach, mimice, u¿ywanych rekwizytach itp.), natomiast oni sportretowali
modelki za pomoc¹ fotografii. Wywodzili jednak, ¿e s¹ cz³onkami zwi¹zku
fotografików, a ju¿ ta okolicznoæ przes¹dza o tym, ¿e wykonane fotografie s¹
utworami, co oznacza przys³ugiwanie im praw autorskich10. Pozwana redakcja swoj¹ obronê opar³a na kwestionowaniu oceny, ¿e fotografie s¹ utworami
w rozumieniu prawa autorskiego, gdy¿ powodowie wykonali wy³¹cznie czynnoci o charakterze technicznym, choæ wykazali w tym niekwestionowany
profesjonalizm, a nie potrafili wskazaæ ¿adnego elementu w³asnej aktywnoci
przy kszta³towaniu wizerunku fotografowanych modelek11.
W innej sprawie przedmiotem sporu by³o wynagrodzenie za bezprawne
korzystanie z fotografii reklamowych (brendingowych) przedstawiaj¹cych
wêdliny i inne wyroby miêsne pewnego producenta. Powódka, agencja reklamowa, na zamówienie producenta wykona³a znaczn¹ iloæ (ponad kilka tysiêcy) fotografii takich przedmiotów i zezwoli³a na wykorzystanie ich w okrelonym terminie przez zamawiaj¹cego na zasadach podobnych do umowy
licencyjnej. Po up³ywie terminu licencji zamawiaj¹cy móg³ wykupiæ prawa
autorskie maj¹tkowe do wszystkich fotografii udostêpnionych przez agencjê,
tak¿e tych, z których nie skorzysta³, za cenê równ¹ rocznej op³acie licencyjnej. Zamawiaj¹cy odmówi³ zap³aty za prawa autorskie, twierdz¹c, ¿e nie s¹
one utworami w rozumieniu obowi¹zuj¹cej ustawy, gdy¿ nie wykazuj¹ cech
10 W praktyce doæ czêsto spotykam siê z podobnymi argumentami, jakby sama przynale¿noæ do zwi¹zku twórczego oznacza³a, ¿e ka¿dy produkt intelektualny osoby legitymuj¹cej siê
przynale¿noci¹ do takiego zwi¹zku musi byæ uznany za utwór. Por. aktualne tak¿e w obecnym
stanie prawnym orzeczenie SN z 12 marca 1958 r., sygn. II CR 347/57, OSPiKA 1959, poz. 125,
z glos¹ S. Ritermanna.
11 Niestety, nie znam ostatecznego rozstrzygniêcia, jakie zapad³o w tej sprawie. Moim
zdaniem powództwo powinno byæ oddalone, gdy¿ powodowie utrwalali jedynie wizerunki modelek wykreowane przez inn¹ osobê, która decydowa³a tak¿e o aran¿acji przestrzeni, w jakiej
wizerunki te by³y prezentowane. Z przedstawionym przyk³adem koresponduje treæ uzasadnienia wyroku SN z 5 lipca 2002 r. S¹d Najwy¿szy rozstrzygn¹³, ¿e osoba, która przy tworzeniu
obiektu fotograficznego wykonuje tylko czynnoci techniczne obs³ugi sprzêtu fotograficznego
cile wed³ug wskazówek twórcy, nie jest wspó³twórc¹ w rozumieniu art. 9 ustawy z 4 lutego
1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W uzasadnieniu SN podkreli³: w dziedzinie
fotografii nale¿y odró¿niæ przedmiot fotografii, który sam mo¿e byæ dzie³em, i to innego autorstwa, od wykonania nonika tego dzie³a, jakim jest jego fotografia. Mo¿e byæ równie¿ tak, jak
w rozpoznawanej sprawie, ¿e fotografia jest wybranym przez twórcê dzie³a sposobem jego
utrwalenia. [...] Jak w ka¿dym innym przypadku twórczoci, konieczne jest wykazanie istnienia
wk³adu twórczego i indywidualnego wykonawcy fotografii w powstanie koñcowego dzie³a. Wyrok SN z 5 lipca 2002 r., sygn. III CKN 1096/00, OSNC 2003, nr 11, poz. 150.
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wiadcz¹cych o spe³nianiu przes³anek przedmiotów prawa autorskiego. Wywodzi³ z tego faktu absencjê praw autorskich, a wiêc brak uzasadnionej
przyczyny ¿¹danego od niego wiadczenia (zap³aty). Dodatkowo podnosi³, ¿e
w istocie to on okrela³, jak powinien prezentowaæ siê produkt finalny
w zakresie kolorystyki, aran¿acji elementów (napisów, ich usytuowania
w kadrze itp.), które powinny byæ utrwalone, czego wyrazem by³a akceptacja
oczekiwanego rezultatu b¹d te¿ jej brak. Bieg³y powo³any w sprawie odniós³
siê do stawianego mu przez s¹d zadania w sposób rutynowy, tj. stwierdzi³, ¿e
wszystkie oceniane fotografie s¹ utworami autorstwa w³aciciela agencji, albowiem s¹ bardzo dobre technicznie, wykonane z dba³oci¹ o wszystkie
szczegó³y (wiat³o, kadr, ostroæ, kolory itd.). Nie odniós³ siê jednak do tego,
jakie dostrzega w nich elementy twórcze. Nie wzbudzi³a te¿ jego uwagi okolicznoæ, ¿e agencja oferowa³a prawa autorskie do fotografii bez specyfikacji
przedmiotowej, indywidualizuj¹cej je i ró¿nicuj¹cej cenowo12. Zupe³nie natomiast zignorowa³ niekwestionowan¹ przez powoda i potwierdzon¹ zeznaniami wiadków okolicznoæ otrzymywania od zamawiaj¹cego szczegó³owych
wskazówek co do finalnego wygl¹du produktu, do których siê stosowa³ i nie
wnosi³ uwag czy te¿ zastrze¿eñ nawet formalnych/ technicznych. S¹d pierwszej instancji podzieli³ stanowisko bieg³ego i rozstrzygn¹³ sprawê zgodnie
z ¿¹daniem pozwu13. S¹d apelacyjny uzna³ jednak zastrze¿enia pozwanego
i zdecydowa³ o przeprowadzeniu dowodu z opinii innego bieg³ego, który ma
odpowiedzieæ m.in. na pytanie, czy sporód kilkuset fotografii (wybranych
przez zamawiaj¹cego z opisywanej tu sprawy) przedstawiaj¹cych wêdliny
i wyroby miêsne mo¿liwe jest wyodrêbnienie mniejszych zbiorów zbudowanych wed³ug kryterium autorstwa, jeli fotografowane by³y produkty zamawiaj¹cego i udziela³ on wszystkim fotografom identycznych wskazówek oraz
dokonywa³ akceptacji wy³¹cznie wed³ug swoich preferencji.
12 W wyroku SA we Wroc³awiu z 23 czerwca 2008 r., sygn. II ACa 456/08, Orzecznictwo
Apelacji Wroc³awskiej 2008, nr 4, poz. 129 S¹d ten stwierdzi³ m.in., ¿e o wysokoci honorarium
za konkretne dzie³o fotograficzne decyduj¹ walory artystyczne utworu, charakter publikacji,
w której utwór zostanie zamieszczony, dorobek artystyczny autora oraz inne indywidualne
okolicznoci. Odnosz¹c to stanowisko do opisywanej sprawy, a zw³aszcza do faktu ¿¹dania przez
agencjê identycznej ceny za wszystkie fotografie, mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e agencja oferowa³a
sprzeda¿ praw autorskich do pewnego ich zbioru, nawet nie zinwentaryzowanego. wiadczy³oby
to o tym, ¿e w istocie sprzedawa³a zbiór rzeczy, z którymi nabywca, jako w³aciciel, móg³
postêpowaæ zgodnie z przys³uguj¹cym mu monopolem (art. 140 k.c.).
13 Trafnie diagnozuj¹ przyczyny podobnych liberalnych rozstrzygniêæ J. Barta i R. Markiewicz (System prawa prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, wyd. 2, Warszawa 2007, s. 18), wskazuj¹c m.in. na bliskoæ ocenianych przedmiotów do prawdziwych utworów  zw³aszcza co do
procesu twórczego poprzedzaj¹cego ich dokonanie. W przypadku fotografii proces twórczy
podejmowany przez miliardy osób jest z istoty swej banalny, zwykle sprowadza siê wy³¹cznie do
uruchomienia migawki (resztê wykonuje za nas automat czy komputer). W zderzeniu z takim
obrazem ustalenie, ¿e fotograf w procesie fotografowania podejmowa³ skomplikowane czynnoci
techniczne, stanowi usprawiedliwienie do zaniechania g³êbszej analizy i uznania ju¿ na podstawie tej okolicznoci, ¿e rezultat tego procesu jest przedmiotem prawa autorskiego.
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Z jeszcze innym przypadkiem spotka³em siê w jednym z dzienników
francuskich lub angielskich (niestety, nie zapamiêta³em tytu³u). Dotyczy³ on
fotografii wizerunku koniecznej do jakiego dokumentu legitymacyjnego,
a wykonanej w kabinie automatycznej. Sporz¹dzony w ten sposób portret
posiada³ cechy, które pozwala³y postrzegaæ go jako produkt intelektu. Co
wiêcej, zdecydowa³o to o jego wykorzystaniu na ok³adce jakiego czasopisma.
Wówczas po honorarium zg³osi³ siê do wydawcy w³aciciel automatu. Powsta³y w zwi¹zku z tym spór zakoñczy³ siê uznaniem, ¿e autorem portretu by³
sam pozuj¹cy. Takie rozwi¹zanie nie wydaje mi siê zasadne14. Zwykle bowiem pozyskaniem fotografii wizerunku za pomoc¹ automatu rz¹dzi wy³¹cznie przypadek, w którym nie sposób dostrzec jakiegokolwiek elementu procesu twórczego niezbêdnego do obdarzenia jej walorem utworu (przedmiotu
prawa autorskiego). Pewne ró¿nice mo¿na natomiast dostrzec, gdyby ten
sam rezultat zosta³ osi¹gniêty równie¿ automatycznie, lecz z wykorzystaniem tzw. samowyzwalacza. Mo¿liwoæ niezw³ocznego podgl¹du uzyskanego
rezultatu na ekranie aparatu, pozwalaj¹ca na dokonanie korekty sposobu
pozowania, powtarzalnoæ czynnoci i brak nadmiernego popiechu mog¹
mieæ bowiem znaczenie dla zidentyfikowania w takim zdarzeniu faktu dzia³alnoci twórczej. Jeszcze inaczej, jak s¹dzê, nale¿y spojrzeæ na fotografie
uzyskiwane automatycznie metod¹ stop klatka za pomoc¹ jednego lub wielu urz¹dzeñ rejestruj¹cych obraz metod¹ fotograficzn¹. W najprostszym ujêciu tej metody, tj. przy u¿yciu jednego nieruchomego urz¹dzenia, powsta³e
w ten sposób fotografie pozbawione s¹ elementu twórczoci i nie przekraczaj¹ progu kleine Münze. Niemniej jednak mog¹ s³u¿yæ ich sprawcy b¹d innej
osobie do stworzenia utworu (przez dobór, uporz¹dkowanie wed³ug twórczych
kryteriów) np. dydaktycznego, dekoracyjnego itp. W sytuacji rozbudowanej
(wiele urz¹dzeñ rejestruj¹cych obraz) ju¿ sam sposób ulokowania/ rozmieszczenia obiektywów s³u¿yæ mo¿e zamierzeniu twórczemu, którego niezbêdnymi sk³adnikami bêd¹ uzyskane fotografie przedstawiaj¹ce np. tê sam¹ rzeczywistoæ z ró¿nej odleg³oci, perspektywy, pod ró¿nym k¹tem i w innych
owietleniach (w pe³nym s³oñcu, w cieniu itp.). Ka¿da pojedyncza fotografia
nie bêdzie wprawdzie mia³a waloru utworu, jednak ich kompozycja/ aran¿acja mo¿e prowadziæ do osi¹gniêcia fascynuj¹cych efektów twórczych.
Ró¿norodnoæ stanów faktycznych, w których mamy do czynienia z fotografi¹, uniemo¿liwia ich szczegó³owe skatalogowanie. Wydaje siê jednak, ¿e
w procesie diagnozowania ich twórczego charakteru drugorzêdne znaczenie
maj¹ czynnoci techniczne towarzysz¹ce fotografowaniu, niezale¿nie od ich
14 Moim zdaniem w opisywanym przypadku, niezale¿nie od walorów artystycznych portretu/wizerunku, nie spe³nia³ on przes³anki utworu ze wzglêdu na absencjê choæby minimalnego
przejawu twórczoci. Kazus wydawa³ mi siê na tyle interesuj¹cy, ¿e mimo braku precyzyjnych
danych bibliograficznych zdecydowa³em siê na jego przytoczenie.
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poziomu, we wszystkich przypadkach, w których chodzi o mo¿liwie najwierniejsze utrwalenie/ sportretowanie fragmentu rzeczywistoci bez jakiejkolwiek w ni¹ ingerencji. Je¿eli jednak fotograf korzysta ze rodków technicznych w celu jej zmodyfikowania/ skorygowania, np. operuj¹c odpowiednio
wiat³em dla osi¹gniêcia zamierzonego efektu twórczego, wówczas dokonywane przez niego wybory przestaj¹ byæ obojêtne. Gdyby bowiem odzwierciedla³y one jego osobowoæ i stanowi³y w³asn¹ twórczoæ intelektualn¹, nale¿a³oby przyj¹æ, ¿e uzyskana w ten sposób fotografia stanowi przedmiot prawa
autorskiego15.
Przedstawiony wy¿ej przyk³ad weryfikuje pozytywnie wspominan¹ w pimiennictwie tzw. twórczoæ paraleln¹, która w pewnych okolicznociach
mo¿e prowadziæ do identycznych/ bliniaczych rezultatów, skoro dwóch ró¿nych fotografów niezale¿nie od siebie, maj¹c wiadomoæ mo¿liwego efektu,
wyobra¿a sobie przedstawienie wizerunku znanego obiektu architektonicznego w sposób odbiegaj¹cy od rzeczywistoci, celowo wykorzystuj¹c zamierzon¹
ingerencjê wiat³em, która jest identyczna w obu przypadkach16. Zastosowane wiat³o jest tutaj rodkiem technicznym, narzêdziem do osi¹gniêcia efektu
twórczego. Jego w³aciwoci fizyczne nie podlegaj¹ zmianom, mo¿na jedynie
manipulowaæ parametrami natê¿enia, k¹ta padania, miejsca ustawienia ród³a emisji, rodzaju emitora itd. Szansa na identyczny wybór obiektu, identyczne owietlenie itp. jest nieco irracjonalna, jednak mo¿liwa.
Poza podstawowym obszarem zainteresowania nale¿y umieciæ wszystkie fotografie rejestruj¹ce aran¿acje fragmentów rzeczywistoci, archiwizuj¹ce rozmaite przedmioty, obiekty sztuki, utwory plastyczne, rzeby itp. Mog¹
one pe³niæ rolê noników fizycznych utworów, co w wielu przypadkach ma
donios³e znaczenie przede wszystkim ze wzglêdu na efemerycznoæ/krótkotrwa³oæ ustaleñ17. Sama fotografia nie jest wówczas utworem18, lecz jedynie
15 Por. pkt 16 preambu³y dyrektywy 2006/116 /WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw
pokrewnych (Dz. Urz.WE L 372 z 27 grudnia 2006 r., s. 12).
16 Na temat cech twórczoci i indywidualnoci oraz twórczoci paralelnej zob. J. Barta,
R. Markiewicz, Prawo autorskie (2008), s. 2731 oraz cytowane tam pimiennictwo i orzecznictwo; idem, Prawo autorskie... (2011), s. 2427; idem, Prawo autorskie. Komentarz, s. 2426.
Moim zdaniem okrelenie twórczoæ paralelna zawiera w sobie sprzecznoæ logiczn¹. Jeli
wytwór intelektu jest twórczy i statystycznie niepowtarzalny, to inny paralelny musi ujawniaæ
niepowtarzaln¹ osobowoæ swojego twórcy. Zwykle odnaleæ j¹ mo¿na w sposobie ekspresji,
w formie. Por. L. Jaworski, Utwór jako przedmiot prawa autorskiego, Monitor Prawniczy
2009, nr 6, s. 320323.
17 Por. orzeczenie SN z 25 kwietnia 1973 r., sygn. I CR 91/73, OSN 1974, nr 3, poz. 50
 uznaj¹ce za utwór kompozycjê z kwiatów. O istnieniu tego utworu w obiegu spo³ecznym
zdecydowa³o jego utrwalenie za pomoc¹ fotografii, albowiem jego naturalny nonik fizyczny
z przyczyn oczywistych uleg³ degradacji. Tak samo mo¿na kwalifikowaæ utrwalenia spontanicznych ustaleñ uk³adów choreograficznych, ukszta³towañ przestrzeni z wykorzystaniem grupy
osób czy przedmiotów, których w identyczny sposób nie da siê powtórzyæ.
18 Por. powo³any ju¿ wyrok SN z 5 lipca 2002, sygn. III CKN 1096/00.
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rzecz¹ uzyskan¹ niekiedy z zastosowaniem wyrafinowanych rodków technicznych. Gdyby jednak interwencja fotografa w utrwalany fragment rzeczywistoci mia³a na ni¹ twórczy wp³yw, pojawi³aby siê kwestia wspó³twórczoci
 tym wyraniejsza, im wiêcej swobody, za wiedz¹ i zgod¹ autora aran¿acji
rzeczywistoci, mia³by fotograf. W konsekwencji taka fotografia mog³aby byæ
zdiagnozowana jako przedmiot prawa autorskiego, trac¹c walor utrwalenia/
nonika fizycznego, którego wspó³twórcami s¹ aran¿er fragmentu rzeczywistoci i fotograf. Wydaje siê, ¿e niekiedy wrêcz takie w³anie mo¿e byæ za³o¿enie twórcze tych osób.
Na przeciwleg³ym krañcu odcinka mieszcz¹cego wszystkie rodzaje fotografii umieciæ trzeba te, które stanowi¹ samodzieln¹ ingerencjê fotografa
w rzeczywistoæ. Nastêpuje ona przed utrwaleniem, w jego trakcie (z wykorzystaniem pozwalaj¹cych na to rodków technicznych) b¹d po (manipuluj¹c
materia³em fotograficznym w celu nadania mu zamierzonego wygl¹du). Rezultat pierwszej z wyró¿nionych sytuacji nie poddaje siê ocenie jako przedmiot
prawa autorskiego, stanowi¹c utrwalenie rzeczywistoci (pod warunkiem, ¿e
dokonana przez fotografa aran¿acja rzeczywistoci spe³nia przes³anki utworu). Pozosta³e dwie wykazuj¹ zdolnoæ diagnozowania, a zatem usprawiedliwiona jest ich ocena pod k¹tem istnienia w nich przejawu dzia³alnoci
twórczej o indywidualnym charakterze.
Przedstawione tu obserwacje pozwalaj¹ na sformu³owanie wniosku
o znaczeniu ogólnym  dla diagnozy o istnieniu b¹d nie przejawu dzia³alnoci twórczej w wykonanej fotografii niezbêdne jest ustalenie, ¿e zosta³a ona
stworzona/ powsta³a w wyniku aran¿acji fragmentu rzeczywistoci (ingerencji w rzeczywistoæ) dokonanej przez fotografa. Jak bowiem wskaza³ to S¹d
Najwy¿szy, w dziedzinie fotografii nale¿y odró¿niæ przedmiot fotografii, który
sam mo¿e byæ dzie³em i to innego autorstwa, od wykonania nonika tego
dzie³a, jakim jest jego fotografia. Mo¿e byæ tak, ¿e jest ona wybranym przez
twórcê dzie³a sposobem jego utrwalenia. Jednak¿e, jak w ka¿dym innym
przypadku twórczoci, konieczne jest wykazanie wk³adu twórczego i indywidualnego wykonawcy fotografii w powstaniu koñcowego dzie³a (okrelonego
w niniejszym artykule ingerencj¹ w rzeczywistoæ19). Stwierdzenie absencji
takiego zdarzenia zamyka drogê do dalszego postêpowania. W przeciwnym
19 Por. wyrok SA w Warszawie z 5 lipca 1995 r., sygn. I ACr 453/95, cyt. za A. Korpa³a,
Prawo autorskie. Orzecznictwo, Warszawa 2010, s. 80: Przeciwstawieniem dzia³alnoci technicznej jest taka dzia³alnoæ maj¹ca na celu osi¹gniêcia okrelonego rezultatu, którego co
najmniej niektóre elementy nie mog¹ byæ w ca³oci przewidziane, jako ¿e s¹ pozostawione
osobistemu ujêciu (interpretacji, wizji) wykonuj¹cego ten rezultat. W wypadku dzia³ania twórczego mamy do czynienia z sytuacj¹, w której niezale¿nie od pewnych wymogów z góry postawionych twórcy i których spe³nienie ma znaczenie dla uznania, czy obowi¹zek zosta³ wykonany
nale¿ycie, w ostatecznym rezultacie zawarte s¹ elementy, których kszta³t zale¿y od osobistego
ujêcia i jedynie w tym zakresie mo¿na mówiæ o twórczoci.... Zob. te¿ wyrok SN z 10 maja 1976 r.,
sygn. IV CR 127/ 76, OSNCP 1977, nr 4, poz. 69.

Przejaw dzia³alnoci twórczej jako przes³anka uznania fotografii za utwór

13

razie znajd¹ zastosowanie kryteria ustawowe (art. 1 pr. aut.) wsparte stale
wzbogacan¹ twórczo ich wyk³adni¹ dokonywan¹ w pimiennictwie i orzecznictwie20.
Kszta³towanie sfotografowanego fragmentu rzeczywistoci w celu osi¹gniêcia efektu twórczego mo¿e byæ dokonywane na uzyskanym ju¿ materiale
fotograficznym za pomoc¹ zabiegów chemicznych21 czy te¿ komputerowych.
Wówczas ocenie, czy mamy do czynienia z przejawem dzia³alnoci twórczej
o indywidualnym charakterze, podlegaæ bêdzie rezultat tych dzia³añ. Je¿eli
jednak obróbce tej zostanie poddana fotografia bêd¹ca nonikiem fizycznym
utrwalonego za jej pomoc¹ utworu, nale¿y takie czynnoci diagnozowaæ jako
opracowanie cudzego dzie³a ze wszelkimi tego konsekwencjami (co do autorstwa opracowania oraz wykonywania autorskich praw zale¿nych). W razie,
gdy fotografia stanowi nonik fizyczny utworu efemerycznego (np. kompozycji z kwiatów), dokonywanie jej modyfikacji mo¿e niekiedy groziæ naruszeniem integralnoci utworu macierzystego. Kwestie z tym zwi¹zane nie
mieszcz¹ siê jednak bezporednio w obszarze merytorycznym niniejszego
opracowania.

20 Por. uzasadnienie powo³anego ju¿ wyroku SN z 5 lipca 2002 r., sygn. III CKN 1096/00.
S¹d Najwy¿szy nie unikn¹³ jednak pewnego uproszczenia i wartociowania, wywodz¹c, i¿:
przyjmuje siê, ¿e za »twórczoæ« w rozumieniu art. 1 ust. 1 pr. aut. mo¿na uznaæ w dziedzinie
fotografii artystycznej [podkrelenie moje  J.A.P.] wiadomy wybór momentu fotografowania, punktu widzenia, kompozycji obrazu (kadrowania), owietlenia, ustalenia g³êbi, ostroci
i perspektywy, zastosowania efektów specjalnych oraz zabiegi do nadania fotografii okrelonego
charakteru, elementy te bowiem nadaj¹ fotografii indywidualne piêtno, konieczne do uznania
istnienia utworu w rozumieniu Prawa autorskiego. Moim zdaniem wiêkszoæ tych zachowañ
ma charakter czysto techniczny i powtarzalny w profesjonalnym wykonywaniu fotografii. Dlatego te¿, je¿eli istnieje taka sposobnoæ, w razie w¹tpliwoci co do przyczyn/ motywów zastosowania takich w³anie, a nie innych zabiegów technicznych nale¿a³oby wys³uchaæ, co ma do powiedzenia na ten temat sam fotograf. Mo¿na siê zgodziæ w twórcz¹ rol¹/ funkcj¹ wymienianych
w cytowanym orzeczeniu zabiegów technicznych, gdy np. s¹ one niezbêdne do przedstawienia
fotografi¹ stanów emocjonalnych (smutku, nostalgii, radoci, szczêcia, prze¿yæ estetycznych
itp.). Retrospekcja dokonywana przez perceptora mo¿e byæ bowiem zawodna, zw³aszcza gdy
analizuje on fotografiê w oparciu o w³asne wyobra¿enia i warsztat zawodowy. Oczywicie uzyskana od fotografa samoocena powinna byæ przez niego uzasadniona wskazaniem, dlaczego
uwa¿a on wykonan¹ przez siebie fotografiê za utwór i weryfikowana w oparciu o akceptowane
w tej dziedzinie twórczoci kanony. Zob. orzeczenie SN z 12 marca 1958, sygn. II CR 347/57,
OSPiKA 1959, nr 5, poz. 125.
21 Por. wyrok SA w Warszawie z 6 lutego 2007 r., sygn. I ACa 735/06 (niepubl.) cyt. za
A. Korpa³a, op. cit., s. 29. S¹d Apelacyjny w uzasadnieniu powo³anego orzeczenia wskaza³, ¿e
o uznaniu fotografii za utwór przes¹dza³o m.in. poddanie jej obróbce chemicznej.
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Summary
Manifestation of creative activity as a condition for the recognition
of photography as an object of copyright
Key words: photography, when is it a result of creative activity.

Polish copyright depends classification of intellect result as a creation
(subject of copyright) from evidence that this creation is manifestation of the
creative activity with individual character. In article author considers an
issue of diagnosing presence of that creative activity in situation when tested
object is a photography, noting of its practical significance because of universality of photographing. By qualifying phoptographs, author distinguish those, which are method of fixing facts, creations, and those which are an image
of a fragment of reality, and another type, which are an intentional inference
in reality. Those last ones form a group, in which is possilbe to diagnose of
a creative acticities presence. This diagnosis is based on a statutory criterias,
precised by doctrine and judicature. In article there are cited many of judgments related with presented material.
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Prywatne ubezpieczenia zdrowotne szans¹
na poprawê sytuacji pacjenta czy obaw¹
przed jej pogorszeniem?
Wstêp
W sytuacji ci¹g³ych ograniczeñ finansowych zwi¹zanych z organizacj¹
wiadczeñ opieki zdrowotnej coraz bardziej aktualna staje siê kwestia dodatkowych ubezpieczeñ zdrowotnych. W zwi¹zku z tym, ¿e limitowanie wiadczeñ zdrowotnych przys³uguj¹cych pacjentom w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego jest po prostu faktem, coraz wiêcej osób decyduje siê
na skorzystanie z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, wykupuje ró¿nego
rodzaju abonamenty na wiadczenia opieki zdrowotnej, a tak¿e korzysta
z prywatnej s³u¿by zdrowia. Taka praktyka wyranie wskazuje na potrzebê
uzdrowienia istniej¹cej sytuacji. Z jednej strony trzeba zauwa¿yæ, i¿ deklarowanym celem wprowadzenia pozytywnego koszyka wiadczeñ gwarantowanych by³o stworzenie warunków do rozwoju ubezpieczeñ prywatnych1. Z drugiej natomiast strony nie sposób pomin¹æ faktu, i¿ aktualnie obserwowany
jest sta³y wzrost korzystania z prywatnie op³acanych wiadczeñ, a tak¿e
silny rozwój systemu op³at z góry (abonamentów). Wzrost intensywnoci
korzystania z opieki przez posiadaczy abonamentów wyranie wskazuje, i¿
opieka zdrowotna finansowana ze rodków publicznych nie daje poczucia
bezpieczeñstwa w sytuacji choroby2 . Powy¿sze powoduje, i¿  jak podaj¹
statystyki  pacjenci wydaj¹ oko³o 30 mld na prywatne wiadczenia zdrowotne. Z tej kwoty 16 mld to wydatki przeznaczane na leki, 12 mld bezporednio
wydawane jest na us³ugi zdrowotne, 2 mld na abonamenty i oko³o 200 mln
na prywatne ubezpieczenia zdrowotne3. Planuj¹c wprowadzenie na szerok¹
1 M. Balicki, Koszyk wiadczeñ gwarantowanych  nowe regulacje, Prawo i Medycyna
2009, nr 3, s. 13.
2 K. Tymowska, Zasady finansowania a dostêpnoæ, Prawo i Medycyna 1999, nr 4, s. 88.
3 W. Su³kowska (red.), Ubezpieczenia gospodarcze i spo³eczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 159.
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skalê prywatnych ubezpieczeñ zdrowotnych, zak³ada siê, ¿e chocia¿ czêæ tej
kwoty bêdzie mog³a zasiliæ placówki ochrony zdrowia4. Wstêpne kalkulacje
przewiduj¹, ¿e bud¿et publicznej s³u¿by zdrowia zwiêkszy siê o 15 mld5.
W zwi¹zku z powy¿szym w ostatnim czasie na nowo rozgorza³y dyskusje na
temat projektu ustawy wprowadzaj¹cej system dobrowolnych ubezpieczeñ
zdrowotnych. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie proponowanych
rozwi¹zañ i analiza ewentualnych skutków ich wprowadzenia.

Ograniczony dostêp do wiadczeñ opieki zdrowotnej
realizowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego
Od momentu przeprowadzenia reformy systemu opieki zdrowotnej, która
zosta³a wdro¿ona na prze³omie 1998 i 1999 r., pocz¹tkowo kasy chorych,
a obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia boryka siê z problemami finansowymi,
które nie pozwalaj¹ na nale¿yte wywi¹zanie siê z obowi¹zku zapewnienia
ubezpieczonym wiadczeñ okrelonych ustaw¹. Równy dostêp do tych¿e
wiadczeñ zapewnia w art. 68 Konstytucja RP6, wskazuj¹c jednoczenie, i¿
ewentualne ograniczenia mog¹ wynikaæ z ustawy. Tym samym mamy odes³anie do ustawodawstwa zwyk³ego, które winno regulowaæ w sposób szczegó³owy wszelkie kwestie zwi¹zane z organizacj¹ wiadczeñ opieki zdrowotnej,
a przede wszystkim wskazywaæ katalog tzw. wiadczeñ gwarantowanych7.
Do momentu wprowadzenia tzw. koszyka wiadczeñ gwarantowanych pacjentowi nie przys³ugiwa³o roszczenie o wiadczenie opieki zdrowotnej8.
Wprowadzenie w 2009 r. koszyka wiadczeñ gwarantowanych nie zmieni³o
sytuacji pacjenta, bior¹c pod uwagê dostêp do wiadczeñ ujêtych w tym
koszyku. Wiadomo bowiem, ¿e tak jak dotychczas, równie¿ obecnie  pod
rz¹dami ustawy o wiadczeniach zdrowotnych finansowanych ze rodków
publicznych9  NFZ ma ograniczone rodki finansowe, które mo¿e przeznaczyæ na kontraktowanie wiadczeñ opieki zdrowotnej, a z faktu niedofinan4
5
6

Np. Gazeta Prawna nr 94 (2470) z 1517 maja 2009 r., s. 6.
W. Su³kowska (red.), op. cit., s. 159.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483
z pón. zm.).
7 T. Mróz (red.), Uwarunkowania prawne, ekonomiczne i socjologiczne funkcjonowania
wybranych systemów ochrony zdrowia, Bia³ystok 2011, s. 7090.
8 Zgodnie z wyrokiem S¹du Apelacyjnego w Poznaniu (I ACa 1266/05, LEX 214245), art. 68
Konstytucji przyznaje wprawdzie w ust. 1 prawo do ochrony zdrowia, a w ust. 2 prawo równego
dostêpu w granicach okrelonych ustawami do wiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanej ze
rodków publicznych, ale w dalszych ustêpach wyra¿a jedynie zasady polityki pañstwa, które
z istoty swej nie mog¹ byæ ród³em bezporednich roszczeñ jednostki (art. 81 Konstytucji).
9 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach zdrowotnych finansowanych ze
rodków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z pón. zm.)  dalej jako u.p.u.z.
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sowania wynikaj¹ dalsze konsekwencje, poza brakiem stabilnoci finansowej
systemu, m.in. faktyczne ograniczenie dostêpu do wiadczeñ zdrowotnych
oraz niemo¿noæ zapewnienia ich odpowiedniej jakoci10. Dlatego te¿ trzeba
w tym momencie zwróciæ uwagê na kwestiê równoci wobec prawa i zastanowiæ siê, jak powinna byæ ona rozumiana. W wyroku NSA z dnia 14 marca
2006 r. wskazane zosta³o, ¿e konstytucyjna zasada równoci wobec prawa
nie mo¿e byæ rozumiana jako wartoæ bezwzglêdna. Jej granice wyznaczaj¹
te¿ inne zasady konstytucyjne oraz przepisy szczególne. O naruszeniu konstytucyjnej zasady mo¿na mówiæ, gdy w to¿samej sytuacji ró¿nicuje siê prawa jednostki11.
W innym wyroku czytamy, i¿ równoæ wobec prawa nale¿y rozumieæ
tak, ¿e wszystkie podmioty charakteryzuj¹ce siê dan¹ cech¹ istotn¹ w stopniu równym maj¹ byæ traktowane równo, a wiêc wed³ug jednakowej miary,
bez zró¿nicowañ dyskryminuj¹cych czy te¿ faworyzuj¹cych. Jeli okrelona
norma prawna traktuje odmiennie adresatów, którzy odznaczaj¹ siê okrelon¹ cech¹ wspóln¹, wówczas mamy do czynienia z odstêpstwem od zasady
równoci. Odstêpstwo takie nie jest to¿same z naruszeniem art. 32 Konstytucji. Niezbêdna staje siê wówczas ocena przyjêtego kryterium zró¿nicowania.
Równoæ wobec prawa to tak¿e zasadnoæ wybrania takiego, a nie innego
kryterium ró¿nicowania podmiotów prawa12.
Wskazane ujêcia równoci wobec prawa pokazuj¹, i¿ ró¿ne traktowanie
pacjentów bez ustalenia wyranych kryteriów takiego ró¿nicowania nie powinno mieæ miejsca. Wiadomo jednak, ¿e wczeniej kasy chorych, a obecnie
NFZ ka¿dego roku boryka siê z problemami finansowymi, które uniemo¿liwiaj¹ zakontraktowanie wiadczeñ na takim poziomie, jaki zapewni³by dostêp do tych¿e wiadczeñ wszystkim ubezpieczonym, którzy bêd¹ ich potrzebowaæ. Wi¹¿e siê to z limitowaniem wiadczeñ opieki zdrowotnej, co
najczêciej wyra¿a siê w tym, ¿e pacjent znajduj¹cy siê w podobnej sytuacji,
ale choruj¹cy np. pod koniec roku, kiedy skoñczy³y siê limity na zakontraktowane wiadczenia, nie bêdzie móg³ z nich skorzystaæ, w przeciwieñstwie do
pacjenta choruj¹cego np. na pocz¹tku roku, kiedy zawarte kontrakty dopiero
zaczyna³y obowi¹zywaæ13.
Przedstawiona bardzo skrótowo sytuacja wp³ywa na to, ¿e z uwagi na
ograniczony dostêp do wiadczeñ opieki zdrowotnej w ramach powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego coraz czêciej pacjenci korzystaj¹ z prywatnej
s³u¿by zdrowia oraz wykupuj¹ prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Prywat10 K. Policha, B. Wojno, Aktualne problemy prywatnych ubezpieczeñ zdrowotnych, Prawo
Asekuracyjne 2008, nr 1, s. 2425.
11 Wyrok NSA Warszawa, sygn. I OSK 67/06, LEX nr 198281.
12 Wyrok WSA, sygn. VI SA/WA 616/05, LEX nr 190562.
13 Szerzej A. Kowalska, Limitowanie us³ug medycznych w aspekcie równego dostêpu do
wiadczeñ zdrowotnych, [w:] Prawo do ¿ycia a jakoæ ¿ycia w wielokulturowej Europie, Materia³y
V Miêdzynarodowej Konferencji Praw Cz³owieka, Olsztyn, 3031 maja 2005 r., t. 1, s. 252258.
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ne ubezpieczenia zdrowotne nosz¹ tak¿e nazwê komercyjnych, rynkowych
lub dobrowolnych. Wszystkie te nazwy wskazuj¹ na naturalny charakter
relacji miêdzy kupuj¹cymi i sprzedaj¹cymi szczególny »towar«, jakim jest
sensu largo ubezpieczenie od ryzyka koniecznoci ponoszenia wydatków na
zaspokojenie potrzeb zdrowotnych14.

Ró¿ne koncepcje prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego
Przeprowadzaj¹c reformê systemu opieki zdrowotnej, od samego pocz¹tku brano pod uwagê mo¿liwoæ realizowania wiadczeñ zdrowotnych poza
strukturami ówczenie dzia³aj¹cych kas chorych. Ju¿ ustawa o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym15 przewidywa³a mo¿liwoæ nie tylko wolnego wyboru kasy chorych (art. 69a.1. u.p.u.z.), ale tak¿e innej instytucji ubezpieczenia. Proponowane wówczas rozwi¹zanie (mimo ¿e nie zosta³o zrealizowane)
przez ca³y czas nadal jest aktualne. Wi¹¿e siê to przede wszystkim z tym, ¿e
ubezpieczeni, czyli potencjalni pacjenci, bardzo czêsto znajduj¹ siê w sytuacji, kiedy w razie koniecznoci skorzystania ze wiadczenia zdrowotnego
z ró¿nych powodów (o czym by³a mowa) zostaj¹ takiej mo¿liwoci pozbawieni. To wp³ywa m.in. na decyzjê o skorzystaniu z tych¿e wiadczeñ poza
systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Sytuacja powy¿sza nie
zosta³a jednak do tej pory ustawowo uregulowana. Wiadomo jednak, i¿ mimo
braku regulacji prawnej, ju¿ teraz wiele podmiotów wiadcz¹cych us³ugi
ubezpieczeniowe proponuje prywatne ubezpieczenia zdrowotne, które ciesz¹
siê zainteresowaniem16. W zwi¹zku z powy¿szym wielokrotnie ju¿ podejmowano próby usankcjonowania takiej sytuacji i przedstawiano ró¿ne propozycje ujêcia prywatnych ubezpieczeñ zdrowotnych.
Jedna z nich, zaproponowana przez Polsk¹ Izbê Ubezpieczeñ, zak³ada, ¿e
fundamentalnym elementem proponowanych zmian jest mo¿liwoæ wyboru
miêdzy systemem publicznym oraz prywatnym i w zwi¹zku z tym powstanie
Prywatnych Funduszy Zdrowia (PFZ) tworzonych przez zak³ady ubezpieczeñ
dzia³u II z licencj¹ na dzia³alnoæ w grupie 217. Istot¹ takiego rozwi¹zania
14 E. Nojszewska (red.), System ochrony zdrowia. Problemy i mo¿liwoci ich rozwi¹zañ,
Warszawa 2011, s. 690591.
15 Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. nr 28,
poz. 153 z pón. zm.).
16 Pomimo kryzysu gospodarczego sektor ubezpieczeñ zdrowotnych w Europie wykazuje
tendencjê wzrostow¹, co jest zwi¹zane z systematycznie zwiêkszaj¹cym siê popytem na wiadczenia z zakresu ochrony zdrowia. Stopniowo wzrasta te¿ udzia³u podmiotów wyspecjalizowanych
(tj. takich, w przypadku których prywatne ubezpieczenia zdrowotne stanowi¹ ponad 50% prowadzonej przez nie dzia³alnoci ubezpieczeniowej). Szerzej: W. Su³kowska (red.), op. cit., s. 149151.
17 J. Owoc, Koncepcja budowy systemu prywatnych ubezpieczeñ zdrowotnych wed³ug Polskiej Izby Ubezpieczeñ, Wiadomoci Ubezpieczeniowe 2008, nr 12, s. 64.
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jest to, ¿e osoba, która decydowa³aby siê na wyjcie z systemu publicznego,
zabiera³aby ze sob¹ tak¿e czêæ sk³adki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, która bezporednio mia³aby trafiæ do Prywatnego Funduszu Zdrowia
od Zak³adu Ubezpieczeñ Zdrowotnych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Zdrowotnego. Ta czêæ sk³adki, okrelana jako stawka kawitacyjna, by³aby
nominaln¹ kwot¹ niezale¿n¹ od zarobków ubezpieczonego, a tylko pozostawa³aby w relacji do jego wieku i p³ci. Drugim natomiast elementem proponowanej konstrukcji prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego by³aby sk³adka
dodatkowa, któr¹ p³aci³by sam ubezpieczony. Jej wysokoæ zale¿a³aby od
standardu polisy i zakresu proponowanej ochrony, przy czym ten zakres
w ¿adnym wypadku nie móg³by byæ mniejszy ni¿ w systemie publicznym.
Z tego wynika, i¿ Prywatny Fundusz Zdrowia obejmowa³by ubezpieczonego
kompleksow¹ ochron¹ równ¹ b¹d wiêksz¹ ni¿ w systemie publicznym,
z uwzglêdnieniem refundacji leków. W sk³ad tej kompleksowej opieki medycznej wesz³yby nastêpuj¹ce elementy, które w sumie stanowi¹ 91% wydawanych przez NFZ pieniêdzy: podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjne
wiadczenia specjalistyczne, lecznictwo szpitalne, refundacja cen leków, opieka psychiatryczna i leczenie uzale¿nieñ, rehabilitacja lecznicza, lecznictwo
uzdrowiskowe, profilaktyka oraz zaopatrzenie w sprzêt ortopedyczny, rodki
pomocnicze i lecznicze rodki techniczne. W systemie publicznym nadal pozosta³oby ratownictwo medyczne, procedury wysokospecjalistyczne, czêæ drogich procedur diagnostycznych i programy lekowe. Wa¿ne jest, i¿ wysokoæ
sk³adki dodatkowej nie by³aby uzale¿niona od stanu zdrowia, tym samym
osoby w jednym wieku i tej samej p³ci p³aci³yby zawsze tak¹ sam¹ sk³adkê
dodatkow¹18.
Projekt powy¿szy wychodzi naprzeciw polityce rodzinnej, zak³adaj¹c dop³aty do sk³adki dodatkowej, ponoszonej przez ubezpieczonego, dla rodzin
wielodzietnych. Realizacja wygl¹da³aby w ten sposób, i¿ przy minimum trójce
dzieci przys³ugiwa³aby dop³ata z bud¿etu pañstwa na ka¿de dziecko. Za³o¿ono równie¿ mo¿liwoæ przeznaczenia na ubezpieczenie rodków pochodz¹cych
z Zak³adowego Funduszu wiadczeñ Socjalnych. Zdaniem pomys³odawców
przedstawione rozwi¹zanie doprowadzi³oby do zwiêkszenia rodków w systemie bez koniecznoci podnoszenia sk³adki na powszechne ubezpieczenie,
a tak¿e spowodowa³oby optymalizacjê liczby wiadczeñ, tzn. dostosowanie jej
do realnych potrzeb. W konsekwencji proponowanych zmian powinno tak¿e
dojæ do poprawy organizacji dostarczania wiadczeñ zdrowotnych, wzrostu
efektywnoci i racjonalizacji systemu, a zabiegaj¹cy o wielu p³atników publiczni i prywatni wiadczeniodawcy zmuszeni byliby podnosiæ jakoæ us³ug.
Zarz¹dzanie sk³adk¹ przez ubezpieczycieli pozwoli³oby na uszczelnienie systemu, monitoring liczby udzielanych wiadczeñ oraz zarz¹dzanie kolejk¹ na
18

Ibidem, s. 6465.
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poziomie p³atnika (kierowanie ubezpieczonych tam, gdzie dane wiadczenie
jest najszybciej dostêpne)19.
Przedstawione rozwi¹zanie wyranie wskazuje, i¿ proponowane prywatne ubezpieczenia zdrowotne mia³yby mieæ charakter masowy i jednoczenie
by³yby powi¹zane z systemem publicznym. Propozycja Polskiej Izby Ubezpieczeñ mocno podkrela element konkurencji pomiêdzy PFZ (ubezpieczycielami) jako konsekwencjê przyjêcia zasady swobody wyboru ubezpieczyciela.
Zak³ada tak¿e przyjêcie zasady, ¿e PFZ nie mo¿e odmówiæ zawarcia ubezpieczenia20.
Inny pomys³ rozwi¹zania kwestii prywatnych ubezpieczeñ przedstawiony
zosta³ w styczniu 2008 r. w formie projektu ustawy o dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, który zak³ada³ dodatkowe ubezpieczenie
zdrowotne (bêd¹ce dodatkiem do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego)
maj¹ce mieæ istotny wp³yw na kszta³t i funkcjonowanie ca³oci ochrony zdrowia. To dobrowolne i komercyjne ubezpieczenie mia³o podlegaæ merytorycznej kontroli pod wzglêdem legalnoci, rzetelnoci i celowoci ze strony nowego Urzêdu Nadzoru Ubezpieczeñ Zdrowotnych (UNUZ), który kontrolowa³by
równie¿ powszechne ubezpieczenie zdrowotne (dotychczas obowi¹zuj¹ce
przepisy o nadzorze w ustawie dotycz¹cej powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego mia³y byæ uchylone). Nowy urz¹d mia³ stan¹æ na stra¿y indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta, w czym uwydatnia siê publiczny charakter
opieki zdrowotnej.
Projekt ustawy zak³ada³ dwa dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne: suplementarne oraz komplementarne. Ubezpieczenie suplementarne mia³o
obejmowaæ dobrowolne dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, w ramach którego zak³ad ubezpieczeñ mia³ zapewniæ ubezpieczonemu dostêp do gwarantowanych wiadczeñ opieki zdrowotnej, z których korzystania ubezpieczony
zrzek³ siê na zasadach okrelonych w ustawie. Nale¿y podkreliæ, i¿ to ubezpieczenie nie jest wiêc ubezpieczeniem opcjonalnym (na zasadzie opt out),
okrelanym jako alternatywne, polegaj¹cym na dopuszczeniu wyboru prywatnego ubezpieczenia21. Projekt przewidywa³, ¿e dziêki ubezpieczeniu suplementarnemu m.in. mo¿na by³oby byæ operowanym w wybranym przez
siebie terminie czy mieæ pokój o wy¿szym standardzie. Pacjent móg³by tak¿e
wybraæ lekarza, który bêdzie go leczy³, dodatkow¹ opiekê pielêgniarsk¹, pokryæ koszty wiadczeñ nie tylko szpitalnych, ale równie¿ badañ diagnostycznych czy leczenia stomatologicznego lub wizyt u specjalisty. W przypadku
ubezpieczeñ komplementarnych zak³ad ubezpieczeñ mia³ natomiast zapewniæ ubezpieczonemu dostêp do niegwarantowanych wiadczeñ opieki zdro19
20
21

Ibidem, s. 66.
K. Policha, B. Wojno, op. cit., s. 25.
J. Joñczyk, Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne
2008, nr 4, s. 3.
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wotnej lub sfinansowanie czêci kosztów wiadczeñ czêciowo gwarantowanych, na zasadach okrelonych w ustawie. Ubezpieczenie komplementarne
mia³o byæ tañsze, a w jego ramach pacjent m.in. móg³by mieæ wykonane
wiadczenie medyczne inn¹ metod¹ ni¿ ta, która jest op³acana przez NFZ.
Od samego pocz¹tku projekt ten budzi³ wiele kontrowersji. Z jednej strony nale¿y wskazaæ, i¿ w zwi¹zku z dopuszczon¹ w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym instytucj¹ listy oczekuj¹cych na udzielenie wiadczenia dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne spotykaj¹ siê z du¿ym zainteresowaniem.
W Polsce czas oczekiwania na udzielanie okrelonych wiadczeñ zdrowotnych jest nieznonie d³ugi, co tak¿e t³umaczy zainteresowanie dodatkowymi
ubezpieczeniami zdrowotnymi »dla ominiêcia kolejki« oraz wyjania motyw
zmiany prawa w tym kierunku22. Z drugiej jednak strony nale¿y podkreliæ,
¿e b³êdem by³oby jednak lekcewa¿enie moralnych, spo³ecznych i politycznych nastêpstw zró¿nicowania ochrony zdrowia ze wzglêdu na sytuacjê materialn¹ ubezpieczonych23.
Projekt ten zosta³ jednak w kwietniu 2008 r. wycofany z komisji zdrowia
ze wzglêdów proceduralnych.
Kolejn¹ próbê wprowadzenia prywatnych ubezpieczeñ zdrowotnych resort zdrowia podj¹³ ju¿ w maju 2009 r., przyjmuj¹c za³o¿enia do ustawy
o ubezpieczeniach dodatkowych, która mia³a wejæ w ¿ycie od stycznia 2010 r.
Proponowana ustawa nie zosta³a jednak uchwalona. Ministerstwo Zdrowia
liczy³o wówczas, ¿e dziêki dodatkowym ubezpieczeniom uda siê pozyskaæ
chocia¿ czêæ z 30 mld z³ z puli, jak¹ pacjenci ka¿dego roku przeznaczaj¹ na
dodatkowe wiadczenia zdrowotne. Dziêki systemowi dodatkowych polis do
placówek ochrony zdrowia mia³oby trafiæ nawet 78 mld z³24. To zapewne
wp³ynê³oby na dofinansowanie publicznych zak³adów opieki zdrowotnej,
a tym samym na wzrost standardu w tych placówkach25. Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne mia³y obejmowaæ np. zabiegi, których nie bêdzie w koszyku wiadczeñ gwarantowanych (nad którym wówczas pracowa³ Sejm),
a tak¿e umo¿liwia³yby przeskakiwanie kolejki do leczenia. W ramach dodatkowego ubezpieczenia pacjent mia³ liczyæ na refundacjê leków. Dotyczyæ to
mia³o wszystkich specyfików, które aktualnie s¹ na rynku, a nie znajduj¹ siê
na licie leków refundowanych i s¹ zdecydowanie dro¿sze, a tak¿e leków,
które za chwilê wejd¹ jako innowacyjne26. System dodatkowych ubezpieczeñ
mia³ sprawiæ, ¿e osoby, które obecnie p³ac¹ za pojedyncze zabiegi i badania,
22
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Ibidem, s. 5.
Ibidem, s. 4.
Np. Gazeta Prawna nr 94 (2470) z 1517 maja 2009 r., s. 6; Rzeczpospolita nr 113
(8318) z 15 maja 2009 r., s. A5.
25 E. Nojszewska, op. cit., s. 596.
26 MZ przedstawi za³o¿enia dodatkowych ubezpieczeñ zdrowotnych, [online] <www.rynekzdrowia.pl>, dostêp: 14 maja 2009 r.
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bêd¹ wykupywa³y pakiety gwarantuj¹ce szybszy dostêp do wiadczeñ. Jednoczenie chc¹c rozwiaæ niepewnoæ pacjentów, Ministerstwo Zdrowia podkrela³o, ¿e nie ma zagro¿enia, i¿ przyczyni siê to do ograniczenia zabiegów
wykonywanych w ramach powszechnego ubezpieczenia, gdy¿ lecznice bêd¹
zobowi¹zane do realizowania kontraktów podpisanych z NFZ. Tym samym
np. planowe zabiegi chirurgiczne dla pacjentów posiadaj¹cych dodatkowe
ubezpieczenia mia³y byæ wykonywane np. w godzinach popo³udniowych27.
Zgodnie z przyjêtymi wówczas za³o¿eniami, ubezpieczyciele mieli p³aciæ
lecznicom za wiadczenia wykonywane w ramach dobrowolnych polis zdrowotnych nie wiêcej ni¿ 105% stawki oferowanej przez NFZ. Szczegó³owy
zakres ubezpieczeñ mia³y ustalaæ firmy je oferuj¹ce. Ich koszt mia³ wynieæ,
wed³ug szacunków ministerstwa, oko³o 40 z³. Jednak¿e ju¿ na etapie projektu mówiono, ¿e ów koszt bêdzie znacznie wy¿szy  od kilkudziesiêciu do
nawet kilkuset z³otych miesiêcznie w zale¿noci od zakresu ubezpieczenia.
Firma ubezpieczeniowa sama mia³a oceniæ ryzyko i zaproponowaæ polisê.
W przedstawionej propozycji istotne by³o równie¿ to, ¿e koszt polisy mia³ byæ
odliczony od dochodu.
W czasie prac nad omawianym projektem wskazywano, ¿e propozycja
ministerstwa by³a kierowana przede wszystkim do szpitali bêd¹cych spó³kami prawa handlowego lub tych, które spó³kami siê stan¹. Publiczne szpitale
dzia³aj¹ce w formie samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej
nie maj¹ bowiem prawnych mo¿liwoci pobierania dodatkowych op³at od
pacjentów lub korzystania ze rodków ubezpieczycieli p³ac¹cych za pacjentów
komercyjnych. Takie rozwi¹zanie by³o oceniane negatywnie, gdy¿ zdaniem ekspertów prawo powinno zapewniaæ równoæ podmiotom gospodarczym, a tym
samym ustawa powinna dawaæ szansê na skorzystanie z dodatkowych rodków wszystkim uczestnikom szpitalnego rynku28.
Zgodnie z tym, o czym by³a ju¿ mowa, omawiany projekt nie wszed³
w ¿ycie z uwagi na veto prezydenta. Jednak problem z³ego funkcjonowania
ochrony zdrowia wraca jak bumerang na listê priorytetów rz¹dowych.
Obecnie równie¿ przygotowuje siê pakiet ustaw maj¹cych zreformowaæ system ochrony zdrowia. Jednak¿e ju¿ teraz pojawiaj¹ siê opinie, ¿e proponowane zmiany w projekcie ustawy o dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeniach
zdrowotnych oraz nadzorze nad ubezpieczeniami zdrowotnymi tak naprawdê
nic nie wnosz¹ do systemu, a co wiêcej mog¹ powodowaæ nasilenie siê dotychczasowych problemów29.
27 Nowe plany resortu zdrowia w sprawie ubezpieczeñ zdrowotnych, [online] <www.gu.com.pl>,
dostêp: 3 czerwca 2009 r.
28 Mened¿erowie o za³o¿eniach ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych: teraz
czekamy na konkrety, [online] <www.rynekzdrowia.pl>, dostêp: 20 maja 2009 r.
29 B. Wiêckowska, Uwagi do projektu dodatkowych ubezpieczeñ zdrowotnych, Realia i co
dalej... 2010, nr 4 (19), [online] <www.realia.com.pl>, dostêp: sierpieñ 2010.
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W projekcie ustawy, tak jak poprzednio, ustawodawca pos³uguje siê pojêciem ubezpieczenia suplementarnego i komplementarnego. Ubezpieczenie
suplementarne (relacja obok) stanowi podwy¿szenie standardowego zakresu ochrony, ale bez mo¿liwoci rezygnacji z uczestnictwa w tym systemie.
Ubezpieczenia w tym wypadku okrelane s¹ jako podwójna ochrona i pojawiaj¹ siê w zwi¹zku z ograniczeniem dostêpu do wiadczeñ zdrowotnych lub
nisk¹ ich jakoci¹ w systemie bazowym. Jednak¿e trzeba zwróciæ uwagê, ¿e
w takich wypadkach niekorzystanie z publicznej s³u¿by zdrowia nie zwalnia
z jej finansowania. Natomiast ubezpieczenie komplementarne (relacja ponad) ma na celu podwy¿szenie standardowego zakresu ochrony. Przyk³adem
mo¿e byæ ubezpieczenie kosztów specjalistycznych procedur, ubezpieczenie
koniecznoci dop³at do wiadczeñ zdrowotnych czy ubezpieczenie pokrycia
pe³nych op³at w przypadku wiadczeñ, które nie s¹ zagwarantowane w systemie bazowym30.
Zdaniem B. Wiêckowskiej, powy¿sze pojêcia zosta³y u¿yte w projekcie
ustawy w sposób poprawny. Autorka zwraca jednoczenie uwagê, ¿e zapis,
zgodnie z którym, aby skorzystaæ z dobrowolnego ubezpieczenia suplementarnego, nale¿y zrzec siê prawa skorzystania z ochrony udzielonej w ramach
ubezpieczenia obowi¹zkowego, jest myl¹cy, gdy¿ sytuacja opisana w ustawie
jest typowym przyk³adem nadubezpieczenia. Chodzi po prostu o sytuacjê,
w której pacjent wykupuje dwie polisy w dwóch ró¿nych zak³adach ubezpieczeñ, które w razie choroby maj¹ pokryæ koszty leczenia. W chwili zajcia
zdarzenia ubezpieczeniowego, czyli w przypadku potrzeby pokrycia kosztów,
pacjent wskazuje, który z zak³adów bêdzie likwidowa³ szkodê. Jest to jego
prawo z tytu³u wykupionych polis, a nie zrzekanie siê prawa do wiadczeñ31.
W tym miejscu trzeba zwróciæ uwagê, i¿ obecny projekt pomija kwestiê
rozliczeñ miêdzy wiadczeniodawc¹ a NFZ oraz wiadczeniodawc¹ a zak³adem ubezpieczeñ. Konsekwencj¹ powy¿szego mo¿e byæ sytuacja, w której za
to samo wiadczenie ró¿ne podmioty bêd¹ uiszcza³y ró¿n¹ sk³adkê. To mo¿e
doprowadziæ do sytuacji, której konsekwencje bêd¹ polega³y po prostu na
obchodzeniu kolejek. Je¿eli ju¿ chcemy umo¿liwiaæ jednostkom wiadczenie
us³ug dla innych kontraktuj¹cych ni¿ NFZ, umowy takie powinny mieæ charakter »kasy ekspresowej« [tutaj: wydzielony gabinet czy godziny przyjêæ
 A.K.], tj. je¿eli nie ma osoby uprzywilejowanej [tutaj: osoby posiadaj¹cej
ubezpieczenie suplementarne  A.K.], mog¹ korzystaæ inni (nie posiadaj¹cy takiego ubezpieczenia), natomiast je¿eli pojawi siê taka osoba, jest przepuszczana w kolejce, tj. omija j¹. Tylko jak zabezpieczyæ osoby bez przywilejów, ¿eby
nagle nie okaza³o siê, ¿e w tym »sklepie« s¹ jedynie »kasy ekspresowe«?32.
30 T. Szumlicz, B. Wiêckowska, Uwarunkowania zastosowania rozwi¹zañ ubezpieczeniowych w polityce zdrowotnej, Polityka Zdrowotna 2004, t. II, s. 15.
31 B. Wiêckowska, Uwagi do projektu....
32 Ibidem.
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Je¿eli chodzi o ubezpieczenia komplementarne, wiadczenie ma polegaæ
na pokryciu dop³at do wiadczeñ finansowanych przez NFZ. Chodzi o ró¿nicê
pomiêdzy tym poziomem finansowania a rzeczywistym kosztem wiadczenia,
przy czym zauwa¿yæ trzeba, i¿ w przypadku wiadczeñ spoza koszyka wiadczeñ gwarantowanych chodzi o pokrycie ca³oci kosztów.
Analizuj¹c omawiany projekt, nale¿y zwróciæ uwagê na jeszcze jedn¹
kwestiê  o czym by³a ju¿ mowa  a mianowicie, ¿e dobrowolne ubezpieczenia kosztów leczenia bêd¹ mog³y oferowaæ jedynie zak³ady ubezpieczeñ grupy 2 dzia³u II. Natomiast obecnie funkcjonuj¹ce dobrowolne ubezpieczenia
kosztów leczenia oferowane s¹ przez oba typy zak³adów ubezpieczeñ.

Podsumowanie
W tym momencie trudno jednoznacznie oceniæ proponowane zmiany.
Zdaniem Ministerstwa Zdrowia wprowadzenie ustawy ma w przysz³oci doprowadziæ do decentralizacji NFZ, a obecnie wszystkie si³y skupione bêd¹ na
tym, aby z NFZ konkurowali inni ubezpieczyciele. Jednoczenie strona rz¹dowa podkrela, ¿e wprowadzenie pakietu proponowanych ustaw doprowadzi
do sytuacji, w której pacjent bêdzie sytuowany jako podmiot systemu ochrony zdrowia  w dobrze zarz¹dzanym szpitalu, przy skróconej kolejce, z wiêkszym ni¿ w chwili obecnej dostêpem do specjalisty i z dostêpem do leków,
które bêd¹ tañsze ni¿ dotychczas33. W zwi¹zku z powy¿szym obecnie trwaj¹
prace nad wprowadzeniem ubezpieczenia dodatkowego. Trudno jednak przewidzieæ, jaki bêdzie los proponowanej ustawy. Wiadomo, ¿e poprzednio przyjêta ustawa, zawetowana przez prezydenta, niewiele ró¿ni³a siê co do samej
istoty tej instytucji od projektu, nad którym obecnie pracuje rz¹d.
Z punktu widzenia pacjenta chyba mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e
spo³eczeñstwo tak naprawdê dojrza³o do takiego rozwi¹zania i w jakim
stopniu daje przyzwolenie na wprowadzenie zmian w tej materii. wiadcz¹
o tym wskazywane wczeniej abonamenty, które ciesz¹ siê coraz wiêkszym
zainteresowaniem. Tak naprawdê, mimo braku regulacji ustawowej, prywatne ubezpieczenia ju¿ funkcjonuj¹34. Mo¿e wiêc czas, aby ten stan rzeczy
usankcjonowaæ. Opracowanie tzw. koszyka wiadczeñ gwarantowanych równie¿ toruje drogê uregulowaniu kwestii dodatkowych ubezpieczeñ. Wszystko
wskazuje na to, ¿e wkrótce mo¿emy byæ wiadkami znacz¹cego prze³omu,
polegaj¹cego na wprowadzeniu wyranych instytucjonalnych (systemowych)
33
34

Zob. [online] <www.praca.gazetaprawna.pl>, dostêp: 5 sierpnia 2010 r.
Wyró¿niæ mo¿na grupê samodzielnych ubezpieczeñ, które zapewniaj¹ pokrycie kosztów
leczenia ró¿nych schorzeñ w okrelonym czasie oraz umowy dodatkowe o charakterze uzupe³niaj¹cym, oferowane najczêciej do polis na ¿ycie jako ubezpieczenia indywidualne lub grupowe.
Szerzej: T. Zimna, Zawieranie umów na wiadczenia zdrowotne, Warszawa 2004, s. 17.
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relacji pomiêdzy publicznym systemem ubezpieczeñ zdrowotnych a ubezpieczeniami prywatnymi35.
Jednak¿e ka¿da nowoæ budzi pewien niepokój, zw³aszcza jeli dotyczy
tak wa¿nej materii, jak zdrowie, a porednio równie¿ ¿ycie. Pojawia siê
szereg pytañ, na które ju¿ teraz zwracaj¹ uwagê liczni komentatorzy. Przede
wszystkim: czy mo¿liwe jest sprawne funkcjonowanie dodatkowych ubezpieczeñ w sytuacji, gdy wiadczenia w ich ramach maj¹ spe³niaæ ci sami wiadczeniodawcy, którzy zawarli umowê z NFZ? Obecnie mo¿na zauwa¿yæ dwa
odmienne rozwi¹zania. W pierwszym przypadku wiadczenia w ramach wykupionego ubezpieczenia realizowane s¹ w prywatnych lecznicach, które nie
s¹ zwi¹zane umow¹ z NFZ. Takie rozwi¹zanie nie budzi wiêkszych zastrze¿eñ. Nietrudno jednak zaobserwowaæ sytuacjê zupe³nie odmienn¹, a mianowicie w rejestracjach przychodni, które maj¹ podpisany kontrakt z NFZ,
znajduje siê oddzielne okienko dla pacjentów maj¹cych wykupione dodatkowe ubezpieczenie. Ró¿nica w obs³udze w ró¿nych okienkach widoczna jest
ju¿ na pierwszy rzut oka. Pacjent zg³aszaj¹cy siê w ramach ubezpieczenia
dodatkowego bez problemu i kolejki dostaje siê do lekarza, do którego normalnie, rejestruj¹c siê w okienku obok, musia³by czasami czekaæ d³ugie miesi¹ce. Powy¿sze ju¿ obecnie budzi w¹tpliwoci i kontrowersje. Z jednej strony
wiadomo, ¿e z uwagi na limitowanie wiadczeñ zdrowotnych czêsto nie s¹
wykorzystywane ani mo¿liwoci kadrowe, ani lokalowe i sprzêtowe wiadczeniodawców zawieraj¹cych umowy z NFZ. Dlatego te¿ mo¿liwe jest przyjmowanie pacjentów ubezpieczonych dodatkowo w trakcie normalnych godzin
otwarcia danej poradni. To jednak mo¿e doprowadziæ do wielu nadu¿yæ. Ju¿
teraz zdarza siê bowiem, ¿e pacjent zg³aszaj¹cy siê na konkretn¹ godzinê
musi przepuszczaæ innych, czêsto w³anie zarejestrowanych poza kolejk¹
z tytu³u ubezpieczenia dodatkowego lub te¿ przyjmowanych prywatnie przez
lekarza pracuj¹cego w poradni. Dlatego zdecydowanie lepszym rozwi¹zaniem
by³oby rozdzielenie tych dwóch kwestii w taki sposób, ¿e inne podmioty
realizowa³yby wiadczenia w ramach ubezpieczenia dodatkowego albo byliby
to ci sami wiadczeniodawcy, co zawarli umowê z NFZ, ale np. przyjmowali
pacjentów ubezpieczonych prywatnie w innych godzinach ni¿ w ramach kontraktu. Problem realizowania wiadczeñ finansowanych ze rodków prywatnych w publicznych podmiotach ochrony zdrowia jest jednak kontrowersyjny.
Wskazuje siê bowiem, ¿e osoby korzystaj¹ce ze wiadczeñ finansowanych
w ramach rodków prywatnych bêd¹ uprzywilejowane w stosunku do pozosta³ych w zakresie szybszego dostêpu do wiadczeñ i mo¿liwoci ominiêcia
kolejki przy wykorzystaniu publicznych zasobów w postaci sprzêtu czy budynków36.
35
36

K. Policha, B. Wojno, op. cit., s. 14.
Szerzej: W. Su³kowska (red.), op. cit., s. 158.
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Mylê, ¿e wprowadzenie dodatkowego ubezpieczenia mo¿e odnieæ zamierzony rezultat. Jednak czyniæ to trzeba bardzo rozwa¿nie, aby nie by³ on
odwrotny, czyli ¿eby nie pogorszy³a siê sytuacja pacjentów korzystaj¹cych ze
wiadczeñ zdrowotnych finansowanych ze rodków publicznych.
Same dodatkowe ubezpieczenia nie rozwi¹¿¹ jednak problemów s³u¿by
zdrowia. Zwiêkszenie liczby us³ug medycznych o 1% oznacza wprawdzie spadek miertelnoci o 0,1%, jednak najwiêkszy wp³yw na zdrowie ogó³u ludnoci
ma przede wszystkim styl ¿ycia, czynniki rodowiskowe, genetyczne, a dopiero
na koñcu us³ugi medyczne37. Zmasowane zmiany w wielu p³aszczyznach
mog³yby przynieæ oczekiwane efekty i wp³yn¹æ na poprawê sytuacji pacjenta
poprzez ograniczanie limitowania wiadczeñ zdrowotnych, którego nie da siê
ca³kowicie unikn¹æ. Z uwagi na wagê problemu warto zrobiæ wszystko, aby
sytuacja pacjenta uleg³a poprawie. W tym celu nale¿y wiêc szukaæ ró¿nych
rodków, które mog³yby doprowadziæ do oczekiwanego rezultatu.
Trudno jednoznacznie oceniæ s³usznoæ proponowanych zmian. Pogl¹dy
na ten temat s¹ bardzo ró¿ne, czêsto skrajne. Jedna kwestia nie budzi jednak w¹tpliwoci zarówno zwolenników, jak i przeciwników przedstawionej
propozycji, a mianowicie koniecznoæ zreformowania systemu ubezpieczeñ
zdrowotnych i pozyskania wiêkszych rodków, które umo¿liwi¹ zapewnienie
pacjentom lepszego dostêpu do wiadczeñ. Opozycja ju¿ teraz zapowiada
protesty, wskazuj¹c m.in., ¿e niewyobra¿alne jest, aby od tego, czy kto
wykupi polisê, zale¿a³ dostêp do leczenia. Uwa¿a takie posuniêcie za niezgodne z Konstytucj¹.
Zwolennicy proponowanych zmian nie maj¹ w¹tpliwoci co do s³usznoci
przedstawionej koncepcji. Wskazuj¹ przede wszystkim, ¿e takie rozwi¹zanie
z ca³¹ pewnoci¹ podnios³oby kondycjê szpitali. To tak¿e, zdaniem ekspertów,
paradoksalnie stworzy du¿o lepszy standard pacjentom, którzy takich ubezpieczeñ nie wykupi¹. Stanie siê tak w imiê zasady, ¿e gdy w basenie podnosi
siê poziom wody, to wszystkie ³ódki id¹ do góry38. Poza tym samo powstanie
systemu prywatnych ubezpieczeñ zdrowotnych bêdzie mia³o pozytywny
wp³yw na ca³y kszta³t rynku medycznego. Jeli nie zlikwiduje, to przynajmniej ograniczy na nim tzw. szar¹ strefê i system niezdrowych zachêt, które
w tej chwili istniej¹39. Z drugiej jednak strony podkrela siê, ¿e samo
wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeñ zdrowotnych nie jest gwarantem
poprawy systemu ochrony zdrowia. Aby prywatne ubezpieczenia zdrowotne
spe³ni³y swoj¹ oczekiwan¹ funkcjê, musz¹ stanowiæ adekwatn¹ do potrzeb
i mo¿liwoci odbiorców ofertê40.
37 M. Kawiñski, Ubezpieczenia publiczne i prywatne w polityce spo³ecznej. Skutecznoæ
i efektywnoæ, Warszawa 2011, s. 8788.
38 Mened¿erowie o za³o¿eniach...
39 Ibidem.
40 E. Nojszewska, op. cit., s. 135.
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Trzeba czasu, aby oceniæ wszystkie elementy proponowanych za³o¿eñ.
Jednak bez w¹tpienia konieczne jest wypracowanie rozwi¹zania systemowego, które pomo¿e uzdrowiæ sytuacjê na gruncie wiadczeñ zdrowotnych.

Summary
Private health insurance plans  a chance to improve the situation
of patients or a worry of worsening it?
Key words: supplemental health insurance plans, health service, healthcare rationing, medical law.

The issue of supplemental health insurance plans is still a topical subject. For a long time there have been various proposals to solve the above
problem. However, to date, none of the proposed solutions has been accepted
and adopted in the form of law. On the other hand, it should be emphasized
that the insurance plans in question are a fact despite the lack of regulation
by law. The patients who have limited access to the health services financed
from the public funds use the possibility of taking out the so-called pre-paid
medical care package more frequently than before or benefit from private
healthcare, assigning considerable financial resources to that aim. Therefore,
currently there are ongoing works on another bill related to the voluntary
and supplemental health insurance policies, which are to improve the situation
of patients and cause that at least part of the money spent by them could be
used to aid the system of health services provided within the framework of
contracts made by the National Health Fund.
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Porozumienie ma³¿onków o sposobie
wykonywania w³adzy rodzicielskiej
i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem
po rozwodzie
Uwagi wprowadzaj¹ce
Nowelizacj¹ Kodeksu rodzinnego i opiekuñczego1, która wesz³a w ¿ycie
13 czerwca 2009 r., dokonano zmiany treci art. 58 k.r.o., polegaj¹cej na
rozszerzeniu katalogu obligatoryjnych rozstrzygniêæ wyroku rozwodowego
o orzeczenie dotycz¹ce kontaktów rodziców z dzieckiem, a tak¿e na wprowadzeniu nowej instytucji  porozumienia ma³¿onków o sposobie wykonywania
w³adzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie,
je¿eli jest ono zgodne z dobrem dziecka.
Niniejsza publikacja poddaje zatem analizie treæ art. 58 k.r.o. w zakresie,
w jakim odwo³uje siê on do wspomnianej instytucji porozumienia, wskazuj¹c
na zasadnoæ wprowadzonej zmiany, jak równie¿ na problemy zwi¹zane
z nale¿yt¹ realizacj¹ wskazanego przepisu.
W uzasadnieniu projektu wskazanej wy¿ej nowelizacji wskazano, i¿ jej
celem jest dostosowanie unormowañ Kodeksu rodzinnego i opiekuñczego
dotycz¹cych stosunków miêdzy rodzicami i dzieæmi do zmienionego, zw³aszcza w ostatnim piêtnastoleciu, spo³ecznego i prawnego kontekstu stosowania
przepisów kodeksowych. Ponadto ustawodawca, wprowadzaj¹c zmiany,
uwzglêdni³, i¿ prawo rodzinne pozostaje pod bezporednim wp³ywem panuj¹cych pogl¹dów moralnych i religijnych oraz obyczajów, a tak¿e wzi¹³ pod
uwagê pierwiastek tradycji powszechnie wystêpuj¹cy w stosunkach rodzinnych. Podkrelono przy tym, i¿ nie nale¿y mechanicznie kopiowaæ obcych
wzorców prawnych i zalecanych standardów miêdzynarodowych albo narzu1 Ustawa z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy  Kodeks rodzinny i opiekuñczy oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008, nr 220, poz. 1431)  dalej jako k.r.o.
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caæ apriorycznie sformu³owanych wzorców zachowañ, jako rzekomo bardziej
nowoczesnych ni¿ te, które zyska³y powszechn¹ spo³eczn¹ akceptacjê2.
Obecnie zatem, zgodnie z art. 58 k.r.o., w wyroku orzekaj¹cym rozwód
s¹d rozstrzyga o w³adzy rodzicielskiej nad wspólnym ma³oletnim dzieckiem
obojga ma³¿onków i o kontaktach rodziców z dzieckiem, uwzglêdniaj¹c porozumienie ma³¿onków o sposobie wykonywania w³adzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, je¿eli jest ono zgodne z dobrem dziecka. W myl art. 58 § 1a zd. drugie natomiast s¹d mo¿e pozostawiæ
w³adzê rodzicielsk¹ obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, je¿eli przedstawili wspomniane porozumienie i zasadne jest oczekiwanie, i¿ bêd¹ wspó³dzia³aæ w sprawach dziecka.
Wskazana nowelizacja ostatecznie po³o¿y³a kres wystêpuj¹cym w doktrynie, a tak¿e w orzecznictwie s¹dowym rozbie¿nociom odnonie do funkcji s¹du
rozwodowego jako s¹du opiekuñczego. Powy¿sze uzasadnia tak¿e obecna treæ
art. 4451 § 1 k.p.c., zgodnie z którym, je¿eli sprawa o rozwód lub separacjê jest
w toku, niedopuszczalne jest wszczêcie odrêbnego postêpowania dotycz¹cego
w³adzy rodzicielskiej nad wspólnymi ma³oletnimi dzieæmi stron lub o ustalenie
kontaktów z nimi. Je¿eli zatem w czasie trwania postêpowania rozwodowego
do s¹du opiekuñczego wp³yn¹³ wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem, s¹d
ten powinien go przekazaæ s¹dowi rozstrzygaj¹cemu sprawê o rozwód3.
W myl natomiast art. 4451 § 2 k.p.c. postêpowanie w sprawie dotycz¹cej
w³adzy rodzicielskiej lub kontaktów wszczête przed wytoczeniem powództwa
o rozwód lub separacjê ulega z urzêdu zawieszeniu, a o w³adzy rodzicielskiej
lub kontaktach z dzieæmi przez ca³y czas trwania sprawy o rozwód lub
o separacjê s¹d orzeka w postêpowaniu zabezpieczaj¹cym. S¹d postanowi
podj¹æ postêpowanie dotycz¹ce w³adzy rodzicielskiej lub kontaktów, je¿eli
w prawomocnym orzeczeniu koñcz¹cym postêpowanie w sprawie o rozwód
lub separacjê nie orzeczono o w³adzy rodzicielskiej lub kontaktach. W przeciwnym wypadku postêpowanie ulega umorzeniu.
Dziêki temu, i¿ s¹d rozwodowy pe³ni równie¿ funkcjê s¹du opiekuñczego,
mamy wiêksz¹ gwarancjê, i¿ orzekaj¹c w sprawie rozwodowej, s¹d skupi siê
nie tylko na przes³ankach rozwi¹zania ma³¿eñstwa, ale tak¿e bardziej pochyli siê nad sytuacj¹ ma³oletniego dziecka rozwodz¹cych siê rodziców, co
z pewnoci¹ przyczyni siê do wydawania s³usznych orzeczeñ dotycz¹cych
w³adzy rodzicielskiej czy kontaktów dzieckiem, a tak¿e ograniczy liczbê
spraw opiekuñczych po uprawomocnieniu siê wyroku rozwodowego4.
2 Projekt nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuñczego, Rodzina i Prawo 2006, nr 2,
s. 7172.
3 T. Ereciñski (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz. Czêæ pierwsza. Postêpowanie rozpoznawcze, t. 2, Warszawa 2009, s. 506.
4 B. Czech, [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, Warszawa
2009, s. 466467.
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Uzasadnienie wprowadzenia do k.r.o. instytucji
porozumienia ma³¿onków
Porozumienie ma³¿onków, o którym wspomina art. 58 k.r.o., nawi¹zuje
do zasady nr 6 przedstawionej w Za³¹czniku do Rekomendacji nr R (84) 4
w sprawie odpowiedzialnoci rodzicielskiej z 28 lutego 1984 r. przyjêtej przez
Komitet Ministrów Rady Europy, zgodnie z któr¹ w przypadku rozwi¹zania
ma³¿eñstwa albo separacji rodziców uprawniony w³aciwy organ orzeka
o wykonywaniu odpowiedzialnoci rodzicielskiej. W tym celu podejmuje on
wszelkie stosowne rodki, ustalaj¹c na przyk³ad podzia³ odpowiedzialnoci
rodzicielskiej pomiêdzy rodzicami albo za ich zgod¹ postanowi, ¿e powinna
ona byæ wykonywana przez oboje rodziców ³¹cznie. Przy podejmowaniu takiej
decyzji organ powinien uwzglêdniæ porozumienie zawarte miêdzy rodzicami,
jeli nie jest ono sprzeczne z dobrem dziecka5.
Takie porozumienie mog³oby np. zawieraæ ustalenia odnonie do miejsca
zamieszkania dziecka i jednoczenie do wykonywania kontaktów z dzieckiem
przez rodzica, który nie sprawuje pieczy nad dzieckiem, na co wskazywa³a
W. Stojanowska w komentarzu do wskazanej rekomendacji6. Ponadto za
wprowadzeniem do k.r.o. porozumienia przemawia³ fakt, i¿ do tej pory
pozostawienie w³adzy rodzicielskiej obojgu rozwodz¹cym siê rodzicom nastêpowa³o w zasadzie bez dostatecznego rozpoznania, czy jej wykonywanie jest
zgodne z dobrem dziecka. St¹d te¿ uwzglêdniono podnoszone od dawna
w literaturze postulaty dotycz¹ce przedstawiania przez rodziców porozumienia co do sposobu wykonywania w³adzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieæmi7.
Wzorcem do wprowadzenia przez polskiego ustawodawcê porozumienia
rodziców by³ wywodz¹cy siê z prawa amerykañskiego tzw. plan wychowawczy, bêd¹cy wynikiem negocjacji miêdzy rodzicami i dobrowolnego zobowi¹zania siê przez nich przed s¹dem do okrelonego sposobu sprawowania w³adzy rodzicielskiej i utrzymania z dzieckiem kontaktów8. Z uwagi bowiem na
nieskutecznoæ obowi¹zuj¹cych w Polsce rodków prawnych s³u¿¹cych ochronie dziecka przed negatywnymi konsekwencjami konfliktu pomiêdzy rozwodz¹cymi siê rodzicami postanowiono siêgn¹æ po sprawdzony instrument,
z powodzeniem dzia³aj¹cy w USA. Chocia¿ wyniki badañ wykazuj¹, i¿ najwiêksz¹ skutecznoæ w zakresie zabezpieczenia dziecka przed negatywnymi
skutkami rozwodu jego rodziców zapewniaj¹ rodki pozaprawne, wydaje siê,
5 M. Safjan (red.), Standardy prawne Rady Europy. Teksty i komentarze, t. I: Prawo
rodzinne, Warszawa 1994, s. 202203.
6 W. Stojanowska, Komentarz do rekomendacji Nr (84) 4 w sprawie odpowiedzialnoci
rodzicielskiej, [w:] Standardy prawne RE..., s. 213.
7 Uzasadnienie projektu nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuñczego, Rodzina i Prawo 2006, nr 2, s. 69.
8 Ibidem.
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¿e w ramach regulacji prawnej plan wychowawczy jest idealnym wzorem
do zastosowania w polskich realiach9.
Celem planu wychowawczego jest przede wszystkim zabezpieczenie dobra dziecka oraz realizacji wszelkich jego potrzeb, tak¿e duchowych i uczuciowych, po rozwodzie rodziców, uchronienie go przed ich negatywnym postêpowaniem, jak równie¿ mobilizowanie rodziców do przestrzegania zawartych
w planie postanowieñ, aby wykluczyæ ewentualne sprawy s¹dowe10. Istota
planu wychowawczego sprowadza siê do jego czterech g³ównych funkcji.
Mianowicie, ma on wspomóc rodziców w trudnej sytuacji po rozwodzie
i sk³oniæ do rozwa¿añ nad dalszym wychowywaniem dzieci, a tak¿e wskazaæ
skupione w ich rêkach prawa i obowi¹zki. Plan ma równie¿ zawieraæ dok³adne
postanowienia co do sprawowania pieczy nad dzieæmi, w tym okrelaæ np. czas
pobytu dziecka u ka¿dego z rodziców, co stanowi funkcjê normatywn¹ planu.
Rola edukacyjna wskazanej instytucji sprowadza siê do wskazywania rodzicom
ich rodzicielskich praw i obowi¹zków po rozwodzie. Natomiast funkcja prewencyjna ma przeciwdzia³aæ w³¹czaniu dziecka w konflikt istniej¹cy pomiêdzy rozwodz¹cymi siê rodzicami tak w trakcie sprawy rozwodowej, jak i po
uprawomocnieniu siê wyroku, st¹d te¿ istotne jest okrelenie ewentualnych
kwestii spornych i wypracowanie sposobu ich eliminacji w przysz³oci11.
Plan wychowawczy ma zatem na celu zacienienie wiêzi istniej¹cych,
jak równie¿ przywrócenie tych zacieraj¹cych siê12. W swojej treci powinien
zawieraæ rozstrzygniêcia odnonie do miejsca pobytu dziecka, prawa podejmowania okrelonych decyzji wzglêdem dziecka, a tak¿e sposoby za¿egnywania pojawiaj¹cych siê sporów. Rodzice nie powinni przy tym stroniæ od mediacji b¹d innych sposobów polubownego rozstrzygania konfliktów przy
udziale specjalistów. Niewykluczone jest równie¿ wspólne podejmowanie decyzji dotycz¹cych wszystkich kwestii zwi¹zanych z osob¹ dziecka, a przewidzianych w planie, je¿eli tylko rodzice wyra¿¹ tak¹ chêæ i s¹ w stanie ze sob¹
wspó³pracowaæ, a jednoczenie ich miejsce zamieszkania umo¿liwia im utrzymywanie regularnych kontaktów miêdzy sob¹13.
Plan opracowywany jest w najdrobniejszych szczegó³ach w formie kwestionariusza pozwalaj¹cego eliminowaæ wszelkie w¹tpliwoci poprzez subsumpcjê ró¿norodnych stanów faktycznych zawartych w tym¿e akcie14.
9 W. Stojanowska, Ochrona dobra dziecka rozwodz¹cych siê rodziców  Plan wychowawczy wed³ug koncepcji stosowanej w USA i postulat przeniesienia jej na grunt polskiego prawa
rodzinnego, Rodzina i Prawo 2009, nr 12, s. 3739.
10 W. Stojanowska, Postulat przeniesienia amerykañskiej koncepcji planu wychowawczego rozwodz¹cych siê rodziców na grunt prawa polskiego, Zeszyty Prawnicze UKSW 2007,
nr 7.2, s. 1415; T. Soko³owski, Skutki prawne rozwodu, Poznañ 1996, s. 76.
11 W. Stojanowska, Ochrona dobra dziecka..., s. 4445.
12 Ibidem, s. 48.
13 W. Stojanowska, Postulat przeniesienia , s. 15; T. Soko³owski, Skutki prawne , s. 78.
14 W. Stojanowska, Ochrona dobra dziecka..., s. 58.
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Treæ porozumienia ma³¿onków
Wydaje siê, i¿ wprowadzenie porozumienia by³o s³uszn¹ decyzj¹ ustawodawcy, niemniej jednak w dalszym ci¹gu brakuje regulacji prawnej odnonie do sposobu opracowania porozumienia, jego treci oraz szczegó³owoci.
Rodzi to obawy, i¿ instytucja ta bêdzie wykorzystywana niezgodnie z zamierzeniami, a w konsekwencji mo¿e doprowadziæ do tego, i¿ w ogóle nie bêdzie
stosowana. Ca³a nadzieja zatem w judykaturze, która pomo¿e w opracowaniu wskazówek dotycz¹cych zawartoci porozumienia15.
Wprowadzaj¹c now¹ instytucjê do k.r.o. nie uwzglêdniono bowiem podnoszonych w doktrynie postulatów odnonie do uregulowania omawianego porozumienia w odrêbnym akcie prawnym. Najkorzystniej by³oby rozstrzygn¹æ omawian¹ kwestiê w ramach regulacji ustawowej. Z uwagi jednak na
fakt, i¿ obecnie nie by³oby to wskazane, sugerowano, by najpierw uregulowaæ tryb sporz¹dzania porozumienia w akcie prawnym ni¿szego rzêdu,
który ³atwiej jest zmieniæ w wyniku wskazówek zdobytych na gruncie praktyki s¹dowej. Dopiero póniej mo¿na by by³o uregulowaæ kwestie porozumienia w ustawie16.
Abstrahuj¹c od powy¿szego, wydaje siê, i¿ w lad za wzorem amerykañskim porozumienie powinno byæ jak najbardziej szczegó³owe. Tylko wtedy
bêdzie w stanie spe³niæ swoj¹ rolê. Powinno zatem regulowaæ jak najwiêcej
sytuacji zwi¹zanych z wykonywaniem w³adzy rodzicielskiej oraz utrzymywaniem kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, celem wyeliminowania wszelkich
sporów mog¹cych pojawiæ siê w tym zakresie. Nieodzowne jest zatem
umieszczenie w porozumieniu rozstrzygniêcia dotycz¹cego m.in. miejsca
pobytu dziecka, ustalenia miejsca oraz czasu spêdzania przez dziecko wi¹t,
wakacji, ferii17. Plan wychowawczy stanowi bowiem podstawê do podjêcia
przez rodziców dyskusji na temat w³adzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, a tak¿e sposobów rozwi¹zywania pojawiaj¹cych siê w tym zakresie
sporów. Bardzo wa¿ne jest wiêc wskazanie instytucji nios¹cych pomoc
w rozwi¹zywaniu konfliktów. Szczególn¹ rolê bêd¹ odgrywa³y tutaj prowadz¹ce mediacje rodzinne orodki diagnostyczno-konsultacyjne oraz specjalici
w osobach psychologów, pedagogów, co pomo¿e rodzicom odnaleæ siê w trudnej sytuacji po rozwodzie18.
Oczywicie obszernoæ i drobiazgowoæ porozumienia uzale¿niona jest
od dotychczasowych relacji pomiêdzy rodzicami, jak równie¿ pomiêdzy rodzicami a dzieæmi oraz umiejêtnoci zawierania kompromisów. Poza tym bior¹c
15
16
17
18

Ibidem, s. 60.
Ibidem, s. 58 i 60.
W. Stojanowska, Ochrona dobra dziecka..., s. 61.
B. Czech, Art. 58 k.r.o. w zwi¹zku z problematyk¹ ustawy nowelizuj¹cej z dnia 6 listopada 2008 r., Rodzina i Prawo 2009, nr 12, s. 17.
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pod uwagê fakt, i¿ w wiêkszoci przypadków rodzice nie bêd¹ posiadali dostatecznej wiedzy i umiejêtnoci ani przygotowania w tym zakresie, niejednokrotnie bêd¹ potrzebowali pomocy w opracowaniu takiego porozumienia.
Nieoceniona wydaje siê byæ równie¿ i w tym zakresie dzia³alnoæ rodzinnych
orodków diagnostyczno-konsultacyjnych, mediatorów, w tym sta³ych mediatorów maj¹cych dowiadczenie w prowadzeniu mediacji w zakresie spraw
rodzinnych (art. 436 § 4 k.p.c.), a tak¿e kuratorów s¹dowych19.
Z uwagi zatem na wprowadzone zmiany i obligatoryjnoæ orzekania s¹du
rozwodowego tak o w³adzy rodzicielskiej, jak i kontaktach z dzieckiem warto
by³oby zastanowiæ siê nad zwiêkszeniem roli mediacji w procesie rozwodowym. Osobicie opowiadam siê za obligatoryjnym kierowaniem rozwodz¹cych
siê rodziców do mediacji, co pomo¿e ju¿ u ród³a niwelowaæ problemy zwi¹zane z wykonywaniem w³adzy rodzicielskiej. Jednoczenie instytucja ta uzmys³owi im zasadnoæ opracowania porozumienia i pozwoli wprowadziæ uregulowania zgodnie z zasad¹ dobra dziecka.
Porozumienie bêd¹ce wynikiem prowadzonych przez rodziców negocjacji bez w¹tpienia ma te¿ na celu zwiêkszenie ich aktywnoci w postêpowaniu
rozwodowym, gdy zachodzi koniecznoæ rozstrzygniêcia o wskazanych kwestiach20. Poza tym nie mo¿na wykluczyæ sytuacji, w której jedno z ma³¿onków nie wyra¿a zgody na rozwód i ¿¹da oddalenia powództwa. Wydaje siê, i¿
wtedy skierowanie stron do mediacji bêdzie niezbêdne. Porozumienie bowiem jest wymagane nie tylko wtedy, gdy oboje ma³¿onkowie ¿¹daj¹ rozwi¹zania ma³¿eñstwa przez rozwód, ale tak¿e wówczas, gdy chce tego tylko
jedna ze stron. W takiej sytuacji pomoc specjalistów jest nieodzowna. Do
opracowania porozumienia konieczna jest wspó³praca obojga rodziców.
Trzeba zatem sk³oniæ ma³¿onka nie wyra¿aj¹cego zgody na rozwód do wspó³dzia³ania przy ustalaniu treci porozumienia i wyjaniæ, i¿ prawa i obowi¹zki
obojga w zakresie wykonywania w³adzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie realizowane s¹ wy³¹cznie przez pryzmat
zasady dobra dziecka.

Charakter prawny i obligatoryjnoæ porozumienia
ma³¿onków
Omawiane porozumienie ma cechy umowy, która powinna okrelaæ
sposoby wykonywania w³adzy rodzicielskiej, utrzymywania kontaktów
z dzieckiem po rozwodzie oraz rozstrzygania wszelkich sporów mog¹cych
19
20

Ibidem, s. 2123.
J. Ignaczewski, Pochodzenie dziecka i w³adza rodzicielska po nowelizacji, Warszawa
2009, s. 1.
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pojawiæ siê w przysz³oci w tym zakresie. Odwo³uj¹c siê zatem do autonomii
woli stron jako do podstawowej zasady kszta³towania stosunków cywilnoprawnych, strony maj¹ swobodê co do samego zawarcia umowy, mo¿liwoci
wyboru kontrahenta, a tak¿e treci i formy umowy21.
Skoro zatem ustawodawca w art. 58 § 1 k.r.o. milczy na temat formy
czynnoci prawnej, to porozumienie mo¿e zostaæ sformu³owane w formie
dowolnej.
Pomimo ¿e w uzasadnieniu projektu nowelizacji k.r.o. podkrelono, i¿
rodzice przedstawiaj¹ s¹dowi pisemne porozumienie o sposobie wykonywania
w³adzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem22, to jednak
w rezultacie literalne brzmienie przepisu art. 58 § 1 k.r.o. w ¿aden sposób nie
wskazuje, jakoby do sporz¹dzenia porozumienia wymagana by³a forma pisemna. Poza tym nie mo¿na równie¿ wykluczyæ sytuacji, ¿e zostanie ono
opracowane na rozprawie przy pomocy s¹du i wpisane do protoko³u rozprawy. Oczywicie strony nie sk³adaj¹ wówczas podpisów pod owym porozumieniem zawartym w protokole, albowiem przepisy prawa tego nie wymagaj¹.
Jedynie bowiem przed³o¿enie s¹dowi porozumienia jako oddzielnego pisma
procesowego obliguje do z³o¿enia podpisów23.
W¹tpliwoci budzi równie¿ zagadnienie, czy przedstawienie przez rozwodz¹cych siê rodziców porozumienia ma charakter obligatoryjny czy fakultatywny. W literaturze niejednokrotnie jeszcze przed nowelizacj¹ kodeksu podkrelano, i¿ instytucja, której nie ma obowi¹zku stosowania, w ogóle
przestaje byæ wykorzystywana24. Maj¹c zatem na uwadze fakt, i¿ celem
porozumienia jest znalezienia z³otego rodka we wspó³dzia³aniu rodziców
przy wykonywaniu w³adzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po orzeczeniu rozwodu, to fakultatywnoæ wprowadzonej instytucji rzeczywicie mog³aby pozbawiæ j¹ racji bytu. Z drugiej jednak strony nale¿y
mieæ na wzglêdzie równie¿ sytuacje, w których zwanieni rodzice nie bêd¹
w stanie podj¹æ jakiejkolwiek wspó³pracy w celu sformu³owania porozumienia ani odnonie do wykonywania w³adzy rodzicielskiej, ani utrzymywania
kontaktów z dzieæmi po rozwodzie. Podobnie bêdzie, gdy strona pozwana nie
wyra¿a zgody na rozwód, a w konsekwencji tak¿e na wspólne opracowywanie
porozumienia. Wówczas rozstrzygniêcie tych kwestii bez w¹tpienia nale¿eæ
bêdzie do s¹du25. W wyroku orzekaj¹cym rozwód s¹d bowiem zobowi¹zany
jest zamieciæ orzeczenie odnonie do w³adzy rodzicielskiej nad wspólnym
ma³oletnim dzieckiem obojga ma³¿onków i o kontaktach rodziców z dziec21 T. Winiewski, [w:] Komentarz do Kodeksu Cywilnego. Ksiêga trzecia. Zobowi¹zania,
t. I, Warszawa 2009, s. 20.
22 Projekt nowelizacji..., s. 86.
23 H. Ciep³a, Nowelizacje Kodeksu rodzinnego i opiekuñczego, Warszawa 2009, s. 1718.
24 W. Stojanowska, Ochrona dobra dziecka , s. 57.
25 H. Ciep³a, Nowelizacje Kodeksu , s. 18.
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kiem. Je¿eli zatem istniej¹ przes³anki do orzeczenia rozwodu, to pomimo
braku wspomnianego porozumienia, s¹d w wyroku rozwodowym orzeka
o sposobie wykonywania w³adzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów
z dzieckiem po rozwodzie we w³asnym zakresie zgodnie z dobrem dziecka.
Treæ art. 58 § 1 k.r.o. wskazuje, i¿ s¹d, orzekaj¹c w zakresie w³adzy
rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem w wyroku rozwodowym, uwzglêdnia
porozumienie rodziców w tym zakresie, w jakim jest ono zgodne z dobrem
dziecka. A contrario zatem, brak akceptacji przez s¹d owego porozumienia
powoduje, i¿ s¹d rozstrzyga w tym przedmiocie samodzielnie. Trudno zatem
doszukaæ siê w tym przepisie wyranego zastrze¿enia co do obligatoryjnoci
porozumienia.
Inaczej sprawa siê kszta³tuje, gdy oboje rodzice chc¹ sprawowaæ pe³n¹
w³adzê rodzicielsk¹ nad wspólnym ma³oletnim dzieckiem. Wówczas, zgodnie
z art. 58 § 1a zd. drugie k.r.o., musz¹ opracowaæ porozumienie. S¹d bowiem
pozostawi w³adzê rodzicielsk¹ obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, je¿eli
przedstawili porozumienie o sposobie wykonywania w³adzy rodzicielskiej
i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie i jest zasadne oczekiwanie, ¿e bêd¹ wspó³dzia³aæ w sprawach dziecka. Obligatoryjnoæ porozumienia zosta³a zatem zastrze¿ona jedynie w sytuacji, o jakiej mowa w art. 58
§ 1a k.r.o. Ponadto wymóg przedstawienia porozumienia odpada, gdy
w postêpowaniu w sprawie o rozwód po stronie pozwanego stawia siê kurator
ustanowiony dla nieznanego z miejsca pobytu26.
Pomijaj¹c powy¿sze argumenty, wydaje siê, i¿ obowi¹zkowe przedstawianie przez rozwodz¹cych siê rodziców porozumienia o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie jest ca³kowicie irracjonalne w sytuacji, gdy
kontakty te wykonywane s¹ w sposób prawid³owy i zgodny z dobrem dziecka.
S¹d bowiem nie powinien ingerowaæ we w³aciwie funkcjonuj¹ce kontakty.
W takiej sytuacji zasadne by³oby zamieszczenie w sentencji wyroku orzeczenia o zaniechaniu orzekania o kontaktach27, podobnie jak to s¹d czyni odnonie do orzekania o podziale mieszkania na czas wspólnego przebywania
w nim rozwiedzionych ma³¿onków. Powy¿sze znajduje potwierdzenie w wytycznych S¹du Najwy¿szego z 13 stycznia 1978 r., zgodnie z którymi, je¿eli
w wietle okolicznoci faktycznych sprawy nie zachodzi potrzeba orzeczenia
z urzêdu w myl dyspozycji art. 58 § 2 zd. 1 k.r.o., s¹d w sentencji wyroku
rozwodowego zamieszcza wzmiankê, ¿e nie orzeka o sposobie korzystania
przez rozwiedzionych ma³¿onków ze wspólnego mieszkania28. Zamieszczenie
natomiast w wyroku orzeczenia negatywnego jest istotne, daje bowiem mo¿liwoæ ewentualnego wniesienia apelacji29.
26
27
28
29

B. Czech, Art. 58 w zwi¹zku z problematyk¹ , s. 23.
H. Ciep³a, Nowelizacje Kodeksu , s. 1819.
Teza XI ust. 3 wytycznych SN z 13 stycznia 1978 r., sygn. III CZP 30/77.
B. Czech, w: K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny ..., s. 503504.
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Ide¹ nowelizacji by³o zwiêkszenie zaanga¿owania rodziców w uregulowanie w³adzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem i to powinno stanowiæ
podstawê przy orzekaniu w tym zakresie w procesie rozwodowym. Dopiero
zatem brak porozumienia rodziców b¹d jego sprzecznoæ z dobrem dziecka
powinny uruchomiæ dzia³anie s¹du.
Nie ma równie¿ ¿adnych przeszkód, aby s¹d nak³ania³ rodziców do wypracowania zgodnego i zarazem odpowiadaj¹cego dobru dziecka porozumienia, które mog³oby stanowiæ podstawê do orzeczenia o w³adzy rodzicielskiej
i kontaktach z dzieckiem w wyroku rozwodowym.

Porozumienie ma³¿onków a treæ wyroku rozwodowego
Wskazaæ nale¿y, i¿ wbrew g³oszonym w doktrynie pogl¹dom30 porozumienie ma³¿onków w sprawie kontaktów z dzieckiem i w³adzy rodzicielskiej
nie stanowi integralnej czêci wyroku rozwodowego, tak jak to jest w regulacji amerykañskiej. Jest ono jedynie elementem stanu faktycznego, który podlega badaniu i ocenie s¹du, a je¿eli jest zgodne z dobrem dziecka, to stanowi
podstawê do orzeczenia o w³adzy rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem
w wyroku rozwodowym. To do s¹du bowiem nale¿y wydanie orzeczenia
w kwestii w³adzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po
rozwodzie, a ma³¿onkowie, zgodnie z za³o¿eniami noweli, maj¹ wspó³pracowaæ w opracowaniu zgodnego stanowiska w tym zakresie, aby unikn¹æ
w przysz³oci sporów na tym tle. Oczywicie w wyroku s¹d mo¿e przywo³aæ
treci zawarte w porozumieniu o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem,
je¿eli by³yby one bardzo szczegó³owe, a dotyczy³y kwestii, o których s¹d
orzeka z urzêdu. Niemniej jednak obligatoryjne rozstrzygniêcia s¹du zarówno o w³adzy rodzicielskiej, jak i kontaktach z dzieckiem musz¹ byæ bardzo
konkretne i jednoznaczne, st¹d te¿ nie ma mo¿liwoci przetransportowania wszystkich, czasami bardzo drobiazgowych uregulowañ zawartych
w porozumieniu do treci wyroku rozwodowego, dotycz¹cych np. rozstrzygania sporów31.
Trzeba przy tym podkreliæ, ¿e to nie porozumienie jest tytu³em wykonawczym, lecz zawarte w wyroku orzekaj¹cym rozwód rozstrzygniêcie
o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem32. Wykonanie zawartego w wyroku
rozwodowym orzeczenia w zakresie kontaktów z dzieckiem nastêpuje natomiast w trybie postêpowania uregulowanego w art. 5981 i n. k.p.c.

30
31
32

Por. W. Stojanowska, Ochrona dobra dziecka , s. 45.
B. Czech, w: K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny..., s. 485.
H. Ciep³a, Nowelizacje Kodeksu , s. 18 i 21.

38

Paulina D³ugokêcka

Treci porozumienia, które nie znalaz³y odzwierciedlenia w wyroku
rozwodowym z uwagi na swoj¹ szczegó³owoæ lub wykraczanie poza zakres
obligatoryjnego orzekania s¹du w sprawie rozwodowej w myl art. 58 § 1 i 1a
k.r.o., oczywicie wi¹¿¹ rodziców. W przypadku jednak trudnoci z ich realizacj¹ istnieje mo¿liwoæ wytoczenia stosownego powództwa w celu ich wykonania33.
Nie wolno równie¿ pomin¹æ sytuacji, gdy s¹d nie akceptuje porozumienia ma³¿onków z uwagi na jego sprzecznoæ z dobrem dziecka i orzeka
odmiennie o kontaktach z dzieckiem i w³adzy rodzicielskiej, powoduj¹c tym
samym, i¿ porozumienie ca³kowicie upada. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e
s¹d mo¿e wspomóc rozwodz¹cych siê rodziców w opracowaniu porozumienia o takiej treci, aby mog³o ono staæ siê podstaw¹ do orzeczenia o w³adzy
rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem, co korzystnie wp³ynê³oby na relacje
nie tylko miêdzy rozwodz¹cymi siê rodzicami, ale tak¿e na relacje miêdzy
nimi a ich ma³oletnimi dzieæmi34.

Podsumowanie
Nie ulega w¹tpliwoci, i¿ wprowadzenie do Kodeksu rodzinnego i opiekuñczego instytucji porozumienia stanowi ogromny postêp przede wszystkim w zakresie uregulowañ dotycz¹cych kontaktów z dzieckiem i ich ustalania w procesie rozwodowym. Z uwagi bowiem na brak wskazania przez
ustawodawcê sposobu i trybu sporz¹dzenia porozumienia, a tak¿e wskazówek co do jego treci rodz¹ siê obawy, i¿ wprowadzona instytucja oka¿e siê
instytucj¹ martw¹. Zasadne wiêc by³oby jak najszybsze opracowanie przez
Ministerstwo Sprawiedliwoci druku porozumienia35. Amerykañski kwestionariusz mo¿e pos³u¿yæ jako wzór przy opracowaniu takiego druku, który
po wype³nieniu i podpisaniu przez rodziców przedk³adany by³by s¹dowi celem jego oceny zgodnej z zasad¹ dobra dziecka36.
Niedogodnoæ stanowi równie¿ brak pe³nego, wyczerpuj¹cego unormowania wprowadzonej instytucji. Ustawodawca przemilcza³ bowiem kwestiê porozumienia w sprawie w³adzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów
z dzieckiem po rozwodzie w przypadku zmiany wyroku rozwodowego w tej
czêci. Art. 106 k.r.o. pozosta³ bowiem niezmieniony. W¹tpliwoci budzi zatem zagadnienie, czy w przypadku z³o¿enia wniosku o zmianê wyroku rozwodowego w zakresie orzeczenia o w³adzy rodzicielskiej lub kontaktach z dzieckiem rodzice obowi¹zani s¹ równie¿ przedstawiæ s¹dowi porozumienie.
33
34
35
36

B. Czech, Art. 58 w zwi¹zku z problematyk¹ , s. 27.
B. Czech, [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny..., s. 486.
H. Ciep³a, Nowelizacje Kodeksu..., s. 18.
W. Stojanowska, Ochrona dobra dziecka , s. 61.
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O pe³nym sukcesie legislacyjnym bêdzie mo¿na mówiæ dopiero po opracowaniu wzoru porozumienia, który z pewnoci¹ przyczyni siê do ujednolicenia
praktyki s¹dowej, a tak¿e po pe³nym, dok³adnym unormowania wprowadzonej instytucji.
Poza tym nie wolno zapominaæ, i¿ rozstrzygniêciu s¹du odnonie do
w³adzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem powinna przywiecaæ idea dobra dziecka. Uwa¿am, i¿ realizacjê tej¿e zasady mo¿e zapewniæ obligatoryjne
kierowanie rozwodz¹cych siê ma³¿onków do mediacji. Pomo¿e to nie tylko
opracowaæ zgodne porozumienie w zakresie w³adzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, ale równie¿ ju¿ na wstêpie
za¿egnaæ wszelkie konflikty z tym zwi¹zane, a istniej¹ce pomiêdzy zwanionymi rodzicami.

Summary
The agreement of the spouses on how the exercise of parental
and maintaining contact with the child after divorce
Key words: divorce, parental,contacts with the child, agreement of the spouses.

Amendments to the Family Code adopted by the Sejm in the Act of
6 November 2008 amending the Law  Family and Guardianship Code and
other acts which entered into force on 13 June 2009, changed Article. 58 and
added to the catalog of divorce obligatory decisions rule for the interaction of
parents with a child, as well as the introduction of a new institution  the
agreement of the spouses on how the exercise of parental authority and
maintaining contact with the child after the divorce, if it is compatible with
the interests of the child.
According to the authors introduction of the institution of agreement
represents an enormous progress in the regulation of parental responsibility
and contact with the child in the process of divorce. Due to the fact that
there is no indication whether the manner and mode of preparation of an
agreement as well as guidance as to its content, concerns arise that put the
institution will not apply. Hope is in the judicial decisions which will help to
develop guidance on the content of an agreement. The author proposes
a mandatory target spouse to mediation, which would help avoid conflicts
related to the exercise of parental responsibility and contact with the child
after divorce.
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Odpowiedzialnoæ za niewykonanie
lub nienale¿yte wykonanie umowy
o udzielenie licencji patentowej lub know-how
Wprowadzenie
Szcz¹tkowy charakter unormowania ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
 Prawo w³asnoci przemys³owej1 (dalej jako p.w.p.), odnosz¹cy siê do umów
licencyjnych w przedmiocie odpowiedzialnoci kontraktowej, prowadzi do poszukiwania regu³ odpowiedzialnoci w rozwi¹zaniach kodeksu cywilnego. Nie
wydaje siê przy tym zbyt u¿yteczne, aby w kwestii odpowiedzialnoci stron
pos³ugiwaæ siê analogi¹ do umowy sprzeda¿y, najmu czy dzier¿awy. Uzasadnieniem dla powy¿szego pogl¹du, który  jak siê wydaje  ma charakter
dominuj¹cy, jest przede wszystkim to, ¿e regu³y odpowiedzialnoci odnosz¹ce
siê do konkretnych umów nazwanych, m.in. odpowiedzialnoæ na zasadzie
rêkojmi, maj¹ szczególny, wyj¹tkowy charakter w stosunku do ogólnych zasad odpowiedzialnoci kontraktowej2. Na dalece ograniczon¹ przydatnoæ pos³ugiwania siê tak¹ analogi¹ wskazuj¹ równie¿ fundamentalne ró¿nice co do
cech i w³aciwoci przedmiotu wiadczenia w odniesieniu do jego gospodarczej eksploatacji.
Przytoczone argumenty przemawiaj¹ za tym, aby regu³ odpowiedzialnoci za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie umowy licencyjnej poszukiwaæ w ogólnych zasadach re¿imu kontraktowego, a tak¿e tych, które dotycz¹
skutków niewykonania umów wzajemnych. St¹d artyku³ niniejszy ma na
celu ukazanie wp³ywu specyfiki przedmiotu wiadczenia na przes³anki, zakres i charakter odpowiedzialnoci odszkodowawczej z tytu³u niewykonania
1
2

Tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z pón. zm.
Tak S. So³tysiñski, Licencje na korzystanie z cudzych rozwi¹zañ technicznych, Warszawa
1970, s. 229; R. Markiewicz, Umowy licencyjne miêdzy jednostkami gospodarki uspo³ecznionej,
ZNUJ PWiOW z 1978, z. 14, s. 74; B. Gawlik, Umowa know-how. Zagadnienia konstrukcyjne,
ZNUJ PWiOWI 1974, z. 3, s. 132.
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lub nienale¿ytego wykonania umowy licencyjnej3. Podstawowe znaczenie
w tej materii przypisaæ nale¿y treci art. 471 i nast. k.c., w myl którego
d³u¿nik obowi¹zany jest do naprawienia szkody wynik³ej z niewykonania lub
nienale¿ytego wykonania zobowi¹zania, chyba ¿e niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie jest nastêpstwem okolicznoci, za które d³u¿nik odpowiedzialnoci nie ponosi.

Odpowiedzialnoæ licencjodawcy
Niewa¿noæ patentu
Jednym z podstawowych obowi¹zków licencjodawcy jest utrzymywanie
wa¿noci patentu. Na tym tle powstaje problem wp³ywu uniewa¿nienia patentu lub te¿ jego wyganiêcia na sytuacjê prawn¹ stron umowy i ewentualny zakres odpowiedzialnoci podmiotu udzielaj¹cego licencji. Czy w ogóle mo¿na uznaæ niewa¿noæ patentu za wadê przedmiotu wiadczenia? Wszak
przedmiotu wiadczenia w takiej sytuacji brak, bo nie ma w ogóle wynalazku.
Nie budzi w¹tpliwoci to, ¿e decyzja podjêta na podstawie art. 89 p.w.p.,
stwierdzaj¹ca niewa¿noæ patentu, powoduje bezwzglêdn¹ niewa¿noæ umowy licencyjnej z powodu pierwotnej niemo¿liwoci wiadczenia4. Zgodnie bowiem z art. 387 § 1 k.c., umowa o wiadczenie niemo¿liwe jest niewa¿na5.
Bezsporne jest tak¿e to, ¿e decyzja stwierdzaj¹ca niewa¿noæ wywiera skutki
ex tunc.
Do kwestii odpowiedzialnoci za uniewa¿nienie patentu odnosi siê
art. 291 p.w.p., który w przepisie dyspozytywnym wskazuje na nastêpuj¹ce
roszczenia licencjobiorcy: mo¿liwoæ ¿¹dania zwrotu wniesionej zap³aty oraz
naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Niezmiernie donios³¹ rolê
w ochronie uzasadnionych interesów licencjodawcy odgrywa jednak zdanie
drugie art. 291 p.w.p., w myl którego licencjodawca mo¿e sobie potr¹ciæ
korzyci, jakie licencjobiorca uzyska³ przez korzystanie z wynalazku przed
3 Ustalanie treci oraz praktycznego i teoretycznego znaczenia przes³anek odpowiedzialnoci odszkodowawczej zdecydowanie przekracza ramy niniejszego opracowania. Por. szerzej:
T. Pajor, Odpowiedzialnoæ d³u¿nika za niewykonanie zobowi¹zania, Warszawa 1982; A. Szpunar, Ustalenie odszkodowania w prawie cywilnym, Warszawa 1975; idem, Odpowiedzialnoæ
cywilna  Komentarz w formie glos, Sopot 1997; idem, Odszkodowanie za szkodê maj¹tkow¹
 szkoda na mieniu i osobie, Bydgoszcz 1998, s. 21 i nast.
4 Szerzej na ten temat: K. Kruczalak, Niemo¿liwoæ wiadczenia w prawie zobowi¹zañ,
Gdañsk 1981, oraz idem, Skutki niemo¿liwoci wiadczenia wed³ug prawa cywilnego, Warszawa
1989.
5 Warto natomiast zauwa¿yæ, ¿e w przypadku zawarcia tzw. umowy mieszanej, której
licencja patentowa by³a przyk³adowo jednym ze wiadczeñ równowa¿nych lub wiadczeniem
ubocznym, powstaje kwestia tzw. czêciowej niewa¿noci czynnoci prawnej, ocenianej wedle
art. 58 § 3 k.c. i art. 65 § 2 k.c., oraz czêciowej niemo¿liwoci wiadczenia.
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uniewa¿nieniem patentu, a przy tym, jeli wskazane korzyci s¹ wy¿sze od
wniesionej zap³aty i dochodzonego odszkodowania, licencjodawca w ogóle nie
ponosi odpowiedzialnoci6.
W¹tpliwoci powstaj¹ jednak co do zakresu odpowiedzialnoci licencjodawcy wobec licencjobiorcy. Przepis art. 291 p.w.p. zawiera odes³anie do
obowi¹zku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Jednoczenie nie mo¿na mówiæ tu o odpowiedzialnoci kontraktowej, brak jest bowiem podstawowej przes³anki, tj. wa¿nie zawartej umowy7. Relewantny w takiej sytuacji
bêdzie art. 387 § 2 k.c., stanowi¹cy, ¿e strona, która w chwili zawarcia
umowy wiedzia³a o niemo¿liwoci wiadczenia, a drugiej strony z b³êdu nie
wyprowadzi³a, obowi¹zana jest do naprawienia szkody, któr¹ druga strona
ponios³a przez to, ¿e zawar³a umowê, nie wiedz¹c o niemo¿liwoci wiadczenia8. Jest to przypadek tzw. culpa in contrahendo, czyli winy w kontraktowaniu, a wiêc z³amania zasady lojalnoci kontraktowej9. A zatem podmiot, który udzieli³ licencji na uniewa¿niony nastêpnie patent, odpowiada wobec
licencjobiorcy tylko wtedy, gdy wiedzia³ o przes³ance uniewa¿nienia patentu
i nie wyprowadzi³ drugiej strony z przekonania o wa¿noci patentu10. Oznacza to, ¿e odszkodowania i to tylko w granicach negatywnego interesu umowy11, mo¿e ¿¹daæ jedynie osoba, która nie wiedzia³a o przes³ance uniewa¿nienia patentu.
Skutkiem niewa¿noci umowy licencyjnej jest to, ¿e wiadczenia dokonane na rzecz licencjodawcy (m.in. uiszczone op³aty licencyjne) s¹ nienale¿ne
w wietle art. 291 p.w.p. maj¹cego szczególny charakter wobec art. 410 § 2.
Powstaje zatem obowi¹zek ich zwrotu12.
Wyra¿ona explicite mo¿liwoæ potr¹cenia przez licencjodawcê korzyci,
jakie uzyska³ licencjobiorca przez korzystanie z wynalazku przed uniewa¿6 A. Nowicka, [w:] Prawo w³asnoci przemys³owej, pod red. U. Promiñskiej, Warszawa
2005, s. 110.
7 Por. szerzej: W. J. Katner, Odpowiedzialnoæ odszkodowawcza z umów w obrocie gospodarczym, [w:] Prawo umów w obrocie gospodarczym, Warszawa 1999, s. 245 i nast. Tak równie¿
S. So³tysiñski, Licencje..., s. 231 oraz B. Gawlik, op. cit., s. 134.
8 Nie mo¿na równie¿ wykluczyæ odpowiedzialnoci deliktowej licencjodawcy.
9 P. Granecki, Culpa in contrahendo, PPH 2001, nr 3, s. 9 i nast.; R. Kwanicki,
R. Lewandowski, Culpa in contrahendo w prawie polskim oraz niemieckim, Prawo Spó³ek 2002,
nr 5, s. 37 i nast.; tak¿e D. Zawistowski, Wina w kontraktowaniu (Culpa in contrahendo) na tle
zmian w kodeksie cywilnym, Acta Universitatis Wratislaviensis 2004, nr 2617, s. 281 i nast.
10 Chodzi tu bowiem o wiedzê pozytywn¹, a nie np. o brak dochowania nale¿ytej starannoci w ustaleniu mo¿liwoci wiadczenia. Por. szerzej: W. Popio³ek, [w:] Kodeks cywilny, t. I:
Komentarz do artyku³ów 144911, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2005, s. 1006 i nast.
oraz powo³ana tam literatura i orzecznictwo.
11 W Czachórski, Odpowiedzialnoæ odszkodowawcza w ramach tzw. negatywnego interesu
umowy, RPEiS 1968, nr 3, s. 29 i nast.; idem, Uwagi na temat pojêcia tzw. ujemnego interesu
umowy, Studia Cywilistyczne 1996, t. XIIIXIV, s. 11 i nast.; Cz. ¯u³awska, [w:] Komentarz do
kodeksu cywilnego. Ksiêga trzecia. Zobowi¹zania. Tom I, pod red. G. Bieñka, Warszawa 2005,
s. 160 i nast.
12 W. J. Katner, op. cit., s. 250.
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nieniem, zdecydowanie wzmacnia pozycjê tego pierwszego. Wydaje siê to byæ
s³uszne, gdy¿ przewa¿nie stara siê on o uzyskanie patentu na wynalazek
w dobrej wierze, jak równie¿ w czasie trwania umowy licencyjnej ponosi
koszty zwi¹zane z utrzymaniem ochrony patentowej. Mo¿e te¿ zgodnie
z umow¹ powstrzymywaæ siê od korzystania z wynalazku lub nieudzielania
innych licencji. Tymczasem licencjobiorca w okresie domniemania wa¿noci
patentu korzysta z prawnego monopolu i mo¿e odnosiæ korzyci z posiadanej
przewagi konkurencyjnej. W tego typu sytuacjach uzasadnione wydawa³y siê
poszukiwania mo¿liwoci ochrony interesów licencjodawcy, na którym wobec
niewa¿noci umowy ci¹¿y obowi¹zek zwrotu op³at licencyjnych (byæ mo¿e
wieloletnich). Mo¿liwoci takiej ochrony upatrywano w konstrukcji nadu¿ycia prawa podmiotowego. Domaganie siê przez licencjobiorcê zwrotu op³at
licencyjnych w sytuacji, w której korzysta³ on przez pewien okres z uprzywilejowanej pozycji, mo¿e byæ za takie nadu¿ycie poczytane. Taka droga obrony
interesów licencjanta mog³aby okazaæ siê jednak zbyt trudna. Podobnie
zreszt¹ z podejmowaniem próby uznania za bezpodstawne wzbogacenie korzyci uzyskanych przez licencjobiorcê w okresie od zawarcia umowy uznanej za niewa¿n¹ do momentu uniewa¿nienia patentu. Jak bowiem argumentowa³ S. So³tysiñski, trudno by³oby wskazaæ na maj¹tek podmiotu, którego
kosztem nast¹pi³o to wzbogacenie. Czy by³yby to maj¹tki przedsiêbiorców,
którzy respektowali zakres prawnego monopolu, czy te¿ mo¿e konsumentów
lub profesjonalnych nabywców produktów objêtych ochron¹ uniewa¿nionego
póniej patentu na wynalazek?13
Trzeci¹ drog¹ poszukiwania ochrony interesów licencjodawcy jest powo³anie siê na treæ art. 408 § 1 k.c., w myl którego zobowi¹zany do wydania
korzyci mo¿e ¿¹daæ zwrotu nak³adów koniecznych o tyle, o ile nie znalaz³y
one pokrycia w u¿ytku, który z nich osi¹gn¹³. Za nak³ady te uznaæ nale¿a³oby przede wszystkim op³aty patentowe, natomiast problematyczna okaza³aby
siê kwestia np. kosztów postêpowania o uniewa¿nienie, kosztów zawarcia
umowy, kosztów poniesionych w mylnym przekonaniu, ¿e wykonuje siê wa¿ne zobowi¹zanie. Wysi³ki te znalaz³y jednak szczêliwie odzwierciedlenie na
gruncie zmienionego art. 69 ustawy o wynalazczoci z 1972 r. oraz art. 291
zdanie drugie p.w.p. poprzez odwo³anie siê do konstrukcji potr¹cenia, która
 jak siê wydaje  zakotwiczona jest w tzw. teorii salda, postulowanej wczeniej w doktrynie prawa wynalazczego14. St¹d pozytywnie nale¿y odnieæ siê
do obecnego stanu prawnego w tej materii, który zawiera mechanizm ochrony s³usznych interesów licencjodawcy.
13 S. So³tysiñski, Licencje..., s. 231; A. Kopff, [w:] Prawo wynalazcze. Zagadnienia wybrane, pod red. S. Grzybowskiego i A. Kopffa, Warszawa 1978, s. 180; T. Szymanek, [w:]
S. So³tysiñski, A. Szajkowski, T. Szymanek, Komentarz do prawa wynalazczego, Warszawa
1990, s. 318.
14 Por. szerzej: S. So³tysiñski, Licencje..., s. 233 i nast.
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Czêciowe uniewa¿nienie patentu powoduje czêciow¹ niemo¿liwoæ
wiadczenia, stosuj¹c odpowiednio art. 387 § 2 k.c. Umowa licencyjna mo¿e
byæ w takim przypadku, stosownie do zgodnego zamiaru stron, w oparciu
o art. 58 § 3 i art. 65 § 2 k.c., uznana za niewa¿n¹ w ca³oci lub czêci. Je¿eli
natomiast czêciowe uniewa¿nienie nie wchodzi w zakres upowa¿nienia licencyjnego, co mo¿e mieæ miejsce w przypadku licencji ograniczonej, umowa
licencyjna pozostaje wa¿na w ca³oci. W sytuacji czêciowej niewa¿noci umowy mo¿na zastosowaæ unormowania art. 493 § 2 i 495 k.c. traktuj¹ce
o odpowiedzialnoci kontraktowej z tytu³u czêciowej niemo¿liwoci wiadczenia. Wydaje siê, i¿ czêciowe uniewa¿nienie patentu, które czyni wiadczenie wzajemne czêciowo niemo¿liwym, zgodnie z treci¹ art. 493 k.c. mo¿e
stanowiæ podstawê do odst¹pienia od umowy przez licencjobiorcê, a tak¿e
uzasadniaæ roszczenie naprawienia szkody wynik³ej z niewykonania zobowi¹zania. Czêciowa niemo¿liwoæ wiadczenia w wietle art. 495 § 2 k.c. uzasadnia równie¿ utratê przez drug¹ stronê prawa do odpowiedniej czêci
wiadczenia wzajemnego, a wiêc bêdzie to np. zmniejszenie wysokoci op³at
licencyjnych15.
Sytuacj¹ szczególn¹ jest uniewa¿nienie patentu z tego powodu, ¿e zg³oszono wynalazek z wczeniejszym pierwszeñstwem lub udzielono patentu
osobie nieuprawnionej16. Zgodnie z treci¹ art. 75 ust. 1 p.w.p., podmiot,
który w dobrej wierze uzyska³ licencjê i korzysta³ z wynalazku co najmniej
przez rok przed wszczêciem postêpowania o przeniesienie patentu lub w tym
okresie przygotowa³ wszystkie istotne urz¹dzenia potrzebne do korzystania
z wynalazku, mo¿e z tego wynalazku korzystaæ w swoim przedsiêbiorstwie
w zakresie, w jakim z niego korzysta³ w chwili wszczêcia tego postêpowania,
z zastrze¿eniem obowi¹zku uiszczania uprawnionemu ustalonego wynagrodzenia17. Licencjobiorca zyskuje zatem status tzw. u¿ywacza, co mo¿e ograniczaæ zakres po¿¹danego poziomu wykorzystania wynalazku. A zatem dochodzi do uniewa¿nienia pierwotnej umowy licencyjnej w wyniku pierwotnej
niemo¿liwoci wiadczenia po stronie licencjodawcy, który na podstawie
art. 387 § 2 k.c. mo¿e byæ poci¹gniêty do odpowiedzialnoci w granicach tzw.
negatywnego interesu umowy, mo¿e równie¿ wchodziæ w grê obowi¹zek
zwrotu nienale¿nie pobranych wiadczeñ18.

15 S. So³tysiñski, [w:] System prawa w³asnoci intelektualnej. Prawo wynalazcze, t. III,
pod red. J. Szwaji, A. Szajkowskiego, Warszawa  Wroc³aw  Kraków  Gdañsk  £ód 1990,
s. 484 i nast.
16 Por. art. 74 p.w.p.
17 Przytoczony przepis znajduje równie¿ zastosowanie w odniesieniu do osoby, która
w dobrej wierze uzyska³a lub naby³a patent nastêpnie przeniesiony na rzecz osoby uprawnionej.
18 Por. W. J. Katner, op. cit., s. 250 i nast.

46

Marek Salamonowicz

Wyganiêcie patentu
Wyganiêcie patentu po zawarciu umowy licencyjnej powoduje nastêpcz¹
niemo¿liwoæ wiadczenia19. Rodzi to odpowiedzialnoæ odszkodowawcz¹ po
stronie licencjodawcy. Licencjodawca mo¿e odpowiadaæ za szkodê wyrz¹dzon¹ w wyniku wyganiêcia patentu, je¿eli nast¹pi³o ono zgodnie z art. 471 k.c.
z jego winy. W zwi¹zku z tym, je¿eli za niemo¿liwoæ wykonania wiadczenia
ponosi odpowiedzialnoæ licencjodawca, to licencjobiorca, jako ¿e umowa licencyjna jest umow¹ wzajemn¹, ma na podstawie art. 493 § 1 k.c. prawo
wed³ug swego wyboru albo ¿¹daæ naprawienia szkody wynik³ej z niewykonania zobowi¹zania, albo mo¿e od umowy odst¹piæ. Natomiast w sytuacji, gdy
za wyganiêcie patentu licencjodawca odpowiedzialnoci nie ponosi, której
dotyczy art. 495 § 1 k.c., powstaje obowi¹zek zwrotu nienale¿nie pobranych
wiadczeñ zgodnie z przepisami o bezpodstawnym wzbogaceniu20. Nale¿y
równie¿ zauwa¿yæ, ¿e szczególnie w odniesieniu do umów mieszanych wyganiêcie patentu mo¿e powodowaæ jedynie czêciow¹ niemo¿liwoæ wiadczenia.
Licencjodawca ponosi równie¿ odpowiedzialnoæ wobec licencjobiorcy za
obci¹¿enia przedmiotu umowy prawem innej osoby. Wchodzi ona w grê wówczas, gdy licencjodawca nie poinformowa³ licencjobiorcy o prawach osoby
trzeciej, np. o prawie zastawu, u¿ytkowania lub wczeniejszej licencji. Konieczne jest przy tym stwierdzenie, czy w istocie wczeniej udzielona licencja
lub inne prawo ci¹¿¹ce na patencie uniemo¿liwia lub utrudnia korzystanie
z wynalazku w sposób okrelony w umowie21. Podkreliæ bowiem wypada
specyfikê przedmiotu wiadczenia bêd¹cego dobrem niematerialnym, tzn. ¿e
mo¿e z niego korzystaæ, przynajmniej teoretycznie, nieograniczony kr¹g podmiotów. Z regu³y wczeniej udzielona licencja czy te¿ inne prawo obci¹¿aj¹ce
patent nie bêdzie powodowaæ niemo¿liwoci wiadczenia lub utrudniaæ realizacji umowy póniejszej. Odpowiedzialnoæ za wskazane wady prawne ma jednak miejsce przede wszystkim w sytuacji udzielenia licencji wy³¹cznej. Je¿eli
bowiem licencjodawca nie poinformowa³ kontrahenta o wczeniej zawartej
umowie, która wchodzi w zakres przyznanej wy³¹cznoci, wówczas stanowi to
przes³ankê odpowiedzialnoci z tytu³u pierwotnej niemo¿liwoci wiadczenia
(art. 387 § 2 k.c.) albo czêciowej niemo¿liwoci wiadczenia (art. 493 k.c.)22.
19 Por. szerzej: B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Niemo¿liwoæ wiadczenia nastêpcza,
Studia Prawno-Ekonomiczne 1970, nr 4; T. Winiewski, [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego.
Ksiêga trzecia. Zobowi¹zania..., s. 602 i nast.
20 S. D¹browski, [w:] Kodeks cywilny. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, t. II:
art. 3531088, Warszawa 2005, s. 239 i nast.
21 Gdyby bowiem licencjodawca zatai³ okolicznoæ istnienia wczeniej udzielonej licencji,
odnosz¹cej siê do tego samego terytorium i podobnego zakresu zastosowania, wówczas licencjobiorca mo¿e powo³aæ siê na winê w kontraktowaniu, jak równie¿ na b³¹d na podstawie art. 86 k.c.
Tak S. So³tysiñski, Licencje..., s. 238.
22 Naturalnie licencjodawca nie ma obowi¹zku informowania o licencji wpisanej, a wiêc
ujawnionej w rejestrze. Zob. R. Markiewicz, op. cit., s. 75.
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Odpowiedzialnoæ licencjodawcy mo¿e powstaæ tak¿e w sytuacji, gdy
wbrew postanowieniom wczeniejszej umowy udziela on licencji, której zakres godzi w sferê wy³¹cznoci licencji wczeniejszej. Przy czym umowa póniejsza nie musi mieæ wy³¹cznego charakteru. W tym zakresie znacz¹c¹ rolê
mo¿e odegraæ wpis umowy licencyjnej do rejestru. W takim przypadku w grê
wchodziæ mo¿e uznanie umowy póniejszej za bezskuteczn¹. Przychyliæ siê
nale¿y do stanowiska S¹du Najwy¿szego, zgodnie z którym niewa¿noæ póniej zawartej umowy by³aby zbyt daleko id¹ca23. Naturalnie udzielenie licencji wbrew postanowieniom umowy wczeniejszej rodzi odpowiedzialnoæ
kontraktow¹ licencjodawcy. Podstawê odpowiedzialnoci odszkodowawczej
stanowiæ bêdzie wówczas art. 471 k.c. Licencjobiorcy przys³uguje tak¿e
mo¿liwoæ odst¹pienia od umowy na podstawie art. 493 § 1 lub 2 k.c.
W praktyce jednak nie bêdzie on zainteresowany rozwi¹zaniem stosunku
umownego. Wszak przewa¿nie przeznaczy³ on znaczne rodki na zastosowanie wynalazku, a odst¹pienie od umowy pozbawi³oby go tej mo¿liwoci.
Przecie¿ licencjodawca ma prawny monopol na korzystanie z wynalazku
i z zasady tylko on mo¿e udzieliæ licencji na danym terytorium. Za ze
wszech miar uzasadnione uznaæ nale¿y w takim przypadku roszczenie
o obni¿enie op³at licencyjnych. W tym przypadku wskazaæ nale¿y na mo¿liwoæ pos³u¿enia siê analogi¹ z umowy dzier¿awy na podstawie art. 664 § 1 k.c.
w zwi¹zku z art. 694 k.c.24
W kontekcie prowadzonych rozwa¿añ nie mo¿na pomin¹æ tak¿e sytuacji, w której w czasie wa¿noci licencji udzielona zastanie licencja przymusowa, która bêdzie naruszaæ sferê wy³¹cznoci licencjobiorcy, co mo¿e powodowaæ ca³kowit¹ lub czêciow¹ nastêpcz¹ niemo¿liwoæ wiadczenia. Otó¿
zgodziæ wypada siê z S. So³tysiñskim, który twierdzi, ¿e licencjodawca nie
ponosi odpowiedzialnoci za ciê¿ary publicznoprawne ograniczaj¹ce uprawnienia licencjobiorców. Wyj¹tkiem jest jednak sytuacja, w której udzielenie
licencji przymusowej by³o nastêpstwem okrelonego zachowania siê ze strony
licencjodawcy25.
Nastêpcza niemo¿liwoæ wiadczenia, za któr¹ licencjodawca nie bêdzie
ponosi³ odpowiedzialnoci, wyst¹pi równie¿ w przypadku uznania wynalazku
za tajny.

23 Na dopuszczalnoæ stwierdzenia niewa¿noci umowy póniejszej wskazywa³ A. Kopff,
op. cit., s. 312. Por. tak¿e wyrok SN z dnia 12 marca 2002 r., sygn. IV CKN 509/00, OSNC
2003, nr 4, poz. 50 oraz P. Stec, Skutki udzielenia przez licencjodawcê licencji osobie trzeciej
z naruszeniem klauzuli wy³¹cznoci wynikaj¹cej z umowy licencyjnej, Radca Prawny 2005,
nr 4, s. 86 i nast.
24 Tak S. So³tysiñski, Licencje..., s. 239.
25 Por. szerzej: ibidem, s. 241.
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Wady fizyczne
Samo zastosowanie pojêcia wada fizyczna w odniesieniu do dobra niematerialnego, w tym wypadku wynalazku, nie wydaje siê byæ zbyt fortunne,
tym niemniej przedstawiciele nauki wynalazczoci, zastrzegaj¹c pewne niedogodnoci, pos³uguj¹ siê tym terminem dla potrzeb prowadzonych rozwa¿añ26. Tak te¿ uczyniono w niniejszym opracowaniu.
Zdaniem R. Markiewicza wady fizyczne wynalazku mog¹ uniemo¿liwiaæ
lub utrudniaæ jego techniczne wykorzystanie lub powodowaæ, ¿e stosowanie
oka¿e siê nierentowne. Z kolei B. Gawlik wyró¿nia wady fizyczne, które
przejawiaj¹ siê brakiem technicznej powtarzalnoci, brakiem technicznej
u¿ytecznoci czy te¿ brakiem rentownoci27. A zatem wynalazek powinien
nadawaæ siê do korzystania zeñ w sposób wynikaj¹cy z celu umowy. Warto
w tym kontekcie przywo³aæ stanowisko judykatury niemieckiej. Zgodnie
z nim, je¿eli umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjodawca ponosi
odpowiedzialnoæ za sprawnoæ techniczn¹ wynalazku w zakresie wyników
i ich parametrów ujêtych w opisie patentowym. Z kolei za tzw. u¿ytecznoæ
przemys³ow¹ licencjodawca odpowiada jedynie wtedy, gdy z³o¿y³ w tym
przedmiocie odpowiednie zapewnienie28.
Niejednokrotnie brak sprawnoci technicznej wi¹¿e siê z wyst¹pieniem
przes³anki uniewa¿nienia patentu (np. brak powtarzalnoci, niezupe³noæ
rozwi¹zania). W takiej sytuacji wystêpuje pierwotna niemo¿liwoæ wiadczenia (art. 387 k.c.). Je¿eli jednak wada nie wi¹¿e siê z uniewa¿nieniem patentu, a jedynie obni¿a lub uniemo¿liwia (czêciowo lub ca³kowicie) korzystanie
z wynalazku w sposób w umowie przewidziany, licencjodawca mo¿e ponieæ
odpowiedzialnoæ na zasadach ogólnego re¿imu kontraktowego (art. 491495 k.c.).
Nie wydaje siê przy tym uzasadnione, aby móc odwo³aæ siê do odpowiedzialnoci
na zasadzie rêkojmi za wady w oparciu o analogiê z umow¹ sprzeda¿y czy te¿
dzier¿awy. Odpowiedzialnoæ na zasadzie rêkojmi jest bowiem  jak ju¿ wskazano  wyj¹tkiem od ogólnych zasad odpowiedzialnoci kontraktowej29.
Odpowiedzialnoæ gwarancyjna
Zgodnie z art. 473 § 1 k.c., licencjodawca mo¿e przyj¹æ na siebie odpowiedzialnoæ za wykonanie lub nienale¿yte wykonanie zobowi¹zania z powodu
26
27

Por. R. Markiewicz, op. cit., s. 73.
Wed³ug B. Gawlika (op. cit., s. 131 i nast.), przez techniczn¹ wykonalnoæ rozumieæ
nale¿y zdatnoæ know-how do produkcyjnego zastosowania przy u¿yciu aktualnie dostêpnych
rodków technicznych. Z kolei techniczna u¿ytecznoæ oznacza zdolnoæ know-how do osi¹gniêcia zamierzonego rezultatu technicznego. Rentownoæ know-how dotyczy natomiast ekonomicznych rezultatów wdro¿enia know-how. Uwagi wymienionego autora (oparte na pogl¹dach doktryny niemieckiej) wydaj¹ siê byæ w pe³ni aktualne równie¿ w odniesieniu do wynalazków.
28 S. So³tysiñski, Licencje..., s. 241
29 Tak: ibidem, s. 244 oraz B. Gawlik, op. cit., s. 133 i nast.
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oznaczonych okolicznoci, za które z mocy ustawy odpowiedzialnoci nie ponosi. Oczywicie w interesie licencjobiorcy jest uzyskanie jak najszerszych
gwarancji. Szkopu³ jednak w tym, ¿e licencjodawca w sposób naturalny bêdzie d¹¿y³ do odzwierciedlenia udzielonych gwarancji w uiszczonym przez
licencjobiorcê wynagrodzeniu. Z drugiej strony spotkaæ mo¿na, choæ nale¿y to
do rzadkoci, ograniczenie odpowiedzialnoci licencjodawcy. Wyró¿nia siê
dwa podstawowe rodzaje gwarancji: prawne i techniczne.
Gwarancje prawne mog¹ obejmowaæ odpowiedzialnoæ za stan praw wy³¹cznych. Przyjmuje ona przewa¿nie postaæ zapewnienia, ¿e udzielenie licencji oraz póniejsze korzystanie z wynalazku przez licencjobiorcê nie narusza
praw osób trzecich. Licencjodawca mo¿e zobowi¹zaæ siê w ramach udzielonej
gwarancji do naprawienia szkody wyrz¹dzonej licencjobiorcy przez dochodzenie roszczeñ przez osoby trzecie z tytu³u naruszenia ich praw, w wyniku
których licencjobiorca bêdzie musia³ ograniczyæ lub poniechaæ korzystania
z wynalazku b¹d te¿ ponieæ dodatkowe koszty30. Wskazaæ mo¿na tak¿e na
odpowiedzialnoæ gwarancyjn¹ za szkody wyrz¹dzone przez personel licencjodawcy przy wdro¿eniu wynalazku lub na skutek np. udzielenia b³êdnych
instrukcji czy wskazówek.
Gwarancje techniczne mog¹ dotyczyæ takich kwestii, jak okrelony stopieñ sprawnoci technicznej wynalazku i jego niezawodnoæ, przydatnoæ do
realizacji celu okrelonego w umowie, co mo¿e uwidaczniaæ siê w parametrach jakoci tzw. produktu licencyjnego. Ponadto licencjodawca mo¿e zobowi¹zaæ siê do odpowiedzialnoci gwarancyjnej za poziom zu¿ycia surowców
lub innych materia³ów oraz energii albo te¿ za odpowiedni poziom rentownoci. Z kolei w przypadku, gdy umowa licencyjna obejmuje dostawê okrelonych maszyn czy te¿ wykonanie okrelonej instalacji, gwarancja mo¿e obejmowaæ równie¿ odpowiedzialnoæ za jakoæ (czy wydajnoæ) i dzia³anie
dostarczonych maszyn. W ramach warunków gwarancji strony okrelaj¹ najczêciej, oprócz kategorii wad, za które odpowiada licencjodawca, tak¿e czas
jej trwania oraz sposób i termin usuniêcia wad w ramach gwarancji31.
Kara umowna
Strony mog¹ pos³u¿yæ siê instytucj¹ kary umownej poprzez zastrze¿enie,
¿e naprawienie szkody wynik³ej z niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zania niepieniê¿nego nast¹pi przez zap³atê okrelonej sumy
(art. 483 § 1 k.c.). Warto wskazaæ, ¿e zasad¹ jest tzw. kara wy³¹czna, a wiêc
nale¿na w danej wysokoci bez wzglêdu na wysokoæ szkody i bez mo¿liwoci
dochodzenia dodatkowego odszkodowania, nawet je¿eli szkoda przewy¿sza³a30 A. Nowicka, [w:] Prawo w³asnoci przemys³owej..., s. 111 oraz Z. Ulatowski, Budowa
umowy licencyjnej, Warszawa 1977, s. 16.
31 Ibidem.
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by wysokoæ zastrze¿onej kary. Jednak¿e strony mog¹ umow¹ statuowaæ tzw.
karê kumulatywn¹ i wówczas wierzyciel bêdzie móg³ ¿¹daæ zarówno kary
umownej, jak i odszkodowania, lub tzw. karê zaliczaln¹, gdzie wierzyciel
obok kary umownej mo¿e ¿¹daæ odszkodowania uzupe³niaj¹cego do wysokoci szkody32.

Odpowiedzialnoæ licencjobiorcy
Najczêstsz¹ przyczyn¹ powstania odpowiedzialnoci licencjobiorcy jest
brak terminowego wniesienia op³aty licencyjnej. Zw³oka w wykonaniu umowy wzajemnej, a tak¹ z regu³y jest umowa licencji patentowej, powoduje, i¿
licencjodawca, zgodnie z art. 491 § 1 k.c., mo¿e wyznaczyæ odpowiedni termin
do wykonania z zagro¿eniem, ¿e w razie bezskutecznego up³ywu wyznaczonego terminu bêdzie uprawniony do odst¹pienia od umowy. Licencjodawca
mo¿e tak¿e bez wyznaczenia terminu dodatkowego b¹d te¿ po jego bezskutecznym up³ywie ¿¹daæ wykonania zobowi¹zania i naprawienia szkody wynik³ej ze zw³oki33. Nie mo¿na te¿ zapominaæ o odpowiedzialnoci zwi¹zanej
z ujawnieniem przez licencjobiorcê informacji, które zosta³y mu powierzone
w toku wykonywania umowy.
Niewykonanie oraz nienale¿yte wykonanie umowy know-how
Powszechnie przyjmuje siê postulat odpowiedniego stosowania regu³ odpowiedzialnoci kontraktowej wykszta³conych na gruncie licencji patentowych do umów know-how. Bêdzie to zatem odpowiedzialnoæ na zasadach
ogólnych kodeksu cywilnego, a w szczególnoci za wady przedmiotu wiadczenia, czyli know-how34.
Wady fizyczne know-how
Do wad fizycznych know-how zalicza siê brak odpowiednich w³aciwoci techniczno-gospodarczych konstytuuj¹cych je informacji. Chodzi tu
przede wszystkim o techniczn¹ wykonalnoæ, u¿ytecznoæ i wcale nierzadko
o poziom rentownoci. W praktyce spotkaæ mo¿na powi¹zanie elementów
u¿ytecznoci i rentownoci jako wyznaczników op³at licencyjnych. Tym niemniej brak wykonalnoci lub odpowiedniego poziomu u¿ytecznoci przekazanych informacji mo¿e rodziæ odpowiedzialnoæ kontraktow¹.
32 Por. szerzej: W. J. Katner, op. cit., s. 250 oraz przytoczone tam orzecznictwo i literatura, a tak¿e A. Szwaja, Kara umowna wed³ug Kodeksu cywilnego, Warszawa 1967, s. 79 i nast.
33 W sytuacji podzielnoci wiadczenia, np. raty op³aty licencyjnej zastosowanie znaleæ mo¿e
art. 491 § 2 k.c. Por. S. So³tysiñski, [w:] System prawa w³asnoci intelektualnej..., s. 487 i nast.
34 Ibidem, s. 548 i nast. oraz B. Gawlik, op. cit., s. 122 i nast.
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Okolicznoæ, ¿e umowy know-how niekiedy nie okrelaj¹ gwarantowanych cech przekazywanych informacji, sk³ania do poszukiwania w tej kwestii
ogólnego standardu. Za B. Gawlikiem nale¿y pos³u¿yæ siê funkcj¹ spo³ecznogospodarcz¹ zakrelon¹ w zawartej umowie35. Jeli bowiem przekazane informacje nie s¹ u¿yteczne w realizacji celu okrelonego w umowie lub co
gorsza nie s¹ w ogóle technicznie wykonalne, to stanowi to niew¹tpliwie
wadê przedmiotu wiadczenia. Podobnie, gdy umowa wskazuje na konkretne
zastosowanie know-how lub id¹c dalej  okrela rezultat techniczny takiego
zastosowania. W takich sytuacjach licencjodawca odpowiadaæ mo¿e za brak
technicznej wykonalnoci lub u¿ytecznoci, w tym tak¿e za nieosi¹gniêcie
okrelonych w umowie rezultatów technicznych (np. poziomu oszczêdnoci
surowca w toku produkcji). Rozró¿niæ wszak¿e nale¿y sytuacjê, gdy odpowiedzialnoæ p³ynie z celu umowy, od sytuacji, gdy licencjodawca gwarantuje
osi¹gniêcie okrelonego rezultatu technicznego. W drugim przypadku w zale¿noci od sposobu zredagowania treci umowy (w tym oczywicie definicji
okrelonego celu lub wskazania na rezultat) mo¿e mieæ miejsce odpowiedzialnoæ gwarancyjna.
Odmienn¹ kwesti¹ jest natomiast odpowiedzialnoæ za rezultat ekonomiczny przekazanych informacji. Trudno bowiem na podstawie ogólnego celu
umowy albo wyra¿onych w niej zamierzeñ licencjobiorcy obci¹¿yæ licencjodawcê ryzykiem fiaska gospodarczego zastosowania know-how. W braku
szczególnych postanowieñ gwarancyjnych w tej materii nie mo¿na obarczaæ
licencjodawcy ryzykiem (byæ mo¿e nieumiejêtnie prowadzonej) dzia³alnoci
gospodarczej licencjobiorcy. W praktyce jednak trudno odró¿niæ sferê ryzyka
technicznego od gospodarczego. Stanowi to argument na rzecz precyzyjnego
okrelania zakresu odpowiedzialnoci w umowie.
Skutkiem prawnym wadliwoci fizycznej know-how jest stan niewykonania lub nienale¿ytego wykonania umowy. Wobec dyskusyjnego charakteru
mo¿liwoci pos³u¿enia siê analogi¹ z umowy dzier¿awy (przede wszystkim
art. 664 k.c.), stabilnej podstawy dla roszczeñ licencjobiorcy nale¿y upatrywaæ w art. 491 i 494 k.c.36 W zarysowanej sytuacji licencjobiorcy przys³ugiwaæ bêdzie ¿¹danie przekazania know-how wolnego od wad w okrelonym
przez niego terminie z zagro¿eniem, ¿e w razie bezskutecznego up³ywu wyznaczonego terminu bêdzie uprawniony do odst¹pienia od umowy. Mo¿e równie¿ bez wyznaczania dodatkowego terminu, jak te¿ po jego bezskutecznym
up³ywie ¿¹daæ wykonania zobowi¹zania i naprawienia szkody wynik³ej ze
zw³oki. Natomiast zgodnie z art. 491 i 494 k.c., licencjobiorca mo¿e po bezskutecznym up³ywie terminu dodatkowego odst¹piæ od umowy, ¿¹daj¹c zwro35
36

B. Gawlik, op. cit., s. 131 i nast. oraz R. Markiewicz, op. cit., s. 74 i nast.
Por. uwagi dotycz¹ce odpowiedzialnoci za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie
umowy licencyjnej maj¹cej za przedmiot wiadczenia wynalazek.
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tu tego, co wiadczy³ licencjodawcy oraz ¿¹daæ naprawienia szkody wynik³ej
z niewykonania zobowi¹zania37.
Wady prawne
Wada prawna know-how wystêpuje wówczas, gdy korzystanie z knowhow wi¹¿e siê z naruszeniem praw osób trzecich. Polemizowaæ nale¿a³oby
z twierdzeniem, ¿e nie jest wad¹ prawn¹ know-how sytuacja, w której licencjodawca jest nieuprawniony do przekazania informacji (np. uzyska³ je poprzez pracownika, który je uprzednio wykrad³), a licencjobiorca pozostaje
w dobrej wierze. Dyskusyjnym wydaje siê przede wszystkim pogl¹d, ¿e nie
ma potrzeby konstruowania odpowiedzialnoci dostawcy licencjodawcy za
wady prawne know-how38. Jak bowiem oceniæ sytuacjê, w której wedle art. 11
ust. 3 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji39
(dalej w skrócie u.z.n.k.) s¹d zobowi¹za³ licencjobiorcê do zap³aty stosownego
wynagrodzenia na rzecz uprawnionego dysponenta know-how za korzystanie
z informacji stanowi¹cych tajemnicê przedsiêbiorstwa40. Trudno odmówiæ
w takim przypadku mo¿liwoci wysuniêcia roszczenia wobec nieuprawnionego licencjodawcy w³anie z tytu³u wady prawnej know-how. Owszem zarysowana sytuacja nigdy nie mo¿e doprowadziæ do odpowiedzialnoci nieuprawnionego licencjodawcy wzglêdem licencjobiorcy za brak mo¿liwoci
korzystania z przekazanych informacji, nie dochodzi bowiem do pozbawienia
mo¿liwoci korzystania w przypadku dobrej wiary licencjobiorcy. Jednak¿e
mo¿e doprowadziæ do odpowiedzialnoci nieuprawnionego licencjodawcy za
szkodê wynik³¹ z obowi¹zku zap³aty wynagrodzenia na rzecz uprawnionego
dysponenta tajemnicy.
Z kolei gdy licencjobiorca wiedzia³ lub powinien by³ wiedzieæ o tym, ¿e
licencjodawca nie jest uprawnionym dysponentem know-how, a wiêc gdy pozostawa³ w z³ej wierze, wówczas  je¿eli zagra¿a to lub narusza interes przedsiêbiorcy  dopuszcza siê on czynu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 1 u.z.n.k.).
Konsekwencj¹ tego jest mo¿liwoæ wyst¹pienia przez uprawnionego dysponenta wobec bêd¹cego w z³ej wierze licencjobiorcy z roszczeniami okrelonymi
w art. 18 u.z.n.k., w tym m.in. z ¿¹daniem zaniechania stosowania know-how
oraz naprawienia wyrz¹dzonej szkody na zasadach ogólnych41.
37 Por. Z. Radwañski, A. Olejniczak, Zobowi¹zania  czêæ ogólna, Warszawa 2005, s. 298
i nast. oraz W. Czachórski, Zobowi¹zania. Zarys wyk³adu, Warszawa 2002, s. 329 i nast.
38 Tak B. Gawlik, op. cit., s. 133; odmiennie S. So³tysiñski, [w:] System prawa w³asnoci
intelektualnej..., s. 550.
39 Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z pón. zm.
40 Przepis mówi o nabywcy know-how, ale wydaje siê, ¿e mo¿e znaleæ zastosowanie tak¿e
w stosunku do licencjobiorcy. Warto równie¿ wskazaæ, ¿e chodzi tu o nabycie informacji stanowi¹cych tajemnicê przedsiêbiorstwa w dobrej wierze, na podstawie odp³atnej czynnoci prawnej.
41 Por. szerzej E. Nowiñska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Komentarz, Warszawa 2005, s. 86 i nast. oraz S. So³tysiñski, [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, pod red. J. Szwaji, Warszawa 2000, s. 308 i nast.
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Za przypadek wadliwoci know-how uchodzi tak¿e sytuacja, w której
korzystanie z informacji bêd¹cych przedmiotem wiadczenia wchodzi w zakres prawnego monopolu patentowego lub gdy usta³ stan tajemnicy, co zasadniczo wi¹¿e siê z uzyskaniem ochrony patentowej, ale nie tylko. W przypadku pierwszym wskazuje siê na to, ¿e po pierwsze know-how mo¿e
stanowiæ w ca³oci lub czêci przedmiot patentu osoby trzeciej, po drugie
produkcja i zbyt wyrobów wytwarzanych przy zastosowaniu know-how wkracza w sferê wy³¹cznoci wynikaj¹cej z udzielenia osobie trzeciej patentu na
ten wyrób42.
Z zaistnieniem wskazanych okolicznoci zwi¹zana jest ca³kowita lub czêciowa niemo¿liwoæ wiadczenia. W sytuacji bowiem, gdy know-how nie
stanowi ju¿ tajemnicy lub korzystanie z informacji bêd¹cych przedmiotem
umowy licencyjnej objête jest monopolem patentowym, licencjodawca nie
mo¿e korzystaæ z nich w sposób przewidziany umow¹. W zale¿noci zatem od
momentu powstania wymienionych sytuacji wyst¹pi pierwotna (uprzednia)
lub nastêpcza niemo¿liwoæ wiadczenia43.
Je¿eli zgodnie z art. 387 § 1 i 2 k.c. licencjodawca wiedzia³ w chwili
zawarcia umowy o niemo¿liwoci wiadczenia, czyli o tym, ¿e przekazywane
informacje nie s¹ poufne lub wchodz¹ w zakres monopolu patentowego osoby
trzeciej, a z b³êdu nie wyprowadzi³, obowi¹zany jest do naprawienia szkody,
któr¹ poniós³ recypient informacji przez to, ¿e zawar³ umowê, nie wiedz¹c
o niemo¿liwoci wiadczenia. Zatem licencjodawca ponosi odpowiedzialnoæ
za tzw. winê w kontraktowaniu (culpa in contrahendo) w granicach tzw.
negatywnego interesu umowy44. Z tym, ¿e je¿eli wiadczenie jest niemo¿liwe
w ca³oci, to umowa jest niewa¿na, je¿eli za w czêci, to wedle art. 58 § 3 k.c.
umowa pozostaje w mocy, wyj¹wszy postanowienia dotkniête niewa¿noci¹,
chyba ¿e z okolicznoci wynika, i¿ bez postanowieñ dotkniêtych niewa¿noci¹
czynnoæ nie zosta³aby dokonana.
S³uszny wydaje siê byæ pogl¹d, ¿e w praktyce niemo¿liwoæ czêciowa
wiadczenia rzadko bêdzie prowadziæ do czêciowej tylko niewa¿noci umowy. W wiêkszoci bowiem przypadków, choæ jest to tylko i wy³¹cznie generali42 Pogl¹d taki, oparty na orzeczeniu S¹du Rzeszy z 11 lipca 1939 r. (39 RGZ 163), podziela
B. Gawlik, op. cit., s. 133.
43 Por. szerzej: K. Kruczalak, Skutki niemo¿liwoci wiadczenia wed³ug prawa cywilnego,
Warszawa 1989 oraz uchwa³a SN z 30 grudnia 1975 r., sygn. III CZP 86/75; wyrok S¹du
Apelacyjnego w Poznaniu z 27 maja 1992 r., sygn. I ACr 162/92. Wydaje siê przy tym nieuzasadnione odpowiednie stosowanie art. 291 p.w.p., który w razie pierwotnej niemo¿liwoci wiadczenia wynik³ej z uniewa¿nienia patentu daje mo¿liwoæ potr¹cenia przez licencjodawcê korzyci
jakie licencjobiorca uzyska³ w wyniku korzystania z wynalazku przed uniewa¿nieniem. Ma to
swoje uzasadnienie w braku istnienia korzystania z monopolu prawnego, daj¹cego silniejsz¹
pozycjê na rynku. W przypadku know-how mo¿na mówiæ jedynie o faktycznej wy³¹cznoci,
która równie¿ ma ograniczony wymiar.
44 W. J. Katner, op. cit., s. 250 i nast., a tak¿e W. Czachórski, Odpowiedzialnoæ odszkodowawcza...; P. Granecki, Culpa in contrahendo....
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zacja potoczna, spe³nienie wiadczenia dotkniêtego tak¹ wad¹ nie mia³oby
dla strony przyjmuj¹cej znaczenia45. Pogl¹d ten znajduje równie¿ zastosowanie, gdy chodzi o czêciow¹ nastêpcz¹ niemo¿liwoæ wiadczenia. Z tym, ¿e
w takiej sytuacji licencjobiorca mo¿e, zgodnie z art. 493 § 2 k.c., od umowy
odst¹piæ, je¿eli wykonanie czêciowe nie mia³oby dla niego znaczenia ze wzglêdu na w³aciwoci zobowi¹zania albo ze wzglêdu na zamierzony przez tê stronê cel umowy, wiadomy stronie, której wiadczenie sta³o siê czêciowo niemo¿liwe. Uprawnienie do odst¹pienia od umowy dotyczy zarówno czêciowej
niemo¿liwoci wiadczenia, zaistnia³ej wskutek okolicznoci, za które odpowiedzialnoæ ponosi licencjodawca, jak i zgodnie z art. 495 § 2 k.c., wskutek
okolicznoci, za które nie ponosi odpowiedzialnoci ¿adna ze stron46.
W sytuacji ca³kowitej nastêpczej niemo¿liwoci wiadczenia zaistnia³ej
wskutek okolicznoci, za które odpowiedzialnoæ ponosi licencjodawca, licencjobiorcy wedle art. 493 k.c. przys³uguje roszczenie o naprawienie szkody
albo uprawnienie do odst¹pienia od umowy. Podkreliæ nale¿y, ¿e zgodnie
z art. 494 k.c. strona, która odstêpuje od umowy wzajemnej, mo¿e ¿¹daæ nie
tylko zwrotu tego, co wiadczy³a, lecz równie¿ naprawienia szkody wynik³ej
z niewykonania zobowi¹zania. W praktyce jednak najczêciej bywa tak, ¿e za
ujawnienie know-how lub opatentowanie wynalazku obejmuj¹cego poufne
dotychczas informacje licencjodawca nie ponosi odpowiedzialnoci. Trudno
równie¿ oczekiwaæ, by udzieli³ siê on gwarancji na to, ¿e informacje stanowi¹ce know-how nie s¹ lub zostan¹ ujawnione lub opatentowane jako wynalazek. Najczêciej spotykane i postulowane w stosunku do treci umowy
know-how jest zamieszczenie owiadczenia licencjodawcy, ¿e nie jest mu znane istnienie patentów osób trzecich, które mog³yby byæ naruszone w wyniku
wykonywania umowy know-how47, a tak¿e ¿e przekazane informacje nie s¹
dostêpne publicznie48.
Zastrzec nale¿y, i¿ nie zawsze jest tak, ¿e udzielenie patentu obejmuj¹cego know-how bêdzie powodowaæ niemo¿noæ (ca³kowit¹ lub czêciow¹) korzystania z niego. Wszak licencjobiorca mo¿e uzyskaæ pozycje tzw. u¿ywacza
uprzedniego49. Mo¿e to rzecz jasna powodowaæ zmniejszenie zakresu jego
uprawnieñ w stosunku do umowy know-how. Jeli w wyniku takich okolicznoci licencjodawca nie jest w stanie nale¿ycie wykonaæ zaci¹gniêtych zobowi¹zañ, licencjatowi bêdzie przys³ugiwaæ roszczenie odszkodowawcze na podstawie art. 471 k.c. i nast.
45
46

i nast.

47
48

S. So³tysiñski, [w:] System prawa w³asnoci intelektualnej..., s. 552.
J. Mojak, J. Wid³o, Polskie prawo kontraktowe. Zarys wyk³adu, Warszawa 2005, s. 154

H. Stumpf, Der Know-How Vertrag, Heidelberg 1970, s. 281 i nast.
Licencjodawca mo¿e przecie¿ nie mieæ wiedzy, czy konkurencja posiada ju¿ informacje
utrzymywane przez niego w poufnoci, czy te¿ nie. Takiego ustalenia nie mo¿na przecie¿ czyniæ
na podstawie samego tylko faktu, ¿e konkurent nie rozpocz¹³ wykorzystywania tych¿e informacji.
49 S. So³tysiñski, [w:] System prawa w³asnoci intelektualnej..., s. 552.
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W przypadku, gdy za nastêpcz¹ niemo¿liwoæ wiadczenia nie ponosi
odpowiedzialnoci ¿adna ze stron, w myl art. 495 § 1 k.c. strona, która mia³a
wiadczenie spe³niæ, nie mo¿e ¿¹daæ wiadczenia wzajemnego, a w wypadku,
gdy je ju¿ otrzyma³a, obowi¹zana jest do zwrotu wed³ug przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu50.
Odpowiedzialnoæ gwarancyjna
Podobnie jak w przypadku licencji patentowych, strony umowy knowhow mog¹ modyfikowaæ, w tym precyzowaæ zakres odpowiedzialnoci. Wobec
specyfiki ustalenia wadliwoci dobra niematerialnego, jakim jest know-how,
zabieg taki wydaje siê ze wszech miar uzasadniony. Odpowiedzialnoæ gwarancyjna przybiera najczêciej postaæ ró¿nego rodzaju zapewnieñ licencjodawcy
o cechach know-how51 . Przewa¿nie jednak okrelony rezultat jego zastosowania
zale¿y nie tylko od zachowañ licencjodawcy, ale tak¿e licencjobiorcy. St¹d uzasadnione mo¿e byæ pojawienie siê w umowie okolicznoci egzoneracyjnych,
a wiêc zastrze¿eñ, które zwalniaj¹ z odpowiedzialnoci licencjodawcê. W praktyce dotycz¹ one najczêciej: zachowania przez licencjobiorcê odpowiednich
norm technicznych, jakoci surowców, kwalifikacji personelu, odpowiedniej
organizacji procesu oraz wyposa¿enia przedsiêbiorstwa52.

Podsumowanie
Na odpowiedzialnoæ kontraktow¹ stron w stosunku licencyjnym powsta³ym w wyniku udzielenia licencji patentowej lub know-how przemo¿ny
wp³yw maj¹ cechy przedmiotu wiadczenia prawa z patentu na wynalazek
oraz prawa do know-how. W odniesieniu do roszczeñ powsta³ych w razie
wyganiêcia prawa z patentu zawinionego przez licencjodawcê, stanowi¹ one
gwarancjê realizacji obowi¹zku dba³oci o przedmiot wiadczenia, np. poprzez wnoszenie op³at ochronnych. W tym sensie ka¿da umowa licencyjna
wymaga pewnej aktywnoci ze strony licencjodawcy. Warto podkreliæ, ¿e we
wzajemnych rozliczeniach stron z tytu³u niemo¿liwoci wiadczenia w razie
uniewa¿nienia patentu licencjodawca mo¿e ¿¹daæ uwzglêdnienia tego, ¿e
druga strona korzysta³a przed ustaniem ochrony patentowej z przedmiotu
umowy w warunkach domniemania wa¿noci prawa wy³¹cznego. Korzysta³a
zatem z prawnego monopolu.
50 Por. szerzej: B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, op. cit.; W. Robaczyñski, Z problematyki
gospodarczej niemo¿liwoci wiadczenia, KPP 1993, nr 2.
51 Por. szerzej przyk³adow¹ listê klauzul gwarancyjnych: J. Dalewski, W. Walewski,
Ochrona w³asnoci przemys³owej i tajemnic produkcyjnych, Warszawa 1975, s. 178.
52 B. Gawlik, op. cit., s. 125, S. So³tysiñski, [w:] System prawa w³asnoci intelektualnej...,
s. 553; Z. Ulatowski, op. cit., s. 16; S. Gierczak, B. Janicki, Uwagi o kontrakcie know-how
w eksporcie, Warszawa 1967, s. 42 i nast.
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Istotn¹ rolê w ochronie interesów licencjobiorcy w sytuacji uznania licencjodawcy za podmiot nieuprawniony pe³ni instytucja u¿ywacza póniejszego,
w której zabezpiecza siê mo¿liwoæ dalszego korzystania z wynalazku. W artykule wskazano równie¿ na instrumenty ochrony licencjobiorcy wy³¹cznego
w razie naruszenia wy³¹cznoci przez licencjodawcê. W tym kontekcie podkreliæ nale¿y rolê wpisu umowy do rejestru.
Dopuszczalne jest pos³ugiwanie siê okreleniem wady fizyczne w odniesieniu do wad dobra niematerialnego wynalazku lub know-how w sytuacji,
gdy nie nadaje siê ono do wykorzystania w sposób okrelony w umowie
licencyjnej. Co wiêcej, licencjodawca mo¿e gwarantowaæ, ¿e technologia posiada okrelone w³aciwoci.
Konkluduj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e stosunek licencyjny powinien byæ
oparty na szczególnej wiêzi zaufania pomiêdzy licencjodawc¹ a licencjobiorc¹. Warunkuje ona prawid³ow¹ wspó³pracê przy przekazywaniu dowiadczeñ
i informacji poufnych oraz wdro¿eniu danego rozwi¹zania. Ze wzglêdu na
wysokie ryzyko zwi¹zane z zastosowaniem nowej technologii, jak te¿ ³atwoæ
naruszenia dóbr niematerialnych, niejednokrotnie konieczne jest precyzyjne
uregulowanie kwestii wzajemnych praw i obowi¹zków stron. Mo¿e to wp³yn¹æ na umiejêtne roz³o¿enie ryzyka i kosztów przedsiêwziêcia.

Summary
Liability for failure to perform or improper performance
of the contract for granting a patent license or know-how
Key words: license, patent, know-how, responsibility.

The article in its content covers the liability rules in the license agreement, when the subject of the performence is the right of a patent or knowhow. Discusses the types and reasons of liability, as well as situations where
one can talk about non-execution or improper performance of the obligation
by the sides of the agreement. In particular, it covers the defective of the
item, which can take a form of the expiration of the patent or the physical
defect of the invention, which may include a lack of technical utility or
profitability. It also presents the guarantee liability in relation to patent
licenses and know-how. In the course of deliberations the purpose was to
show the influence of item characteristics (right to a patent for an invention
or know-how) on the rights and obligations of the parties in the performance
obligation. In summary considerations the article expressed demand for precise formulation of the rights and obligations of the parties of the license
agreement. This is justified by the fact that the contract, which usually
applies to new technologies and the performance, is subject to high risk.

Studia Prawnoustrojowe 20

UWM

57

2013

Ewa Lewandowska
Katedra Prawa Cywilnego
Wydzia³ Prawa i Administracji UWM

Organizacja imprezy w lokalu najêtym
 implikacje cywilnoprawne
1. Uwagi ogólne
Najem stanowi prawn¹ formê czasowego i odp³atnego korzystania z cudzej rzeczy w ograniczonym zakresie. Jak wynika z przepisu art. 659 k.c.,
najemca jest posiadaczem zale¿nym, który mo¿e rzecz u¿ywaæ, nie ma zatem
uprawnieñ do pobierania po¿ytków1 (naturalnych b¹d cywilnych) czy do
przetworzenia rzeczy, a tym bardziej do rozporz¹dzania ni¹. Je¿eli przedmiotem umowy najmu jest lokal, najemca mo¿e przyjmowaæ goci. Czêsto jednak
gocina przekszta³ca siê w wiêksz¹ zabawê, okrelan¹ tu mianem imprezy.
Od jakiego czasu, prawdopodobnie w zwi¹zku z szeroko pojêtym kryzysem gospodarczym, zauwa¿alna jest w Polsce tendencja do organizowania
spotkañ towarzyskich w domu zamiast w lokalu (np. pubie, klubie). Wi¹¿e
siê to z prawdopodobieñstwem powstania zniszczeñ, okrelanych w prawie
cywilnym szkodami materialnymi, ale tak¿e innych uszczerbków, jak np.
szkody na osobie. Objanienie zagadnienia organizacji imprezy w lokalu najêtym skierowane jest nie tylko do wynajmuj¹cych i najemców, lecz tak¿e do
podmiotów, które na skutek imprezy dozna³y wszelkiego rodzaju szkód.
W zwi¹zku z tym w pierwszej kolejnoci rozwa¿aniom poddano wywo³uj¹c¹ w¹tpliwoci w doktrynie kwestiê, czy lokal najmowany przez studenta
podlega przepisom ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego2. Nastêpnie omówiono obowi¹zek
przestrzegania porz¹dku domowego, a w jego kontekcie przedstawiono kon1 Nale¿y siê zastanowiæ, czy oddanie rzeczy w podnajem powoduje przekszta³cenie umowy
najmu w umowê dzier¿awy (bior¹c pod uwagê, ¿e kwota czynszu stanowi po¿ytek rzeczy). Zob.
P. Radomski, Umowy najmu i dzier¿awy w kontekcie problemu pobierania po¿ytków, Prawo
Spó³ek, lipiec-sierpieñ 2000, s. 65 i nast.
2 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 71, poz. 733 z pón. zm.) dalej: u.o.p.l.; Szerzej:
E. Boñczak-Kucharczyk, Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych. Komentarz,
[CD], Lex Omega.
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sekwencje wynikaj¹ce z organizacji imprezy, jak równie¿ odpowiedzialnoæ za
szkody wyrz¹dzone w lokalu mieszkalnym i jego okolicy. Poruszono te¿ kwestiê skutków imprezy w wietle immisji porednich.
Jako ¿e analizowany problem jest wielow¹tkowy, zasadne wydaje siê
w niniejszym opracowaniu zawê¿enie jego zakresu przedmiotowego do lokali
najmowanych przez studentów. Nie bêdzie b³êdem stwierdzenie, ¿e wskazana grupa spo³eczna jest czêstym organizatorem spotkañ towarzyskich, którym przypisuje siê miano imprezy. Z tego te¿ wzglêdu przedstawione zagadnienie nabywa wymiaru praktycznego.

2. Status lokalu najmowanego przez studenta
W podjêtych rozwa¿aniach trudnoæ sprawia kwestia statusu lokali najmowanych przez studentów, a w konsekwencji wyboru odpowiedniej regulacji. Umowa najmu stanowi szczególn¹ instytucjê prawa obligacyjnego. Jej
przedmiotem mog¹ byæ wszelkiego rodzaju rzeczy (ruchome, nieruchome) oraz
ich czêci sk³adowe, z pewnymi tylko ograniczeniami3. W³anie ze wzglêdu na
przedmiot regulacja omawianej umowy nie jest jednolita. Zarówno z uwagi
na praktyczne znaczenie, jak i przyjête przez ustawodawcê rozwi¹zania rozró¿nia siê dwa, a w zasadzie trzy rodzaje najmu4, a mianowicie: najem
w ogólnoci (przepisy art. 659679 k.c.) oraz najem lokali (przepisy art.
680692 k.c. stanowi¹ce lex specialis) z czêciow¹ odrêbnoci¹ re¿imu prawnego najmu lokali, które s³u¿¹ zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (przepisy k.c., w których ustawodawca stosuje okrelenie lokal mieszkalny lub podobne, tj. art. 6801, 686, 6881, 691 oraz przepisy k.c. maj¹ce charakter zasad
ogólnych i znajduj¹ce zastosowanie w zakresie, w jakim przepisy u.o.p.l. nie
wy³¹czy³y lub nie ograniczy³y ich dzia³ania)5.
Na pierwszy rzut oka wydaje siê, ¿e pomieszczenie lub jego czêæ wynajmowana przez studenta mieci siê w kategorii lokali s³u¿¹cych zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych. Jednak¿e w doktrynie wystêpuj¹ rozbie¿noci wynikaj¹ce przede wszystkim z braku normatywnej definicji lokalu mieszkalnego. Pojêcie to przedstawia siê w aspekcie przepisu art. 2 ust. 1 pkt 4 u.o.p.l.
zawieraj¹cego definicjê lokalu wyra¿on¹ w sposób egzemplifikacyjny, tak pozytywny, jak negatywny. Ustawodawca nadaje znaczenie lokalu pomieszczeniom s³u¿¹cym do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych oraz bêd¹cym pra3 Np. z zasady nie jest mo¿liwe u¿ywanie przedsiêbiorstwa b¹d gospodarstwa rolnego bez
pobierania po¿ytków. J. Panowicz-Lipska, Najem, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 8, C.H. Beck,
Warszawa 2004, s. 13.
4 Ibidem, s. 7073; A. Kamierczyk, Najem okazjonalny lokali mieszkalnych w wietle
zasady swobody umów, [w:] B. Gnela (red.), Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 501.
5 Szerzej: E. Boñczak-Kucharczyk, op. cit.

Organizacja imprezy w lokalu najêtym  implikacje cywilnoprawne

59

cowni¹ s³u¿¹c¹ twórcy do prowadzenia dzia³alnoci w dziedzinie kultury
i sztuki. Z kolei w rozumieniu ustawy nie s¹ lokalem pomieszczenia przeznaczone do krótkotrwa³ego pobytu osób, w szczególnoci lokale znajduj¹ce siê
w budynkach internatów, burs, pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych
lub w innych budynkach sluzacych do celów turystycznych lub wypoczynkowych. Z tego wzgladu czêæ przedstawicieli doktryny stoi na stanowisku, i¿
domy studenckie oraz tzw. stancje nale¿¹ do grupy pomieszczeñ wy³¹czonych
z zakresu ustawy, a w konsekwencji zastosowanie znajdzie re¿im k.c. dotycz¹cy najmu lokali6. Zdaje siê, ¿e wniosek taki wynika siê z faktu, i¿ wymienione przez ustawodawcê pomieszczenia przeznaczone do krótkotrwa³ego pobytu osób s¹ podane tylko tytu³em przyk³adu, a ich katalog jest niew¹tpliwie
szerszy. Dom studencki jest przecie¿ porównywany do internatu czy bursy,
zw³aszcza z uwagi na przeznaczenie i czas pobytu w nim osób.
Z kontekstu s³ownego omawianego przepisu art. 2 ust. 1 pkt 4 u.o.p.l.
wynika, ¿e pomieszczeñ przeznaczonych do krótkotrwa³ego pobytu osób nie
mo¿na uznaæ za lokale mieszkalne7. Niefortunnie ustawodawca pos³u¿y³ siê
zwrotem niedookrelonym. W przypadku studenta w istocie pobyt w najmowanym mieszkaniu mo¿na uznaæ za tymczasowy, bowiem bêdzie on trwa³
najwy¿ej przez okres studiowania. Jednak¿e, na tle przedstawionej ustawowej definicji lokalu, wydaje siê, ¿e przes³anka pobytu krótkotrwa³ego nie
powinna byæ rozpatrywana w oderwaniu od wskazanego przez ustawodawcê
celu (turystycznego lub wypoczynkowego). Aspekt ten dostrzega A. M¹czyñski, zdaniem którego ustawodawca, formu³uj¹c definicjê lokalu, zrezygnowa³
z kryteriów przedmiotowych na rzecz funkcjonalnych, zatem to od w³aciciela (wynajmuj¹cego) zale¿y, w jakim celu oddaje lokal do u¿ywania innej
osobie. W zwi¹zku z tym niezrozumia³e jest, dlaczego A. M¹czyñski odmówi³
domom studenckim i stancjom statusu lokalu mieszkalnego. Niestety, w tej
kwestii nie uzasadni³ swego stanowiska8.
Na aprobatê zas³uguje koncepcja traktuj¹ca lokal zajmowany przez studentów jako mieszkalny w rozumieniu ustawy9. Jej przedstawiciele przyjmuj¹ w¹skie rozumienie krótkotrwa³oci pobytu, stwierdzaj¹c m.in., i¿ katalogu
wy³¹czeñ spod pojêcia lokalu mieszkalnego nie powinno siê rozszerzaæ na
lokale, których w³aciciel sk³onny jest zawieraæ umowy na czas oznaczony,
a które faktycznie s³u¿¹ zaspokajaniu trwa³ych potrzeb mieszkaniowych10.
Podkrela siê, i¿ wynajmowane przez studenta pomieszczenie nie s³u¿y za6 A. M¹czyñski, Dawne i nowe instytucje prawa mieszkaniowego, Kwartalnik Prawa
Prywatnego 2002, z. 1, s. 97.
7 Uchwa³a SN z dnia 9 lutego 2007 r., sygn. III CZP 157/06, OSNC 2008, nr 1, poz. 3.
8 A. M¹czyñski, op. cit., s. 97.
9 F. Zoll, M. Olczyk, M. Pecyna, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2002,
s. 52.
10 Ibidem, s. 51.
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spokojeniu potrzeby wypoczynku, a tym bardziej turystyki  co sugeruje
ustawodawca w przypadku wy³¹czonych spod stosowania ustawy internatów
czy burs. Lokal zajmowany przez studenta stanowi orodek koncentrowania
siê jego centrum ¿yciowego. Dlatego rozstrzygaj¹ce znaczenie dla uznania
lokalu za mieszkalny powinien mieæ zamiar stron, tj. w jakim celu zawieraj¹
umowê oraz w jaki sposób faktycznie wykorzystywany jest lokal11. O statusie
lokalu nie powinna przes¹dzaæ jego nazwa, taka jak hotel, gdy¿ np. hotele
pracownicze i asystenckie to w typowym przypadku w³anie lokale mieszkalne12. Podobnie, aczkolwiek w odmiennej sytuacji, NSA w Warszawie przyzna³
status lokalu mieszkalnego noclegowni dla osób bezdomnych, poniewa¿ spe³nia
ona spo³ecznie inn¹ rolê ni¿ internat, burs, pensjonat czy hotel  nie s³u¿y
celom turystycznym lub wypoczynkowym (wyk³adnia celowociowa)13.
Pojêcie lokalu mieszkalnego nale¿y rozumieæ szeroko. Lokalem mieszkalnym mo¿e byæ kazde pomieszczenie, przy czym nie tyle nadaj¹ce siê do
zamieszkiwania, ile przede wszystkim s³u¿¹ce do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych14. Mo¿e to byæ lokal samodzielny (w tym bêd¹cy odrêbn¹
nieruchomoci¹15) lub jego czêæ, np. pokój w mieszkaniu16, zatem równie¿
stancja studencka. Przedstawione stanowisko wydaje siê zasadne, z uwagi
na odrêbnoæ regulacji umowy najmu lokali mieszkalnych, której wydzielenie
uzasadnia siê szczególnymi funkcjami, jakie spe³nia mieszkanie. Nie jest ono
bowiem tylko zwyk³ym dobrem konsumpcyjnym, lecz s³u¿y do zaspokajania
elementarnych potrzeb cz³owieka i jego normalnej egzystencji17. Uznanie
³¹cz¹cego strony stosunku za umowê najmu lokalu mieszkalnego uzasadnia
zastosowanie w dalszej czêci rozwa¿añ odpowiednich przepisów u.o.p.l. i k.c.
Warto w tym miejscu zaznaczyæ, i¿ uznanie lokalu za mieszkalny nie
powoduje zmiany cywilnoprawnego charakteru stosunku najmu. Osoby trzecie mog¹ dochodziæ ewentualnych roszczeñ z tytu³u wyrz¹dzonej szkody na
podstawie przepisów ogólnych.

3. Obowi¹zek przestrzegania porz¹dku domowego
a organizacja imprezy
Uprawnienia najemcy do u¿ywania lokalu mieszkalnego (ale tak¿e
o innym przeznaczeniu) nie s¹ bezwzglêdne. Jednym z ograniczeñ jest m.in.
11
12
13

Uchwa³a SN z dnia 9 lutego 2007 r...
F. Zoll, M. Olczyk, M. Pecyna, op. cit., s. 52.
Por. postanowienie NSA w Warszawie z 28 listopada 2007 r., sygn. I OW 93/07, Lex
nr 460759.
14 J. Panowicz-Lipska, op. cit., s. 73.
15 A. Doliwa, Prawo mieszkaniowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 121.
16 F. Zoll, M. Olczyk, M. Pecyna, op. cit., s. 46; J. Panowicz-Lipska, op. cit., s. 73.
17 W. Czachórski, Zobowi¹zania. Zarys wyk³adu, Lexis Nexis, Warszawa 2004, s. 456.
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przepis art. 6b u.o.p.l. nak³adaj¹cy na najemcê obowi¹zek utrzymania lokalu
oraz pomieszczeñ, do u¿ywania których jest uprawniony, we w³asciwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym okrelonym odrêbnymi przepisami, obowi¹zek przestrzegania porz¹dku domowego, a tak¿e dbania i chronienia przed uszkodzeniem lub dewastacj¹ czêci budynku przeznaczonych do
wspólnego u¿ytku, jak dwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.
3.1. Porz¹dek domowy
Z uwagi na podjet¹ problematykê konieczne jest omówienie obowi¹zku
przestrzegania porz¹dku domowego, w szczególnosci, i¿ zarówno w kodeksie
cywilnym (art. 683), jak i w ustawie o ochronie praw lokatorów ustawodawca
nie podaje legalnej definicji tego terminu. Przyjête rozwi¹zanie pozostawia
w tym zakresie du¿¹ swobodê w stosowaniu lokalnych zwyczajów i ró¿nej
interpretacji zasad wspó³¿ycia spo³ecznego18.
Porz¹dkiem domowym mo¿na nazwaæ zasady dotycz¹ce korzystania
z przedmiotu najmu oraz umo¿liwiaj¹ce zgodne, tj. bezkonfliktowe wspó³¿ycie zbiorowoci tworzonej przez mieszkañców i s¹siadów, ogó³em  u¿ytkowników lokali19. Jego ród³em najczêciej jest pisemny akt opracowany lub
przyjêty do stosowania przez stronê upowa¿nion¹ (np. wynajmuj¹cego), zwany czêsto regulaminem w rozumieniu przepisu art. 384 k.c. Brak regulaminu
b¹d wskazania regu³ lub odniesienia do porz¹dku domowego nie powoduje,
¿e obowi¹zek ten nie istnieje20. Wówczas tworz¹ go niepisane normy, wynikaj¹ce chocia¿by ze zwyczaju i zasad wspó³¿ycia spo³ecznego21.
Zrozumia³e jest, i¿ zamieszkiwanie w budynku wielolokalowym powoduje po stronie lokatora (najemcy) obowi¹zek stosowania siê do tzw. porz¹dku
domowego oraz liczenia siê z potrzebami i interesami innych mieszkañców,
s¹siadów czy w szerokim znaczeniu osób trzecich korzystaj¹cych z innych
lokali w budynku22. Jest to obowi¹zek powszechny i wynikaj¹cy z ogólnych
zasad przyzwoitego postêpowania ludzi wzglêdem siebie. Przyjmuje siê, ¿e
lokator narusza normy stanowi¹ce o normalnym, spokojnym korzystaniu,
gdy w lokalu dochodzi do libacji i ekscesów alkoholowych, awantur domowych, bijatyk, niszczenia przedmiotów wspólnego u¿ytku, czêstego urz¹dzania przyjêæ dla znajomych b¹d innych zachowañ zak³ócaj¹cych potrzebê

18
19

E. Boñczak-Kucharczyk, op. cit.
J. Jezioro, Najem i dzier¿awa, [w:] E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz,
C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 1140; E. Boñczak-Kucharczyk, op. cit.
20 J. Panowicz-Lipska, op. cit., s. 108.
21 J. Jezioro, op. cit., s. 1142; D. Tomaszewski, Zakoñczenie najmu lokalu, Zakamycze,
Kraków 1999, s. 87.
22 J. Panowicz-Lipska, op. cit., s. 107.
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spokoju i odpoczynku nocnego, a tak¿e postêpowania maj¹cego znamiona
przestêpstwa (np. pomawianie s¹siadów, gro¿enie im)23.
Z powy¿szych rozwa¿añ mo¿na wnioskowaæ, i¿ organizacja domowej imprezy i wi¹¿¹ce siê z ni¹ g³one rozmowy, piewy, miechy, muzyka oraz inne
dzia³ania wywo³uj¹ce ha³asy przekraczaj¹ce miarê, zachowania których wymaga spokojne u¿ywanie lokalu mieszkalnego, mog¹ stanowiæ naruszenie
przepisu art. 6b u.o.p.l.24 Zachowania takie powinny odbywaæ siê w lokalu
specjalnie do tego przystosowanym i przeznaczonym, oczywicie w zale¿noci
od nasilenia imprezy.
Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e obowiazki wymienione w przepisie art. 6b
u.o.p.l., z regu³y wynikaj¹ ze zwyczajów przyjêtych w danej spo³ecznoci
i przez ich pryzmat powinny byæ te¿ oceniane25. Takie stwierdzenie mo¿e
mieæ znaczenie chocia¿by w przypadku domów studenckich, zamieszka³ych
wy³¹cznie przez spo³ecznoæ ludzi m³odych  ucz¹cych siê i jednoczenie nie
stroni¹cych od nocnych zabaw. W niektórych sytuacjach mieszkañcy powinni
tak¿e wykazaæ siê wiêksz¹ tolerancj¹. W szczególnoci, gdy imprezy zdarzaj¹
siê sporadycznie i mieszcz¹ siê w granicach przyzwoitoci b¹d gdy organizator imprezy wykazuje dobr¹ wolê, m.in. uprzedzaj¹c otoczenie o tym, ¿e
w danym dniu w mieszkaniu mo¿e byæ g³oniej. W przypadku konfliktu na
tym tle ocena sytuacji powinna byæ dokonywana przede wszystkim z obiektywnego punktu widzenia, choæ z uwzglêdnieniem wszystkich maj¹cych na
ni¹ wp³yw okolicznoci.
Wród przepisów, które znajd¹ zastosowanie do potencjalnego sporu
powsta³ego w zwi¹zku z organizacj¹ imprezy, nale¿y wyró¿niæ art. 11 oraz
art. 13 u.o.p.l.
3.2. Naruszenie porz¹dku domowego
W przepisie art. 11 ust. 2 ustawodawca podaje zamkniêty katalog powodów uprawniaj¹cych wynajmuj¹cego do wypowiedzenia umowy najmu lokalu
mieszkalnego. Dla omawianego zagadnienia, tj. organizacji imprezy w lokalu
najêtym, znaczenie ma podpunkt 1 wskazanego przepisu, zgodnie z którym
przyczyn¹ wypowiedzenia najmu mo¿e byæ: u¿ywanie lokalu w sposób
sprzeczny z umow¹ albo niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbywanie obowiazków, dopuszczaj¹c do powstania szkód, lub niszczenie urz¹dzeñ
przeznaczonych do wspólnego korzystania przez mieszkanców, lub wykraczanie w sposób ra¿¹cy lub uporczywy przeciwko porz¹dkowi domowemu, czyni¹c uci¹¿liwym korzystanie z innych lokali. Powy¿sze przes³anki wypowie23 G. Kozie³, Komentarz do art. 683 Kodeksu cywilnego, [CD] Lex Omega; F. Zoll,
M. Olczyk, M. Pecyna, op. cit., s. 139.
24 Por. uchwa³a SN z dnia 4 marca 1975 r., sygn. III CZP 89/74, OSNC 1976, nr 1, poz. 7.
25 E. Boñczak-Kucharczyk, op. cit.
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dzenia wynikaj¹ z przepisu art. 6b u.o.p.l. i okrelonych w nim obowi¹zków
najemcy. W pewnym wzglêdzie s¹ ukszta³towane na podobieñstwo niemaj¹cych zastosowania do najmu lokali mieszkalnych przepisów art. 667 § 2 k.c.
oraz art. 685 k.c.
Zachowania lokatorów i ich goci podczas imprezy mog¹ zostaæ uznane
za wykraczaj¹ce w sposób ra¿¹cy i uporczywy przeciwko porz¹dkowi domowemu, jednoczenie czyni¹c uci¹¿liwym korzystanie z innych lokali. W zwi¹zku
z tym komentarza wymagaj¹ u¿yte przez ustawodawcê okrelenia ra¿¹cy,
uporczywy oraz czyni¹c uci¹¿liwym, wiadcz¹ce o koniecznoci uznania
naruszenia za kwalifikowane26. Przymiot ra¿¹cy uto¿samiany jest z nasileniem z³ej woli, posiadaj¹cym cechy winy umylnej lub wyj¹tkowego niedbalstwa w zachowaniu najemcy  to tzw. szczególnie powa¿ne wykroczenie przeciwko porz¹dkowi domowemu27. Z kolei okrelenie uporczywoæ odnosi siê
do trwa³oci postêpowania najemcy, zw³aszcza pomimo upomnieñ i sprzeciwu
wynajmuj¹cego28. Aby niew³aciwe zachowanie by³o uci¹¿liwe, musi byæ
powtarzalne i mieæ realny wp³yw na zamieszkiwanie innych osób w lokalach
s¹siednich, przy czym nie musi to oznaczaæ ca³kowitej niemo¿liwoci zamieszkiwania29. Aczkolwiek dopuszcza siê sytuacjê, gdy jednorazowe zachowanie najemcy naruszaj¹ce porz¹dek domowy stanowi uzasadnion¹ podstawê do wypowiedzenia  pod warunkiem, ¿e jest szczególnie powa¿ne30.
W doktrynie wskazuje siê, i¿ w wietle przepisu art. 11 ust. 2 pkt 1 nie
jest konieczne, aby lokator ponosi³ odpowiedzialnoæ za opisane wy¿ej naruszenia. Wypowiedzenie mo¿e zostaæ zrealizowane tak¿e wtedy, gdy nie jemu
bezposrednio nale¿y postawiæ zarzut obiektywnie nagannego zachowania31.
W konsekwencji lokator mo¿e otrzymaæ pisemne upomnienie, a nastêpnie
wypowiedzenie, nawet jeli na zorganizowanej w wynajêtym przez niego
lokalu imprezie sam nie zachowywa³ siê niew³aciwie.
3.3. Wypowiedzenie umowy najmu
Poniewa¿ naruszanie porz¹dku domowego jest uto¿samiane z naruszaniem praw innych mieszkañców (lokatorów), nie mo¿e byæ pozbawione sankcji. Przybiera ona postaæ wypowiedzenia, dla którego przewidziana jest forma pisemna pod rygorem niewa¿noci32. Ze wzglêdu na wskazane wy¿ej
26

J. Panowicz-Lipska, op. cit., s. 123; K. Pietrzykowski, Najem i dzier¿awa, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, t. II: Komentarz do artyku³ów 4501088, Wyd. C.H. Beck,
Warszawa 2011, s. 512.
27 J. Jezioro, op. cit., s. 1142.
28 K. Pietrzykowski, op. cit., s. 512; J. Jezioro, op. cit., s. 1142.
29 R. Dziczek, Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów, Lexis Nexis, Warszawa 2012, s. 114.
30 Np. J. Jezioro, op. cit., s. 1142; K. Pietrzykowski, op. cit., s. 512.
31 Por. F. Zoll, M. Olczyk, M. Pecyna, op. cit., s. 138.
32 G. Kozie³, Komentarz do art. 685...
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przyczyny wypowiedzenie lokalu mieszkalnego jest o tyle specyficzne, i¿ dla
swej skutecznoci wymaga wczeniejszego pisemnego upomnienia lokatora.
Zgodnie z omawianym przepisem, w³asciciel mo¿e wypowiedzieæ stosunek najmu nie póniej ni¿ na miesi¹c naprzód pod koniec miesi¹ca kalendarzowego, je¿eli pomimo pisemnego upomnienia lokator kontynuuje naganne
postêpowanie. Niedope³nienie wymogu upomnienia powoduje nieskutecznoæ
wypowiedzenia, nawet jeli lokator swym zachowaniem rzeczywicie wype³nia znamiona okrelone w przepisie33. Jest tak, poniewa¿ ustawodawca zastrzega koniecznoæ ponownego naruszenia przez lokatora jego obowi¹zków.
W pisemnym upomnieniu wynajmuj¹cy powinien wskazaæ powód, tj. opisaæ
stan faktyczny, na który sk³ada siê konkretne zachowanie lokatora naruszaj¹ce jego obowi¹zki. Ogólne upomnienie lokatora nie jest wystarczaj¹ce34.
Ponadto miêdzy pisemnym upomnieniem a wypowiedzeniem powinna istnieæ
wiê czasowa (choæ ustawodawca jej nie skonkretyzowa³). Mo¿na przyj¹æ, ¿e
np. niew³aciwe zachowanie po kilku latach od upomnienia wymaga³o bêdzie
jako przes³anki wypowiedzenia oddzielnego upomnienia35.
Przedstawiona konstrukcja wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego wiadczy o ³agodnym traktowaniu najemcy, poniewa¿ wynajmuj¹cy
co najmniej przez miesi¹c musi tolerowaæ dalsze jego przebywanie36. Z drugiej jednak strony, bior¹c pod uwagê specyfikê wynajmowanego lokalu i fakt,
i¿ lokator bêdzie zmuszony znaleæ lokum zastêpcze, termin miesiêczny nale¿y uznaæ za wystarczaj¹cy.
3.4. Uprawnienie lokatorów innych lokali
Przepis art. 13 ust. 1 u.o.p.l. poszerza kr¹g uprawnionych, którzy co
prawda nie mog¹ bezporednio wypowiedzieæ stosunku najmu, ale maj¹ legitymacjê do zainicjowania zakoñczenia stosunku prawnego u¿ywania lokalu.
Ma on na celu ochronê lokatora (lub w³aciciela), dla którego uci¹¿liwe jest
korzystanie z lokali przez innych lokatorów. Jak wskazuje R. Dziczek, funkcj¹ przepisu art. 13 u.o.p.l. jest zapewnienie wspó³uprawnionemu prawa do
korzystania z lokalu w warunkach, gdy drugi z uprawnionych, wbrew zasadom wspó³¿ycia spo³ecznego, uniemo¿liwia mu takie zamieszkiwanie37.
Nale¿y podkreliæ, ¿e w omawianym przepisie ustawodawca pos³u¿y³ siê
równie¿ kwalifikowan¹ postaci¹ naruszenia porz¹dku domowego, stosuj¹c
okrelenia: ra¿¹cy lub uporczywy oraz uci¹¿liwy. Podobnie zatem jak
w przypadku art. 11 ust. 2 pkt 1, dla skutecznoci wyst¹pienia przez innego
33
34
35
36
37

F. Zoll, M. Olczyk, M. Pecyna, op. cit., s. 137.
Ibidem s. 138.
Ibidem.
J. Panowicz-Lipska, op. cit., s. 124.
R. Dziczek, Ochrona praw lokatorów..., s. 113.
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lokatora lub w³aciciela innego lokalu z powództwem do s¹du o zakoñczenie
stosunku najmu konieczne jest zaistnienie dwóch przeslanek, które musz¹
byæ spe³nione ³¹cznie, a mianowicie: nagannego zachowania lokatora i jego
obiektywnej uci¹¿liwoci dla innego lokatora lub w³aciciela innego lokalu
w budynku38.
W takiej sytuacji ocena, czy wskazane przez lokatora (powoda) przyczyny s¹ rzeczywicie ra¿¹ce lub uporczywe nale¿y do s¹du39. W swym rozstrzygniêciu s¹d powinien kierowaæ siê z jednej strony prawem do korzystania
z lokalu wnosz¹cego powództwo, z drugiej  typowymi stosunkami miejscowymi40. Wyrok s¹du rozwi¹zuj¹cy umowê ma charakter konstytutywny. Lokator traci prawo do lokalu z chwil¹ uprawomocnienia siê orzeczenia41.

4. Regulacja umowna
Strony umowy najmu, zgodnie z przepisem art. 3531 k.c., mog¹ u³o¿yæ
wi¹¿¹cy je stosunek wed³ug swego uznania, byleby jego treæ lub cel nie
sprzeciwia³y siê w³aciwoci (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom wspó³¿ycia spo³ecznego. Umocowanie do dostosowania treci umowy najmu do
w³asnych potrzeb przewiduje tak¿e przepis art. 666 § 1 k.c. Chocia¿ z faktu
kwalifikacji lokalu najmowanego przez studentów jako lokalu mieszkalnego
nale¿y wnioskowaæ o ograniczeniu swobody ustalania treci umowy, nie oznacza to absolutnego wy³¹czenia uprawnienia do okrelenia w umowie sposobu
u¿ywania rzeczy najêtej. Konieczne jest zachowanie proporcji miêdzy prawami najemcy a wynajmuj¹cego. W zwi¹zku z omawian¹ tematyk¹ nale¿y rozwa¿yæ skutki postanowieñ  niew¹tpliwie dopuszczalnych w umowie najmu
lokalu mieszkalnego  dotycz¹cych kwestii organizacji spotkañ towarzyskich.
Mo¿liwe wydaje siê wyró¿nienie dwóch sytuacji. Pierwszej, gdy w treci umowy
najmu wyranie wska¿e siê na niedopuszczalnoæ organizowania przez najemców-studentów imprez. Drugiej, gdy w umowie cile okreli siê zasady, na
jakich imprezy mog¹ byæ zorganizowane (np. co do czêstotliwoci, pory dnia,
g³onoci muzyki, liczby zaproszonych goci itp.). W zwi¹zku z powy¿szym zorganizowanie imprezy b¹d naruszenie w inny sposób regu³ jej organizacji
bêdzie poci¹ga³o za sob¹ uznanie korzystania z lokalu za sprzeczne z umow¹.
Zasadnicz¹ przewidzian¹ przez ustawodawcê konsekwencj¹ u¿ywania
przez lokatora lokalu w sposób sprzeczny z umow¹ bêdzie sankcja wypowiedzenia przez wynajmuj¹cego umowy najmu na podstawie i zasadach omówio38
39

Ibidem, s. 114; R. Dziczek, Prawo mieszkaniowe, Lexis Nexis, Warszawa 2008, s. 380.
A. Gola, L. Myczkowski, Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe, Lexis Nexis,
Warszawa 2003, s. 63.
40 R. Dziczek, Ochrona praw lokatorów..., s. 114.
41 Ibidem.
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nego powy¿ej przepisu art. 11 u.o.p.l.42 Z kolei po¿¹dane wydaje siê rozwa¿enie, czy strony umowy mog¹ w inny sposób uregulowaæ skutki korzystania
z lokalu w sposób sprzeczny z umow¹, w szczególnoci, czy mog¹ wzmocniæ
sankcjê ustawow¹ i wy³¹czyæ koniecznoæ poprzedzenia wypowiedzenia upomnieniem. Mo¿liwoæ tak¹ niew¹tpliwie przewiduje kodeksowa regulacja
umowy najmu43. Nale¿y stan¹æ na stanowisku, ¿e z uwagi na szczególny
status lokalu, konieczne jest zachowanie ostro¿noci przy wprowadzaniu zbyt
surowych postanowieñ umownych. Jednak w uzasadnionych okolicznociach,
np. gdy lokator wykorzystuje chroni¹ce go prawo i przez ca³y okres wypowiedzenia codziennie urz¹dza ostre libacje, powinno byæ dopuszczalne skrócenie
miesiêcznego terminu wypowiedzenia, tym bardziej je¿eli strony sprecyzowa³y w umowie konkretne przes³anki (porozumia³y siê). Oczywicie musz¹ one
byæ zgodne z prawem, a nadto mieciæ siê w szeroko zakrelonych granicach
zasad wspó³¿ycia spo³ecznego i ustalonych zwyczajów.
Niezale¿nie od regulacji dotycz¹cych wypowiedzenia, strony umowy najmu mog¹ okreliæ cywilnoprawne konsekwencje uszkodzeñ lub zniszczeñ dokonanych w lokalu podczas imprezy studenckiej. W razie braku postanowieñ
w tej materii wynajmuj¹cy ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, tj. przepisu art. 471 k.c.44 Mo¿e zatem ¿¹daæ przywrócenia
stanu poprzedniego, czyli usuniêcia zniszczeñ powsta³ych w wyniku imprezy,
b¹d domagaæ siê naprawienia wyrz¹dzonej w zwi¹zku z tym szkody45. Roszczenia te na podstawie przepisu art. 677 k.c. przedawni¹ siê z up³ywem roku
od dnia zwrotu rzeczy46.

5. Odpowiedzialnoæ za szkody wyrz¹dzone
w lokalu mieszkalnym i jego okolicy
Organizacja imprezy w lokalu najêtym mo¿e stanowiæ ród³o odpowiedzialnoci najemcy zarówno ex contractu, jak i ex delicto.
5.1. Odpowiedzialnoæ kontraktowa
Zarówno w u.o.p.l., jak i w k.c. brakuje wyranej regulacji odnosz¹cej siê
do odpowiedzialnoci za szkody wyrz¹dzone przez najemcê w najmowanym
lokalu mieszkalnym. W tym zakresie mo¿na wskazaæ przepis art. 6b u.o.p.l.
42 Wskazana regulacja zosta³a omówiona w zwi¹zku z konsekwencjami naruszenia porz¹dku domowego.
43 G. Kozie³, [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa
2010, s. 375.
44 J. Jezioro, op. cit., s. 1123.
45 G. Kozie³, [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny..., s. 375.
46 Ibidem, s. 398.
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ust. 1 (nak³adaj¹cy na najemcê obowi¹zki zwi¹zane z utrzymaniem lokali
i pomieszczeñ) oraz ust. 2 (zawieraj¹cy wykaz obci¹¿aj¹cych najemcê napraw
i konserwacji47), a tak¿e przepis art. 6e u.o.p.l. (po zakoñczeniu najmu
i opró¿nieniu lokalu najemca ma obowi¹zek odnowiæ lokal i dokonaæ obci¹¿aj¹cych go napraw). Ostatni ze wskazanych przepisów modyfikuje stosowanie
przepisu art. 675 § 1 k.c.48
Zastosowanie znajdzie tu równie¿ przepis art. 675 § 3 k.c., zgodnie
z którym przy dokonywaniu rozliczeñ z powodu pogorszenia lokalu domniemywa siê, i¿ przedmiot najmu zosta³ wydany w stanie dobrym i przydatnym
do umówionego u¿ytku. To najemca zatem bêdzie musia³ wykazaæ, ¿e przedmiot najmu nie zosta³ w takim stanie wydany49. Przy czym podstawê dokonywanych przy zwrocie lokalu rozliczeñ mo¿e stanowiæ protokó³ sporz¹dzony
przez strony jeszcze przed zawarciem umowy, okrelaj¹cy stan techniczny
i stopieñ zu¿ycia znajduj¿cych siê w lokalu instalacji i urzadzeñ (art. 6c
u.o.p.l.). Natomiast jeli strony nie sporzadzi³y protoko³u, wówczas w ewentualnym sporze nie jest mo¿liwy dowód ze wiadków ani z przes³uchania
stron, jak tez dowód z innego niz protokó³ dokumentu, z zastrze¿eniem art.
74 § 2 k.c.50
Nale¿y podkreliæ, ¿e je¿eli tylko potrzeba naprawy w lokalu mieszkalnym wynik³a z przyczyn tkwi¹cych po stronie najemcy, stanowi to o jego
odpowiedzialnoci (art. 662 § 3 k.c.). Stwierdzenie to powinno byæ rozstrzygaj¹ce dla kwestii odpowiedzialnoci za szkody powsta³e w zwi¹zku z organizacj¹ imprezy w najmowanym lokalu. W razie niewykonania stosownych napraw wynajmuj¹cy móg³by skorzystaæ z uprawnieñ, które przys³uguj¹
wierzycielowi wed³ug regu³ ogólnych dotycz¹cych skutków niewykonania zobowi¹zañ (art. 471 i nast., art. 487 k.c.).
Warto nadmieniæ, ¿e strony umowy (za wyj¹tkiem lokalu niewchodz¹cego w sk³ad publicznego zasobu mieszkaniowego) mog¹ swobodnie okreliæ
wymienione w przepisach art. 6ae u.o.p.l. prawa i obowi¹zki. Dopiero
w razie braku stosownych postanowieñ stosuje siê wskazane przepisy.
W kwestii odpowiedzialnoci za szkody na uwagê zas³uguje równiez regulacja art. 6 u.o.p.l. Zawarcie umowy najmu wynajmuj¹cy mo¿e uzale¿niæ
od wp³acenia przez najemcê kaucji zabezpieczaj¹cej nale¿noci z tytu³u najmu lokalu, przys³uguj¹cych wynajmuj¹cemu w dniu opró¿nienia lokalu.
W literaturze przedmiotu wskazuje siê, ¿e tym okreleniem ustawodawca
47

W zakresie wykraczaj¹cym poza stricte wymienione w przepisie art. 6b u.o.p.l. obowi¹zki naprawy i konserwacji nale¿y przyj¹æ, ¿e obci¹¿aj¹ one wynajmuj¹cego. Zob. R. Dziczek,
Ochrona praw lokatorów..., s. 80.
48 Zgodnie z art. 675 § 1 k.c., po zakoñczeniu stosunku najmu najemca zobowi¹zany jest
zwróciæ rzeczy w stanie niepogorszonym, z uwzglêdnieniem nastêpstw prawid³owego u¿ywania.
49 J. Panowicz-Lipska, op. cit., s. 154.
50 R. Dziczek, Ochrona praw lokatorów..., s. 80.

68

Ewa Lewandowska

obj¹³ przede wszystkim nale¿noci z tytu³u zaleg³ego czynszu, ale tak¿e
z tytu³u odszkodowania za ewentualne uszkodzenie lokalu oraz koszty odnowienia51. Je¿eli wysokoæ kaucji nie jest wystarczaj¹ca na pokrycie wyrz¹dzonych przez najemcê szkód, wówczas odpowiedzialnoci nale¿y dochodziæ
na podstawie przepisów ogólnych k.c., w szczególnoci przepisu art. 415 k.c.

5.2. Odpowiedzialnoæ deliktowa
5.2.1. Odpowiedzialnoæ na zasadzie winy  za w³asne czyny
W zasadzie okolicznoæ, ¿e szkoda powsta³a w trakcie imprezy jest bez
znaczenia przy ogólnej odpowiedzialnoci opartej na zasadzie winy. Zastosowanie przepisu art. 415 k.c. zale¿y od ziszczenia siê cile okrelonych przes³anek, tj. czynu sprawcy nosz¹cego znamiona winy, szkody, zwi¹zku przyczynowego miêdzy czynem a szkod¹. Ciê¿ar dowodu wykazania istnienia
przes³anek spoczywa na poszkodowanym (art. 6 k.c.).
Syntetyczny i podstawowy charakter wskazanego przepisu oraz jego szerokie zastosowanie powoduj¹, ¿e g³êbsza analiza, z uwagi na ramy niniejszego opracowania, jest niemo¿liwa.
5.2.2. Odpowiedzialnoæ za wylanie, wyrzucenie, spadniêcie
Zachodzi pewne prawdopodobieñstwo, i¿ w wyniku organizacji imprezy
wyst¹pi stan faktyczny wype³niaj¹cy treæ przepisu art. 433 k.c.52 Przepis
ten przewiduje surow¹53, opart¹ na zasadzie ryzyka54, odpowiedzialnoæ odszkodowawcz¹ za wyrzucenie, wylanie lub spadniêcie przedmiotu55 z pomieszczenia56, ci¹¿¹c¹ na podmiocie zajmuj¹cym pomieszczenie. Przyjmuje siê,
51
52

A. Doliwa, op. cit., s. 136; R. Dziczek, Ochrona praw lokatorów..., s. 76.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e uznanie odpowiedzialnoci sprawcy na podstawie art. 415 k.c. nie
wy³¹cza stosowania 433 k.c., zachodzi wówczas odpowiedzialnoæ solidarna na podstawie 441
§ 1 k.c. sprawcy i zajmuj¹cego pomieszczenie. Tak M. Safjan, [w:] K. Pietrzykowski (red.),
Kodeks cywilny. Komentarz do artyku³ów 144910, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 1668.
53 Jak wskazuje A. mieja  najsurowsz¹ sporód wszystkich przypadków odpowiedzialnoci przewidzianych w tytule VI ksiêgi III k.c. A. mieja, [w:] A. Olejniczak (red.), System Prawa
Prywatnego, Prawo zobowi¹zañ  czêæ ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 507.
54 Zasada ryzyka znajdzie równie¿ zastosowanie, gdy akt wyrzucenia, wylania lub spadniêcia by³ zamierzony, tak: M. Safjan, [w:] Kodeks cywilny, Komentarz..., s. 1668; W. Dubis, [w:]
E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C. H. Beck, Warszawa 2006, s. 724; odmiennie
G. Bieniek, [w:] G. Bieniek (red.), Komentarz do Kodeksu cywilnego. Ksiêga trzecia. Zobowi¹zania, t. 1, Lexis Nexis, Warszawa 2009, s. 483.
55 Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w przypadku oderwania siê czêci budynku zastosowanie znajdzie
przepis art. 434 k.c., który wy³¹cza 433 k.c.
56 W tym miejscu materiê zawê¿ono do czêci budynku, tzn. z regu³y chodzi o lokal,
balkon czy taras; w dalszej czêci opracowania omówiono sytuacje wspó³posiadania i pomieszczeñ przeznaczonych do u¿ytku wspólnego.
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¿e u¿yty przez ustawodawcê zwrot ten kto pomieszczenie zajmuje oznacza
ka¿d¹ osobê, w której faktycznym w³adaniu, z jakiegokolwiek tytu³u (najem,
podnajem, u¿yczenie itd.), a nawet bez tytu³u, znajduje siê pomieszczenie57.
Zajmuj¹cym pomieszczenie bêdzie zatem równie¿ mieszkaniec domu studenckiego58. Je¿eli pomieszczenie zajmuje kilka osób, które maj¹ tytu³ prawny, wówczas ich odpowiedzialnoæ jest solidarna (art. 441 k.c.)59. Uchylenie
opartej na zasadzie ryzyka odpowiedzialnoci z przepisu art. 433 k.c. jest mo¿liwe tylko w przypadku wyczerpuj¹co oznaczonych okolicznoci egzoneracyjnych, tj. gdy szkoda powsta³a w wyniku si³y wy¿szej b¹d spowodowana
zosta³a wy³¹czn¹ win¹ poszkodowanego albo wy³¹czn¹ win¹ osoby trzeciej, za
któr¹ zajmuj¹cy pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialnoci i której dzia³aniu nie móg³ zapobiec60.
W tym miejscu pojawia siê pytanie, czy zajmuj¹cy pomieszczenie,
w przypadku ziszczenia siê przes³anek przepisu art. 433 k.c., ponosi odpowiedzialnoæ za przebywaj¹cych u niego na imprezie goci. W zwi¹zku ze wskazanymi okolicznociami egzoneracyjnymi ucilenia wymaga okrelenie krêgu ostatniej ze wskazanych kategorii podmiotów.
W literaturze zgodnie podaje siê, ¿e do grona osób, za które podmiot
zajmuj¹cy pomieszczenie ponosi odpowiedzialnoæ, nale¿¹ domownicy (dzieci,
krewni, powinowaci, osoby wiadcz¹ce pomoc domow¹) oraz osoby wymienione w przepisach art. 427, 429, 430 k.c. Natomiast jest sporne, czy do grupy
tej nale¿¹ gocie przebywaj¹cy w pomieszczeniu jedynie okazjonalnie. Wed³ug dominuj¹cego w doktrynie stanowiska61, kryterium rozstrzygaj¹ce stanowi wola osoby zajmuj¹cej pomieszczenie. Zatem do krêgu osób, za które
zajmuj¹cy pomieszczenie ponosi odpowiedzialnoæ, nale¿¹ wszyscy, którzy
przebywaj¹ tam z jego, choæby milcz¹cej, woli i upowa¿nienia (odwiedzaj¹cy
go znajomi, gocie). Odpowiednio do krêgu tego nie nale¿¹ osoby trzecie,
które znalaz³y siê w pomieszczeniu wbrew woli podmiotu zajmuj¹cego pomieszczenie.
Przedstawiciele wskazanej koncepcji przyznaj¹, uznaj¹c to w zasadzie za
minus, ¿e takie rozwi¹zanie powoduje ograniczenie przypadków powo³ywania siê na ostatni¹ z przewidzianych w przepisie art. 433 k.c. okolicznoæ
egzoneracyjn¹62. Mo¿na jednak przyj¹æ, ¿e taki w³anie cel, tj. ograniczenia
mo¿liwoci zwolnienia siê od odpowiedzialnoci, przywieca³ ustawodawcy.
57 Rozstrzygaj¹ce kryterium stanowi faktyczne w³adztwo nad pomieszczeniem. Zob. wyrok
SN z 15 wrzenia 1959 r., sygn. 4 CR 1071/58, OSPiKA 1961, nr 6, poz. 159, cyt. za: G. Bieniek,
[w:] Komentarz do Kodeksu..., s. 482; M. Safjan, [w:] Kodeks cywilny, Komentarz..., s. 1667.
58 Por. wyrok SN z dnia 16 maja 1985 r., sygn. II CR 136/85, OSNC 1986, nr 4, poz. 55,
Lex Omega.
59 G. Bieniek, [w:] Komentarz do Kodeksu..., s. 482.
60 M. Safjan, [w:] Kodeks cywilny, Komentarz..., s. 1668.
61 Ibidem, a tak¿e W. Dubis, [w:] Kodeks cywilny..., s. 725.
62 M. Safjan, [w:] Kodeks cywilny, Komentarz..., s. 1668.
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wiadczy o tym chocia¿by oparcie odpowiedzialnoci na zasadzie ryzyka
i enumeratywne wyliczenie okolicznoci egzoneracyjnych. Ponadto uznaæ nale¿y, i¿ ostatni¹ z okolicznoci egzoneracyjnych, potraktowa³ ustawodawca
bardzo rygorystycznie. Wskazane bowiem w przepisie art. 433 k.c. przes³anki, tj. wyrz¹dzaj¹ce szkodê postêpowanie podmiotu, za który zajmuj¹cy pomieszczenie nie jest odpowiedzialny oraz fakt, i¿ nie móg³ zapobiec jej dzia³aniu musz¹ byæ spe³nione kumulatywnie. Zakwalifikowanie podmiotu do
krêgu osób, za które zajmuj¹cy pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialnoci,
nie zwalnia zajmuj¹cego pomieszczenie z odpowiedzialnoci. Musi on wykazaæ, i¿ przy do³o¿eniu nale¿ytej starannoci nie mia³ realnej mo¿liwoci zapobie¿enia wywo³uj¹cemu szkodê zachowaniu osoby trzeciej63.
Stwierdzenie, ¿e szkodê wyrz¹dzi³a osoba, za któr¹ zajmuj¹cy pomieszczenie ponosi odpowiedzialnoæ, skutkuje tym, i¿ jest bez znaczenia, czy móg³
on zapobiec jej postêpowaniu, czy te¿ nie. Nawet do³o¿enie nale¿ytej starannoci i zachowanie wszelkich rodków ostro¿noci przy obchodzeniu siê
z pomieszczeniem (tj. w trakcie imprezy) nie zwalnia zajmuj¹cego pomieszczenie z odpowiedzialnoci64. O wy³¹czeniu odpowiedzialnoci na podstawie
przepisu art. 433 k.c. nie stanowi tak¿e fakt, ¿e znany jest bezporedni
sprawca szkody. Wówczas zajmuj¹cy pomieszczenie i sprawca ponosz¹ odpowiedzialnoæ solidarn¹, chyba ¿e zachodzi okolicznoæ egzoneracyjna65.
Omawiana regulacja, choæ rygorystyczna, jest uzasadniona d¹¿eniem
ustawodawcy do realizacji celu, jakim jest ochrona osób trzecich (np. przechodniów), a tak¿e trudnociami dowodowymi, które mog¹ oni napotkaæ
w zwi¹zku z koniecznoci¹ wskazania ród³a, tj. osoby winnej wyrz¹dzenia
szkody (wyrzucenia, wylania lub spadniêcia przedmiotu). Przyjête w tej materii w k.c. rozwi¹zanie i oparcie odpowiedzialnoci osoby zajmuj¹cej pomieszczenie na zasadzie ryzyka zas³uguje na aprobatê, chocia¿by dlatego, ¿e
ju¿ samo wskazanie pomieszczenia, z którego co wypad³o, zosta³o wyrzucone
lub wylane, nie zawsze nale¿y do ³atwych. Dlatego nale¿y stwierdziæ, ¿e
je¿eli w trakcie imprezy która z zaproszonych osób66 znajduj¹cych siê
w pomieszczeniu wyrzuci³a co przez okno dla ¿artu lub w stanie upojenia
alkoholowego, zajmuj¹cy pomieszczenie ponosi ryzyko wyst¹pienia szkody
opisanej w hipotezie przepisu art. 433 k.c. Zaproszenie goci i fakt organizacji imprezy wiadcz¹ o tym, i¿ posiadacz ma wp³yw na to, kto przebywa
w pomieszczeniu i godzi siê na zwi¹zane z tym konsekwencje. Nale¿y po63
64

Ibidem.
T. Palmirski, Rzymskie korzenie regulacji prawnej zawartej w art. 433 k.c. w zakresie
odpowiedzialnoci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez wyrzucenie, wylanie lub spadniêcie przedmiotu
z pomieszczenia, Palestra 1998, nr 56, s. 26.
65 M. Safjan, [w:] Kodeks cywilny, Komentarz..., s. 1668; W. Dubis, [w:] Kodeks cywilny...,
s. 724.
66 Zaproszenie mo¿e mieæ tak¿e postaæ milcz¹cego przyzwolenia, np. wpuszczenie na imprezê nie tylko znajomych, ale tak¿e ich znajomych.
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przeæ za A. Szpunarem tezê, i¿ osobisty udzia³ w zabawie nie jest konieczny,
wystarczy bowiem samo pozwolenie na jej odbycie67.
Przeciwne stanowisko przedstawia A. mieja, który podkrelaj¹c kontrowersyjnoæ zagadnienia, wskazuje argumenty za zwolnieniem zajmuj¹cego
pomieszczenie od odpowiedzialnoci za swoich goci68. Zdaniem tego autora,
zgodnie z wyk³adni¹ jêzykow¹ przepisu art. 433 k.c., uwzglêdnienie goci
w grupie osób, za które zajmuj¹cy pomieszczenie ponosi odpowiedzialnoæ,
powoduje, ¿e ka¿dorazowo to na nim spoczywa³ bêdzie obowi¹zek naprawienia szkody. Bez znaczenia bowiem bêdzie, czy zajmuj¹cy móg³, czy te¿ nie
móg³ zapobiec postêpowaniu odwiedzaj¹cego go znajomego. Andrzej mieja
wyrazi³ przy tym pewne w¹tpliwoci co do analogicznej sytuacji wy³¹czenia
odpowiedzialnoci przedsiêbiorcy za klientów odwiedzaj¹cych zajmowane
przez niego pomieszczenie, przyznaj¹c, i¿ przedstawiony pogl¹d jest daleko
posuniêty. Argumentuje on, i¿ idea dominuj¹cego stanowiska wywodzi siê
z regu³ wypracowanych w doktrynie i judykaturze w odniesieniu do przepisu
art. 435 k.c., tymczasem zwrot wy³¹cznie z winy osoby, za któr¹ ponosi
odpowiedzialnoæ jest autonomiczny i wymaga indywidualnej wyk³adni,
uwzglêdniaj¹cej motywy i ratio legis instytucji, do której siê odnosi.
Wydaje siê, ¿e powy¿sze argumenty podwa¿a w³anie przyk³ad odpowiedzialnoci za goci uczestnicz¹cych w imprezie. Zaakceptowanie stanowiska
A. mieji spowodowa³oby, ¿e osoba, która dozna³a szkody w wyniku wyrzucenia, wylania lub spadniêcia, zak³adaj¹c, ¿e potrafi³aby wskazaæ w³aciwe
pomieszczenie, mia³aby du¿e trudnoci w dochodzeniu odszkodowania. Zdaje
siê, ¿e ustawodawca w przepisie art. 433 k.c. nie to mia³ na celu.
5.3. Czêci budynku przeznaczone do wspólnego u¿ytku
Wystêpuje wysokie prawdopodobieñstwo, i¿ przybyli na imprezê gocie,
czêsto pod wp³ywem emocji i alkoholu, czy po prostu popisuj¹c siê przed
innymi, wyrz¹dz¹ szkody w pomieszczeniach, do których dostêp ma wiêcej
osób (np. klatka schodowa, korytarz, poddasze, pralnia, suszarnia). Mog¹
równie¿ dokonaæ zniszczeñ w czêciach wspólnych budynku, takich jak: windy, porêcze schodowe, owietlenie, drzwi wejciowe.
Przez sam fakt zaproszenia goci najemca nie narusza obowi¹zku polegajacego na dbaniu i chronieniu przed uszkodzeniem lub dewastacja czêci
budynku przeznaczonych do wspólnego u¿ytku (art. 6b u.o.p.l.). Brak zatem
podstaw do wypowiedzenia stosunku najmu (art. 11 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 13
u.o.p.l.). W tej sytuacji jedyna mo¿liwoæ dochodzenia odpowiedzialnoci

67 A. Szpunar, Szkoda wyrz¹dzona przez wyrzucenie rzeczy z pomieszczenia, Nowe Prawo
1972, nr 10, s. 1502.
68 A. mieja, [w:] System prawa..., s. 520 i nast.
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stwarza przepis art. 415 k.c., którego zastosowanie w tym przypadku mo¿e
byæ utrudnione ze wzglêdu na koniecznoæ wskazania sprawcy szkody.
Nale¿y tak¿e stwierdziæ, i¿ nie zachodz¹ okolicznoci uzasadniaj¹ce odpowiedzialnoæ odszkodowawcz¹ najemcy lokalu na podstawie przepisu art.
433 k.c.69 Nie sposób bowiem przyj¹æ, i¿ organizator imprezy jest osob¹
zajmuj¹c¹ pomieszczenie. S³uszne stanowisko w tej kwestii zaj¹³ A. Szpunar,
wed³ug którego, je¿eli rzecz zosta³a wyrzucona, wylana lub spad³a z pomieszczenia dostêpnego dla wszystkich lokatorów, rodzi to odpowiedzialnoæ posiadacza budynku70. Z kolei zdaniem W. Dubisa, mamy w tym przypadku do
czynienia z zajmowaniem i wspó³posiadaniem pomieszczenia przez kilka
osób, co rodzi ich odpowiedzialnoæ solidarn¹ na podstawie art. 441 k.c.71

6. Skutki imprezy w wietle immisji porednich
W literaturze przedmiotu wskazuje siê, ¿e przepis art. 144 k.c. (immisje
porednie)72 poprzez wyznaczenie granic dopuszczalnych zak³óceñ zwi¹zanych z wykonywaniem prawa w³asnoci (ograniczenie w³aciciela nieruchomoci) stanowi próbê pogodzenia sprzecznych interesów s¹siadów73. Judykatura i doktryna stoj¹ na stanowisku, ¿e zjawisko immisji wystêpuje nie tylko
na tle w³asnoci nieruchomoci, ale mo¿e dotyczyæ tak¿e innych ni¿ w³asnoæ
praw do nieruchomoci, w tym  jak podaje E. Skowroñska-Bocian  ochrony
najemcy lokalu mieszkalnego przed skutkami dzia³añ innego najemcy74.
Pojêcie nieruchomoci nale¿y rozumieæ szeroko. Mo¿e to byæ ka¿da nieruchomoæ (gruntowa, budynkowa czy lokalowa), która zosta³a poddana oddzia³ywaniom maj¹cym swe ród³o na nieruchomociach s¹siednich75. Stosowanie przepisu nie jest tak¿e ograniczone do nieruchomoci bezporednio
69

s. 1667.
70
71
72

A. mieja, [w:] System prawa..., s. 521; idem, [w:] Kodeks cywilny, Komentarz...,

A. Szpunar, op. cit., s. 1500.
W. Dubis, [w:] Kodeks cywilny..., s. 764.
Tzn. dotycz¹ce takich dzia³añ na nieruchomoci wyjciowej, których skutki przenikaj¹
w sposób naturalny na nieruchomoæ s¹siedni¹, ujemnie na ni¹ oddzia³uj¹c. Warto zwróciæ
uwagê, ¿e we wskazanej kategorii wyró¿nia siê immisje materialne, polegaj¹ce na przenikaniu
cz¹stek materii lub pewnych si³ na nieruchomoci s¹siednie oraz immisje niematerialne, oddzia³ywuj¹ce na psychikê w³aciciela nieruchomoci, wywo³uj¹ce negatywne odczucia estetyczne, moralne. Zob. J. Nadler, [w:] E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz (2008), s. 299;
E. Skowroñska-Bocian, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny... (2011), s. 566; S. Rudnicki, [w:] G. Bieniek, S. Rudnicki (red.), Nieruchomoci. Problematyka prawna, Lexis Nexis,
Warszawa 2009, s. 651.
73 E. Skowroñska-Bocian, [w:] Kodeks cywilny..., s. 564.
74 E. Skowroñska-Bocian, [w:] Kodeks cywilny..., s. 570; J. Nadler, [w:] Kodeks cywilny...,
s. 299.
75 S. Rudnicki, op. cit., s. 650; B. Walaszek, Prawo s¹siedzkie a najem lokalu mieszkalnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1965, z. 1, s. 35.
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(fizycznie) s¹siaduj¹cych, lecz obejmuje ka¿d¹ nieruchomoæ nara¿on¹ na
szkodliwe wp³ywy76. Z powy¿szego wynika, ¿e regulacj¹ przepisu art. 144
k.c. objête s¹ tak¿e stosunki s¹siedzkie powsta³e z umowy najmu. Na tej
podstawie nale¿y stwierdziæ, ¿e najemcy s¹ obowi¹zani nawzajem powstrzymywaæ siê od wszelkich dzia³añ, które by zak³óca³y korzystanie z s¹siednich
mieszkañ i lokali u¿ytkowych77. Wa¿n¹ przes³ank¹ kwalifikacji danego dzia³ania jako immisji poredniej jest zak³ócanie korzystania z nieruchomoci
s¹siednich ponad przeciêtn¹ miarê, ocenian¹ z punktu widzenia spo³ecznogospodarczego przeznaczenia i charakteru nieruchomoci oraz miejscowych
stosunków78. Pod tym wzglêdem znaczenie bêdzie zatem mia³a nadmiernoæ
zak³óceñ, czas ich trwania, pora wystêpowania, intensywnoæ (jakoæ, natê¿enie)79. Obojêtne jest natomiast, na czym polegaj¹ owe zak³ócenia, byleby
ujemnie wp³ywa³y na korzystanie z nieruchomoci s¹siednich, np. wywo³ywa³y negatywne zmiany, utrudnia³y, powodowa³y uci¹¿liwoæ, zmniejsza³y
atrakcyjnoæ tego korzystania80. W konkluzji nale¿y uznaæ, ¿e skutki organizacji imprezy w lokalu najêtym mieszcz¹ siê w zakresie przepisu art. 144 k.c.
i mog¹ byæ traktowane jako rodzaj immisji porednich.
Podmiotom (niekoniecznie w³acicielom), na których nieruchomoci przenikaj¹ ujemne oddzia³ywania z nieruchomoci wyjciowej, przys³uguje powództwo negatoryjne (art. 222 § 2 k.c.), a mianowicie mo¿liwoæ domagania
siê przywrócenia stanu zgodnego z prawem oraz zaniechania naruszeñ81.
W literaturze przedmiotu dostrzega siê nadto dalsze konsekwencje immisji porednich, a mianowicie mo¿liwoæ naruszenia dóbr osobistych (art. 23
k.c. i 24 k.c.), np. nietykalnoci mieszkania (nie tylko poprzez fizyczne wdarcie siê do lokalu mieszkalnego, ale tak¿e wkroczenie w sferê ¿ycia prywatnego, obejmuj¹c¹ wolnoæ od niepokojenia w jakiejkolwiek postaci)82. Z pozoru
banalne i typowe zagadnienie mo¿e staæ siê skomplikowane i kontrowersyjne, je¿eli s¹siad podniesie fakt, ¿e na skutek zorganizowanej w s¹siednim
lokalu najêtym imprezy naruszony zosta³ jego spokój psychiczny, co uniemo¿liwi³o mu nie tylko odpoczynek i sen, ale tak¿e pracê i zarobkowanie83.

76
77
78

E. Skowroñska-Bocian, [w:] Kodeks cywilny..., s. 567.
B. Walaszek, op. cit., s. 48.
S. Rudnicki, op. cit., s. 652; W. Kocon, Ochrona cywilnoprawna przeciwko niedozwolonym oddzia³ywaniom na nieruchomoci s¹siednie (art. 144 k.c.), Palestra 1977, z. 12, s. 69;
E. Skowroñska-Bocian, [w:] Kodeks cywilny..., s. 568; J. Nadler, [w:] Kodeks cywilny..., s. 299;
A. Stelmachowski, [w:] System Prawa Prywatnego, Prawo rzeczowe, t. 3, C.H. Beck, Warszawa
2007, s. 303.
79 W. Kocon, op. cit., s. 70.
80 S. Rudnicki, op. cit., s. 652.
81 E. Skowroñska-Bocian, [w:] Kodeks cywilny..., s. 565.
82 B. Walaszek, op. cit., s. 49.
83 Ibidem, s. 50; W. Kocon, op. cit., s. 80.
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Podsumowanie
Reasumuj¹c, organizacja imprezy w lokalu najêtym, mo¿e stanowiæ ród³o perturbacji i rodziæ nieprzyjemne, konfliktowe sytuacje zarówno miêdzy
stronami umowy, jak i innymi podmiotami. Nie nale¿y oceniaæ pozytywnie
dostêpnoci tak szerokiego zakresu rodków ochrony mog¹cych znaleæ zastosowanie do opisanej sytuacji.
Z³o¿onoæ przedstawionej problematyki sk³ania do jednej refleksji, a mianowicie: w interesie stron stosunku najmu lokali by³oby indywidualne
i szczegó³owe uregulowanie w umowie praw i obowi¹zków najemcy w zakresie przyjmowania goci i powsta³ych w zwi¹zku z tym szkód. Niew¹tpliwie
u³atwi³oby to wzajemne relacje stron umowy, zapobiegaj¹c ewentualnym
konfliktom, a ostatecznie dawa³oby jasne podstawy do ich rozstrzygania.
Przede wszystkim nie zachodzi³aby wówczas koniecznoæ odwo³ywania siê do
przepisów ogólnych (np. art. 144 k.c., art. 23 k.c.) oraz do rozleg³ych przepisów dotycz¹cych umowy najmu, w tym np. ustalania, czy lokator naruszy³
obowi¹zek przestrzegania porz¹dku domowego.

Summary
Organizing a party in rented living premises
 civil law consequences
Key words: tenancy contract, living premises, house rules, notice, liability for damage.

This paper presents civil consequences which may occur as a result of
organizing a party in living premises rented by students. According to tenancy
contract, it is not forbidden to invite people (guests). Because it is very common that such a meeting turn into bigger fun, called party, the problem seems
to be practical.
First of all, in Polish doctrine it is not obvious if such a premises have
«living» status or not, so if we should use the statutory or the general provisions.
We should agree that the owner of premises and the factual using decide.
The premises tenant should abide by the house rules and take into account the needs of other residents and neighbors. Loud conversations, singing,
music, and drinking bout could disturb need of quiet and night relax. The
possible sanction for such case is an landlord right to give a months notice or
other residents right to initiate a finish of tenancy relation by court.
Another problem, according which are no separate provisions, are eventually damages in living premises or near its location. In this matter the main
sense will have general provisions (art. 415 and art. 433 of Polish Civil Code).
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Presented problems seems to be very multithreaded. For future, in parties
interest, is to regulate individual rights and obligations connected with inviting guests (organizing parties). This will make easier their relations and help
to solve possible conflicts.
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Charakter prawny zarz¹du spó³ki z ograniczon¹
odpowiedzialnoci¹ w przepisach kodeksu
spó³ek handlowych
Wprowadzenie
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ ma charakter kapita³owy, co
oznacza i¿ jej cech¹ charakterystyczn¹ jest ³¹czenie siê kapita³ów. Zrzeszenie
siê osób, jako warunek zawi¹zania czy istnienia spó³ki, traktowany jest drugoplanowo. W konsekwencji rola i pozycja wspólników, ich uprawnienia
i obowi¹zki uzale¿nione s¹ od iloci (czy te¿ wartoci) posiadanych udzia³ów,
inaczej  zaanga¿owania kapita³owego1. A. Kidyba podkrela, ¿e pomimo
nazwy pozornie wskazuj¹cej na ograniczenie odpowiedzialnoci (spó³ka
z o.o.), w rzeczywistoci spó³ka odpowiadaæ bêdzie ca³ym maj¹tkiem bez
ograniczeñ, a wspólnicy ponosz¹ ryzyko do wartoci wk³adów wniesionych do
spó³ki2. Powy¿sze stanowisko popar³ tak¿e S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia
5 marca 1996 r. (II CRN 25/96), w którym stwierdzi³, ¿e spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, uregulowana w przepisach art. 158306 i czêciowo
art. 491497 k.h., stanowi wspólnotê kapita³ów, a nie tylko zrzeszenie wspólników skupionych wokó³ obranego celu gospodarczego3. Tym samym priorytet otrzyma³ kapita³owy charakter spó³ki. Podobne zdanie wyrazi³ S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 20 grudnia 1996 r. (II CKU 38/96): spó³ka
z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ ma wprawdzie charakter osobowo-kapita³owy, jest jednak przede wszystkim spó³k¹ kapita³ow¹. Formalnym tego wyrazem jest zarówno instytucja kapita³u zak³adowego, jak i mo¿liwoæ utwo1 R. Pabis, [w:] J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwa³, M. Spyra, G. Suliñski, M. Tofel, R. Zaw³ocki, Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz,
C.H. Beck, Warszawa 2012, art. 151, Nb 3, s. 576.
2 A. Kidyba, Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz do art. 1300 k.s.h., Wolters Kluwer,
Warszawa 2011, s. 604.
3 Akt prawny powo³any w orzeczeniu jest nieaktualny, ale wyra¿one stanowisko przez S¹d
Najwy¿szy w dalszym ci¹gu jest utrzymane.
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rzenia jednoosobowej spó³ki z o.o.. W zwi¹zku z powy¿szym wspólnicy maj¹
ograniczony wp³yw na bezporednie kierowanie dzia³alnoci¹ spó³ki. Ograniczenie przejawia siê nie tylko w odpowiedzialnoci za zobowi¹zania spó³ki,
ale przede wszystkim w ustawowych uprawnieniach zarz¹dczych. Zgromadzenie wspólników podejmuje uchwa³y w kwestiach wa¿nych ze wzglêdu na
istnienie czy cel dzia³alnoci spó³ki, jednak nie w sprawach bie¿¹cych, codziennych, wprost zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹. Te
sprawy spó³ki z o.o. s¹ bowiem prowadzone przez organ spó³ki, jakim jest
zarz¹d. Organ ten posiada pe³ne kompetencje do jej reprezentowania. Nale¿y
uznaæ, ¿e zarz¹d ma bezporedni wp³yw na funkcjonowanie spó³ki, a w odniesieniu do stosunków gospodarczych odgrywa rolê strategiczn¹ w prawid³owym funkcjonowaniu podmiotu.
Postawion¹ tezê mo¿na udowodniæ w oparciu o niektóre tylko przepisy
kodeksu spó³ek handlowych (dalej jako k.s.h.).
Po pierwsze art. 163 k.s.h. wskazuje, jakie czynnoci s¹ konieczne do
powstania spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, tj. zawarcie umowy spó³ki, wniesienie przez wspólników wk³adów na pokrycie ca³ego kapita³u zak³adowego, a w razie objêcia udzia³u za cenê wy¿sz¹ od wartoci nominalnej
 tak¿e wniesienie nadwy¿ki, z uwzglêdnieniem art. 158 § 11 k.s.h., powo³anie zarz¹du, ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, je¿eli wymaga tego ustawa lub umowa spó³ki, wpisu do rejestru. Do rejestracji spó³ki
konieczne jest powo³anie zarz¹du spó³ki (tak¿e ustanowienie rady nadzorczej
lub komisji rewizyjnej, je¿eli wymaga tego ustawa lub umowa spó³ki). Wymóg ten dotyczy jedynie obligatoryjnych organów. Niezbêdne jest powo³anie
zarz¹du, gdy¿ organ ten, obok zgromadzenia wspólników, jest ustawowo wymagany. Wpisanie w treæ umowy cz³onków zarz¹du bez faktycznego obsadzenia cz³onków, tj. fikcyjnie ustanowienie zarz¹du, jest niekompletne. Wówczas traktuje siê tak¹ sytuacjê jako brak prawid³owo ustanowionego organu.
Zgromadzenie wspólników, w przeciwieñstwie do zarz¹du, nie ma przewidzianego w ustawie szczególnego sposobu powo³ywania ani czasu, w jakim
powo³anie powinno nast¹piæ. Zarz¹d, aby móg³ zostaæ uznany za prawid³owo
ustanowiony, musi byæ obsadzony konkretnymi osobami fizycznymi. Osoby te
nie mog¹ byæ skazane prawomocnymi wyrokami za przestêpstwa, które zosta³y wymienione w art. 18 § 2 k.s.h., np. og³oszenie nieprawdziwych danych
odnonie rejestracji i dzia³alnoci spó³ki4. W myl przepisów k.s.h. zarz¹d
obligatoryjnie obsadzany jest przez osoby fizyczne, za wspólnikami mog¹
byæ tak¿e osoby prawne. Wynika to z faktu, i¿ co do zasady zarz¹d ponosi
odpowiedzialnoæ za dzia³alnoæ spó³ki, zatem ustawowe umo¿liwienie obsadzania osobami prawnymi zarz¹du mog³oby doprowadziæ do sytuacji, w której dochodzenie roszczeñ z tytu³u wyrz¹dzenia spó³ce szkody by³oby znacznie
utrudnione lub nawet niemo¿liwe.
4

A. Kidyba, Kodeks..., t. I, art. 163, s. 672.
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Po drugie, w myl art. 201 § 1 k.s.h. zarz¹d prowadzi sprawy spó³ki
i reprezentuje spó³kê. Zatem tak¿e do g³ównych zadañ zarz¹du nale¿y gospodarowanie maj¹tkiem spó³ki w taki sposób, aby wypracowaæ zysk, a przynajmniej nie spowodowaæ straty. Zarz¹d prowadzi poza tym negocjacje z kontrahentami, przygotowuje plany biznesowe, bada wahania rynku, wykonuje
konieczne analizy ekonomiczne, podejmuje decyzje o charakterze logistycznym.
Po trzecie, zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
 Prawo upad³ociowe i naprawcze, wniosek o og³oszenie upad³oci mo¿e
zg³osiæ w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaj¹cych osobowoci prawnej, którym odrêbna ustawa przyznaje zdolnoæ
prawn¹, ka¿dy, kto ma prawo je reprezentowaæ sam lub ³¹cznie z innymi
osobami. W przypadku spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ zarz¹d bêdzie zobowi¹zany do z³o¿enia w odpowiednim terminie wniosku o og³oszenie
upad³oci5. Tym samym jeli nie wykona swego obowi¹zku, mo¿e liczyæ siê
z koniecznoci¹ poniesienia odpowiedzialnoci za niez³o¿enie wniosku o og³oszenie upad³oci w ustawowym terminie. Przy tym zarz¹dowi grozi odpowiedzialnoæ za poniesion¹ stratê przez spó³kê, jeli wniosek o og³oszenie upad³oci zostanie oddalony z powodu niedotrzymania terminu b¹d braków
formalnych wniosku.
Po czwarte art. 276 § 1 k.s.h. stanowi, ¿e likwidatorami spó³ki s¹ cz³onkowie zarz¹du, chyba ¿e umowa spó³ki lub uchwa³a wspólników przewiduje
inne warunki. Wraz z otwarciem likwidacji zarz¹d jako organ spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ ustaje, a mandaty cz³onków zarz¹du wygasaj¹.
Nie powoduje to jednak wyganiêcia uprawnieñ wynikaj¹cych z umowy
o pracê b¹d innego stosunku prawnego bêd¹cego podstaw¹ pe³nienia funkcji
cz³onka zarz¹du. Szczególn¹ sytuacjê stanowi umowa o pracê zawarta na
czas nieokrelony, gdy¿ rozwi¹zanie stosunku pracy wymaga wypowiedzenia,
a otwarcie likwidacji nie powoduje wypowiedzenia umowy o pracê6. Zgodnie
z wyrokiem S¹du Najwy¿szego z dnia 20 sierpnia 1984 r. (I PRN 111/84),
owiadczenie woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracê jest z³o¿one
pracownikowi wówczas, gdy dosz³o do niego w sposób umo¿liwiaj¹cy mu
zapoznanie siê z treci¹ tego owiadczenia. Analizuj¹c zagadnienie rozwi¹zania umowy o pracê z cz³onkami zarz¹du, nale¿y uznaæ, ¿e do chwili otrzymania przez cz³onków zarz¹du spó³ki pisemnego owiadczenia o rozwi¹zaniu
z nimi stosunku pracy pe³ni¹ oni swoje funkcje w dalszym ci¹gu7. W zwi¹zku
z tym i na podstawie dyspozycji zawartej w art. 276 § 1 k.s.h. cz³onkowie
zarz¹du mog¹ po otwarciu likwidacji dzia³aæ jako likwidatorzy dzia³aj¹cy
5 S. Ociessa, [w:] A. Witosz, A.J. Witosz (red.), Prawo upad³ociowe i naprawcze. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2012, art. 20, Nb 10, s. 121.
6 J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski i in., op. cit., art. 276, Nb 1, Legalis.
7 M.T. Romer, Prawo pracy. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2012, art. 30, Nb 13, s. 303.
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z mocy ustawy. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e po otwarciu likwidacji zarz¹d
jako organ spó³ki traci uprawnienia zarz¹dcze, w tym te¿ zakresie cz³onkowie nie s¹ kompetentni do podejmowania dzia³añ. Dotychczasowi cz³onkowie
zarz¹du mog¹ dzia³aæ dalej, ale jako likwidatorzy, jeli ustawa albo umowa
nie stanowi inaczej8. Do dzia³alnoci likwidatorów stosuje siê wówczas co do
zasady przepisy okrelaj¹ce zasady funkcjonowania zarz¹du. Tym samym
likwidator ma takie same prawa, jak cz³onek zarz¹du9.
W literaturze wykazano, ¿e pocz¹tki podzia³u na osoby fizyczne i osoby
prawne pojawi³y siê ju¿ pañstwie rzymskim. Obecnie sporne jest, czy populus Romanus by³ uwa¿any za osobê prawn¹. Pañstwo stanowi³o zbiorowoæ
wszystkich obywateli, rozporz¹dza³o w³asnym maj¹tkiem  res publicae Romani  oraz prowadzi³o dzia³alnoæ gospodarcz¹, ale wydaje siê, ¿e bazowano
na normach prawa publicznego. Przystêpnym przyk³adem osoby prawnej
w prawie rzymskim by³y fisci, które wykszta³ci³y siê w pocz¹tkach pryncypatu i stanowi³y maj¹tek pañstwowy pozostawiony do dyspozycji cesarza.
Funkcjonowa³y przy tym oddzielne fisci jako skarby poszczególnych prowincji. Fiscus realizowa³ swoje roszczenia na drodze administracyjnej. Jednak¿e
odk¹d zacz¹³ realizowaæ swoje prawa na drodze cywilnoprawnej, zaczêto
traktowaæ go jako osobê prawn¹ wyposa¿on¹ w szereg przywilejów. Prawo
rzymskie rozdzieli³o osoby wchodz¹ce w sk³ad osób prawnych od praw maj¹tkowych osób prawnych (stowarzyszeñ, fundacji, kocio³ów). Oznacza³o to, ¿e
maj¹tek nale¿a³ do osoby prawnej, a osoby wchodz¹ce w sk³ad osób prawnych nie ponosi³y odpowiedzialnoci za dzia³alnoæ osób prawnych10. Wyodrêbnienie siê organów mo¿na zaobserwowaæ w dzia³alnoci stowarzyszeñ.
Prawo rzymskie nie regulowa³o prawnie stosunków wewnêtrznych w tych
osobach prawnych. Najwy¿sza w³adza sprawowana by³a przez zgromadzenie
cz³onków, które wybiera³o funkcjonariuszy pe³ni¹cych funkcjê organów stowarzyszenia. Zasady funkcjonowania, zadania organów i rola organów, prawa i obowi¹zki cz³onków okrelone by³y w statucie stowarzyszenia  lex
collegii11.
Wracaj¹c do obecnej rzeczywistoci prawnej, w myl art. 38 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny, osoba prawna dzia³a przez
swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i zgodnie z opartym na niej
statutem. Mechanizm dzia³ania osoby prawnej oparty jest na teorii organów.
Doktryna odrzuca teoriê przedstawicielstwa, zgodnie z któr¹ organ osoby
prawnej porównywany by³ do przedstawiciela osoby fizycznej ograniczonej
8 J.A. Strzêpka (red.), Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa
2012, art. 274, Nb 4, s. 664.
9 Ibidem, art. 275, Nb 1, s. 666.
10 M. Zab³ocka, W. Wo³odkiewicz, Prawo rzymskie. Instytucje, C.H. Beck, Warszawa 2009,
s. 88.
11 W. Litewski, Prawo rzymskie prywatne, LexisNexis, Warszawa 2003, s. 149.
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w zdolnoci do czynnoci prawnych lub pozbawionej zdolnoci do czynnoci
prawnych. Wed³ug teorii organów, do kreacji i urzeczywistniania woli osoby
prawnej ustanowione s¹ jednostki bêd¹ce osobami fizycznymi i wchodz¹ce
w sk³ad tych organów. Charakter organu jednostce lub zespo³owi ludzi nadaj¹ przepisy wyznaczaj¹ce ustrój osoby prawnej12.
Powy¿sze wprowadzenie mia³o na celu nakrelenie niezbêdnej roli zarz¹du w prowadzeniu spraw spó³ki i reprezentacji spó³ki. Jak wykazano, zarz¹d
nadaje bezporedni kierunek dzia³añ spó³ce w ka¿dej sytuacji prawnej,
w której spó³ka siê znajduje. Czy w zwi¹zku z wa¿n¹, w sensie semantycznym, pozycj¹ zarz¹du, zasady funkcjonowania tego organu zosta³y w pe³ni
przewidziane przez ustawodawcê, czy ustawodawca pozostawi³ swobodê
w kszta³towaniu regu³ dzia³alnoci zarz¹du wspólnikom spó³ki, którzy mog¹
samodzielnie je ustanowiæ? W myl rzymskiej zasady ubi ius incertum, ibi
ius nullum  gdzie prawo, tam obowi¹zek13 , je¿eli zagadnienie faktyczne nie
jest uregulowane prawnie, nie ma obowi¹zku dostosowania swojego dzia³ania
do ustawowego wzorca, gdy¿ takowy nie istnieje. Jaki zwi¹zek ma przytoczona zasada z zarz¹dem spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹? Zamiarem
niniejszej pracy jest ukazanie braku zupe³noci regulacji prawnej k.s.h.
w zakresie zwo³ywania posiedzeñ zarz¹du i podejmowania uchwa³ przez zarz¹d oraz przedstawienie praktycznych metod uzupe³nienia luk prawnych
zaproponowanych przez doktrynê.

Zawiadomienie o posiedzeniu zarz¹du
Zarz¹dowi przypisuje siê rolê wykonawcz¹ b¹d zarz¹dzaj¹co-reprezentacyjn¹. Wynika to z faktu, ¿e z jednej strony realizuje on decyzje i uchwa³y
wspólników oraz zamierzenia okrelone umow¹ spó³ki, z drugiej  kieruje
bie¿¹c¹ dzia³alnoci¹ spó³ki. Dlatego te¿ organ ten posiada uprawnienia wewnêtrznej sfery zarz¹dzania, jak te¿ reprezentacji na zewn¹trz14. Ustanowienie zarz¹du pozwala na oddzielenie, przynajmniej formalne, wspólników
od zarz¹dzania kapita³em i maj¹tkiem spó³ki. Tym samym ze wzglêdu na
odrêbnoæ spó³ki od wspólników niedopuszczalne jest w³adcze wp³ywanie
udzia³owców na bie¿¹ce zarz¹dzanie sprawami spó³ki przez zarz¹d. Jednak¿e
zarz¹d nie jest w pe³ni autonomiczny. Chocia¿ przy wykonywaniu swoich
uprawnieñ jest niezale¿ny zarówno od wspólników jako w³acicieli spó³ki, jak
12 M. Pazdan, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz do artyku³ów
144910, C.H. Beck, Warszawa 2011, t. I, art. 38, Nb 1, s. 199.
13 I. Kamiñska-Szmaj (red.), S³ownik Wyrazów Obcych, cz. 2: Sentencje, Powiedzenia,
Zwroty, Europa 2001.
14 A. Koch, J. Napiera³a (red.), Prawo spó³ek handlowych. Podrêcznik akademicki, Wolters
Kluwer, Warszawa 2011, s. 313314.
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i od zgromadzenia, ka¿dy cz³onek zarz¹du mo¿e byæ odwo³any uchwa³¹
wspólników15. W myl art. 203 § 1 k.s.h. cz³onkowie zarz¹du mog¹ byæ
odwo³ani w ka¿dym czasie uchwa³¹ wspólników, co wiêcej  nie jest konieczne uzasadnienie odwo³ania cz³onka16. W zwi¹zku z powy¿szym odwo³anie
mo¿e mieæ podstawy niezwi¹zane z nieprawid³owociami przy wykonywaniu
funkcji cz³onka zarz¹du, ale wynikaæ z braku aprobaty dla prowadzonej
polityki przedsiêbiorstwa.
A. Koch, pos³uguj¹c siê teori¹ organów, wyjania dzia³ania podejmowane
przez zarz¹d, tj. prowadzenie spraw spó³ki i jej reprezentacjê, jako dzia³ania
w³asne spó³ki i wywo³uj¹ce dla niej bezporednie skutki prawne17. Wchodz¹c
w polemikê z ustawodawc¹, nale¿y postawiæ dwa pytania: Jak dzia³a zarz¹d?
Gdzie zawarte s¹ regulacje szczególne w stosunku do sposobu dzia³alnoci
zarz¹du jako organu (zespo³u ludzi)?
Odpowiadaj¹c na pytanie pierwsze, zwraca siê szczególn¹ uwagê na zakres czynnoci mo¿liwych do podjêcia przez zarz¹d. Na podstawowe zasady
dzia³ania zarz¹du wp³ywaj¹ regu³y obowi¹zuj¹ce osobê prawn¹, czasem maj¹ce normatywn¹ podstawê, czasem wynikaj¹ce ze stosowanej praktyki. Porz¹dek kompetencji w spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ bazuje na
rozdzieleniu uprawnieñ miêdzy organy, którym konkretnie i szczegó³owo
okrelono kompetencje, tj. zgromadzenie wspólników, radê nadzorcz¹ czy
komisjê rewizyjn¹ i organ, którego kompetencje okrelono ogólnie, czyli zarz¹d18. W literaturze wyodrêbniono czynnoci o charakterze porz¹dkowym,
ale s¹ to równie¿ czynnoci mieszcz¹ce siê w kategorii prowadzenia
spraw19. Zarz¹d spó³ki z o.o. oprócz regulowania wewnêtrznych stosunków
przedsiêbiorstwa, np. zawierania umów o pracê z pracownikami czy ustalania regulaminu pracy i bhp, ma w zakresie swoich kompetencji szereg
zadañ zewnêtrznych, m.in.. zawieranie umów z kontrahentami, promowanie
przedsiêbiorstwa, sk³adanie owiadczeñ woli, podejmowanie czynnoci procesowych. Fundamentalna ró¿nica w zakresie kompetencji zarz¹du, reprezentacji i prowadzenia spraw wynika z ochrony bezpieczeñstwa obrotu prawnego. O ile w zakresie prowadzenia spraw zarz¹d mo¿e podlegaæ ograniczeniom
ustawowym, umownym czy ustalonym w drodze uchwa³y na rzecz kompetencji innych organów, o czym mowa w art. 207 k.s.h., o tyle w przypadku
reprezentacji jego kompetencje s¹ wy³¹czne i nie mog¹ byæ ograniczone ze
skutkiem prawnym wobec osób trzecich Sfera stosunków wewnêtrznych obejmuje wszystkie sytuacje maj¹ce zwi¹zek ze relacjami miêdzy wspólnikami
15

s. 764.

16
17
18

R. Pabis, [w:] J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski i in., op. cit., art. 201, Nb 7,

T. Mróz, M. Stec, Prawo gospodarcze prywatne, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 220.
A. Koch, J. Napiera³a (red.), op. cit., s. 316.
A. Kidyba, Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹. Komentarz. C.H. Beck, Warszawa
2009, s. 461.
19 Por. A.W. Winiewski, Prawo o spó³kach, Twigger, Warszawa 1998, s. 128129.
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lub miêdzy wspólnikami a spó³k¹, nie mog¹ one jednak dotyczyæ stosunków
z osobami trzecimi20. Jednak¿e przyjmuj¹c stan faktyczny, w którym umowa
spó³ki nie reguluje szczegó³owo kwestii organizacyjnych zarz¹du, tj. nie wyznacza ram prawnych funkcjonowania zarz¹du i zasad wewnêtrznych stosunków miêdzy cz³onkami zarz¹du, w jaki sposób mo¿na ustaliæ prawid³owe
zachowania cz³onków zarz¹du?
Zarz¹d jest organem kolegialnym oraz  jak wczeniej wykazano  pe³ni
najwa¿niejsz¹ rolê w funkcjonowaniu spó³ki. W myl art. 208 § 2 i 3 k.s.h.
ka¿dy cz³onek zarz¹du ma prawo i obowi¹zek prowadzenia spraw spó³ki oraz
ka¿dy cz³onek zarz¹du mo¿e prowadziæ bez uprzedniej uchwa³y zarz¹du
sprawy nieprzekraczaj¹ce zakresu zwyk³ych czynnoci spó³ki. Jednak¿e ju¿
§ 4 wymienionego artyku³u k.s.h. stwierdza, ¿e je¿eli przed za³atwieniem
sprawy nieprzekraczaj¹cej zakresu zwyk³ych czynnoci spó³ki choæby jeden
z pozosta³ych cz³onków zarz¹du sprzeciwi siê jej przeprowadzeniu lub je¿eli
sprawa przekracza zakres zwyk³ych czynnoci spó³ki, wymagana jest uprzednia uchwa³a zarz¹du. W przypadku, gdy cz³onkowie zarz¹du nie mog¹ dojæ
do porozumienia w kwestii podjêcia wspólnej decyzji, s¹ zobowi¹zani posi³kowaæ siê podjêciem uchwa³y. Art. 208 § 5 k.s.h. stwierdza jednoznacznie, ¿e
uchwa³y zarz¹du mog¹ byæ powziête, je¿eli wszyscy cz³onkowie zostali prawid³owo zawiadomieni o posiedzeniu zarz¹du. Pojawia siê tu pierwsza powa¿niejsza luka prawna, któr¹ prawdopodobnie ustawodawca celowo pozostawi³
zgromadzeniu wspólników do uzupe³nienia zgodnie z ich wol¹. Jak powinno
wygl¹daæ zawiadomienie o posiedzeniu zarz¹du, na którym uchwa³a mia³aby
byæ powziêta? Kodeks spó³ek handlowych nie reguluje kwestii zwi¹zanych
z posiedzeniem zarz¹du. Zatem we wskazanym zakresie obowi¹zuje wspomniana we wprowadzeniu zasada ubi ius incertum, ibi ius nullum. W zwi¹zku z powy¿szym, gdzie nale¿y poszukiwaæ mo¿liwych rozwi¹zañ powy¿szych
zagadnieñ? Jeli ustawa nie wyznacza warunków prawid³owego zwo³ania
posiedzenia zarz¹du, na jakiej podstawie mo¿na uznaæ, ¿e posiedzenie zosta³o zwo³ane prawid³owo?
Ustawowym warunkiem powziêcia uchwa³y jest prawid³owe zawiadomienie wszystkich cz³onków zarz¹du o posiedzeniu. W zwi¹zku z powy¿szym,
jakich czynnoci powinien dokonaæ cz³onek zarz¹du (lub cz³onkowie zarz¹du)
w celu zawiadomienia o posiedzeniu? Kodeks spó³ek handlowych nie ucila
treci, zgodnie z któr¹ zawiadomienie cz³onka zarz¹du bêdzie mo¿na uznaæ
za prawid³owe. Podobnie ustawa nie okrela sposobu zawiadomienia, ponadto nie znajduje tu zastosowania per analogiam art. 238 k.s.h. J. Bieniak
wskazuje, ¿e w przypadku braku szczególnych unormowañ (ustawowych czy
umownych) zawiadomienia mo¿na dokonaæ w dowolny sposób gwarantuj¹cy
niezawodne i terminowe dotarcie do cz³onka zarz¹du. Zawiadomienie mo¿e
20
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nast¹piæ przez komunikacjê telefoniczn¹, mailow¹, poczt¹ tradycyjn¹ czy osobist¹. Autor ten stwierdza, ¿e praktyk¹ w wiêkszych spó³kach jest okrelenie
z góry sta³ego terminu posiedzeñ zarz¹du, np. w ka¿dy poniedzia³ek o godzinie 10.0021.
Zaleca siê jednak uregulowanie kwestii posiedzeñ zarz¹du, gdy¿ podejmowane na nich uchwa³y maj¹ istotne znaczenie dla dzia³alnoci spó³ki, a od
prawid³owoci zawiadomienia o posiedzeniu zarz¹du zale¿y wa¿noæ uchwa³
zarz¹du. Zasady prawid³owego zawiadamiania o posiedzeniu zarz¹du okrelone s¹ z regu³y przez uchwa³y wspólników, ale tak¿e w umowie spó³ki,
regulaminie pracy zarz¹du, regulaminie organizacyjnym22. Wówczas stosuje
siê akty prawa wewnêtrznego, gdy¿ stanowi¹ one uzupe³nienie luki prawnej
w kodeksie spó³ek handlowych. Wówczas ustalenia takie maj¹ moc bezwzglêdnie wi¹¿¹c¹. Wspólnicy mog¹ dowolnie okreliæ sposób zawiadamiania
o posiedzeniach zarz¹du. Przyk³adowo, je¿eli wspólnicy przyjm¹ w regulaminie pracy zarz¹du, ¿e sposobem zawiadomienia o posiedzeniach zarz¹du jest
list polecony wys³any na czternacie dni przed planowanym posiedzeniem
zarz¹du, posiedzenie zwo³ane bez takiego zawiadomienia nie bêdzie zwo³ane
prawid³owo, a w zwi¹zku z powy¿szym uchwa³y podejmowane na takim
posiedzeniu bêd¹ niewa¿ne. Z drugiej strony, jeli nie ma szczególnych regulacji odnonie do zawiadomienia o posiedzeniu zarz¹du, a cz³onek zarz¹du
wyle drog¹ elektroniczn¹ informacjê o planowanym posiedzeniu zarz¹du,
czynnoæ taka traktowana jest jako prawid³owe zawiadomienie o posiedzeniu
zarz¹du.

Kworum wymagane do podjêcia uchwa³y
Podobnie jak w przypadku zawiadomienia o posiedzeniu zarz¹du, kodeks
spó³ek handlowych nie przewiduje szczególnych zasad w sprawie kworum
wymaganego do podejmowania uchwa³. W myl art. 208 § 5 k.s.h. wprowadza siê wymóg, ¿e uchwa³y mog¹ byæ powziête, je¿eli wszyscy cz³onkowie
zostali prawid³owo zawiadomieni o posiedzeniu zarz¹du23. W zwi¹zku z powy¿szym ustawodawca nie uzale¿ni³ wa¿noci podejmowanych uchwa³ od
kworum. W konsekwencji dopuszczono mo¿liwoæ podejmowania uchwa³ podczas nieobecnoci niektórych cz³onków zarz¹du. Mo¿e zatem pojawiæ siê paradoksalna sytuacja, gdy uchwa³a zostanie podjêta w obecnoci tylko jednego
cz³onka zarz¹du przy zarz¹dzie sk³adaj¹cym siê z trzech cz³onków. Jednak¿e
zgodnie ze stanowiskiem S¹du Najwy¿szego Izba Pracy, Ubezpieczeñ Spo21
22

Legalis.
23

J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski i in., op. cit.
J. Strzêpka (red.), Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012,
Ibidem.
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³ecznych i Spraw Publicznych, wyra¿onym w wyroku z dnia 10 stycznia 2006 r.
(I UK 121/05), udzia³ w posiedzeniach zarz¹du spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ nale¿y do pracowniczych obowi¹zków cz³onka zarz¹du zatrudnionego na stanowisku wiceprezesa zarz¹du. Wobec tego uznaje siê, ¿e
cz³onkowie zarz¹du maj¹ obowi¹zek braæ udzia³ w posiedzeniach zarz¹du
w celu pe³nego zarz¹dzania i wp³ywania na dzia³alnoæ spó³ki, gdy¿ wchodzi
to w zakres ich czynnoci.
Kwestia wymaganego kworum do podjêcia uchwa³y prezentuje siê analogicznie do zawiadomienia o posiedzeniu zarz¹du. Z powodu braku regulacji
nie ma obowi¹zku przestrzegania konkretnych zasad, gdy¿ te nie obowi¹zuj¹. Wspólnicy mog¹ jednak wyznaczyæ regu³y podejmowania uchwa³, m.in.
przez okrelenie wymaganego kworum w umowie spó³ki. Wówczas uchwa³a
bêdzie mog³a byæ podjêta tylko wtedy, gdy oprócz prawid³owego zawiadomienia o posiedzeniu zarz¹du, zarz¹d bêdzie obradowa³ w sk³adzie odpowiadaj¹cym warunkom kworum zapisanym w umowie spó³ki24.
Wpisanie w treæ umowy spó³ki wymaganego kworum do podjêcia
uchwa³y gwarantuje racjonalizm w podejmowaniu uchwa³. Je¿eli w umowie
nie zapisano takiego wymogu, to wystarczy, ¿e cz³onek zarz¹du, który pojawi
siê na posiedzeniu, zag³osuje za uchwa³¹ podczas nieobecnoci pozosta³ych
i taka uchwa³a bêdzie wa¿na. Jednak¿e zarz¹d, bêd¹c organem kolegialnym,
o czym wiadczy wymóg koniecznej wiêkszoci przy podejmowaniu uchwa³,
powinien uchwa³y podejmowaæ w obecnoci pe³nego sk³adu zarz¹du, nie jedynie w obecnoci poszczególnych cz³onków. Dopiero wówczas, gdy pe³en sk³ad
bêdzie obecny na posiedzeniu, w pe³ni zrealizuje siê teoria organów. Zarz¹d
jako organ kieruje dzia³aniem spó³ki. Jeli w konkretnym przypadku decyduje o koniecznoci podjêcia uchwa³y, uchwa³a ta powinna byæ podjêta kolegialnie. Nieustalenie wymaganego kworum powoduje naruszenie natury art. 208
§ 5 k.s.h., gdy¿ uchwa³a mo¿e zostaæ podjêta przez jedynego obecnego na
posiedzeniu cz³onka zarz¹du. Tym samym na mocy samych rozwa¿añ nie
mo¿na przyj¹æ, ¿e do podjêcia uchwa³y konieczny jest udzia³ wszystkich
cz³onków zarz¹du, poniewa¿ kodeks spó³ek handlowych o tym nie stanowi.
Do oceny wa¿noci podjêtej uchwa³y bierze siê pod uwagê wszystkie g³osy
oddane, a nie osoby obecne na posiedzeniu25. W przypadku braku uregulowania kwestii kworum przez wspólników zagadnienie to przy uchwa³ach
zarz¹du nie ma znaczenia dla wa¿noci podejmowanych uchwa³.

24 A. Szumañski, [w:] S. So³tysiñski (red.), Prawo spó³ek kapita³owych, C.H. Beck, Warszawa 2010, t. 17A, s. 476477.
25 A. Kidyba, Kodeks..., t. I, s. 912913.
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Wiêkszoæ wymagana do podjêcia uchwa³y
Zgodnie z treci¹ art. 208 § 5 k.s.h. zdanie drugie, uchwa³y zarz¹du
zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów, co musi byæ rozumiane zgodnie
z art. 4 § 1 pkt 10 k.s.h. jako wiêcej ni¿ po³owa g³osów oddanych, a nie
obecnych. Przy liczeniu g³osów bierze siê pod uwagê g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê. Oznacza to, ¿e za uchwa³¹ musi byæ oddanych wiêcej
ni¿ 50% g³osów, a nie 50% g³osów + 1. Uchwa³y zarz¹du dotycz¹ wszystkich
spraw, w których przepisy i umowa spó³ki wymagaj¹ podjêcia uchwa³.
W umowie spó³ki istnieje mo¿liwoæ zmiany zasad odnosz¹cych siê do wymogu bezwzglêdnej wiêkszoci g³osów. Radykalnym przyk³adem podejmowania
uchwa³ jest wymagana jednomylnoæ26. Je¿eli umowa zastrzega dla wa¿noci podjêtej uchwa³y jednomylnoæ, wówczas wszyscy cz³onkowie zarz¹du
musz¹ g³osowaæ za uchwa³¹, gdy¿ jedynie takie rozmieszczenie g³osów gwarantuje podjêcie uchwa³y27. Jednomylnoæ zawiera w sobie konieczne kworum do skutecznego podjêcia uchwa³y. Jednomylnoæ czêsto mylona jest
z jednog³onoci¹, przez któr¹ nale¿y rozumieæ sytuacjê, w której wszyscy
obecni g³osowali za podjêciem uchwa³y, nie za wszyscy uprawnieni. Zatem
jeli umowa spó³ki wymaga jednog³onoci, uchwa³a nie mo¿e byæ podjêta
podczas nieobecnoci cz³onka zarz¹du.
Wiêkszoæ wymagana do podjêcia uchwa³y stanowi wa¿ny element nie
tylko przy ocenie skutecznoci podejmowanej uchwa³y, ale tak¿e przy ocenie
dalszych czynnoci, których podjêta uchwa³a dotyczy. Przyk³adowo, zgodnie
z art. 235 § 1 k.s.h. zgromadzenie wspólników zwo³uje zarz¹d. Je¿eli umowa
spó³ki stanowi, i¿ zarz¹d podejmuje uchwa³y jednomylnie, uchwa³a o zwo³aniu zgromadzenia wspólników powinna byæ podjêta przez ca³y sk³ad zarz¹du
g³osuj¹cy za uchwa³¹. W wyroku z dnia 28 maja 1991 r. (I CR 410/90) S¹d
Najwy¿szy przyj¹³, ¿e zwo³anie zgromadzenia przez zarz¹d niemaj¹cy sk³adu odpowiadaj¹cego statutowi albo pominiêcie jednego z cz³onków powoduje,
¿e takie zgromadzenie wspólników nie jest uprawnione do podejmowania
jakichkolwiek uchwa³, wobec czego akty uchwalone w takim wypadku s¹
bezskuteczne i musz¹ byæ traktowane jako nieistniej¹ce (actus non existens).
Podobnie orzek³ S¹d Administracyjny Katowicach w wyroku z dnia 15 listopada 1996 r. (I ACr 598/96): je¿eli zgromadzenie wspólników nast¹pi³o przez
zarz¹d niemaj¹cy sk³adu odpowiadaj¹cego statutowi, to zgodnie ze stanowiskiem panuj¹cym w doktrynie, jak i w orzecznictwie, nie by³o to zgromadzenie w³adne podejmowaæ jakiekolwiek uchwa³y.
Jednak¿e zdarza siê, ¿e umowa spó³ki nie reguluje kwestii wymaganej
wiêkszoci do podjêcia uchwa³y, wówczas zastosowanie maj¹ przepisy kodeksu
26
27

A. Kidyba, Spó³ka..., art. 208, Nb 10, Legalis.
J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski i in., op. cit.
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spó³ek handlowych, np. 208 § 5 k.s.h. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje fakt
uregulowania kwestii wymaganej wiêkszoci do podjêcia uchwa³y ze wzglêdu
na skutki naruszenia prawa, wa¿noci uchwa³y i dalszych konsekwencji,
w tym tak¿e wyrz¹dzenia spó³ce szkody.

Konkluzje
Podsumowuj¹c, spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ jest osob¹
prawn¹ dzia³aj¹c¹ przez swoje organy, w tym przede wszystkim przez zarz¹d. Praktyka ta zosta³a zapocz¹tkowana jeszcze w prawie rzymskim. Wówczas regulacje funkcjonowania osób prawnych by³y niesprecyzowane i oparte
na zwyczaju. Dzisiejsza rzeczywistoæ prawna odbiega od ówczesnej, przede
wszystkim w zwi¹zku ze szczegó³owoci¹ ustawodawcz¹, jako ¿e szybkie zmiany gospodarczo-ekonomiczne zmuszaj¹ do ci¹g³ej modernizacji przestrzeni
norm prawnych. Niemniej jednak na uwagê zas³uguje fakt braku regulacji
prawnych w sytuacjach, gdzie wyznaczenie minimalnych ram prawnych mog³oby spowodowaæ usprawnienie funkcjonowania podmiotów gospodarczych.
Na przyk³adzie posiedzenia i uchwa³ zarz¹du spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ mo¿na zauwa¿yæ, i¿ w przypadku braku minimalnej regulacji
prawnej trudno okreliæ, jakie dzia³anie jest prawid³owe. Uzale¿nienie wa¿noci uchwa³ od prawid³owego zawiadomienia cz³onków zarz¹du o planowanym posiedzeniu bez wyznaczenia minimalnej treci zawiadomienia mija siê
z celem, gdy¿ zawiadomienie w ka¿dej dostêpnej formie mo¿e byæ uznane za
prawid³owe poinformowanie.
Bior¹c pod uwagê kwestie kworum i ustawowo wymaganej do podjêcia
uchwa³y zarz¹du bezwzglêdnej wiêkszoci g³osów, uwidacznia siê paradoks
prawny, gdy¿ bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów liczona jest w oparciu o obecnych cz³onków zarz¹du podczas posiedzenia, nie za o pe³en sk³ad. W zwi¹zku z powy¿szym uchwa³a mo¿e zostaæ podjêta przez jednego cz³onka w przypadku nieobecnoci pozosta³ych.
Zrozumia³e jest pozostawienie swobodnej dyspozycji powy¿szych kwestii
wspólnikom, jednak¿e wyznaczenie minimalnych norm ustawowych pozwoli³oby na kszta³towanie przestrzeni prawnej w sytuacji braku umownych regulacji, gdy udowodnienie nieprawid³owego zawiadomienia cz³onków zarz¹du
o posiedzeniu jest znacznie utrudnione. Zawiadomienie mo¿e byæ dokonane
w ka¿dy przystêpny sposób, tak¿e s³ownie. Decyduj¹c¹ rolê ma zwyczaj funkcjonuj¹cy w poszczególnych spó³kach. Jest to o tyle ciekawe zagadnienie, ¿e
zarz¹d bêd¹cy najwa¿niejszym organem spó³ki z o.o. i pe³ni przede wszystkim funkcjê zarz¹dcz¹ nie jest w pe³ni uregulowany przez ustawê. Pozostawiona swoboda kszta³towania wewnêtrznych stosunków w spó³ce jest w rzeczywistoci luk¹ prawn¹, któr¹ praktyka wype³nia.
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Summary
The legal nature the Board of Limited Liability Company
in the regulations of the Commercial Code
Key words: Limited Liability Company, board, board meeting, resolution, validity of the resolution

The Limited Liability Company has a capital nature, which means that
it is characterized by connection of capitals. As a result, the role and position
of members, their rights and obligations are dependent on quantity (or value) of its shares, or capital commitment. The shareholders have a limited
influence on the direct management of the companys operations. The cases
of Limited Liability Company shall be conducted by the Board, which has
a direct impact on the business and economic relations perform a strategic
role in the proper functioning of the entity.
The intention of this article is to show the lack of completeness of legal
regulation of the polish commercial code for convening board meetings and
resolutions adopted by the Board, also to present practical methods offered
by the doctrine to supplement the loopholes.
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Problematika sobáov maloletých pri tvorbe
spoloèného návrhu pre kodifikáciu rodinného
práva v èeskoslovensku a po¾sku
v rokoch 19481949*
Úvod
Èeskoslovensko a Po¾sko preli po roku 1945 výraznými trukturálnymi zmenami
v tátnom, politickom, spoloèenskom, hospodárskom i právnom zriadení. Po¾sko
okamite od roku 1945 pristúpilo k veobecnej obnove, najmä obnove právneho poriadku. V oblasti rodinného práva sa táto obnova prejavila jednak v modernizácii
a reforme rodinného práva, kde vedúcu mylienku reformy udával u nový ideologický
kurz v tátnom zriadení a v tátnej politike1, a tie v unifikácii práva nevyhnutnej
z h¾adiska územných zmien po skonèení druhej svetovej vojny, i problémov, ktoré
nevyrieila ani dvadsaroèná predvojnová unifikácia2. V Èeskoslovensku bola príprava
nového rodinného práva súèasou markantných zmien právneho poriadku, natartovaných tzv. právnickou dvojroènicou, vyhlásenou v roku 1948. Bol to jasný dôsledok
prevratných zmien, ku ktorým dolo v hospodárskom aj politickom zriadení èeskoslovenského tátu najmä po februárovej revolúcii. Ústava z 9 mája 1948 urèila hlavné
zásady nového spoloèenského tátneho poriadku a sformulovala hospodárske a poli* Príspevok je výsledkom rieenia grantovej úlohy KEGA è. 0034/2012 s názvom Formácia podnikate¾ských schopností tudentov spojená s reformnou optimalizáciou výuèby dejín tátu, prameòov práva
a právnych intitútov.
1 . Luby, Po¾ské a maïarské rodinné právo, Iuridica Slovaca 1949, t. II, s. 56.
2 Bliie k tejto problematike pozri napr. M. Laclavíková, Snahy o kodifikáciu a unifikáciu súkromného
(obèianskeho) práva v Èeskoslovensku a Po¾sku (19181938), [v:] B. Stoczewska (red.), Polska i spo³eczeñstwo w XXI wieku: Pañstwo i prawo w XXI wieku  szanse i zagro¿enia, Krakowska Szko³a Wy¿sza im.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2004, s. 109160. Tie
T. Gábri, Teoretické a metodologické východiská unifikácie práva v 1. ÈSR, [v:] Monseho olomoucké
právnické dny: sborník pøíspìvkù z konference, Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc
2006, s. 232252; T. Gábri, Unifikaèné snahy v prvej ÈSR a medzivojnovej Európe, Právnìhistorické
studie 2007, roè. 39, s. 193207.
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tické základy tátneho zriadenia i zásady demokratických reforiem vo vetkých odboroch tátneho, politického i kultúrneho ivota. ¼udová demokracia, na ktorú nastúpili
oba táty na postupnej ceste k socializmu, znamenala prirodzene tak v Po¾sku ako aj
v Èeskoslovensku zmenu pomeru ¾udovodemokratického tátu k rodine a jej miestu
v spoloèenskom poriadku, ktorý sa mal nanovo prebudova, zmeny nastali i v samotných osobných vzahoch ¾udí.

Po¾ské rodinné právo pred prijatím Kodeksu rodzinného 1950
Po¾ské obèianske právo sa od roku 1945 unifikovalo pomocou dielèích zákonov
resp. dekrétov. Tento zvolený postup celé zjednocovanie efektívne urýchlil. Rodinné
právo v Po¾sku sa unifikovalo v týchto celkoch3:
1. osobné manelské právo  bolo unifikované dekrétom o osobnom manelskom
práve z 25 septembra 1945 (Dz.U. nr 48, poz. 270)4 a vykonávacím5 dekrétom z toho
istého dòa (Dz.U. nr 48, poz. 271);
2. majetkové manelské právo  dekrétom o majetkovom manelskom práve z 29
mája 1946 (Dz.U. nr 31, poz. 196) a vykonávacím dekrétom z toho istého dòa (Dz.U.
nr 31, poz. 197);
3. právo rodinných pomerov pokrvenských a osvojenských  dekrétom o rodinnom práve z 22 januára 1946 (Dz.U. nr 6, poz. 52) a vykonávacím dekrétom z toho
istého dòa (Dz.U. nr 6, poz. 53);
4. poruèenské a opatrovnícke právo  dekrétom o poruèenskom práve z 14 mája
1946 (Dz.U. nr 20, poz. 135) a vykonávacím dekrétom z toho istého dòa (Dz.U. nr 20,
poz. 136); sem patril aj dekrét o poruèenskom konaní z 21 mája 1946 (Dz.U. nr 22,
poz. 140).
Uvedené normy teda tvorili jednotné po¾ské rodinné právo, platné po roku 1945
na celom území tátu. Následne Po¾sko prikroèilo k príprave reformy rodinného práva.
Plánovalo rodinné právo zakomponova do jednotného obèianskeho zákonníka,
konkrétne malo by upravené v jeho II. knihe. Napokon nové rodinné právo nalo
svoje legislatívne vyjadrenie v samostatnom kódexe rodinného práva  Kodeks rodzinny (Dz.U. nr 34, poz. 308) zo dòa 27 júna 1950, ktorý nadobudol úèinnos dòa 1.
októbra 1950. Ku dòu úèinnosti rodinného kódexu strácali platnos vetky dovtedajie
predpisy týkajúce sa rodinného práva (uvedené vyie).

3
4

. Luby, Po¾ské a maïarské rodinné právo..., s. 58.
Skratka v tvare: Dz.U. nr XX poz. YY zjednoduene podané oznaèuje zbierku zákonov (Dziennik
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej), èíslo (tematicky usporiadanej) skupiny zákonov a napokon èíslo
konkrétneho zákona, z ktorého táto pozostáva. Pozn. autorky.
5 Luby uvádza pojem uvodzovací dekrét. Pozri . Luby, Po¾ské a maïarské rodinné právo..., s. 58.
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Rodinné právo v Èeskoslovensku do prijatia Zákona
o rodinnom práve 1949
Rodinné právo platné v Èeskoslovensku v prvej polovici 20. storoèia bolo výrazne
postihnuté právnym dualizmom. Na územiach patriacich pred vznikom samostatnej
ÈSR v roku 1918 do rakúskej èasti monarchie  v Èechách a na Morave  tvorilo
rodinné právo súèas práva obèianskeho. Základný rámec právnej úpravy rodinného
práva tu tvoril recipovaný kódex obèianskeho práva  Veobecný obèiansky zákonník
(ABGB) ete z roku 18116. Základnú zákonnú úpravu rodinného práva na Slovensku
predstavoval pôvodom uhorský zák. èl. XXXI/1894 o práve manelskom (tzv.
manelský zákon), ktorý bol do èeskoslovenského právneho poriadku taktie prevzatý
recepciou v roku 1918 a platil na území Slovenska ako základný pilier rodinného práva
v takmer nezmenenej podobe i po skonèení druhej svetovej vojny. Rodinné a manelské
právo v medzivojnovej prvej Èeskoslovenskej republike neprelo komplexnou premenou
èi reformou, ktorá by kodifikovala a zároveò unifikovala nové rodinné právo v spoloènom táte. Urèité zmeny v oblasti rodinného práva nastali iba prostredníctvom parciálnych zákonov, ako boli tzv. manelská novela z. è. 320/1919 Sb. z. a n. (v èeských
krajinách známejia skôr ako rozlukový zákon), ïalej z. è. 256/1921 Sb. z. a n.
o ochrane detí v cudzej starostlivosti a detí nemanelských; z. è. 25/1928 Sb. z. a n.
o osvojení a napokon z. è. 4/1931 Sb. z. a n. na ochranu osôb oprávnených poadova
výivu, výchovu alebo zaopatrenie (tzv. alimentaèný zákon). V oblasti rodinného práva
tak dolo k èiastoène úspenej unifikácii7.
Manelské a rodinné právo stále platné v Èeskoslovensku i po skonèení druhej
svetovej vojny pochádzalo ete z obdobia, ktoré bolo v duchu novej ideológie kritizované pre uprednostòovanie súkromnovlastníckych vzahov, triednu nerovnos8 i nerovnos pohlaví. Toto právo akoby fixovalo rodinné vzahy, v ktorých sa odráali vplyvy
u preitých èi prekonaných predstáv a rodinnoprávnych intitútov. Boli to normy,
ktoré u novodobým pomerom nevyhovovali. Domnievam sa, e ani práce na reforme
rodinného resp. obèianskeho práva za prvej republiky, pokia¾ by nejakú novelizáciu
priniesli (a ako vieme, nepriniesli), by u v danej situácii nemali svoj efekt. Veobecne
sa uznávala potreba nahradi tieto preité zákony novými normami, ktoré by zodpovedali prenikavým zmenám v hospodárskom i politickom zriadení ¾udovo demokra6 Samozrejme aj táto kodifikaèná norma prela viacerými zmenami, pre oblas rodinného práva mali
najväèí význam novely vydané cisárskymi patentami z rokov 1914 a 1916. Bliie pozri: R. Veselá a kol.,
Rodina a rodinné právo  historie, souèasnost a perspektivy, II. Vydání, Praha 2005, 283 s.
7 M. Ferancová, Unifikaèné a kodifikaèné snahy v oblasti súkromného (obèianskeho) práva v ÈSR
(19181938), Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica I Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave,
Trnava 2003, s. 179.
8 Ku problematike triednej nerovnosti pozri napríklad: R. Jáger, Nedemokratické kroky vedúce ku
vzniku autonómie Slovenskej krajiny v rámci Èesko-Slovenskej republiky, [v:] Diktatúry v dejinách Európy,
Uzhgorod 2006, s. 102109; idem, About correctness and justice of the representatives of the czechoslovakian public authority in 19381939, Socioekonomické a humanitní studie (vedecký èasopis) è. 1, vol. 2,
Bankovní institut vysoká kola, a.s., Praha 2012, s. 2630.
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tického tátu9. V duchu marxistickej právovedy, ktorá sa stala ideologickým základom
budovania nového tátu a práva, tát smerujúci k prekonaniu antagonistických tried
a odstráneniu vykorisovania èloveka èlovekom nemohol opomenú oblas pomerov
týkajúcich sa manelstva a rodiny10. Je nasnadì, e bez oèitìní rodinných vztahù od
vech tìchto nepøíznivých vlivù, bez uzákonìní zásad, na nich lze budovat nový øád
pro mnoho milionù lidí, nebylo by mono jíti k socialismu11.
Základné zásady týkajúce sa i práva rodinného priniesla Ústava 9. mája z 1948 r.12
Dôsledná rovnos pred zákonom, rovnos postavenia muov a ien èi u v rodine alebo
spoloènosti, ochrana manelstva, materstva a rodiny, rovnaké postavenie manelských
a nemanelských detí  toto boli nové ústavné zásady, v zmysle ktorých bolo potrebné
vyklada existujúce rodinnoprávne normy, aby sa nedostali do rozporu s najvyím
a základným zákonom tátu. V platnosti tak v zmysle Ústavy 9. mája ostávali len tie
normy, ktoré neodporovali jej ustanoveniam a zásadám ¾udovo demokratického zriadenia, resp. ktoré neupravovali veci odchylne od tejto ústavy (§ 170 ods. 3 Ústavy
9. mája, a contrario). Na súdy tak bola poloená ne¾ahká úloha uplatòova staré
právo v nových podmienkach. Tento stav vak bol povaovaný len za nevyhnutne
prechodný. V snahe o unifikáciu a kodifikáciu práva sa vyhlásením právnickej dvojroènice zahájili intenzívne práce i na príprave nového èeskoslovenského rodinného
práva.
Pre prebudovanie základných èastí právneho poriadku ¾udovodemokratickej ÈSR,
ktoré sa malo uskutoèni behom krátkeho dvojroèného obdobia, bol na Ministerstve
spravodlivosti vytvorený Odbor pre urýchlenú kodifikáciu práva. V rámci neho potom
boli zriadené zvlátne kodifikaèné komisie, ako viacèlenné kolektívy, kde okrem
právnikov mali svoje podstatné zastúpenie i neprávnici, najmä zástupcovia celonárodných organizácií, robotníci priamo z podnikov, verejní funkcionári, poslanci
a podobne. Tieto komisie vykonávali èiastkové pracovné úlohy spoloène s príslunými
odbornými oddeleniami kodifikaèného odboru ministerstva, prípadne vytvárali ïalie
subkomisie, ktoré za prizvania ïalích expertov danú látku podrobne a dialektickou
metódou spracovávali13. Na tudijných oddeleniach sa za pomoci externých prekladate¾ov zabezpeèovali odborné preklady právnickej literatúry, uèebníc èi zákonov, prevane z prác sovietskych autorov a autorov z krajín ¾udovej demokracie. Kodifikaèná
komisia obèianskoprávna vytvorila spolu 10 subkomisií a ich elaboráty boli spoloène
podkladom pre koneènú redakciu kodifikaèných osnov.
Práce na novom rodinnom práve sa sústredili v Subkomisii pre právo rodinné,
vytvorenej pri Kodifikaènej komisii obèiansko-právnej. V tejto subkomisii pracovali
9

s. 85.

10
11
12

A. Neuman, Nový právní øád v lidové demokracii, II. doplnìné a upravené vydání, Orbis, Praha 1952,

J. Blake, Ideové základy nového rodinného práva, Právník 1950, s. 8.
Ibidem.
Bliie k tejto problematike pozri napríklad: M. Skalo, Slovenské a èeskoslovenské dejiny tátu
a práva v rokoch 19451989, PrF UMB, Banská Bystrica 2011, s. 168173.
13 A. Neuman, op. cit., s. 86.
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ved¾a právnikov aj zástupcovia masových a záujmových organizácií, ako boli Revoluèné odborové hnutie, Jednotný svaz èeských zemìdìlcù, Èeskoslovenský zväz ien
(predtým Rada ien), Èeskoslovenský zväz mládee, zástupcovia z radov robotníkov
a robotníèok a zástupcovia ¾udu14. Tým bol návrh zákona povaovaný za skutoène
¾udový výtvor. Úlohou jeho tvorcov bolo vychádza zo starostlivého rozboru
súèasného ivota tak, aby zákon zodpovedal nielen hospodárskym a spoloèenským
pomerom tohto vývojového obdobia cesty k socializmu, ale aby na rozdiel od
právnych predpisov doby kapitalistickej, ktoré mali charakter noriem konzervaèných,
bol hnacou silou úsilia o dosiahnutie socializmu15.
Skúsenosti ZSSR neslúili len ako vzor pre priebeh a organizáciu legislatívnych
prác na novom právnom poriadku. Sovietske právo spolu s právom ostatných najmä
slovanských ¾udovodemokratických tátov boli východiskom tie pre obsahovú
stránku novovznikajúcich noriem. Aby sa negovalo minulostné vnímanie rodinných
vzahov ako vzahov zaloených na majetkovoprávnom podklade, bola pod¾a vzoru
ZSSR úprava rodinných vzahov vyèlenená do osobitného zákona16. Okrem toho, e
sa rodinné právo prijatím nového kódexu vyèlenilo z obèianskeho práva a stalo sa
samostatným odvetvím práva17, bolo zvlátnosou nového èeskoslovenského zákona
o rodinnom práve aj to, e bol vypracovaný ako spoloèný návrh s Po¾skom18 v zime
a na jar 1949 r. (prelom 1948/1949). Na základe zmluvy o právnej pomoci
s Po¾skom bola zriadená zmieaná èeskoslovensko-po¾ská komisia, ktorej úlohou
bola spoloèná právna úprava pomerov, ktoré sa vyskytovali v ¾udových demokraciách na ich prechode od kapitalizmu k socializmu19. Èeskoslovenský zákon o rodinnom práve sa tak a na nieko¾ko odchýlok zhodoval s po¾ským zákonom o rodinnom
práve (Kodeksom rodzinnym), úèinným v Po¾sku od 1. októbra 1950, ktorým sa ro14 Z. Patschová, Ideové zásady nového ès. rodinného práva. Èlánek pro Biuletin Èechoslovackogo
prava, Zdroj: Archiv ústavu dìjin ÚV KSÈ, fond è. 29, Právnická komise ÚV KSÈ 19451955, IX. Ministerstvo spravedlnosti, Studijní materiály Studijního oddelení odboru pro urychlenou kodifikaci práva  Studijní
materiály k otázkám rodinného a manelského práva, arch. j. 265, list è. 5.
15 Ibidem.
16 A dnes v Sovietskom zväze platný Kódex zákonov o manelstve, rodine a opatrovníctve prijatý na
3. schôdzi XII. Zasadania Ústredného veruského výkonného výboru z 19. februára 1926 bol vetkým
¾udovým demokraciám vzorom k usporiadaniu manelských a rodinných pomerov v období ich cesty k socializmu  Z. Patschová, Rodinné právo. Podmínky vzniku a charakteristika nového zákona o právu rodinném,
Zdroj: Státní ústøední archiv v Praze, Archiv ÚV KSÈ, fond è. 29: Právnická komise ÚV KSÈ (19451955),
archivní jednotka è. 265: Studijní materiály k rodinnému a manelskému právu, list è. 11.
17 [...] netvoøí ji souèást práva obèanského, jak je tomu v kapitalistických státech, kde právní úprava
rodinných vztahù se øídí soukromovlastnickými zájmy buroasie, nýbr tvoøí zvlátní oblast, v ní je
zdùraznìna nová funkce rodinných vztahù, oprotìných od majetkovoprávních zájmù a slouících výstavbì
socialistické spoleènosti  Z. Patschová, Ideové zásady nového ès. rodinného práva..., list è. 5.
18 Úprava nových manelských a rodinných pomìrù v Èeskoslovensku i v Polsku vypracovala toti
své doby èeskoslovensko-polská Stálá právnická komise ve formì shodného návrhu. Tento návrh slouil za
podklad ke kodifikaci rodinného práva u nás i v Polsku  K. Pertelka, O rozvodu manelství, Právník
1950, s. 20.
19 Z. Patschová, Ideové zásady nového ès. rodinného práva..., list è. 7.
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vnako ako v Èeskoslovensku rodinné právo vyèlenilo ako samostatne stojace odvetvie
súkromného práva20.
Nový èeskoslovenský zákon è. 265/1949 Sb. o rodinnom práve (ïalej len ZoRP)
bol prijatý Národným zhromadením ÈSR na jeho 37. schôdzi dòa 7 decembra 1949.
Bol prvým zákonom vypracovaným ministerstvom spravodlivosti v rámci právnickej
dvojroènice21, bol jej prvým reálnym kodifikaèným výsledkom. Nadobudol úèinnos
dòa 1 januára 1950. Ako vetky ¾udovodemokratické normy upravujúce rodinné právo
spoèíval na základných zásadách monogamného manelstva, obligatórneho obèianskeho sobáa, dôslednej právnej rovnosti mua a eny voèi sebe ako manelov, i voèi
deom ako rodièov (rodièovská moc nahradila dovtedajiu moc otcovskú) a napokon
na zásade rovnosti manelských a nemanelských detí.

Dosiahnutie veku ako podmienka uzatvorenia platného manelstva
Spoloèensky akceptovaná veková hranica pre vstup do manelstva sa historicky
vyvíjala rôzne. Jej zásadným dôvodom v tom-ktorom vývojovom období bolo presvedèenie o dosiahnutí pre manelstvo adekvátnej fyzickej a duevnej vyzretosti jedinca. Dosiahnutie fyzickej zdatnosti sa spravidla spájalo s pojmom dospelos,
duevná zrelos sa vak spájala a s dosiahnutím plnoletosti (do prijatia ZoRP sa
èasto v právnej vede pouíval tie pojem zletilosti22), kedy sa osoba stávala
svojprávnou.
V Èeskoslovensku do prijatia ZoRP platila vzh¾adom na pretrvávajúci právny
dualizmus dvojaká právna úprava vekovej hranice potrebnej pre spôsobilos uzavrie
manelstvo. V èeských krajinách v zmysle § 48 (v spojení s § 21) Veobecného
20 Tato skuteènost je tedy dalím dokladem toho, k jak úzké bratrské spolupráci dospívají státy lidové
demokracie i pøi tvorbì nového právního øádu, pøièem jejich suverenita a svrchovanost zùstává plnì zachována. Je tedy i tato skuteènost nejlepím svìdectvím, e jen ve svazku lidových demokracií, vedených
velkým Sovìtským svazem, lze uskuteènit ty nejuí formy spolupráce v takové míøe, jaká je absolutnì
nemyslitelná u státù kapitalistických  ibidem. Na týchto tvrdeniach mono okrem iného vidie silné antikapitalistické zmý¾anie autorky a jej hlboké presvedèenie o správnom smerovaní k socializmu pod vedením
Sovietskeho zväzu.
21 Zpráva výboru ústavnì-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 378) o právu rodinném (tisk 382).
Digitální knihovna. Národní shromádìní republiky Èeskoslovenské 19481954  stenoprotokoly. 37. schùze
(obsah, poøad, pøílohy). Støeda 7. prosince 1949. Dostupné na internete: <http://www.psp.cz/eknih/1948ns/
stenprot/037schuz/s037001.htm> [cit. 1.07.2012].
22 V èeskej dobovej literatúre je to samozrejme plnohodnotný výraz pre oznaèenie osoby, ktorá nedosiahla plnoletos. Tento zastaralý pojem zletilos resp. nezletilos a z nich potom odvodený zletilec resp.
nezletilec sa vak objavovali aj v slovenskej literatúre, ako napr. V. Fajnor, A, Záturecký, Nástin súkromného
práva platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, III. vydanie pôvodného diela, Heuréka, amorín 1998,
s. 45 a nasl. Obdobne pozri komentár autorov Fajnor  Záturecký k Právu slovenskému v diele F. Rouèek,
J. Sedláèek, Komentáø k èsl. obecnímu zákoníku obèanskému, I. díl., Právnické knihkupectví a nakladatelství
V. Linhart, Praha 1935, s. 392 a nasl. Tieto pojmy sa objavovali aj v slovenských prekladoch dobovej
legislatívy  pozri napr. Príruèná sbierka justièných zákonov platných na Slovensku a Podkarpatskej Rusi,
Zostavil advokát dr. Jozef Singer, Bratislava 1933.
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obèianskeho zákonníka absolútnu nespôsobilos uzatvori manelstvo mali osoby nedospelé, t.j. také, ktoré ete nedosiahli vek 14 rokov. V práve platnom na Slovensku
pod¾a § 127 manelského zákona (pôvodom uhorský zák. èlánok XXXI/1894) bola
táto hranica ete niia  vstupova do manelstva absolútne nemohli osoby mladie
ako 12 rokov. Pod¾a § 7 manelského zákona manelskoprávna dospelos sa dosahovala u muov vo veku 18 rokov, u ien vo veku 16 rokov.
Veková hranica pre plnoletos, relevantnú pre konanie s právnymi následkami bola
na celom území Èeskoslovenska upravená jednotne zákonom è. 447/1919 Sb. z. a n.
o zníení veku nezletilosti. V zmysle tohoto zákona sa za nezletilých, t.j. maloletých
povaovali osoby, ktoré ete nedovàili 21. rok veku. Tento zákon priniesol výrazný
posun z pôvodnej hranice 24 rokov na 21 rokov. Kadý jednotlivec mladí ako
21 rokov bol teda právne povaovaný za maloletého, to znamená nesvojprávneho
a nespôsobilého naklada so svojim majetkom. Nezletilec podliehal otcovskej moci
alebo poruèníctvu. Osoby dospelé, avak nezletilé (do 21 rokov) tak v zásade mohli
uzatvára manelstvo, no len so súhlasom urèitých ïalích subjektov, ako boli otec
vykonávajúci otcovskú moc, zákonný zástupca, èi poruèník a súd. ena sa stávala
plnoletou sobáom bez oh¾adu na svoj vek a túto plnoletos si zachovávala aj keï
manelstvo zaniklo23. Pred dosiahnutím 21. roku nadobúdal plnoletos ten, kto prekroèil 18. rok svojho veku a so súhlasom otca vykonávajúceho otcovskú moc a so
súhlasom poruèenského súdu prevzal do vlastnej správy svoj majetok, alebo si zaloil
vlastnú domácnos. Osoba 18-roèná mohla nadobudnú plnoletos aj na tom základe,
e so súhlasom svojho zákonného zástupcu a poruèenského súdu zaèala samostatne
prevádzkova ivnos24. A napokon nezletilec, ktorý u dosiahol 18 rokov, mohol
by so svojim súhlasom na základe dekrétu (vo význame povolenia) poruèenského
súdu vyhlásený za plnoletého, ak bol fyzicky i duevne dostatoène vyspelý na to, aby
sám spravoval svoje záleitosti. Tu ilo v zmysle § 5 z.è. 447/1919 Sb. z. a n. o zníení
veku nezletilosti o tzv. preminutie èi prepáèenie rokov25. Prehlásenie za zletilého
malo potom ten istý úèinok ako skutoène nadobudnutá plnoletos.
Pod¾a èeskoslovenského ZoRP (z. è. 265/1949 Sb. o rodinnom práve) nemohla
manelstvo uzatvori osoba maloletá (neplnoletá), t.j. osoba mladia ako 18 rokov26,
nako¾ko nedostatoèný vek nedával záruku jednak pre fyzickú zdatnos manelov
23 . Luby, Základy veobecného súkromného práva, II. vydanie, Ústav veobecného súkromného
práva Právnickej fakulty Slovenskej univerzity, Bratislava 1947, s. 50.
24 Plnoletos sa nadobúdala faktickým zapoèatím výkonu ivosti  ibidem.
25 Pozri tie: K. Gerlich, Rozvod, rozluka, alimenty, Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, Praha 1934, s. 384.
26 Pod¾a zákona è. 266/1949 Sb. o doèasných zmenách v niektorých obèianskych veciach právnych,
ktorý bol prijatý taktie dòa 7 decembra 1949 a rovnako ako Zákon o rodinnom práve nadobúdal úèinnos
dòom 1 januára 1950, sa v zmysle jeho § 1, ods. 1 plnoletos dosahovala dovàením osemnásteho roku.
V zmysle § 1 ods. 2 citovaného zákona sa maloletý stával plnoletým aj uzavretím manelstva; plnoletos
nestrácal ani zánikom manelstva, ani keï bolo manelstvo vyhlásené za neplatné (Uvedené ustanovenia
boli neskôr po prijatí Obèianskeho zákonníka nahradené § 10 Obèianskeho zákona è. 141/1950 Sb.). Tým
bola definitívne v Èeskoslovensku zmenená hranica dosiahnutia plnoletosti z pôvodných 21 rokov na
18 rokov.
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a najmä ich potomstva, a jednak pre hospodárske zabezpeèenie rodiny27. Z tohto zákazu sa ale pripúala výnimka. Osobe maloletej, starej ako 16 rokov mohol zo
závaných príèin povoli uzavretie manelstva opatrovnícky súd28. Je nutné podotknú, e pod vekovú hranicu 16 rokov neprichádzalo povolenie k sobáu vôbec do
úvahy, manelstvo pri takomto nedostatku veku vôbec nemohlo vzniknú, nebolo
manelstvom (non matrimonium), teda ani neplatným manelstvom29. Pri otázke povolenia manelstva osobe starej ako 16 rokov bolo vecou prísluného súdu, aby
posúdil mieru závanosti príèin, pre ktoré mal povoli uzavretie manelstva.

Po¾ské skúsenosti pri povo¾ovaní uzatvárania manelstva neplnoletým
osobám
Oh¾adne vekovej hranice relevantnej pre uzatváranie manelstva boli do návrhu
zákona o rodinnom práve zapracované bohaté skúsenosti z po¾skej aplikaènej praxe.
V podkladoch a materiáloch, na ktorých tvorcovia kódexu rodinného práva stavali
osnovu zákona mono nájs mnostvo preloených po¾ských príspevkov k rodinnoprávnej problematike, èo dokladá, e Poliaci mali s povo¾ovaním manelstiev maloletým mnohé skúsenosti a tie zas boli vhodne nápomocné èeskoslovenskej právnej
vede. Po¾ská súdna prax vychádzala najmä z èl. 6 § 2 Dekrétu o manelskom práve
(Dz.U. nr 48, poz. 270), pod¾a ktorého z dôleitých dôvodov môe poruèenský úrad
da povolenie k uzavretiu manelstva osobe, ktorá nedovàila 18 rok veku. Predpokladom povolenia museli by teda dôleité dôvody. Posúdenie, ktoré dôvody a do akej
miery boli dôleité bolo samozrejme ponechané v moci prísluného úradu. Objavovali
sa vak prípady urèitých ablónovitých, èi takpovediac povrchných spôsobov vybavovania iadostí o povolenie uzavretia manelstva maloletej osobe. Sudcovia sa èasto
v celom konaní obmedzili iba na výsluch maloletej bez vypoèutia plnoletého snúbenca, alebo vydali uznesenie povo¾ujúce k uzavretiu manelstva len na základe toho, e
27 V zmysle preambuly ZoRP bolo manelstvo vnímané ako dobrovo¾né a trvalé ivotné spoloèenstvo
mua a eny, ktoré ako základ rodiny malo slúi nielen záujmom vetkých jej èlenov, ale i prospechu
spoloènosti v súlade s jej pokrokovým vývojom. Mohou proto manelství uzavøíti jen ti snoubenci, kteøí svou
tìlesnou, duevní i mravní vyspìlostí skýtají záruku, e jejich ivotné spoleèenství bude trvalé a k prospìchu
spoleènosti. Podle vìdeckých poznatkù lékaøù a vychovatelù jest takováto vyspìlost zpravidla spojena s dosaením urèitého vìku a zákon o právu rodinném stanoví, e manelství nemùe uzavøíti osoba nezletilá, to
jest mladí osemnácti let...  F.A. [iniciály pre redaktora Dr. Felixa Adamczyka  pozn. autorky], Povolovat
èi nepovolovat sòatky nezletilcùm?, Soudce z lidu, 1952, è. 3, s. 58.
28 Pozri § 2 ods. 1 z. è. 266/1949 Sb. o doèasných zmenách v niektorých obèianskych veciach
právnych, neskôr § 252 z.è. 142/1950 Sb. Obèianskeho súdneho poriadku (OSP).
29 Z judikatúry: Uzavøení manelství nezletilcem mladím ne 16 let brání pøedpis zákona, který je
v souladu s §10 Ústavy 9. kvìtna podloen obecným zájmem celostátního kolektivu zabránit zaloení manelství úèastníkem, u neho podle právního pøesvìdèení lidu nejsou dány podmínky pro zajitìní zdravé základny rodiny a výchovy dìtí  Kraj. s. Plzeò 6 Ok 159/51. Obdobne: Osoba mladí ne 16 let nemùe vùbec
uzavøít manelství a proto ani soud jí nemùe uzavøení manelství povolit  Nejv. s. cz 459/52. Znenia
judikátov prevzaté z: Komentáø k Zákonu o právu rodinném, Vydal Právnický ústav Ministerstva spravedlnosti, Orbis, Praha 1954, s. 56 a 58.
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u boli vykonané znaèné svadobné prípravy30. Vynárala sa logická otázka, aký
dôvod, akú príèinu mono potom pri iadosti o povolenie k uzavretiu manelstva povaova za dostatoène dôleitý. Predsa kadá situácia bola konkrétna, týkala sa
konkrétnych ¾udí a mohla prináa mnostvo moných dôvodov s rôznym stupòom
dôleitosti v tom-ktorom prípade. Pri h¾adaní odpovedí, akým h¾adiskom sa mali potom úrady resp. súdy riadi, po¾skí normotvorcovia odporúèali vychádza z analógie
s ustanovením ich dovtedy platného dekrétu o poruèenskom práve z 14. mája 1946
(Dz.U. nr 20, poz. 135), konkrétne èl. 3, ktorý znel: Poruèenský úrad je povinný pri
svojej èinnosti ma na zreteli prospech osoby podliehajúcej jeho starostlivosti
a záujem spoloènosti. Nebolo teda moné zostavi akýsi katalóg dôleitých dôvodov,
zhodnotenie dôleitosti dôvodov malo by vdy v konkrétnej veci záleitosou poruèenského úradu, prièom ak tu bola existencia dôleitých dôvodov a zároveò uzavretie zamý¾aného manelstva zodpovedalo prospechu maloletého a tie záujmu spoloènosti, nebol dôvod povolenie neudeli. Naopak, nedostatok ktorejko¾vek uvedenej
zloky vyluèoval monos povolenie udeli. Vo svetle takéhoto výkladu potom formulácia èl. 6 § 2 Dekrétu o manelskom práve (Dz.U. nr 48, poz. 270), resp. výraz úrad
môe da povolenie v iadnom prípade nemal znamena ¾ubovô¾u! Samozrejme,
záujem sudcu mal a musel by vestranný, aby vyhovel vetkým uvedeným poiadavkám
v èo najirom zmysle. Záujem spoloènosti vyadoval, aby zamý¾ané manelstvo bolo
zväzkom trvalým a harmonickým. Táto poiadavka zodpovedala zároveò prospechu samotného maloletého (najèastejie maloletej). Preto mal sudca zhodnoti pravdepodobnú
trvácnos plánovaného zväzku, no mal sa prirodzene zaujíma aj o osoby budúcich
manelov  o ich vlastnosti, svetonázor, èi dokonca triednu príslunos, aby mohol zhodnoti vplyv prostredia snúbencov na kadého z nich, a èi vplyv morálny a vplyv svetového názoru nespôsobí v budúcej rodine spoloèensky nevítané následky31. Za
obzvlá dôleité povaovali normotvorcovia zhodnotenie vlastností a postojov
k zväzku toho zo snúbencov, ktorý u bol plnoletý. Ak tento nedisponoval vlastnosami nevyhnutnými pre manelstvo, dokonca aj v tom prípade, e maloletá bola u
tehotná, odporúèalo sa, aby súd/úrad odmietol da povolenie, pretoe mimomanelské
materstvo by bolo v takom prípade vdy mením zlom, ne zlé manelstvo32.
Z po¾ských skúseností sa ukázalo, e povolenie k uzavretiu manelstva sa v praxi
mnohých súdov posudzovalo ako obyèajná formalita, kde výsledkom bolo vopred
kladné rozhodnutie. Sudcovia väèinou nebrali do úvahy vyie uvedené zákonné predpisy a rozhodovali s urèitou prívetivou ¾ahkomyse¾nosou, majúcou svoj základ v obave, aby to najmä maloletej nebolo ¾úto, keby jej súd odmietol da povolenie. U tu sa
30 Z. Wiszniewski, Pøípady svolení k uzavøení manelství, Pøeklad è. 323, pøevzato z Demokratyczny
Przegl¹d Prawniczy 1949, è. 10, s. 4345. Pøeloil: Dr. edivý, upravil: Dr. Vanìèek 17.11.1949. Heslo:
Polsko  manelské právo, nesporné øízení. Zdroj: Archiv ústavu dìjin ÚV KSÈ, fond è. 29, Právnická
komise ÚV KSÈ 19451955, IX. Ministerstvo spravedlnosti, Studijní materiály Studijního oddìlení odboru
pro urychlenou kodifikaci práva  Studijní materiály k otázkám rodinného a manelského práva, arch. j. 265,
list è. 109.
31 Ibidem, list. è. 109, druhá strana.
32 Ibidem.
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apelovalo na ¾udové súdnictvo, aby si takpovediac osvojilo ten uhol poh¾adu, e neraz
práve zamietnutie návrhu by bolo prejavom náklonnosti voèi maloletej a teda aj skutoène správnym rozhodnutím. Odmietnutie povolenia toti vôbec neznemoòovalo
v budúcnosti uzavrie manelstvo s tým istým snúbencom. Na druhej strane vak ponechávalo priestor uzavrie v budúcnosti manelstvo s niekým iným  a tým by bola
odôvodnenos odmietnutia dodatoène potvrdená, èo spravidla tie potvrdzovalo, e
sudca správne odhadol pôvodne zamý¾ané manelstvo ako netrvácne. U z tohto
dôvodu sa odporúèalo, aby sa sudcovia v pochybnostiach skôr vyhli vytvoreniu nezmenite¾nej situácie a aby návrh zamietli.
Tieto skutoènosti sa nakoniec pozitívne premietli nielen do samotných kódexov
rodinného práva v Èeskoslovensku i v Po¾sku, ale aj do vysvetliviek a komentárov,
celkovo do právneho výkladu rodinného práva oboch krajín.

Povo¾ovanie sobáov maloletým osobám v Èeskoslovensku pod¾a ZoRP
iados o povolenie uzavrie manelstvo neplnoletou osobou bol vecne prísluný
riei tzv. opatrovnícky súd v nesporovom konaní. Súd bol povinný v danej veci vypoèu rodièov resp. zákonných zástupcov, taktie samotnú maloletú osobu
(v neprítomnosti iných, aby sa presvedèil, èi táto má naozaj na základe vlastnej vôle
záujem vstúpi do manelstva), a pod¾a moností mal vypoèu aj druhú osobu, ktorá
mala v úmysle s maloletým uzatvori manelstvo33. Celé toto nesporové konanie sa
konèilo buï vydaním povolenia k manelstvu alebo jeho odopretím. Pokia¾ by maloletý snúbenec, starí ako 16 rokov pri uzatváraní manelstva nepredloil právoplatné
uznesenie súdu o povolení manelstva, oddávajúci funkcionár nesmel sobány akt vykona. Toti, uzatvorením manelstva vdy osoba maloletá dosahovala plnoletos,
prièom túto u nikdy nestrácala, ani v prípade zániku manelstva pred jej dovàením
veku 18 rokov, ani ak by v tomto intervale manelstvo bolo vyhlásené za neplatné!
Samotné povolenie súdu ete neznamenalo, e maloletý automaticky dosiahol plnoletos  tá sa viazala a na moment vzniku manelstva. Oddávajúci tak musel by
obozretný, aby svojím konaním neprivodil dva negatívne právne dôsledky. Manelstvo
maloletej osoby uzatvorené bez povolenia opatrovníckeho súdu bolo neplatné, neplatnos vyslovil súd priamo z úradnej povinnosti alebo na iados ktoréhoko¾vek
z manelov (§11 ods. 2 ZoRP). Súd vak nesmel vyslovi neplatnos, ak do jeho
rozhodnutia dosiahol pôvodne maloletý manel vekovú hranicu 18 rokov a taktie
vtedy, ak do jeho rozhodnutia manelka u otehotnela34. Toto boli faktory prináajúce
33 Vdy sa tu rozhodovalo o konkrétnom prípade, s konkrétnymi osobami, o èom svedèí aj to, e
uznesenie, ktorým sa povo¾ovalo uzavretie manelstva muselo pod¾a § 252 OSP obsahova meno a priezvisko
obidvoch osôb, ktoré spolu mienili uzatvori manelstvo.
34 Znenie § 11 ods. 3 ZoRP: K výroku o neplatnosti takéhoto manelstva vak nedôjde, ak manel,
ktorý bol v èase uzavretia manelstva maloletý, u dovàil osemnásty rok, alebo ak manelka u otehotnela.
Tu vak zo znenia zákona nemono exaktne vyvodi, èi tehotenstvo manelky vyluèovalo neplatnos automaticky i napriek pretrvávajúcemu nedostatku veku u oboch manelov.
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konvalidáciu manelstva. Posledná uvedená výnimka zoh¾adòovala oprávnený záujem
spoloènosti na trvaní manelstva, keïe sa oèakávalo narodenie v manelstve
poèatého dieaa.
Problematiku povo¾ovania èi nepovo¾ovania sobáa maloletým rieili opatrovnícke súdy v senátoch zloených zo sudcov z ¾udu. Z èasopisu Soudce z lidu,
ktorý mal prináa informácie o úvahách èi postupoch ¾udového súdnictva v záujme
jeho zjednocovania v rámci celej ÈSR, ako aj z dostupnej dobovej judikatúry mono
vidie, e prípady iadostí o povolenie sobáa maloletým osobám neboli ojedinelé35,
vyskytovali sa pomerne èasto a boli rieené rôzne. Celkovo z právnej praxe mono
vybada, e v posudzovaní závanosti príèin boli súdy zajedno tam, kde dôvodom
iadosti o povolenie sobáa bol súkromný hospodársky záujem tretích osôb36 alebo
dokonca len hospodársky záujem jedného z manelov37. Takéto príèiny sa veobecne
neuznávali, pretoe záujem snúbencov musel by hodnotený ako spoloèensky
významný, nie významný len pre jednotlivca. Navye manelstvo sa na rozdiel od
minulosti povaovalo za rovnocenný, rovnoprávny zväzok mua a eny, preto u vonkoncom nebolo moné povoli manelstvo maloletej osobe tam, kde by sa jeho uzatvorením sledoval prevane záujem mua38.
Obzvlá diskutovaným problémom bolo tehotenstvo maloletej. Názory na to, èi
tehotenstvo má by brané ako závaná príèina pre povolenie k uzavretiu manelstva sa
rôznili. Zástancovia radikálnych úvah, pokrokovo sa snaiaci zmeni nazeranie na
manelstvo chápané v zajatí starých zvykov a tradícií ovplyvnených prevane názormi cirkevnými39 presadzovali, e ak maloletá otehotnie, nemá by automaticky smerovaná k uzavretiu manelstva. Argumentovali, e ide len o predsudok z doby feudalizmu a kapitalizmu, kedy nemanelské zrodenie vtislo dieau navdy znamenie
menejcennosti40. Pod¾a novej rodinnoprávnej úpravy u nebolo rozdielu medzi
manelskými a nemanelskými demi, preto v tejto súvislosti skôr pokladali za lepie
35 Pozri napr.: F.A., Povolovat èi nepovolovat..., s. 5859, tie K. Dojáèková, Povolování sòatku
nezletilým, Soudce z lidu 1952, è. 78, s. 131.
36 Z judikatúry: Není závanou pøíèinou dovolení k sòatku nezletilci, má-li být takto získána v nezletilci pracovní síla pro hospodáøství rodièù druhého snoubence. Kraj. s. B. Bystrica OK 338/51. Tie: Nelze
tedy za závanou pøíèinu povaovat okolnost, e nezletilá má uzavøít sòatek proto, aby vedla domácnost svého
nastávajícího manela, resp. domácnost jeho matky proto, e tato pro své zamìstnání nemùe domácnost sama
dostateènì obstarávat  Kraj. s. Plzeò 6 OK 220/51.
37 Z judikatúry: Není závanou pøíèinou povolení k uzavøení manelství okolnost, e snoubenec
potøebuje, aby mu nezletilá snoubenka vedla domácnost  Kraj. s. Praha 31 Ok 202/51. Ïalej tie: Manelství se nebuduje na majetkovém podkladì, nýbr má být základem rodiny, je má slouit zájmùm vech èlenù
a prospìchu spoleènosti, aby rodina byla zdravou základnou rozvoje národa. Proto nemùe být povolen sòatek
nezletilé snoubence jen proto, e má monost provdat se za zámoného mue a e tak bude existenènì
zaopatøena  Kraj. s. Preov 4 OK 185/1952.
38 Pøi rozhodování o tom je-li tu dùleitý dùvod k povolení uzavøení manelství, nemají význam
okolnosti, které mluví pro uzavøení manelství na stranì enicha, tedy okolnosti, které svìdèí o tom, e
manelství by bylo pro enicha výhodné, nýbr rozhodující je to, jsou-li zde závané pøíèiny pro uzavøení
manelství nezletilé snoubenky  Kraj. s. B. Bystrica 1 Ok 282/52.  L.s. (Lidový senát) Poltár 3 No 121/52.
39 F.A.: Povolovat èi nepovolovat..., s. 58.
40 Ibidem.
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ponecha matku slobodnú, ako by mala so súhlasom súdu uzavrie manelstvo, ku
ktorému nebola zrelá duevne ani mravne a mnohokrát napriek svojmu tehotenstvu ani
fyzicky, a ktoré by sa tak pod¾a nich nestalo trvalým zväzkom a základom dobre fungujúcej rodiny. Dôraz kládli aj na sudcov z ¾udu, aby sa pri kadej príleitosti snaili
pôsobi v tomto smere výchovne a napomáhali tak odbúrava zbytky starých zvyklostí
a tradícií41.
Na druhej strane, k tehotenstvu maloletej ako najèastejiemu dôvodu iadosti
o povolenie k uzavretiu manelstva42 sa medzi sudcami z ¾udu po skúsenostiach
v praxi vyprofiloval iný názor  e tehotenstvo bolo jednoznaène nutné povaova za
dôleitý dôvod. Argumentovali princípom vestrannej ochrany rodiny a manelstva, na
ktorom stál nový ZoRP. Nastávala tu toti poiadavka chráni jednak oèakávané diea
a jednak stále ete maloletú nastávajúcu matku. Z h¾adiska záujmu spoloènosti na riadnej výchove detí tak presadzovali, aby diea vyrastalo v prítomnosti oboch rodièov
a nebolo zbavované výchovného vplyvu otca. A pokia¾ ilo o záujem maloletej matky
dieaa, boli toho názoru, e takáto ena by v akých chví¾ach mala ma vo svojom
manelovi oporu, tak psychickú ako aj materiálnu. Toto vetko malo by ïaleko lepie
zaruèené v riadnom rodinnom zväzku maloletej s otcom dieaa, ako bez neho43. Samozrejme, posúdenie kadého konkrétneho prípadu bolo vdy v rukách sudcov
a vyadovalo obrovskú zodpovednos. Úlohou ¾udových sudcov bolo, aby prípady povo¾ovania uzavretia manelstva neposudzovali iba ako formalitu, ich zodpovednos
spoèívala v tom, e sa svojim rozhodovaním museli v maximálnej monej miere priblíi
tomu, aby nimi povolené manelstvo bolo naozaj v zmysle preambuly ZoRP nielen pre
prítomnos, ale najmä pre budúcnos skutoène k prospechu celej spoloènosti.
Osobne sa domnievam, e aj ak súd odoprel súhlas, uzavretie manelstva sa tým
nijako do budúcna neznemoòovalo, èi u s pôvodným partnerom alebo s niekým
iným (pretoe odmietnutie vyda povolenie nemalo vplyv na uzavretie manelstva
v budúcnosti, ani na právne postavenie dieaa, ktoré by sa medzi tým narodilo). Ak by
toti k uzatvoreniu manelstva medzi partnermi neskôr vôbec nedolo, znamenalo to,
e sudca vhodne zhodnotil zamý¾ané manelstvo ako nepevné, nestabilné. Udelenie
povolenia malo spravidla za následok uzavretie manelstva. Odmietnutie vak niè neprejudikovalo a nevytváralo situáciu, ktorá by eventuálne èasom iadala opravu. Odmietnutie pod¾a môjho názoru len odroèilo rozhodovanie snúbencov na relatívne
krátku dobu, potrebnú na to, aby maloletá osoba dosiahla urèitej ivotnej skúsenosti,
zrelosti úsudku, ktorý zákonodarca uznal za dostaèujúci k samostatnému rozhodovaniu. Preto sa prikláòam k stanovisku, ktoré u predostrela po¾ská právna veda pri
tvorbe rodinnoprávneho kódexu44, e sudca mal v pochybnostiach radej eliminova
41 [...] a aby na kadém kroku pøesvìdèovali své okolí, e odpovídá socialistické zákonnosti, aby
manelství byla uzavírána mezi snoubenci starími osmnácti let  ibidem, s. 59.
42 K. Dojáèková, Povolování sòatku nezletilým..., s. 131.
43 Tyto závìry platí ovem za pøedpokladu, e enich je skuteènì øádným a poctivým obèanem, který
dává záruku, e manelství bude svazkem spoleèensky prospìným  ibidem.
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vytvorenie nezmenite¾nej situácie. Ostatne, veï platnos jeho rozhodnutia bola len
krátkodobá a odmietnutie malo ma skôr povahu akéhosi dohovorenia zo strany autority súdu.

Summary
The problem of marriages of underage spouses in creating the joint bill for family
law codification in Czechoslovakia and Poland in 19481949
Key words: Czechoslovakia, Poland, family law, people«s democracy, legislation, Act No. 265/1949 Coll. on
family law, marriage, dispensation of marriage of underage spouses.

The article presents state of Polish and Czechoslovak family law before work on
joint bill of family law codification in the period when the peoples democracy in
Poland and Czechoslovakia began. Subsequently author aims at combined Czechoslovak-Polish commission which task was to make a common legislation and adjustment
of relations that occurred in peoples democracies on their transition from capitalism to
socialism. The author describes the legislators background and their points of view in
process of creating family law codes with particular focus on marriages of underage
spouses and evaluates how family law acts (Zákon o rodinnom práve 1949 in Czechoslovakia and Kodeks rodzinny 1950 in Poland) have influenced each other and de facto
identified themselves as well.
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Prawna ochrona pracowników przed sytuacjami
patologicznymi w rodowisku pracy
 wybrane problemy
Wprowadzenie
Przepisy prawa pracy zawieraj¹ normy ukierunkowane na ochronê ¿ycia
i zdrowia pracowników. Czynniki szkodliwe wystêpuj¹ce w procesie wiadczenia pracy nie zosta³y co prawda ca³kowicie wyeliminowane, jednak postêp
techniczny umo¿liwia znaczne ograniczenie ich oddzia³ywania na organizm
cz³owieka. Wykonywanie pracy podporz¹dkowanej, w zorganizowanej strukturze, o charakterze skooperowanym wi¹¿e siê równie¿ z wystêpowaniem
innego rodzaju zagro¿eñ  wyzwala powstawanie zjawisk patologicznych,
takich jak np. mobbing, molestowanie seksualne albo inne formy naruszania
dóbr osobistych i godnoci pracownika. Prawne mo¿liwoci przeciwdzia³ania
zjawiskom patologicznym w rodowisku pracy znajduj¹ odzwierciedlenie
w polskim ustawodawstwie karnym i cywilnym, jednak¿e przede wszystkim
w przepisach kodeksu pracy.
Zgodnie z przepisem art. 207 § 2 k.p.1, pracodawca jest obowi¹zany
chroniæ ¿ycie i zdrowie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osi¹gniêæ nauki
i techniki. Obowi¹zki pracodawcy w tym zakresie dotycz¹ równie¿ zdrowia
psychicznego pracowników, czyli zapewnienia im przyjaznych warunków pracy.
Niezale¿nie od powy¿szego warto wskazaæ, ¿e przeciwstawne interesy
stron umowy o pracê s¹ determinowane przez uk³ad si³ negocjacyjnych. Mo¿na zakreliæ ogóln¹ prawid³owoæ, zgodnie z któr¹ im silniejsza jest pozycja
podmiotu wiadcz¹cego pracê, tym korzystniejsze i stabilniejsze warunki
pracy zostaj¹ wynegocjowane przy zawieraniu umowy. I odwrotnie  je¿eli
1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94
z pón. zm.).
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zatrudniaj¹cy, który z za³o¿enia dysponuje przewag¹ ekonomiczn¹ i organizacyjn¹2, ma silniejsz¹ pozycjê negocjacyjn¹, to warunki wiêzi prawnej zostan¹ tak u³o¿one, aby przede wszystkim chroniæ interesy ekonomiczne daj¹cego pracê. Sytuacja na rynku pracy3, z uwzglêdnieniem specyfiki regionalnej,
wprost przek³ada siê na pozycjê negocjacyjn¹ stron. Analogiczna prawid³owoæ zachodzi w trakcie wiadczenia pracy. Praca stanowi jedno z podstawowych dóbr cz³owieka. Dla pracowników, których pozycja negocjacyjna na
rynku pracy jest niska, utrata zatrudnienia wi¹¿e siê z powa¿nymi konsekwencjami. Brak perspektyw znalezienia alternatywnego ród³a zarobkowania sk³ania pracowników do wiêkszej tolerancji dla zjawisk nagannych
i moralnie w¹tpliwych. W takich warunkach zachodzi potrzeba interwencji
ustawodawcy.
Podkrela siê, ¿e u róde³ prawa pracy le¿y ingerencja pañstwa w stosunek zobowi¹zaniowy miêdzy pracodawc¹ i pracownikiem, podyktowana potrzeb¹ ochrony pracownika jako s³abszej strony tego stosunku w celu zachowania pokoju spo³ecznego i zapobie¿enia psychofizycznej degradacji warstwy
pracuj¹cej4. Powy¿sze uwarunkowania doprowadzi³y do przypisywania prawu pracy funkcji ochronnej. Mo¿na wyró¿niæ jej sferê wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹. Wewnêtrzna strona funkcji ochronnej wyra¿a siê w oddzia³ywaniu
norm tej ga³êzi prawa na stosunki spo³eczne bezporednio przez ni¹ regulowane. Strona zewnêtrzna polega na oddzia³ywaniu norm na zewn¹trz, to jest
na ogó³ stosunków spo³ecznych5. Z tego punktu widzenia prawo pracy s³u¿y
z jednej strony stabilizacji istniej¹cych stosunków spo³ecznych, czyli zagwarantowaniu ³adu, porz¹dku i efektywnoci istniej¹cego uk³adu tych stosunków, z drugiej  wprowadzeniu nowych, po¿¹danych z ogólnospo³ecznej perspektywy zmian w tych stosunkach6.
Jednym z przejawów funkcji ochronnej jest przeciwdzia³anie niepo¿¹danym zjawiskom w trakcie zatrudnienia pracowniczego. W ostatnim okresie
mo¿na odnotowaæ wzmo¿on¹ aktywnoæ ustawodawcy w tym zakresie. Zbieg³a siê ona z wejciem Polski do Unii Europejskiej. Ocena tego procesu ma
z³o¿ony charakter.
2 Posiadanie przewagi ekonomicznej przez jedn¹ ze stron zobowi¹zania prowadzi do narzucenia respektowania swoich interesów stronie s³abszej, w ocenie ca³ej kategorii danego
rodzaju zobowi¹zania powszechne wystêpowanie takiego zjawiska prowadzi do os³abienia prymatu swobody umów. Zob. W. Czachórski, Zobowi¹zania. Zarys wyk³adu, Warszawa 2002, s. 135.
3 Uwarunkowania rynku pracy zosta³y wyczerpuj¹co przedstawione przez M. Skapskiego
w monografii: Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Zakamycze 2006, s. 111 i n.
4 T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2005, s. 23.
5 Podzia³ na stronê zewnêtrzna i wewnêtrzn¹ funkcji ochronnej, z podkreleniem tej
pierwszej, zosta³ zaakcentowany przez Z. Salwê, Nowy ³ad pracy w Polsce a ochronna funkcja
prawa pracy, [w:] M. Matey-Tyrowicz (red.), Nowy ³ad pracy w Polsce i Europie, Warszawa
1997, s. 51.
6 Z. Hajn, Regulacja pozycji prawnej pracownika i pracodawcy a funkcje prawa pracy,
Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 2000, nr 10, s. 3.
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Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych pracownika
Od dnia 2 czerwca 1996 r. do kodeksu pracy wprowadzono przepis art.
111 k.p. Okrelono w nim, ¿e pracodawca jest obowi¹zany szanowaæ godnoæ
i inne dobra osobiste pracownika. Z kolei przepis art. 23. k.c. wskazuje, ¿e
dobra osobiste cz³owieka, jak w szczególnoci zdrowie, wolnoæ, czeæ, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji,
nietykalnoæ mieszkania, twórczoæ naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostaj¹ pod ochron¹ prawa cywilnego niezale¿nie od
ochrony przewidzianej w innych przepisach. W literaturze prawa pracy podkrela siê, ¿e dobra osobiste pracownika nie s¹ odrêbnymi, szczególnymi,
wystêpuj¹cymi w zatrudnieniu wartociami. W konsekwencji w stosunku
pracy mo¿na naruszyæ tylko powszechne dobra osobiste7. Zatem nie sposób
odró¿niæ godnoci pracowniczej od godnoci osobistej (czci) w rozumieniu
prawa cywilnego. Pojêcie godnoci pracownika obejmuje godnoæ osobist¹
rozumian¹ jako wyobra¿enie o w³asnej wartoci jednostki oraz dobre imiê
(dobr¹ s³awê) wyznaczaj¹ce jej pozycjê oraz uznanie jako osoby pozostaj¹cej
w stosunku pracy8. Godnoæ pracownika nale¿y postrzegaæ jako przejaw nieinstrumentalnego traktowania w procesie wiadczenia pracy, co umo¿liwia
wytworzenie poczucia w³asnej wartoci, zwiêkszaj¹c tym samym jego osobiste zaanga¿owanie siê w wykonywanie pracy9.
Podsumowuj¹c, nale¿y wskazaæ, ¿e w prawie pracy brakuje autonomicznej regulacji w zakresie ochrony dóbr osobistych pracownika, dlatego te¿
w tej mierze nale¿y posi³kowaæ siê przepisami prawa cywilnego, stosuj¹c je
odpowiednio (art. 300 k.p.). Wydaje siê, ¿e takie rozwi¹zanie nie jest jednak
wystarczaj¹ce. Rozwój techniki oraz stosowane wspó³czenie technologie
i metody organizacji pracy wymagaj¹ coraz wiêkszego zaanga¿owania osobistego w procesie wiadczenia pracy. Niesie to ze sob¹ rosn¹ce zagro¿enie dla
dóbr osobistych pracownika10. Przedstawiciele nauki prawa pracy wskazuj¹
na zbytni¹ lakonicznoæ i deklaratywnoæ regulacji zawartej w przepisie
art. 111 k.p. Postuluje siê potrzebê jego modyfikacji, tak aby norma ta nadawa³a siê do bezporedniego stosowania w stosunkach pracy11. Wskazany stan
7 T. Zieliñski, G. Godziewicz, [w:] L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa
2009, s. 87; Z. Salwa, Kodeks pracy po nowelizacji. Komentarz, Bydgoszcz, 1996, s. 33.
8 W. Sanetra, Prawa (wolnoci) pracownicze w Konstytucji, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1997, nr 11, s. 34; H. Szewczyk, Prawo pracownika do godnoci (uwagi de lege lata i de
lege ferenda), Pañstwo i Prawo 2001, nr 11, s. 48.
9 I. Boruta, Ochrona dóbr osobistych pracownika, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne
1998, nr 2, s. 19.
10 H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych pracownika (uwagi de lege lata i de lege ferenda)
 cz. 1, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 2010, nr 1, s. 2.
11 T. Zieliñski, Problemy rekodyfikacji prawa pracy, Pañstwo i Prawo 1999, nr 7, s. 1314;
M. Seweryñski, Ocena stanu prawa pracy i jego problemów legislacyjnych, Przegl¹d Legislacyjny 2001, nr 3, s. 72.
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prawny nie u³atwia w konkretnym przypadku oceny, czy dosz³o do naruszenia dóbr osobistych pracownika.
Odnonie do ochrony danych osobowych godzi siê odnotowaæ, ¿e od dnia
1 stycznia 2004 r.12 dodano do kodeksu pracy przepis art. 221 k.p. Treæ tej
normy wskazuje na jej ochronny charakter. Ustawodawca zdecydowa³ siê na
reglamentowanie danych osobowych pracownika, do których dostêp ma pracodawca. Rozwi¹zanie to wydaje siê uzasadnione, je¿eli zwa¿yæ, ¿e dane
osobowe stanowi¹ dobro osobiste. W konsekwencji z punktu wiedzenia
wiadcz¹cego pracê zachodzi koniecznoæ ograniczenia dostêpu pracodawcy
jedynie do niezbêdnych i podstawowych danych o pracowniku. Przepis art.
221 k.p. wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i koresponduje z potrzeb¹ wzmo¿onej ochrony dóbr osobistych pracowników. Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e interesy pracodawców w tym zakresie maj¹ biegunowy charakter. Wyznacznikiem ich dzia³añ jest osi¹gniêcie efektu gospodarczego. Wszechstronna
wiedza o pracowniku umo¿liwia jego racjonalne wykorzystanie w procesie
wiadczenia pracy. D¹¿enia w tym zakresie pozostaj¹ w opozycji do celu
ochronnego przepisu art. 221 k.p. Spojrzenie na problem jedynie z punktu
widzenia interesów pracownika nie jest jednak wystarczaj¹ce.
W literaturze prawa pracy trwa o¿ywiona dyskusja na temat relacji
zachodz¹cej miêdzy ochron¹ danych osobowych pracownika a potrzebami
pracodawców w zakresie ich pozyskiwania. Podmiot zatrudniaj¹cy w wielu
wypadkach ma s³uszny interes, który usprawiedliwia ingerencjê w obszar
danych osobowych pracownika. W ujêciu prawnym dochodzi do konkurencyjnoci przepisów. Z jednej strony podnosi siê ochronê dóbr osobistych pracownika (art. 111 k.p.), z drugiej wskazuje siê na przepis art. 221 § 5 k.p., który
odsy³a w zakresie nieuregulowanym do przepisów o ochronie danych osobowych. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych13 wy³¹cza bezprawnoæ w sytuacji, gdy przepis szczególny zezwala na zbieranie
informacji. W tym zakresie dochodzi do w¹tpliwoci, czy pracodawca jest
w konkretnych sytuacjach faktycznych uprawniony do zbierania i przetwarzania danych pracownika. Wystarczy przyk³adowo wskazaæ na koniecznoæ
bronienia siê pracodawców przed wykorzystywaniem przez pracownika nowoczesnych narzêdzi pracy do celów prywatnych14 czy te¿ na relacjê zachodz¹c¹ miêdzy monitoringiem w miejscu pracy a prawem pracownika do
prywatnoci15. Dodatkowo nale¿y wskazaæ na mo¿liwoæ okrelania przez
12 Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy  Kodeks pracy oraz zmianie
niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 213, poz. 2081).
13 Tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.
14 M. Gersdorf, Organizacja pracy przez pracodawcê a ochrona dóbr osobistych pracownika, [w:] A.M. wiatkowski (red.), Ochrona pracz³owieka w wietle przepisów prawa pracy
i zabezpieczenia spo³ecznego, Warszawa 2009, s. 109118.
15 D. Dörre-Nowak, Monitoring w miejscu pracy a prawo do prywatnoci, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 2004, nr 9, s. 814.
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pracodawcê miejsca pobytu pracownika za pomoc¹ rejestratora GPS lub
telefonu komórkowego. Sposób uregulowania omawianego zagadnienia
(przepis art. 221 k.p. kontra ustawa o ochronie danych osobowych) utrudnia
formu³owanie jednoznacznych wniosków. W rezultacie wzrasta rola s¹dów,
które predysponowane s¹ do dokonywania wyborów o aksjologicznym charakterze16.

Ochrona pracownika przed mobbingiem
Nowela, która wesz³a w ¿ycie w dniu 1 stycznia 2004 r.17, wprowadzi³a
do kodeksu pracy tak¿e pojêcie mobbingu18. Zakres desygnatów tego terminu jest wyj¹tkowo bogaty19. Ustawodawca podj¹³ siê zdefiniowania szerokiego
wachlarza zachowañ niepo¿¹danych, a wystêpuj¹cych w trakcie lub przy okazji wiadczenia pracy. Normatywna definicja mobbingu budzi jednak w¹tpliwoci20. W literaturze prawa pracy zwraca siê uwagê, ¿e w przepisie art. 943 k.p.
nie podkrelono bezprawnoci zachowania sprawcy oraz aspektu zdrowotnego mobbingu21. Definicja odwo³uje siê do zwrotów niedookrelonych. Implikuje to z jednej strony koniecznoæ interpretowania przez przedstawicieli
doktryny i orzecznictwa u¿ytych terminów ustawowych, z drugiej zmusza
do indywidualizacji przy kwalifikowaniu danego stanu faktycznego. Wystarczy wskazaæ na pojêcia d³ugotrwa³oci i uporczywoci zachowañ mobbera.
16 Przyk³adow¹ ilustracjê stanowi orzecznictwo dotycz¹ce mo¿liwoci przetwarzania przez
pracodawców takich danych osobowych pracownika, jak linie papilarne czy wzór siatkówki oka
 zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 listopada 2008 r., sygn. II SA/Wa 903/08, Lex
nr 521934.
17 Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy  Kodeks pracy oraz zmianie
niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 213, poz. 2081). Nale¿y podkreliæ, ¿e zgodnie z wyrokiem
S¹du Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 listopada 2006 r. (sygn. III APa 165/05, LEX,
nr 307205) roszczenia pracownika dotycz¹ce zdarzeñ sprzed 1 kwietnia 2004 r. nie mog¹ byæ
skutecznie dochodzone w myl art. 943 k.p.
18 Po raz pierwszy pojêcie mobbingu zosta³o w nauce u¿yte przez etnologa Konrada Lorenza w 1958 r. w celu opisania agresywnych zachowañ zwierz¹t w grupie. Szerzej: J. B³achut,
A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdañsk 2001, s. 281.
19 Na ten temat pisali: H. Leymann, Mobbing and psychological terrors at workplaces,
Violence and Victim 1990, vol. 5, s. 119125; K. Kmiecik-Baran, J. Rybicki, Mobbing
 zagro¿enie wspó³czesnego miejsca pracy, Gdañsk 2004, s. 9; M. F. Hirigoyen, Molestowanie
moralne. Perwersyjna przemoc w ¿yciu codziennym, Poznañ 2002, s. 52; M. Cielak, J. Stelina,
Mobbing (przeladowanie)  próba definicji i wybrane zagadnienia prawne, Palestra 2003,
nr 910, s. 74.
20 Na w¹tpliwoci dotycz¹ce normatywnej definicji mobbingu wskazywano ju¿ od momentu pojawienia siê tego terminu w kodeksie pracy  zob. np. G. Jêdrejak, Cywilnoprawna
odpowiedzialnoæ za stosowanie mobbingu, Warszawa 2004, s. 14; H. Branecka, Pracodawca
odpowie za mobbing czy terror?, Puls Biznesu 2004, nr 5, s. 22.
21 H. Szewczyk, Pojêcie mobbingu w wietle art. 943 Kodeksu pracy, [w:] A. M. wi¹tkowski (red.), Ochrona praw cz³owieka w wietle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia spo³ecznego, Warszawa 2009, s. 121122.
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W literaturze podkrela siê nieostroæ i niedookrelonoæ tych zwrotów
i dodatkowo wskazuje na z³o¿one relacje miêdzy nimi22.
Przepis nie okrela granic czasowych d³ugotrwa³oci zachowania sprawcy mobbingu. Pogl¹d, ¿e dzia³ania mobbingowe musz¹ trwaæ co najmniej pó³
roku i powtarzaæ siê przynajmniej raz w tygodniu23, nale¿y postrzegaæ jako
niewystarczaj¹ce uproszczenie. Nie uwzglêdnia ono indywidualnej strony
zjawiska. Podobnie nale¿y zanegowaæ pogl¹d wskazuj¹cy na mo¿liwoci mierzenia d³ugotrwa³oci zachowañ mobbingowych sta¿em zatrudnienia u danego pracodawcy24. W orzecznictwie S¹du Najwy¿szego przyjêto zapatrywanie,
¿e nie jest mo¿liwe sztywne okrelenie minimalnego okresu niezbêdnego do
zaistnienia mobbingu25. W doktrynie prawa pracy zaakceptowano ten kierunek orzeczniczy i podkrelono, ¿e d³ugotrwa³oæ nêkania lub zastraszania
pracownika musi byæ rozpatrywana w sposób zindywidualizowany i uwzglêdniæ okolicznoci konkretnego przypadku26. Ocena zaistnienia d³ugotrwa³oci
zachowañ mobbingowych ukierunkowana zosta³a na ofiarê. Zmusza to do
badania intensywnoci i nagannoci czynnoci sprawczych w relacji do odczuæ pracownika. Subiektywne odczucie beznadziejnoci sytuacji i brak nadziei na zmianê ma istotne znaczenie dla spe³nienia siê przes³anki d³ugotrwa³oci.
Jeszcze bardziej zawi³a jest przes³anka uporczywoci w zachowaniu mobbera. Zakres znaczeniowy tego s³owa w tym przypadku musi byæ analizowany w zestawieniu z cech¹ d³ugotrwa³oci zjawiska mobbingu. Wynika to
z paralelnej konwencji przyjêtej przez przepis art. 943 § 2 k.p. Podkrela siê,
¿e uporczywoæ odnosi siê nie tylko do postêpowania sprawcy, ale tak¿e do
jego nastawienia psychicznego. Przes³anka ta zawiera element obiektywny
(odnosz¹cy siê do d³ugotrwa³oci i powtarzalnoci), choæ jej znaczenie wype³nia przede wszystkim element subiektywny27. Ten ostatni koncentruje siê na
prze¿yciach mobbera, charakteryzuj¹cych siê negatywnym i nieustêpliwym
nastawieniem sprawcy. W tym zakresie powstaj¹ w¹tpliwoci, czy koniecznoæ wyst¹pienia z³ej woli determinuje koniecznoæ przypisania mu winy
umylnej. Wydaje siê, ¿e mo¿liwe jest przyjêcie uporczywoci w zachowaniu
ju¿ przy wyst¹pieniu winny nieumylnej. Wskazuje na to ustawowa kon22 B. Bury, Uporczywoæ i d³ugotrwa³oæ zachowania jako elementy sk³adowe prawnej
definicji mobbingu, Monitor Prawa Pracy 2007, nr 2, s. 71.
23 M. Chakowski, Mobbing  aspekty prawne, Warszawa 2005, s. 910.
24 M. Burda, B. Bury, Obowi¹zek naprawienia szkody w przypadku pope³nienia przestêpstwa naruszenia praw pracowniczych wynikaj¹cych ze stosunku pracy lub ubezpieczenia spo³ecznego, Monitor Prawa Pracy 2008, nr 7, s. 345.
25 Wyrok SN z dnia 17 stycznia 2007 r., sygn. I PK 176/06, OSNP 2008, nr 56, poz. 58.
26 B. Cudowski, Mobbing w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego, Monitor Prawa Pracy
2008, nr 10, s. 510.
27 S. Kowalski, Odpowiedzialnoæ karna za naruszenie praw pracowniczych, S³u¿ba Pracownicza 2007, nr 2, s. 35.
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strukcja definicji mobbingu, która nastawiona jest na cel lub skutek
w postaci stworzenia wrogiego i niebezpiecznego rodowiska pracy lub wyeliminowania z zespo³u wspó³pracowników. Dodatkowo nale¿y podkreliæ, ¿e
uporczywoæ sprawcy nie musi objawiaæ siê w z³oliwoci. W rezultacie przes³anka ta zostanie spe³niona tak¿e wtedy, gdy odnosi siê do merytorycznych
relacji zachodz¹cych w procesie wiadczenia pracy28.
Transponuj¹c powy¿sze rozwa¿ania na grunt procesowej ochrony praw
pracowniczych, nale¿y podkreliæ, ¿e ocena wystêpowania przes³anek mobbingu stawia przed s¹dem rozpoznawczym wysokie wymagania. Koncentruj¹
siê one z jednej strony na koniecznoci dokonania prawid³owej wyk³adni
niedookrelonych i nieostrych pojêæ ustawowych, z drugiej zmuszaj¹ do precyzyjnego odtworzenia zaistnia³ego stanu faktycznego. O ile w pierwszym
zakresie orzecznictwo i doktryna wypracowa³y szereg dyrektyw kierunkowych wyk³adni, o tyle w drugim nale¿y odnotowaæ powa¿ne problemy
w procesie stosowania prawa. Subiektywny aspekt zachowania w po³¹czeniu
ze z³o¿on¹ sfer¹ motywacji i celów dzia³ania, wystêpuj¹cy tak po stronnie
mobbera, jak i ofiary mobbingu29, stwarza powa¿ne problemy przy odtworzeniu prawdziwych relacji faktycznych. Dodatkowo godzi siê podkreliæ, ¿e
zjawisko to nie ma charakteru oderwanego, ale zwi¹zane jest z wykonywaniem obowi¹zków pracowniczych. Wypada zaakcentowaæ, ¿e istot¹ zatrudnienia pracowniczego jest wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy
(prze³o¿onych) i w podporz¹dkowaniu organizacyjnym. Nadmierna wra¿liwoæ pracownika lub jego z³a wola mo¿e prowadziæ do przypisywania i manifestowania mobbingu w sytuacjach, w których relacje zachodz¹ce miedzy
pracownikami maj¹ charakter neutralny (mieszcz¹cy siê w granicach uprawnieñ kierowniczych). Instrumentalne wykorzystywanie tego zjawiska po stronie pracownika mo¿e wyst¹piæ równie¿ jako remedium maj¹ce usprawiedliwiæ w³asn¹ nieudolnoæ przy wykonywaniu obowi¹zków pracowniczych.
Zawarta w kodeksie pracy definicja mobbingu ukierunkowana jest na pracownika, stanowi wyraz ochronnej funkcji prawa pracy. W s¹dowym procesie
stosowania prawa pracy odczytywanie jej jedynie w tym aspekcie mo¿e jednak prowadziæ do b³êdnych wniosków. Postêpowanie w sprawach pracowniczych charakteryzuje siê odtwarzaniem zasz³oci faktycznych. O ile faktyczny przebieg wydarzeñ jest wartoci¹ obiektywn¹, o tyle stan dowodowy
sprawy jest wypadkow¹ przeciwstawnych interesów stron. Podkrelenia wymaga, ¿e równie¿ pracownik deklaruj¹cy wystêpowanie mobbingu mo¿e
przejawiaæ tendencjê do przerysowywania zaistnia³ych zdarzeñ.
28
29

B. Cudowski, op. cit., s. 510; H. Szewczyk, Pojêcie mobbingu..., s. 121 i 124.
W literaturze przedmiotu s³usznie podnosi siê, ¿e jednym z charakterystycznych elementów mobbingu jest brak uchwytnych i racjonalnych przyczyn oraz motywów zaistnienia
tego zjawiska. Tak: W. Cielak, J. Stelina, Definicja mobbingu oraz obowi¹zek pracodawcy
przeciwdzia³ania temu zjawisku (art. 943 k.p.), Pañstwo i Prawo 2004, nr 12, s. 64.
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Odczytanie prawdziwego stanu rzeczy jest trudne w postêpowaniu s¹dowym równie¿ z innych przyczyn. Zjawisko mobbingu nie ma jedynie charakteru prawnego, wrêcz przeciwnie  aspekt ten jest wtórny wzglêdem ujêcia
spo³ecznego, socjologicznego i medycznego. Pozaprawn¹ cech¹ mobbingu jest
m.in. ukryty charakter zachowania agresora30 . Z regu³y mobber nie afiszuje
siê celem, do jakiego zmierza. Równie¿ niejasne mog¹ byæ motywy jego dzia³ania. Mobberem jest z regu³y osoba sfrustrowana o ni¿szym poczuciu w³asnej wartoci31. Mo¿na wyró¿niæ ró¿ne typy przeladowców. Jest to, po
pierwsze, oprawca chroniczny, któremu szykanowanie innych daje satysfakcjê. Po drugie, wymienia siê oprawcê przypadkowego, który dzia³a w sposób
niewiadomy. Trzeci typ to oportunista, który nie cofnie siê przed niczym,
¿eby osi¹gn¹æ swój cel32. W pierwszym i trzecim przypadku ujêcie czynnociowe drêczenia w pracy z regu³y bêdzie charakteryzowa³o siê wyrafinowaniem. Nieczytelnoæ motywów zachowania sprawcy utrudnia weryfikacjê
prawdziwoci materia³u dowodowego.
Pozostaj¹c przy stronie podmiotowej, nale¿y odnieæ siê do ujêcia medycznego opisywanego zjawiska. Osoba mobbingowana staje siê apatyczna,
nieufna wobec innych, wykazuje obni¿on¹ samoocenê w obszarze przydatnoci zawodowej i spo³ecznej. Konsekwencjami mobbingu po stronie ofiary s¹
równie¿: utrata motywacji dzia³ania, zaburzenia uczenia siê nowych treci
i umiejêtnoci, zaburzenia emocjonalne, takie jak lêk, apatia i wrogoæ33.
Jednoczenie w³aciwoci te zbli¿one s¹ do charakterystyki osoby, która próbuje usprawiedliwiæ w³asn¹ nieudolnoæ w wykonywaniu obowi¹zków pracowniczych. W trakcie postêpowania s¹d musi zatem ustaliæ, czy wskazane
cechy osobowe maj¹ charakter pierwotny, czy te¿ s¹ nastêpstwem mobbingu.
Nie jest to proste, zwa¿ywszy, ¿e w tej kategorii spraw materia³ dowodowy
nie dostarcza jednoznacznych wniosków, za osobowe ród³a dowodowe czêsto z przekonaniem uto¿samiaj¹ siê ze sprawc¹, a nie ofiar¹. Z³o¿ony pozostaje charakter tego zjawiska. Wynika on z zestawienia ukrytego i wyrafinowanego zachowania mobbera ze sposobem zachowania siê osoby poddanej
ustawicznemu stresowi. Dra¿liwoæ, apatia zawodowa, podejrzliwoæ nie nale¿¹ do cech pozytywnie odbieranych przez inne osoby. Charakterystyczne
jest, ¿e wiadkowie relacjonuj¹cy zdarzenia eksponuj¹ ten sposób zachowania ofiary, niejako usprawiedliwiaj¹c zachowania mobbera. Utrudnia to odczytanie prawdziwych relacji zachodz¹cych w procesie wiadczenia pracy.
30 A. Bechowska-Gebhardt, A. Stalewski, Mobbing. Patologia zarz¹dzania personelem,
Warszawa 2004, s. 2931; M.F. Hirigoyen, Molestowanie w pracy, Poznañ 2003, s. 72.
31 E. Martynowicz, Od poczucia podmiotowoci do bycia ofiar¹. Problemy wspó³czesnoci
 co psychologia mo¿e o nich powiedzieæ, Kraków 2006, s. 246.
32 M. Sidor-Rz¹dkowska, Cz³owiek cz³owiekowi katem. Mobbing w pracy  definicje i typologia zachowañ, Personel i Zarz¹dzanie 2007, nr 13, s. 4246.
33 E. Martynowicz, op. cit., s. 250.
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Niezale¿nie od powy¿szego nale¿y wskazaæ, ¿e ciê¿ar dowodowy przy
dochodzeniu roszczeñ z tytu³u mobbingu spoczywa na pracowniku34. Rozwi¹zanie to nie koresponduje z ochronnym celem przepisu art. 943 k.p. Nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e pracownik, który by³ poddany dzia³aniom mobbingowym, znajduje siê w stanie psychicznym znacznie ograniczaj¹cym aktywnoæ procesow¹. Jednoczenie w postêpowaniu dotycz¹cym spraw z zakresu prawa pracy
ustawodawca nie przewidzia³ szczególnych rozwi¹zañ wspieraj¹cych ofiary
remonstruj¹ce roszczenia z tytu³u mobbingu (jedynym wyj¹tkiem jest sk³ad
³awniczy przynale¿ny do tej kategorii spraw). Mo¿e to stanowiæ demotywacjê
podejmowania przez s¹d inicjatywy dowodowej z urzêdu, g³ównie z uwagi na
kontradyktoryjnoæ postêpowania w sprawach pracowniczych.

Ochrona pracownika przed molestowaniem seksualnym
Pojêcie molestowania seksualnego jako kategorii prawnej zosta³o wprowadzone do przepisów prawa pracy nowel¹ z dnia 14 listopada 2003 r. w celu
umo¿liwienia pomiaru tego zjawiska oraz zniesienia limitu ochrony pracownika przed praktykami molestowania seksualnego do dochodzenia swoich
roszczeñ na drodze postêpowania cywilnego lub karnego. Ustawodawca nie
ograniczy³ siê do wprowadzenia katalogu zachowañ wype³niaj¹cych znamiona molestowania seksualnego, lecz zdefiniowa³ i ucili³ to pojêcie. Obecnie
jest nim ka¿de niepo¿¹dane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnosz¹ce siê do p³ci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie
godnoci, poni¿enie albo upokorzenie pracownika, a w szczególnoci stworzenie wobec niego zastraszaj¹cej, wrogiej, poni¿aj¹cej lub uw³aczaj¹cej atmosfery. Na to zachowanie mog¹ sk³adaæ siê fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy. Co istotne, zarówno podporz¹dkowanie siê molestowaniu
seksualnemu, jak i podjêcie przez zatrudnionego dzia³añ przeciwstawiaj¹cych siê takiemu zachowaniu nie mo¿e powodowaæ jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec niego.
W literaturze wskazuje siê, ¿e molestowanie seksualne w miejscu pracy
mo¿e przybieraæ dwie podstawowe formy: pierwsza z nich to tzw. seksualny
szanta¿ (sexual blackmail lub inaczej quid pro quo  co za co), druga to
stwarzanie nieprzyjaznych (uci¹¿liwych) warunków pracy (creation of a hostile working environment)35. Sprawc¹ seksualnego szanta¿u mo¿e byæ osoba
decyduj¹c¹ o zatrudnieniu i jego warunkach (pracodawca) albo wspó³pracownik, któremu pracodawca przekaza³ okrelone kompetencje w tym zakresie
34 Wyrok SN z dnia 8 grudnia 2005 r., sygn. I PK 103/05, OSNP 2006, nr 2122, poz. 321;
wyrok SN z dnia 5 grudnia 2006 r., sygn. II PK 112/06, OSNP 2008, nr 12, poz. 12.
35 J. Warylewski, Odpowiedzialnoæ za molestowanie seksualne w miejscu pracy, Monitor
Prawniczy 2003, nr 13, [online] <www.monitorprawniczy.pl>, dostêp: 15.12.2010.
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(przedstawiciel pracodawcy). Je¿eli chodzi o drug¹ formê molestowania,
sprawc¹ mo¿e byæ ka¿dy zatrudniony we wspólnym miejscu pracy, aczkolwiek najczêciej jest nim wspó³pracownik ofiary. Molestowanie seksualne
w miejscu zatrudnienia mo¿na wiêc okreliæ jako niechciane przez ofiarê
zachowanie o charakterze seksualnym, które jest odbierane przez ni¹ jako
determinuj¹ce warunki zatrudnienia lub kreuj¹ce nieprzyjazne rodowisko
pracy36.
Ocena, czy okrelone dzia³anie postrzegane jest jako molestowanie seksualne, zale¿y w znacznej mierze od stopnia indywidualnej wiadomoci
i wra¿liwoci cz³owieka. Z tego wzglêdu ustawodawca stoi na stanowisku, ¿e
decyzja o tym, czy dane zachowanie potraktowaæ jako molestowanie seksualne, nale¿y wy³¹cznie do osoby pokrzywdzonej. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ jednostkowe zachowanie sprawcy nie jest w znaczeniu prawniczym molestowaniem
seksualnym, gdy¿  poza wyj¹tkowo drastycznymi przypadkami  powinno
mieæ ono charakter ci¹g³y37.
Molestowanie seksualne w miejscu pracy mo¿e byæ kwalifikowane jako
jedna z postaci mobbingu. Instrumentalne i przedmiotowe traktowanie pracownika, po³¹czone z przymusem fizycznym lub psychicznym, uznaje siê powszechnie nie tylko za symptomy molestowania seksualnego, ale równie¿ za
cechy identyfikuj¹ce zjawisko mobbingu. Ponadto nale¿y mobbing i molestowanie seksualne ³¹czy wspólny cel, polegaj¹cy na nêkaniu ofiary w celu
osi¹gniêcia niewymiernej satysfakcji przez sprawcê.
Zjawisko to niejako z samej swej natury implikuje spory interpretacyjne
i liczne w¹tpliwoci nie tylko na kanwie rozwa¿añ prawniczych, ale przede
wszystkim w kulturowej i psychologicznej percepcji podnoszonego problemu38. Analogiczne zachowania czêsto s¹ spostrzegane i oceniane przez przedstawicieli obu p³ci w odmienny sposób39. Werbalne lub niewerbalne zachowania mê¿czyzny maj¹ce na celu dowartociowanie lub adoracjê podw³adnej
b¹d wspó³pracownicy mog¹ byæ przez ni¹ odbierane jako dzia³ania wymierzone w jej godnoæ, warunkuj¹ce z³¹ atmosferê rodowiska zawodowego.
Niezale¿nie od p³ci, pracownik, w stosunku do którego dopuszczono siê
molestowania seksualnego w miejscu pracy, ma prawo domagaæ siê odszkodowania w wysokoci co najmniej jednomiesiêcznego minimalnego wynagrodzenia, zaprzestania molestowania i zapewnienia godnych warunków pracy.
W zwi¹zku z tym, ¿e molestowanie seksualne jest jedn¹ z form dyskryminacji,
36
37

Ibidem.
B. Ho³yst, Patologia w miejscu pracy: mobbing i molestowanie seksualne, Prokuratura
i Prawo 2004, nr 1, s. 16.
38 W sposób wyczerpuj¹cy psychologiczne i kulturowe aspekty molestowania seksualnego
omówi³a E. Mandal, [w:] Molestowanie seksualne w miejscu pracy, Palestra 2002, nr 12.
39 Wyniki badañ w tym zakresie przedstawia B.A. Gutek [w:] Sex and the workplace, San
Francisco 1985.
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w przypadku zwrócenia siê z roszczeniem do s¹du pracy po stronie pracownika
powinien le¿eæ tylko obowi¹zek uprawdopodobnienia, ¿e do dyskryminacji dosz³o, za po stronie pracodawcy ciê¿ar udowodnienia, i¿ w rzeczywistoci nie
mia³a ona miejsca. Jednak w praktyce ciê¿ar udowodnienia molestowania
seksualnego spoczywa g³ównie na pracowniku.

Ochrona osób wykonuj¹cych pracê zawodow¹
w kodeksie karnym
Prawo karne jest t¹ czêci¹ systemu ustawodawczego, której sankcje
w postaci kar i rodków karnych stosuje siê wówczas, gdy rozwi¹zania zawarte w innych ga³êziach prawa s¹ niewystarczaj¹ce z uwagi na przestêpny
charakter czynu. Ograniczenie zakresu dzia³ania prawa karnego wynika
z zasady poena ultima ratio.
Ochrona osób wykonuj¹cych pracê zarobkow¹ znajduje odzwierciedlenie
w rozdziale XXVIII k.k.40, gdy¿ tam zawarte s¹ przepisy stanowi¹ce odpowiedzialnoæ karn¹ za przestêpstwa godz¹ce w prawa osób wykonuj¹cych
pracê zarobkow¹. Przedmiotem ochrony s¹ prawa pracowników gwarantowane przepisami kodeksu pracy i innych ustaw, które to prawa kodeks chroni
przed samowol¹ pracodawców oraz osób dzia³aj¹cych w ich imieniu41. Odpowiedzialnoæ ta jest istotnie zmieniona i rozbudowana w stosunku do odpowiednich przepisów zawartych w kodeksie karnym z 1969 r.42 Zmiany
w zakresie penalizacji zachowañ naruszaj¹cych prawa pracownika wprowadzone w kodeksie karnym z 1997 r. w za³o¿eniu stanowiæ mia³y reakcjê
ustawodawcy na zmiany w stosunkach pracy i zapewniæ lepsz¹ ochronê praw
osób wykonuj¹cych pracê zarobkow¹ w systemie wolnorynkowym43.
Odpowiedzialnoæ karna za naruszenie praw pracowniczych uregulowana jest w art. 218221 k.k. Wystêpek z art. 218 § 1 k.k. przewiduje przestêpstwo z³oliwego lub uporczywego naruszenia praw pracownika wynikaj¹cych
ze stosunku pracy lub ubezpieczenia spo³ecznego. Pos³u¿enie siê przez ustawodawcê pojêciami uporczywoæ44 i z³oliwoæ wskazuje, ¿e sprawca musi
dzia³aæ z winy umylnej i w zamiarze bezporednim. Pracodawca wype³niaj¹cy
40
41
42

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny (Dz.U nr 88, poz. 553 z pón. zm.).
J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2002, s. 416.
Szerzej na ten temat: R. Góral, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 1996,
s. 245246.
43 Szerzej patrz: Uzasadnienie do rz¹dowego projektu Kodeksu karnego, Warszawa 1995,
s. 88.
44 Zgodnie z postanowieniem S¹du Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13 grudnia 2000 r.
(sygn. II AK z 289/00 KZS, OSA 2000, nr 12, poz. 28, [online] <www.abc.com.pl>), pojêcie
uporczywoci zawiera zarówno wielokrotnoæ uchylania siê od wykonania powinnoci, jak
i wiadomoæ niweczenia mo¿liwoci osi¹gniêcia stanu za³o¿onego przez prawo.
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znamiona czynu z art. 218 k.k. podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2. Przestêpstwo to ma charakter formalny, co oznacza, ¿e jego dokonanie nastêpuje z chwil¹ naruszenia praw pracownika, niezale¿nie od nastêpstw takiego zachowania. Wystêpek ten zalicza
siê do grupy przestêpstw z nara¿enia abstrakcyjnego, tj. dla bytu którego nie
jest wymagane istnienie niebezpieczeñstwa szkody gro¿¹cej pracownikowi45.
W sytuacji przewidzianej art. 218 § 2 k.k., tj. odmowie ponownego przyjêcia do pracy, o której przywróceniu orzek³ w³aciwy organ, pracodawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci lub pozbawienia wolnoci do
roku. Jeli osoba wykonuj¹ca czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy
lub ubezpieczeñ spo³ecznych, bêd¹c zobowi¹zana orzeczeniem s¹dowym do
wyp³aty wynagrodzenia za pracê lub innego wiadczenia ze stosunku pracy,
obowi¹zku tego nie wykonuje, podlega karze grzywny, ograniczenia wolnoci
lub pozbawienia wolnoci do lat 3 (art. 218 § 3 k.k.). W dalszej kolejnoci
ustawa przewiduje odpowiedzialnoæ za niedope³nienie obowi¹zków zwi¹zanych z ubezpieczeniami spo³ecznymi. Zgodnie z przepisem artyku³u 219 k.k.,
kto narusza przepisy prawa pracy o ubezpieczeniach spo³ecznych, nie zg³aszaj¹c, nawet za zgod¹ zainteresowanego, wymaganych danych albo zg³aszaj¹c nieprawdziwe dane maj¹ce wp³yw na prawo do wiadczeñ albo ich wysokoæ, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia
wolnoci do lat 2. Artyku³ 220 k.k. typizuje przestêpstwo nara¿enia pracownika na niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia lub zdrowia poprzez niedope³nienie
obowi¹zków wynikaj¹cych z zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy. Przepis
art. 221 k.k. przewiduje odpowiedzialnoæ za niedope³nienie obowi¹zków
w zwi¹zku z wypadkiem przy pracy lub chorob¹ zawodow¹. Zgodnie z treci¹
tego przepisu, kto wbrew obowi¹zkowi nie zawiadamia w terminie w³aciwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej albo nie sporz¹dza
lub nie przedstawia w³aciwej dokumentacji, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolnoci.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e poszczególne elementy dzia³ania pracodawcy
mog¹ równie¿ wype³niaæ ustawowe znamiona przestêpstw, których g³ównym
przedmiotem ochrony nie s¹ prawa pracownika. W szczególnoci zachowania
sk³adaj¹ce siê na mobbing46 lub molestowanie seksualne w miejscu zatrudnienia mog¹ naruszaæ nie tylko normy kodeksu pracy, ale równie¿ wype³niaæ
znamiona przestêpstw okrelonych kodeksem karnym47. Wówczas pracownikowi bêdzie przys³ugiwa³a ochrona nie tylko na podstawie przepisów k.p., ale
równie¿ na gruncie k.k.
45 M. Bosak, A. Danilewicz, Odpowiedzialnoæ cywilna i karna za mobbing, Prokuratura
i Prawo 2010, nr 4, s. 111.
46 Szerzej na ten temat: ibidem, s. 108113.
47 Na ten temat pisali: W. Cielak, J. Stelina, Prawne aspekty mobbingu, Prokuratura
i Prawo 2003, nr 10, s. 3694.
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Gdy molestowania seksualnego lub mobbingu dopuszcza siê pracodawca
lub prze³o¿ony, jego zachowanie mo¿e byæ kwalifikowane z przepisu art. 199
k.k. przewiduj¹cego karê za doprowadzenie innej osoby do obcowania p³ciowego lub poddania siê innej czynnoci seksualnej albo do wykonania takiej
czynnoci przy nadu¿yciu stosunku zale¿noci lub wykorzystywaniu krytycznego po³o¿enia (198 k.k.). Zastosowanie bêd¹ mog³y mieæ równie¿  w zale¿noci od formy molestowania  przepisy k.k. dotycz¹ce zgwa³cenia (art. 197
k.k.), naruszenia nietykalnoci cielesnej (art. 217 § 1), prezentowania treci
pornograficznych, w taki sposób, ¿e mo¿e to narzuciæ odbiór osobie, która
sobie tego nie ¿yczy (art. 202 k.k.), doprowadzenia do uprawiania prostytucji
(art. 203 k.k.), a tak¿e niektóre przestêpstwa polegaj¹ce na naruszeniu praw
pracownika. Artyku³ 207 k.k. penalizuje zachowanie sprawcy, który wykorzystuj¹c sta³y b¹d przemijaj¹cy stosunek zale¿noci, znêca siê fizycznie lub
psychicznie nad pokrzywdzonym.
Zwa¿ywszy na fakt, ¿e zarówno mobbing, jak i molestowanie seksualne
s¹ zachowaniami godz¹cym w godnoæ pracownika, w tych przypadkach, gdy
zachowanie sprawcy nie wyczerpuje znamion innych zakazów karnych, mo¿e
on odpowiadaæ na podstawie art. 216 k.k. (zniewaga). Zniewaga mo¿e te¿
przybraæ postaæ inn¹ ni¿ wypowied s³owna, mo¿e zostaæ wyra¿ona pismem
lub rysunkiem albo innym rodkiem przekazu (film, fotografia).
Czêæ z ww. przestêpstw jest cigana z oskar¿enia publicznego (np. zmuszanie do uprawiania prostytucji, zgwa³cenie). Pokrzywdzony mo¿e byæ
w tym przypadku oskar¿ycielem posi³kowym lub powodem cywilnym. Inne
przestêpstwa (np. znies³awienie) cigane s¹ z oskar¿enia prywatnego, co wymaga od pokrzywdzonego wyst¹pienia z prywatnym aktem oskar¿enia oraz
popierania go w charakterze oskar¿yciela prywatnego48. Pokrzywdzony mo¿e
równie¿ wyst¹piæ z powództwem adhezyjnym49.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e pracownik dochodz¹cy swoich roszczeñ z tytu³u
naruszenia przez pracodawcê norm kodeksu karnego mo¿e liczyæ siê z jeszcze wiêkszymi trudnociami ni¿ wówczas, gdy wykorzystuje instrumenty
prawne przewidziane kodeksem pracy b¹d ochron¹ wynikaj¹c¹ z prawa
cywilnego. Niew¹tpliwie, odpowiedzialnoæ karna niesie za sob¹ ryzyko sankcji w postaci rodków karnych i kar. Osoba wype³niaj¹ca znamiona okrelonego przestêpstwa jest wysoce zdeterminowana, aby tak surowych sankcji
unikn¹æ lub z³agodziæ ich skutki, co czêstokroæ doprowadza do ³amania przez
pracodawcê kolejnych norm karnych, np. poprzez korupcjê lub usi³owanie
zastraszenia pokrzywdzonego albo wiadków przestêpstwa.
48 M. Romañczuk-Gr¹cka, Mobbing w administracji publicznej. Wybrane zagadnienia kryminologiczne i prawnokarne, [w:] P.J. Suwaj, D. R. Kijowski (red.), Patologie w administracji
publicznej, Warszawa 2009, s. 474475.
49 G. Jêdrejek, Mobbing. rodki ochrony prawnej, Warszawa 2007, s. 120122.
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Wnioski
Podsumowuj¹c przedstawione rozwa¿ania nale¿y podkreliæ aktywnoæ
ustawodawcy w reagowaniu na niepo¿¹dane zjawiska wystêpuj¹ce w procesie wiadczenia pracy. Nie oznacza to, ¿e nie mo¿na zg³osiæ pod jego adresem
uwag krytycznych, zw³aszcza w aspekcie dotycz¹cym kodeksu pracy i rozwi¹zañ natury cywilnoprawnej.
Analiza poszczególnych rozwi¹zañ ustawowych pozwala na kilka konstatacji. Po pierwsze, nale¿y odnotowaæ, ¿e w wybranych przypadkach ustawodawca zdecydowa³ siê na ca³ociowe uregulowanie danej instytucji, gdy
w innych ograniczy³ siê do zaakcentowania problemu i odes³ania do przepisów pozakodeksowych. Sk³ania to do pytania o zasadnoæ i celowoæ tworzenia w prawie pracy autonomicznych regulacji prawnych. Przegl¹d przepisów
kodeksu pozwala na stwierdzenie, ¿e zjawisko mobbingu zosta³o przez ustawodawcê wyodrêbnione i uregulowane ca³ociowo. Zwa¿ywszy na to, i¿ mobbing mo¿e wywo³aæ u pracownika powa¿ne i czêsto nieodwracalne negatywne
skutki, rozwi¹zanie takie nale¿y zaaprobowaæ. W tym wypadku reglamentacja ustawowa jest usprawiedliwiona stopniem zagro¿enia dla osoby zatrudnionej. Analogiczny argument mo¿na wysun¹æ równie¿ odnonie do ochrony
dóbr osobistych i danych osobowych. W tym jednak wypadku dzia³ania ustawodawcy maj¹ wstrzemiêliwy charakter. Mimo postulatów przedstawicieli
nauki prawa pracy, jedynie w ograniczonym zakresie dostosowano wspomniane instytucje do potrzeb wynikaj¹cych z relacji zachodz¹cej miêdzy pracownikiem i pracodawc¹. Odes³anie do przepisów kodeksu cywilnego (w zakresie ochrony dóbr osobistych) i ustawy o ochronie danych osobowych
powoduje w praktyce orzeczniczej koniecznoæ dostosowania tych norm do
potrzeb wynikaj¹cych z realiów zatrudnienia pracowniczego. Stosowanie
przepisów pokrewnych, jednak ga³êziowo odmiennych, odbywa siê w sposób
odpowiedni, czyli z uwzglêdnieniem specyfiki danej wiêzi prawnej. Stosunek
pracy jest zobowi¹zaniem, w którym istotn¹ rolê pe³ni funkcja ochronna ukierunkowana na pracownika. Modyfikuje ona równie¿ ocenê przepisów dotycz¹cych ochrony dóbr osobistych i danych osobowych. Brak autonomicznej regulacji tych instytucji w prawie pracy skutkuje powstawaniem w¹tpliwoci przy
dokonywaniu wyk³adni i subsumcji prawa. Stan taki nie koresponduje z rol¹
informacyjn¹ i edukacyjn¹ przepisów prawa pracy. Przemiany nastêpuj¹ce na
rynku pracy, w szczególnoci dynamizacja wiadczenia pracy, ukierunkowanie dzia³añ pracownika i pracodawcy na osi¹gniêcie dodatniego efektu ekonomicznego, sprzyjaj¹ powstawaniu sytuacji niepo¿¹danych, w tym naruszaniu dóbr osobistych i danych osobowych pracownika. Tym bardziej
uzasadniony wydaje siê postulat wprowadzenia do obrotu prawnego dostosowanej do potrzeb prawa pracy regulacji dotycz¹cej ochrony danych osobowych i dóbr osobistych. Co do tych pierwszych wypada zaakcentowaæ powsta-
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wanie nowych, nieznanych wczeniej zjawisk, które powoduj¹ naruszenie
danych osobowych pracownika.
Odnonie do mobbingu nale¿y wskazaæ, ¿e ustawodawca wprawdzie zdefiniowa³ zjawisko i przewidzia³ roszczenia przys³uguj¹ce pracownikowi, jednak regulacja ta nie jest doskona³a, czego wyrazem jest liczne orzecznictwo
i krytyczne wypowiedzi przedstawicieli nauki prawa pracy. Nie oznacza to
jednak, ¿e zachodzi koniecznoæ dokonania gruntownych zmian ustawowych.
Charakterystyczne dla prawa pracy jest pos³ugiwanie siê elastycznymi pojêciami. St¹d nie budzi wiêkszych zastrze¿eñ stosowanie w definicji mobbingu
niedookrelonych i nieostrych pojêæ. W procesie stosowania przepisów prawa
pracy podkrela siê szczególn¹ rolê s¹dów w zakresie kszta³towania praktyki
orzeczniczej. W rezultacie nale¿y zg³osiæ jedynie postulat ujednolicenia wyk³adni znamion ustawowych mobbingu. Orzecznictwo s¹dów w tym zakresie
powinno korespondowaæ z pogl¹dami doktryny. Pilna potrzeba interwencji
ustawodawczej zachodzi natomiast w zakresie ujêcia procesowanego mobbingu. Ciê¿ar dowodowy spoczywaj¹cy na pracowniku w tej kategorii spraw jest
nie do pogodzenia z ochronn¹ funkcj¹ prawa pracy. Wystêpuj¹cy dysonans
jest pog³êbiony brakiem innych przepisów szczególnych w procedurze s¹dowej reguluj¹cej t¹ kategoriê spraw. Remedium mo¿e byæ zmiana rozk³adu
ciê¿aru dowodowego albo nowelizacja kodeksu postêpowania cywilnego. Do
dyspozycji pozostaj¹ ró¿ne rozwi¹zania. Wydaje siê, ¿e wystarczaj¹ce by³oby
wprowadzenie regu³y, i¿ w sprawach o mobbing s¹d jest obowi¹zany przeprowadzaæ postêpowanie dowodowe z urzêdu celem wyjanienia wszystkich okolicznoci istotnych dla rozstrzygniêcia. Uchylenie zasady kontradykcyjnoci
w tej kategorii spraw jest uzasadnione, je¿eli zwa¿yæ na jej istotê i skutki,
jakie stosowanie mobbingu mo¿e wywrzeæ na zdrowie psychiczne pracownika.

Summary
Legal protection of employees from pathology in the place of work
 selected problems
Key words: mobbing, sexual harassment, the employees rights, legal protection of employees.

The subject of the article is legal protection of employees from pathology
in the place of work. The authors of the article are comparing civil, labour
and criminal liability for mobbing practices, sexual harassment, and describe
criminal liability for offences involving the violation of the employees rights,
set forth in Articles 218-221 of the Penal Code.
In recent times above problems have been viewed by justice professionals, sociologists, lawyers, and general public to be a serious social and law
problem. In the article authors show this problem as seen from the perspective of the Labour Code, Civil Code, Penal Code, and criminology and put
forward proposals for changes in this matter.
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Zobowi¹zania pozytywne pañstwa w sferze
zakazu niewolnictwa i pracy przymusowej
Uwagi ogólne
Tytu³em wstêpu nale¿y zaznaczyæ, ¿e celem niniejszej pracy nie jest
wyczerpuj¹ca rekonstrukcja zobowi¹zañ pozytywnych pañstwa w sferze zakazu pracy przymusowej lub obowi¹zkowej w systemie Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka (EKPC). Jej celem jest próba wskazania kierunku,
w jakim  bior¹c pod uwagê istniej¹ce orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u
Praw Cz³owieka (ETPC)  mo¿e siê w przysz³oci rozwijaæ sfera zobowi¹zañ
pozytywnych pañstwa na gruncie art. 4 EKPC. Stosowne rozwa¿ania z ca³¹
pewnoci¹ warto rozpocz¹æ od przybli¿enia problematyki koncepcji zobowi¹zañ
pozytywnych pañstwa w systemie Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka.
Zakres zobowi¹zañ pozytywnych pañstwa ró¿ni siê w zale¿noci od prawa, którego dotyczy. W tym miejscu nale¿y wymieniæ kilka podstawowych
typów zobowi¹zañ pozytywnych sformu³owanych przez Trybuna³ w sferze
praw jednostki wyra¿onych w EKPC. Poni¿szy podzia³ nie ma charakteru
kompletnego i nie obejmuje wszystkich praw sformu³owanych w EKPC. Ma
jedynie orientacyjnie wskazaæ podstawowe rodzaje zobowi¹zañ pozytywnych
sformu³owanych przez ETPC w oparciu o prawa zawarte w Konwencji.
Trybuna³ najdok³adniej sformu³owa³ zakres obowi¹zków pozytywnych
pañstwa w odniesieniu do art. 2 i 3 EKPC. Ochrona prawa jednostki do ¿ycia
(art. 2) oraz zakaz tortur, nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania lub
karania (art. 3), realizowane w formie nak³adanych na pañstwa-strony obowi¹zków pozytywnych, zosta³y wyra¿one niezwykle precyzyjnie. Prawa te s¹
bowiem kluczowe i wyra¿aj¹ najbardziej fundamentalne wartoci ludzkiej
cywilizacji: absolutn¹ ochronê fizycznej i psychicznej integralnoci jednostki1.
Z tego powodu musz¹ byæ tak skonstruowane, by uwzglêdniaæ zobowi¹zania
1 J.P. Costa, The European Court of Human Rights: Consistency of its Case-Law and
Positive Obligations, Speech at Leiden University 30.5.2008, Netherlands Quarterly of Human
Rights 2008, vol. 26/3, s. 452453.
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pozytywne o charakterze legislacyjnym, materialnym, proceduralnym i instytucjonalnym2.
Dokonuj¹c niejako systematyki zobowi¹zañ pozytywnych w sferze poszczególnych praw wyra¿onych w Konwencji, trudno nie wspomnieæ o tych
wynikaj¹cych z art. 8 EKPC, tj. z prawa do poszanowania ¿ycia prywatnego
i rodzinnego, domu i korespondencji3. Zobowi¹zania pozytywne na³o¿one na
pañstwa-strony nale¿y zatem postrzegaæ w sposób niezwykle szeroki4, co
wynika z samego charakteru prawa do prywatnoci. ETPC nie wskazuje
granicy zobowi¹zañ pañstwa-strony, co mo¿e niekiedy powodowaæ trudnoci
w przewidzeniu przez pañstwa przysz³ego rozwoju obowi¹zków pozytywnych
w tym zakresie. Wymagaj¹ one jednak zabezpieczenia obowi¹zkami o charakterze proceduralnym. Trybuna³ wielokrotnie podkrela³, ¿e chocia¿ art. 8
nie zawiera wyranych wymogów proceduralnych, proces prowadz¹cy do
podjêcia decyzji przez odpowiedni organ musi byæ rzetelny i zapewniaæ odpowiednie poszanowanie interesów chronionych w tym artykule5. Koniecznoæ
zapewnienie przez pañstwo realizacji obowi¹zków proceduralnych s³u¿¹cych
zapewnieniu odpowiedniego poszanowania ¿ycia prywatnego podkrela równie¿ wyrok w sprawie Tysi¹c przeciwko Polsce6.
Nieco inny charakter maj¹ zobowi¹zania dotycz¹ce art. 5 i 6 Konwencji,
wynikaj¹ce z prawa do wolnoci i bezpieczeñstwa osobistego (art. 5) oraz
prawa do s³usznego procesu (art. 6), które z samej swej natury s¹ pozytywne,
a ponadto w swej literalnej treci formu³uj¹ szereg zobowi¹zañ pozytywnych.
Art. 5 konkretyzuje obowi¹zki o charakterze proceduralnym w ust. 25, za
art. 6 dokonuje tego w ust. 2 i 3. Oczywicie skuteczna realizacja tych
zobowi¹zañ proceduralnych wymaga podjêcia przez pañstwo odpowiednich
dzia³añ legislacyjnych i instytucjonalnych.
Podejmuj¹c próbê stworzenia kategorii zobowi¹zañ pozytywnych w sferze praw wyra¿onych w EKPC, nale¿y wspomnieæ te¿ o zobowi¹zaniach wyra¿onych w wolnociach: myli, sumienia, religii i przekonañ, ekspresji oraz
zgromadzeñ i zrzeszania siê. W tym zakresie Trybuna³ bardzo niechêtnie
2 Szerzej na temat charakteru zobowi¹zañ pozytywnych w sferze prawa do ¿ycia zob.:
J. Czepek, States Positive Obligations under Article 2 of the ECHR. Part 1  Material Obligations, [w:] J. Czepek (ed.), Selected Problems of the European Protection of Human Rights,
Olsztyn 2011; idem, States Positive Obligations under Article 2 of the ECHR. Part 2  Procedural
Obligations, [w:] S. O¿óg (ed.), Modern Challenges of Human Rights Protection, Olsztyn 2011.
3 Zob. szerz. J. Czepek, Szczególny charakter art. 8 EKPC w teorii zobowi¹zañ pozytywnych pañstwa-strony, [w:] C. Mik, K. Ga³ka (red.), Miêdzy wyk³adni¹ a tworzeniem prawa.
Refleksje na tle orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka i miêdzynarodowych
trybuna³ów karnych, Toruñ 2011.
4 J.P. Costa, op.cit., s. 453.
5 Wyrok ETPC z dnia 25 stycznia 2000 r. w sprawie Ignaccolo-Zenide przeciwko Rumunii,
skarga nr 31679/96, p. 94 i nast.; zob. tak¿e wyrok ETPC z dnia 8 lipca 1987 r. w sprawie W.
przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 9749/82, p. 62.
6 Wyrok ETPC z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie Tysi¹c przeciwko Polsce, skarga
nr 5410/03, p. 128129.
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stwierdza istnienie obowi¹zków pozytywnych, co nale¿y t³umaczyæ delikatnym charakterem wspomnianych wolnoci. Trybuna³ podkrela jednak
(zw³aszcza w odniesieniu do wolnoci religii) koniecznoæ zapewnienia przez
pañstwo pluralizmu i umo¿liwienie funkcjonowania grup religijnych o czêsto
przeciwstawnych pogl¹dach7. Trybuna³ nie ma obowi¹zku rozwijania ogólnej
teorii obowi¹zków pozytywnych, które mog¹ wynikaæ z Konwencji8, co podkrela delikatnych charakter wolnoci z art. 9, 10 i 11 i zobowi¹zuje ETPC do
indywidualnego traktowania ka¿dej sprawy.
W tym miejscu nale¿y zadaæ pytanie o umiejscowienie zobowi¹zañ pozytywnych wynikaj¹cych z art. 4 Konwencji. To pytanie doæ d³ugo pozostawa³o
bez odpowiedzi, bowiem problematyka zobowi¹zañ pozytywnych w sferze art.
4 zosta³a podjêta przez ETPC dopiero w wyrokach w sprawach Siliadin
przeciwko Francji z 2005 r. oraz w sprawie Rantsev przeciwko Cyprowi i Rosji
z 2010 r. Jedynie na podstawie tych dwóch orzeczeñ mo¿na podj¹æ próbê
rekonstrukcji zobowi¹zañ pozytywnych pañstwa w sferze art. 4. Znamienny
jest równie¿ fakt, ¿e zarzut naruszenia zakazu niewolnictwa, pracy przymusowej lub obowi¹zkowej by³ niezwykle rzadko podnoszony przed ETPC.
Dla lepszego zrozumienia zobowi¹zañ pozytywnych wynikaj¹cych z art. 4
EKPC, warto przyjrzeæ siê konstrukcji zakazu niewolnictwa i pracy przymusowej w systemie Konwencji.

Zakaz niewolnictwa, poddañstwa oraz pracy przymusowej
lub obowi¹zkowej
Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej lub obowi¹zkowej w systemie
EKPC zosta³ sformu³owany w art. 49. Takie umiejscowienie obok prawa do
¿ycia (art. 2) i zakazu tortur (art. 3) podkrela jego rangê. Wskazuje to
7 Zob. wyroki ETPC z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie Serif przeciwko Grecji, skarga
nr 38178/97, p. 53; z dnia 25 maja 1993 r. w sprawie Kokkinakis przeciwko Grecji, skarga
nr 14307/88, p. 31.
8 Wyrok ETPC z dnia 21 czerwca 1988 r. w sprawie Platform Ärzte für das Leben przeciwko Austrii, skarga nr 10126/82, p. 31.
9 Art. 4 Konwencji stanowi:
1. Nikt nie bêdzie trzymany w niewoli lub w poddañstwie.
2. Nikt nie bêdzie zmuszony do wiadczenia pracy przymusowej lub obowi¹zkowej.
3. W rozumieniu tego artyku³u pojêcie praca przymusowa lub obowi¹zkowa nie obejmuje:
a) jakiejkolwiek pracy, wymaganej zwykle w ramach zwyk³ego wykonywania kary pozbawienia
wolnoci orzeczonej zgodnie z postanowieniami art. 5 niniejszej Konwencji lub w okresie
warunkowego zwolnienia;
b) jakiejkolwiek s³u¿by o charakterze wojskowym b¹d s³u¿by wymaganej zamiast obowi¹zkowej s³u¿by wojskowej w tych krajach, które uznaj¹ odmowê s³u¿by wojskowej ze wzglêdu na
przekonania;
c) jakichkolwiek wiadczeñ wymaganych w stanach nadzwyczajnych lub klêsk zagra¿aj¹cych
¿yciu lub dobru spo³eczeñstwa;
d) jakiejkolwiek pracy lub wiadczeñ, które stanowi¹ czêæ zwyk³ych obowi¹zków obywatelskich.
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w sposób jasny na fundamentalny charakter zakazu niewolnictwa i pracy
przymusowej, co podkrela sam Trybuna³, zwracaj¹c uwagê, ¿e art. 4 razem
z art. 2 i 3 EKPC chroni¹ najbardziej fundamentalne wartoci spo³eczeñstw
demokratycznych tworz¹cych Radê Europy10.
Zdaniem K. £asaka zarówno twórcy Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka, jak i Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka (PDPC) pragnêli nawi¹zaæ w treci tych dokumentów do przedwojennych aktów prawnych dotycz¹cych zakazu niewolnictwa, takich jak Konwencja o zakazie niewolnictwa
z 1926 r. czy Konwencja dotycz¹ca pracy przymusowej lub obowi¹zkowej
z 1930 r.11 Obecnie w pañstwach-stronach EKPC klasyczne formy niewolnictwa przesz³y do historii. St¹d tak istotne jest dostrzeganie nowych form
niewolnictwa czy pracy przymusowej i w tym zakresie kluczowe jest zastosowanie wobec art. 4 wyk³adni dynamicznej (living instrument), jak sta³o siê to
w wyroku w sprawie Van der Mussele przeciwko Belgii. Trybuna³ wówczas
podkreli³, ¿e dokonuj¹c interpretacji art. 4 trzeba mieæ na uwadze fakt, ¿e
Konwencja stanowi ¿ywy instrument, który nale¿y odczytywaæ w wietle
pojêæ aktualnie dominuj¹cych w spo³eczeñstwie demokratycznym12. Z tego
powodu, aby móc zapewniæ pe³niejsz¹ ochronê jednostki przed naruszeniem
art. 4, w odniesieniu do nowych form niewolnictwa, pracy przymusowej lub
obowi¹zkowej (np. wyzysk seksualny, handel ludmi) ETPC bardzo czêsto
odwo³uje siê do Konwencji Rady Europy13, standardów uniwersalnej ochrony
praw cz³owieka 14 czy standardów Miêdzynarodowej Organizacji Pracy
(MOP)15.
Konwencja podejmuje problematykê niewoli i poddañstwa (ust. 1) oddzielnie od kwestii pracy przymusowej lub obowi¹zkowej (ust. 2 i 3). Takie
rozdzielenie jest spowodowane ró¿nic¹ w charakterze tych pojêæ. Jak podkrelaj¹ P. van Dijk i G. van Hoof, niewola zak³ada, ¿e dana osoba znajduje siê
ca³kowicie w zakresie prawnej w³asnoci innej osoby, z kolei poddañstwo
odnosi siê do s³abszych form ograniczenia i dotyczy ogó³u warunków pracy
10 Wyrok ETPC z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie Siliadin przeciwko Francji, skarga
nr 73316/01, p. 82.
11 K. £asak, Zakres zakazu pracy przymusowej w Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka
i Podstawowych Wolnoci, Gdañskie Studia Prawnicze, t. XIV, 2005, s. 503.
12 Wyrok ETPC z dnia 23 listopada 1983 r. w sprawie Van der Mussele przeciwko Belgii,
skarga nr 8919/80, p. 32.
13 Np. Konwencja Rady Europy o przeciwdzia³aniu handlowi ludmi z 16 maja 2005 r.
14 Zob. Protokó³ o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu handlu ludmi, w szczególnoci
kobietami i dzieæmi do Konwencji ONZ o zorganizowanej przestêpczoci miêdzynarodowej z 15
listopada 2000 r.; w odniesieniu do ochrony dzieci nale¿y wspomnieæ o Konwencji Praw Dziecka
z 20 listopada 1989 r. oraz Protokole Fakultatywnym do KPD w sprawie handlu dzieæmi,
dzieciêcej prostytucji i dzieciêcej pornografii z 25 maja 2000 r. Zob. tak¿e Uzupe³niaj¹c¹ Konwencjê w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbli¿onych do niewolnictwa z 7 wrzenia 1956 r.
15 Np. Konwencja MOP nr 105 z 1966 r.; Konwencja MOP nr 29 z 1930 r.
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i obowi¹zku pracy lub dostarczania us³ug, od których osoba nie mo¿e uciec
ani nie mo¿e zmieniæ ich warunków. Z kolei praca przymusowa lub obowi¹zkowa nie odnosi siê do ca³ociowej sytuacji jednostki, lecz wy³¹cznie do niedobrowolnego charakteru pracy i us³ug przez ni¹ wiadczonych. W tym przypadku praca lub us³ugi najczêciej maj¹ charakter tymczasowy16.
W tym miejscu warto powiêciæ nieco wiêcej uwagi ka¿demu z pojêæ
zastosowanych w art. 4. Okrelaj¹c, czym jest niewolnictwo, ETPC odwo³a³
siê do Konwencji z 1926, stanowi¹cej, ¿e niewolnictwo jest stanem czy po³o¿eniem jednostki, wzglêdem której stosowane jest postêpowanie w ca³oci lub
czêci wynikaj¹ce z prawa w³asnoci17 . Pojêcie poddañstwa, oprócz wykonania okrelonych pos³ug na rzecz innej osoby, obejmuje obowi¹zek zamieszkania poddanego na terenie posiad³oci tej osoby bez mo¿liwoci zmiany tej
sytuacji18 . Do poddañstwa ETPC odniós³ siê tak¿e w sprawie Siliadin przeciwko Francji, stwierdzaj¹c, ¿e skar¿¹ca, która by³a w owym czasie nieletnia
i wykonywa³a pracê przymusow¹ na korzyæ pañstwa B. (u których równie¿
mieszka³a), jak te¿ nie mia³a mo¿liwoci zmiany swojej sytuacji ani nie otrzymywa³a wynagrodzenia, znajdowa³a siê w sytuacji poddañstwa19.
Odnosz¹c siê do handlu ludmi, ETPC nie zakwalifikowa³ tej dzia³alnoci
jako poddañstwa ani niewolnictwa, lecz wskaza³, ¿e handel ludmi zagra¿a
godnoci cz³owieka oraz podstawowym wolnociom jego ofiar i nie mo¿e byæ
uznany za zgodny z demokratycznym spo³eczeñstwem i wartociami wyra¿onymi w EKPC. Bior¹c pod uwagê koniecznoæ interpretacji Konwencji
w wietle warunków dnia dzisiejszego, Trybuna³ nie widzi potrzeby ustalania, czy takie traktowanie stanowi niewolnictwo, poddañstwo czy pracê przymusow¹ b¹d obowi¹zkow¹. Handel ludmi, tak jak go okrela art. 3a protoko³u z Palermo oraz art. 4a Konwencji Rady Europy z 2005 r., nie mieci siê
w zakresie art. 4 EKPC20 .
W odniesieniu do kwestii pracy przymusowej lub obowi¹zkowej Trybuna³
zaj¹³ istotne stanowisko w orzeczeniu w sprawie Van der Mussele przeciwko
Belgii. Zbada³ w niej sprawê aplikanta adwokackiego, który twierdzi³, ¿e
na³o¿ony nañ obowi¹zek prowadzenia obrony stanowi pracê przymusow¹
lub obowi¹zkow¹ w rozumieniu art. 4 Konwencji. Trybuna³ zauwa¿y³, ¿e art. 4
nie definiuje tego pojêcia. Nie ma równie¿ ¿adnych wskazówek w pracach
przygotowawczych Konwencji. W tym zakresie ETPC odwo³uje siê do Kon16 P. van Dijk, G.J.H. van Hoof, Theory and Practice of the European Convention on
Human Rights, Deventer  Boston 1990, s. 242.
17 Zob. art. 1 Konwencji w sprawie niewolnictwa z 26 wrzenia 1926 r.; a tak¿e wyrok
ETPC w sprawie Siliadin przeciwko Francji, p. 122.
18 Decyzja EKmPC z dnia 5 lipca 1979 r. w sprawie Van Droogenbroeck przeciwko Belgii,
skarga nr 7906/77, p. 59.
19 Zob. wyrok ETPC w sprawie Siliadin przeciwko Francji, p. 123129.
20 Wyrok ETPC z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie Rantsev przeciwko Cyprowi i Rosji,
skarga nr 25965/04, p. 282.
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wencji MOP nr 29 z 1930 r. dotycz¹cej pracy przymusowej lub obowi¹zkowej,
a szczególnie do jej art. 2, który definiuje pracê przymusow¹ lub obowi¹zkow¹ jako wszelk¹ pracê lub us³ugi wymagane od jakiej osoby pod grob¹
jakiejkolwiek kary i do których dana osoba nie zg³osi³a siê dobrowolnie.
G³ównym celem tej Konwencji by³o zapobie¿enie wyzyskowi w pracy w koloniach. Konwencja ta zosta³a uzupe³niona przez Konwencjê MOP nr 105
z 1957 r.21 Komisja wyrazi³a zdanie, ¿e aby mo¿na by³o mówiæ o pracy
przymusowej lub obowi¹zkowej, musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie dwa warunki.
Praca musi byæ wykonywana wbrew woli jednostki. Obowi¹zek jej wykonania
musi byæ niesprawiedliwy (unjust) lub przyt³aczaj¹cy (oppressive) albo jej
wykonywanie musi stanowiæ niepotrzebne cierpienie (avoidable hardship)22.
Organy strasburskie czêsto podejmowa³y problematykê pracy przymusowej lub obowi¹zkowej w kontekcie obowi¹zku udzielenia przez prawnika
pomocy prawnej23. W tym zakresie w orzeczeniu Van der Mussele ETPC
uzna³, ¿e nie dosz³o do naruszenia art. 4, a obowi¹zek zapewnienia przez
pañstwo pomocy prawnej nie by³ kluczowy, bowiem pomoc zapewnia³a organizacja zawodowa zrzeszaj¹ca adwokatów. Taki obowi¹zek spoczywaj¹cy na
skar¿¹cym wydaje siê tylko podkrelaæ, ¿e stanowi³ czêæ jego normalnej
pracy zawodowej i tym samym nie wyczerpywa³ znamion pracy przymusowej
lub obowi¹zkowej24.
Obowi¹zki obywatelskie, o których wspomina art. 4 ust. 3d, musz¹ byæ
nak³adane w stopniu równym na kobiety i mê¿czyzn, gdy¿ w przeciwnym
razie mog¹ rodziæ podejrzenia o naruszenie przez pañstwo art. 4. W orzeczeniu Karlheinz Schmidt przeciwko Niemcom ETPC podkreli³, ¿e odnosz¹cy
siê tylko mê¿czyzn obowi¹zek s³u¿by w stra¿y po¿arnej stanowi naruszenie
art. 14 w po³¹czeniu z art. 4 ust 3 d25. Koniecznoæ równego traktowania
kobiet i mê¿czyzn pojawi³a siê w orzecznictwie ETPC równie¿ w kontekcie
wykonywania obowi¹zków ³awnika w sprawie Zarb Adami przeciwko Malcie.
Skar¿¹cy zwróci³ uwagê na znaczne ró¿nice w nak³adaniu przez pañstwo
obowi¹zków ³awnika na kobiety i mê¿czyzn. Trybuna³ wprawdzie przypomnia³,
¿e sama statystyka nie wystarcza do ujawnienia praktyki, któr¹ mo¿na by
kwalifikowaæ jako dyskryminacyjn¹26, lecz przyzna³, ¿e w 1997 r. liczba mê¿21
22
23

Zob. wyrok ETPC w sprawie Van der Mussele przeciwko Belgii, p. 32.
Ibidem, p. 37.
Zob. wyrok ETPC w sprawie Van der Mussele przeciwko Belgii, p. 34, a tak¿e decyzjê
EKmPC z dnia 11 grudnia 1976 r. w sprawie X. i Y. przeciwko Niemcom, skarga nr 7641/76,
p. 224.
24 Wyrok ETPC w sprawie Van der Mussele przeciwko Belgii, p. 3341; zob. tak¿e P. van Dijk,
G.J.H. van Hoof, op. cit., s. 246.
25 Wyrok ETPC z dnia 18 lipca 1994 r. w sprawie Karlheinz Schmidt przeciwko Niemcom,
skarga nr 13580/88, p. 2829.
26 Wyrok ETPC z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie Zarb Adami przeciwko Malcie,
skarga nr 17209/02, p. 76.
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czyzn wpisanych na listê ³awników by³a trzykrotnie wy¿sza od liczby kobiet.
W omawianej sprawie ETPC nie znalaz³ ¿adnego wa¿nego argumentu dla
uzasadnienia czêstszego powo³ywania na ³awników mê¿czyzn ni¿ kobiet. Nic
nie wskazywa³o na to, by kierowano siê prawowitym celem oraz ¿e zachodzi³
rozs¹dny stosunek proporcjonalnoci miêdzy u¿ytymi rodkami a celem, do
którego realizacji d¹¿y³o pañstwo. W konsekwencji ETPC stwierdzi³ naruszenie art. 14 odczytywanego ³¹cznie z art. 4 ust. 3d Konwencji27.

Obowi¹zki pozytywne w sferze art. 4 EKPC sformu³owane
w orzeczeniu Siliadin przeciwko Francji
W³aciwie orzeczenie Siliadin przeciwko Francji by³o pierwszym, w którym Trybuna³ w sposób jasny rozpocz¹³ formu³owanie obowi¹zków pozytywnych pañstwa wynikaj¹cych z art. 4. Sprawa dotyczy³a m³odej obywatelki
Togo, która za zgod¹ rodziców zosta³a przekazana D.  obywatelowi francuskiemu pochodz¹cemu równie¿ z Togo. Uzgodniono, ¿e dziewczynka, pomagaj¹c w domu D., odpracuje koszty biletu lotniczego, on za zapewni jej edukacjê i ureguluje kwestie prawne zwi¹zane z jej pobytem we Francji.
Z up³ywem czasu jej pobyt pozostawa³ nielegalny, za obietnice zapewnienia
edukacji pozostawa³y niespe³nione. Nastêpnie dziewczyna zosta³a przekazana ma³¿eñstwu B., gdzie mieszka³a i ciê¿ko pracowa³a bez wynagrodzenia,
nie mog¹c samodzielnie opuszczaæ domu. Zosta³a tak¿e pozbawiona swych
dokumentów, za jej pobyt we Francji mia³ w dalszym ci¹gu nielegalny charakter.
Trybuna³ uzna³, ¿e wymagano od skar¿¹cej wiadczenia pracy przymusowej28. Ponadto rozpatrzy³ sytuacjê skar¿¹cej z perspektywy zakazu poddañstwa, podkrelaj¹c, i¿ pojêcie poddañstwa pozostaje w zwi¹zku z pojêciem
niewolnictwa i przejawia siê w obowi¹zku wiadczenia us³ug pod przymusem. Trybuna³ uzna³, ¿e skar¿¹ca by³a przetrzymywana w warunkach poddañstwa29. Odnosz¹c siê do zobowi¹zañ pozytywnych pañstwa przychyli³ siê
do interpretacji skar¿¹cej, która podnosi³a, ¿e art. 4 odczytywany ³¹cznie
z art. 1 EKPC tworzy pozytywny obowi¹zek stworzenia odpowiednich przepisów prawa karnego maj¹cych na celu zapobieganie i skuteczne karanie
sprawców naruszeñ. Z powodu braku wczeniejszego orzecznictwa ETPC
w zakresie art. 4 odniesiono siê do orzecznictwa w sprawach z zakresu art. 2,
3 i 8 Konwencji. Trybuna³ wielokrotnie podkrela³, ¿e przewiduj¹ one po
27
28
29

Ibidem, p. 8283.
Wyrok ETPC w sprawie Siliadin przeciwko Francji, p. 109120.
Ibidem, p. 123129; zob. tak¿e T. Jasudowicz, Zakaz niewolnictwa i poddañstwa oraz
pracy przymusowej lub obowi¹zkowej, [w:] B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak,
M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa cz³owieka i ich ochrona, Toruñ 2010, s. 310.
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stronie pañstwa istnienie obowi¹zków pozytywnych o charakterze legislacyjnym i proceduralnym30.
W odniesieniu do obowi¹zku legislacyjnego Trybuna³ podkreli³, ¿e niedopuszczalne jest, aby poszanowania art. 4 EKPC by³o ograniczone tylko do
bezporednich dzia³añ w³adz. Uzna³ tym samym, ¿e istnieje koniecznoæ
przyjêcia odpowiednich przepisów prawa karnego, które nak³adaj¹ sankcje
za praktyki unormowane w art. 4 oraz koniecznoæ praktycznego ich stosowania. W tym zakresie ETPC porówna³ ten obowi¹zek do analogicznego,
wynikaj¹cego z art. 3 Konwencji31. Stwierdzi³ te¿ (a dokona³ tego po raz
pierwszy w odniesieniu do art. 4), ¿e art. 4 wyra¿a jedn¹ z najbardziej
fundamentalnych wartoci demokratycznych spo³eczeñstw. Ponadto, zgodnie
z obecnymi normami i trendami na tym polu, zobowi¹zania pozytywne, jakie
ci¹¿¹ na pañstwach cz³onkowskich z mocy art. 4 Konwencji, wymagaj¹ penalizacji i skutecznego zaskar¿enia wszelkich czynów maj¹cych na celu utrzymanie osoby w tego rodzaju sytuacji32.

Rozwój zobowi¹zañ pozytywnych wynikaj¹cych
z art. 4 EKPC na podstawie orzeczenia
Rantsev przeciwko Cyprowi i Rosji
Pomimo niezwykle wa¿nego wk³adu wyroku Siliadin w rozwój teorii
zobowi¹zañ pozytywnych pañstwa w sferze zakazu niewolnictwa, poddañstwa, pracy przymusowej lub obowi¹zkowej, zakres oraz charakter tych zobowi¹zañ nie zosta³y do koñca okrelone. Jako ¿e zarzut naruszenia art. 4
EKPC jest doæ rzadko podnoszony przed Trybuna³em, nale¿a³o czekaæ na
kolejne wyroki, które doprecyzowa³yby zakres zobowi¹zañ pozytywnych.
Wiêkszoæ w¹tpliwoci zosta³a rozwiana w 2010 r. po orzeczeniu w sprawie Ranstsev przeciwko Cyprowi i Rosji. Sprawa ta dotyczy³a mierci m³odej
obywatelki rosyjskiej, która próbowa³a uciec z cypryjskiego kabaretu. Trybuna³ podkreli³, ¿e powa¿na natura zarzutu handlu ludmi rodzi problemy na
podstawie art. 2, 3, 4 i 5 Konwencji. Ponadto rosn¹ca wiadomoæ tego
problemu oraz koniecznoæ podejmowania dzia³añ w zakresie zwalczania zjawiska handlu ludmi zosta³a podkrelona poprzez przyjêcie rodków o charakterze miêdzynarodowym oraz krajowym33.
Trybuna³ zwróci³ uwagê, ¿e brak unormowania zakazu handlu ludmi
w Konwencji nie jest przypadkowy. EKPC zosta³a bowiem zainspirowana
Powszechn¹ Deklaracj¹ Praw Cz³owieka z 1948 r., która w swoim tekcie
30
31
32
33

Wyrok ETPC w sprawie Siliadin przeciwko Francji, p. 65 i n.
Ibidem, p. 89.
Ibidem, p. 112.
Wyrok ETPC w sprawie Rantsev przeciwko Cyprowi i Rosji, p. 199.
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o tym nie wspomina. PDPC zakazuje niewolnictwa i handlu niewolnikami
we wszelkich ich formach, jednak okrelaj¹c zakres art. 4, nale¿y mieæ na
uwadze fakt, ¿e Konwencja stanowi ¿ywy instrument i powinna byæ interpretowana w wietle warunków dnia dzisiejszego. Stale zwiêkszaj¹ce siê standardy w dziedzinie ochrony praw cz³owieka wymagaj¹ wiêkszej stanowczoci
w ustalaniu naruszeñ w odniesieniu do podstawowych wartoci spo³eczeñstw
demokratycznych34. Powy¿sze stanowisko ETPC podkrela wyranie sprzeciw i koniecznoæ szczególnego piêtnowania handlu ludmi.
Zadaniem Trybuna³u spektrum ochrony wyra¿onej w prawie krajowym
winno zapewniæ praktyczn¹ i skuteczn¹ ochronê praw ofiar lub potencjalnych ofiar handlu ludmi. Ponadto, oprócz rodków prawa karnego maj¹cych
na celu ukaranie sprawców naruszeñ, art. 4 nak³ada na pañstwa obowi¹zek
przyjêcia skutecznych rodków prawnych reguluj¹cych dzia³alnoæ, która
czêsto s³u¿y jako przykrywka dla rzeczywistego handlu ludmi35. W ten
sposób ETPC podkreli³ koniecznoæ spe³nienia obowi¹zku legislacyjnego
pañstwa, za w odniesieniu do obowi¹zków proceduralnych przywo³a³ swe
wczeniejsze orzeczenie w sprawie Siliadin, w którym stwierdzi³, ¿e art. 4
zawiera obowi¹zek pozytywny, polegaj¹cy na penalizowaniu i zaskar¿aniu
ka¿dego dzia³ania maj¹cego na celu przetrzymywanie jednostki w sytuacji
niewolnictwa, poddañstwa czy pracy przymusowej lub obowi¹zkowej. W tym
zakresie pañstwa s¹ zobowi¹zane do przyjêcia prawnych i administracyjnych
struktur wprowadzaj¹cych zakaz handlu ludmi i zapewniaj¹cych odpowiednie karanie tych, którzy ten zakaz ³ami¹36.
Art. 4 EKPC nak³ada na pañstwa obowi¹zek podjêcia rodków operacyjnych maj¹cych na celu ochronê ofiar lub potencjalnych ofiar handlu ludmi.
W tym zakresie ETPC odwo³a³ siê do analogicznych obowi¹zków pozytywnych sformu³owanych w odniesieniu do art. 2 i 3 Konwencji oraz do orzeczenia Osman37. Aby wyst¹pi³ pozytywny obowi¹zek podjêcia przez pañstwo
konkretnych rodków operacyjnych w okolicznociach konkretnej sprawy, nale¿y wykazaæ, ¿e w³adze pañstwowe wiedzia³y albo powinny by³y wiedzieæ
o okolicznociach daj¹cych uzasadnione podejrzenie, ¿e jednostka jest albo
by³a nara¿ona na bycie przedmiotem wyzysku b¹d handlu ludmi w znaczeniu art. 3a Protoko³u z Palermo oraz art. 4a Konwencji o przeciwdzia³aniu
handlowi ludmi38. Trybuna³ podkrela jednak, ¿e powy¿szy obowi¹zek pozytywny posiada pewne jasno wytyczone granice.

34
35
36
37

Ibidem, p. 277.
Ibidem, p. 284.
Ibidem, p. 285.
Zob. wyrok ETPC z dnia 28 padziernika 1998 r. w sprawie Osman przeciwko Z.K.,
skarga nr 23452/94, p. 115.
38 Wyrok ETPC w sprawie Rantsev przeciwko Cyprowi i Rosji, p. 286.
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Kieruj¹c siê swym orzeczeniem w sprawie Osman, ETPC zwróci³ uwagê,
¿e obowi¹zek podjêcia operacyjnych rodków musi byæ interpretowany
w sposób, który nie nak³ada na pañstwo niemo¿liwego lub nieproporcjonalnego ciê¿aru39. Podobnie jak art. 2 i 3, art. 4 zawiera proceduralny obowi¹zek
przeprowadzenia ledztwa w sytuacjach potencjalnego handlu ludmi. Wymóg ledztwa nie mo¿e zale¿eæ od skargi ze strony ofiary lub jej najbli¿szych.
Kiedy taka dzia³alnoæ zwróci uwagê w³adz, winny one podj¹æ stosowne
czynnoci z w³asnej inicjatywy. Aby ledztwo by³o skuteczne, musi byæ niezale¿ne od osób podejrzanych w zwi¹zku ze spraw¹, jak równie¿ prowadziæ do
identyfikacji i ukarania osób odpowiedzialnych. Jest to obowi¹zek podjêcia
odpowiednich rodków, nie rezultatu. Ofiara lub jej najbli¿sza rodzina powinna te¿ mieæ mo¿liwoæ udzia³u w postêpowaniu tak, aby móc chroniæ w³asne
interesy40.

Podsumowanie
Jak wyranie wskazuje orzeczenie Rantsev przeciwko Cyprowi i Rosji,
interpretacja zobowi¹zañ pozytywnych z art. 4 jest analogiczna do tej dotycz¹cej art. 2 i 3 EKPC. Takie rozwi¹zanie wydaje siê uzasadnione, gdy¿
zakaz niewolnictwa, pracy przymusowej lub obowi¹zkowej, podobnie jak prawo do ¿ycia i zakaz tortur stanowi¹ prawa niederogowane na podstawie art.
15 EKPC. Ponadto Trybuna³ ju¿ w orzeczeniu Siliadin zasugerowa³ tak¹
interpretacje obowi¹zków pozytywnych, podkrelaj¹c, ¿e art. 4 razem z art. 2
i 3 EKPC chroni najbardziej fundamentalne wartoci spo³eczeñstw demokratycznych tworz¹cych Radê Europy41.
Warto dodaæ, ¿e konstrukcjê obowi¹zków pozytywnych w sferze art. 2 i 3
Konwencji nale¿y uznaæ za najdok³adniejsz¹ i najpe³niejsz¹ sporód pozosta³ych praw pierwszej generacji. Obejmuje ona obowi¹zki materialne i legislacyjne, które s¹ wsparte mechanizmami proceduralnymi (np. obowi¹zek przeprowadzenia skutecznego oficjalnego ledztwa) i instytucjonalnymi. Taka
konstrukcja struktury obowi¹zków pozytywnych zapewnia dok³adn¹ ochronê
praw chronionych, a nie ulega w¹tpliwoci, ¿e chodzi o najbardziej fundamentalne wartoci spo³eczeñstw demokratycznych. Mo¿na wiêc domniemywaæ, ¿e Trybuna³ bêdzie w przysz³oci rozszerza³ konstrukcjê zobowi¹zañ
pozytywnych w odniesieniu do zakazu niewolnictwa, pracy przymusowej lub
obowi¹zkowej w sposób, w jaki dokona³ tego w odniesieniu do prawa do ¿ycia
i zakazu tortur. Zastosowanie tego rodzaju konstrukcji zobowi¹zañ pozytyw39
40
41

Ibidem, p. 287.
Ibidem, p. 288.
Wyrok ETPC w sprawie Siliadin przeciwko Francji, p. 82.
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nych pañstwa w sposób oczywisty podkrela rangê i istotê art. 4 Konwencji,
co z pewnoci¹ zagwarantuje lepszy i pe³niejszy zakres ochrony tego prawa.
Obecny stan orzecznictwa strasburskiego pozostawia pewne domys³y co
do przysz³ego kszta³tu obowi¹zków pozytywnych wynikaj¹cych z art. 4. Dostrzegalna jest pewna tendencja, np. rozwój obowi¹zków proceduralnych
w sferze art. 4, analogicznych do art. 2 i 3. Pojawiaj¹ siê jednak pewne
pytania, np. dotycz¹ce prawa osób najbli¿szych ofierze naruszeñ do udzia³u
w postêpowaniu. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e w najbli¿szym czasie Trybuna³
rozwieje wszelkie w¹tpliwoci w tym zakresie.

Summary
States positive obligations concerning prohibition of slavery
and compulsory labour
Key words: article 4 of the Convention, positive state obligations, Siliadin v France, Rantsev
v Cyprus and Russia, prohibition of slavery, servitude forced or compulsory labor.

The main aim of this paper is to present the development of positive
obligations under article 4 of the ECHR. The prohibition of slavery, servitude, forced and compulsory labour doesnt come up very often in Courts caselaw. This is the reason, why positive obligations in the sphere of art. 4
werent developed properly. The Siliadin case was the first one in which the
Court discovered positive obligations under art. 4 of the ECHR.
The purpose of this article is to present the development of the positive
obligations theory within article 4. In Siliadin case and later in Rantsev
case, the Court developed positive obligations similar to those under art. 2
and 3 of the ECHR. This type of construction of positive obligations guarantees full and effective protection of these rights.
The Rantsev case clarifies the character of positive obligations under
article 4. It also presents the necessity of imposing on States legislative and
procedural obligations within art. 4 (such as obligation to put in place legal
or regulatory framework or the positive obligation to penalise and prosecute
effectively any act aimed at maintaining a person in a situation of slavery,
servitude or forced or compulsory labour).
The idea of this paper is to present the development in this sphere
under the Courts case-law.
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Dopuszczalnoæ kontroli osobistej pracownika
a obowi¹zek dba³oci o dobro zak³adu pracy
Wstêp
Kontrola jest nieod³¹czn¹ czêci¹ zarz¹dzania zak³adem pracy, zasobami
ludzkimi czy organizacj¹ pracy. Niew¹tpliwie stanowi ona uprawnienie pracodawcy, który mo¿e sprawdzaæ wykonan¹ pracê przez podleg³ych mu pracowników, weryfikowaæ osi¹gniêcie za³o¿onych celów, a nawet motywowaæ do
jeszcze lepszych rezultatów pracy i dyscyplinowaæ w tym zakresie pracowników. W g³ównej mierze pierwszym kryterium przeprowadzonej kontroli powinna byæ ochrona interesu (dobra) zak³adu pracy, czyli dba³oæ o wszelkie
dobra materialne, a nawet niematerialne. Mo¿na stwierdziæ, ¿e jedn¹ z podstawowych funkcji kontrolnych jest pozyskanie informacji o funkcjonowaniu
zak³adu pracy, informacji dotycz¹cej efektywnoci zatrudnionych pracowników, a tym samym sprawdzenie, czy dotychczasowa organizacja procesu pracy jest w³aciwa. Odpowiednio przeprowadzona kontrola pozwoli pracodawcy
oraz kierownictwu na podjêcie adekwatnych kroków w sytuacji, gdy zostan¹
wczeniej wykryte ewentualne zagro¿enia, np. kradzie¿ mienia  wyposa¿enia zak³adu pracy. Poza tym stosunkowo wczenie przeprowadzona kontrola
mo¿e chroniæ zak³ad pracy oraz pracowników przed takimi patologicznymi
zjawiskami, jak mobbing, molestowanie seksualne czy dzia³ania dyskryminacyjne. Pracodawca, posiadaj¹c informacje o negatywnych zachowaniach
wspó³pracowników, mo¿e za pomoc¹ odpowiednich narzêdzi prawnych zapobiec takim negatywnym zachowaniom.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, pracodawca posiada uprawnienia
do kontrolowania pracowników. Przede wszystkim wywodz¹ siê one z uprawnieñ kierowniczych pracodawcy i z obowi¹zku podporz¹dkowania pracownika
pracodawcy (art. 22 k.p.). Pracowniczy obowi¹zek dba³oci o dobro zak³adu
pracy (art. 100 § 2 pkt 4 k.p.) nak³ada z kolei na pracownika koniecznoæ
poddawania siê takiej kontroli. Podkrelenia wymaga aspekt naruszania
godnoci i dóbr osobistych pracownika podczas kontroli dokonywanej przez
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lub na polecenie pracodawcy1. Szczególn¹ uwagê nale¿a³oby w tym wypadku
zwróciæ na wszelkie formy kontroli osobistej, a wiêc np. sprawdzanie zawartoci szafek na odzie¿ osobist¹ (tzw. cywiln¹) i robocz¹, toreb, siatek, teczek
etc. wnoszonych na teren zak³adu pracy i z niego wynoszonych, ale tak¿e na
badania prowadzone z wykorzystaniem wykrywaczy k³amstw, czyli wariografów, alkomatów i innych tego typu urz¹dzeñ. Inaczej rzecz ma siê natomiast, gdy chodzi o zagadnienia kontroli pracowniczych w kontekcie geolokalizacji, a tak¿e monitorowania poczty elektronicznej, telefonu s³u¿bowego,
laptopa itp.

Kontrola osobista
W niniejszym artykule chcê zwróciæ uwagê na kwestiê dopuszczalnoci
kontroli osobistej pracownika dokonywanej przez pracodawcê lub inn¹ osobê,
której takie zadanie zlecono wykonaæ b¹d zewnêtrzn¹ s³u¿bê ochrony. Celem kontroli osobistej jest ochrona wa¿nego interesu pracodawcy. W tym
zakresie podnoszony jest argument, ¿e wa¿ny interes pracodawcy powinien
mieæ obiektywnie wiêksz¹ wartoæ ni¿ zagro¿one naruszeniem dobra osobiste
pracownika. Czynnoci kontrolne powinny byæ pozbawione cech zamierzonej
indywidualnej dolegliwoci (represje, szykany) i zmierzaæ wy³¹cznie do skutecznej ochrony mienia pracodawcy nara¿onego na uszczerbek2.
Generalnie funkcja ochronna kontroli polega na zapewnieniu bezpieczeñstwa w firmie lub zak³adzie pracy, a tak¿e ochronie jej maj¹tku oraz poufnych informacji. Poprzez korzystanie z dozwolonych instrumentów kontroli
pracodawca dok³ada wszelkich starañ, aby mienie by³o w³aciwie zabezpieczone. Kontrolê mo¿na podzieliæ na biurokratyczn¹ oraz anga¿uj¹c¹ pracowników. Pierwsza charakteryzuje siê tym, ¿e w sposób cis³y zastosowane s¹
wewnêtrzne przepisy, wykorzystane formalne narzêdzia kontroli oraz zachowana cis³a hierarchia podmiotów kontroluj¹cych. Druga za przewiduje
czynne wspó³uczestnictwo pracowników w kontroli przeprowadzonej na terenie zak³adu pracy3. Polecenie wydane przez pracodawcê dotycz¹ce poddania
siê kontroli osobistej mieci siê zasadnie w obowi¹zku dba³oci o dobro zak³adu pracy i ochrony jego mienia (art. 100 § 2 pkt 4 k.p.), je¿eli jego oparcie
znajduje siê w d¹¿eniu pracodawcy do ochrony mienia zak³adu pracy,
1 Zob. Z. Góral, Kontrola pracownika a zasada ochrony jego godnoci i innych dóbr osobistych  zagadnienia wybrane, [w:] idem (red.), Kontrola pracownika. Mo¿liwoci techniczne
i dylematy prawne, Warszawa 2010, s. 35 i n.; J. Markiewicz, Prawo pracownika do prywatnoci
w europejskim systemie ochrony praw cz³owieka, [w:] ibidem, s. 95 i n.
2 P. W¹¿, Kontrola osobista pracownika, Atest 2008, nr 1, s. 4.
3 R.E. Walton, From Control to Commitment in the Workplace, Harvard Business Review
1985, nr 2, s. 7684.
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a pracownik zobowi¹zany jest do wspó³dzia³ania4. Kontrola osobista pracownika dokonywana przez pracodawcê budzi wiele kontrowersji. Niew¹tpliwie
jest to ingerencja w dobra osobiste, prawo do ochrony ¿ycia prywatnego,
godnoci ludzkiej czy dobrego imienia. Obowi¹zek poszanowania dóbr osobistych oraz godnoci pracownika stanowi jedn¹ z podstawowych zasad prawa
pracy, o czym stanowi treæ przepisu art. 111 k.p.
Kwestiê kontroli osobistej pracownika rozstrzyga sentencja wyroku S¹du
Najwy¿szego z dnia 13 kwietnia 1972 r.: przeszukiwanie cz³onków za³ogi
w celu zapobiegania wynoszenia mienia zak³adów pracy jest zgodne z prawem i nie narusza dóbr osobistych pracowników (art. 23 i 24 k.c.) wówczas,
gdy pracownicy zostali uprzedzeni o mo¿liwoci stosowania takiego rodzaju
kontroli w celu ochrony mienia spo³ecznego i gdy kontrola ta jest wykonywana w porozumieniu z przedstawicielstwem za³ogi w sposób niepozostaj¹cy
w sprzecznoci ze spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem lub z zasadami
wspó³¿ycia spo³ecznego w RP5. Pracownicy powinni byæ zatem poinformowani we w³aciwy sposób o mo¿liwoci przeprowadzenia kontroli osobistej na
terenie zak³adu pracy przez pracodawcê lub wyznaczon¹ przez niego osobê.
Najczêciej informacja taka znajduje siê w treci regulaminu pracy, uk³adzie
zbiorowym pracy, aneksie do umowy o pracê b¹d innym akcie prawa wewnêtrznego, je¿eli pracodawca nie ma obowi¹zku sporz¹dzania regulaminu
pracy (w sytuacji, gdy zatrudnia mniej ni¿ 20 pracowników). W obowi¹zuj¹cym u danego pracodawcy akcie prawnym nale¿y sprecyzowaæ, kto jest upowa¿niony do dokonania kontroli, w jakim czasie, miejscu oraz jakich czynnoci
mo¿na dokonaæ w zakresie kontroli osobistej. Kontrola osobista przeprowadzona z poszanowaniem godnoci pracowników nie mo¿e zostaæ uznana za nielegaln¹, jeli zostali oni poinformowani o mo¿liwoci przeprowadzenia takiej
formy kontroli6.
K. Oba³ka wyranie twierdzi, ¿e obowi¹zek dba³oci o dobro zak³adu
pracy z art. 100 § 1 i 2 pkt 4 k.p. daje podstawê do przeprowadzenia kontroli
w miejscu pracy. Przeszukanie pracownika jest dzia³aniem w ramach porz¹dku prawnego, tzn. dzia³aniem dozwolonym przez obowi¹zuj¹ce przepisy, co
wy³¹cza bezprawnoæ i jest okolicznoci¹ usprawiedliwiaj¹c¹ naruszenie dobra osobistego7. Dalej autorka ta wskazuje na przepisy kodeksu postêpowania karnego dotycz¹ce przeszukania, którego mo¿na dokonaæ na podstawie
art. 224 k.p.k. Pracownik, który ma byæ poddany kontroli, powinien znaæ jej
cel oraz przyczynê, poza tym mo¿e wezwaæ osobê, która powinna byæ obecna
4 D. Dörre-Nowak, Ochrona godnoci i innych dóbr osobistych pracownika, Warszawa
2005, s. 202203.
5 Wyrok SN z dnia 13 kwietnia 1972 r., sygn. I PR 153/72, OSNC 1972, nr 10, poz. 184.
6 M. Wujczyk, Prawo pracownika do ochrony prywatnoci, Warszawa 2012, s. 254.
7 K. Oba³ka, Granice legalnoci osobistej pracownika, [w:] Kontrola pracownika..., s. 184,
187188.
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podczas przeszukania (o ile taka osoba nie bêdzie utrudnia³a procesu przeszukania).
M. Wujczyk8 uwa¿a, ¿e róde³ zasad przeprowadzania kontroli osobistej
nale¿y poszukiwaæ w prawie pracownika do poszanowania jego prywatnoci
oraz godnoci. Pozwala to w du¿o szerszym zakresie dostosowaæ warunki
dokonania kontroli osobistej do danej sytuacji, jak te¿ w szerszy sposób
chroniæ pracownika ni¿ tylko przez stosowanie przepisów kodeksu postêpowania karnego. W sytuacji, gdy pracownik pracuje w sklepie, zak³adzie produkcyjnym, aptece, w³aciwe by³oby okrelenie, w jaki sposób zatrudnieni
pracownicy mog¹ dokonaæ zakupów u swojego pracodawcy na w³asny u¿ytek.
Zamiar dokonania zakupów pracownik powinien zg³osiæ pracodawcy, a jednoczenie do kupionego towaru do³¹czyæ paragon. Przed rozpoczêciem czynnoci kontrolnych pracownik powinien wyraziæ na nie zgodê, a pracodawca
pouczyæ go o mo¿liwoci odmowy poddania siê kontroli oraz konsekwencjach,
jakie z tego tytu³u mo¿e ponieæ pracownik. Po zakoñczeniu pracy sam pracodawca lub osoba upowa¿niona przez niego na pimie mo¿e ¿¹daæ pokazania
zawartoci torebki, siatki b¹d reklamówki bêd¹cej w³asnoci¹ pracownika,
przy czym przedmioty pochodz¹ce z torebki powinny byæ wyjête przez samego pracownika, inna osoba trzecia nie mo¿e takiej czynnoci dokonaæ. Wyj¹tkiem mo¿e byæ sytuacja, gdy pracownik nie zgadza siê na poddanie kontroli
osobistej, a zachodzi wysokie prawdopodobieñstwo dokonania kradzie¿y mienia zak³adu pracy. Pracodawca mo¿e wówczas wezwaæ policjê, aby dokona³a
przeszukania. Natomiast rewizja osobista pracownika w szerszym zakresie
ni¿ kontrola zawartoci torebki mo¿e ju¿ godziæ w dobra osobiste danego
pracownika, jednoczenie nara¿aj¹c pracodawcê na odpowiedzialnoæ w tym
zakresie. W myl art. 24 § 1 k.c. w zwi¹zku z art. 300 k.p., o naruszeniu
dobra osobistego mo¿na mówiæ jedynie wtedy, gdy dzia³anie drugiej strony
by³o bezprawne9. M. Wujczyk wyranie podkrela, ¿e w sytuacji, gdy pracownik odmówi poddania siê kontroli osobistej, pracodawca lub osoba dzia³aj¹ca
w jego imieniu nie ma mo¿liwoci zmuszenia pracownika do poddania siê
rewizji. Zakaz dzia³añ kontrolnych bêdzie wówczas uzasadniony nie obowi¹zkiem poszanowania prywatnoci, ale obowi¹zkiem poszanowania nietykalnoci cielesnej pracownika10.
Pracodawca mo¿e równie¿ pos³u¿yæ siê specjalistycznym urz¹dzeniem,
np. wykrywaczem metalu. Znamiennym przyk³adem dokonywanej w ten sposób kontroli osobistej s¹ pracownicy Pañstwowej Mennicy, rutynowo kontrolowani przed wejciem oraz po wyjciu z zak³adu pracy. Jednak¿e wiele
kontrowersji natury prawnej budzi dokonywanie kontroli osobistej pracowni8
9

M. Wujczyk, op. cit., s. 255.
Wyrok S¹du Apelacyjnego z dnia 14 maja 1998 r., sygn. II APa 18/98, Apel. Warszawa
1998, nr 4, poz. 17.
10 M. Wujczyk, op. cit., s. 256.
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ków przez tzw. s³u¿bê wewnêtrzn¹ ochrony, któr¹ na podstawie odrêbnej
umowy wynajmuje pracodawca. Szczegó³owe podstawy prawne dzia³ania,
celu i zadañ wewnêtrznych s³u¿b kontroli okrela ustawa z dnia 22 sierpnia
1997 r. o ochronie osób i mienia11. W pimiennictwie prawniczym podnosi siê
jednak, i¿ czynnoci kontroli osobistej dokonywane przez pracowników tych¿e s³u¿b pozostaj¹ poza zakresem jej uprawnieñ. Upowa¿nienia i zakres
obowi¹zków pracownika ochrony zostaj¹ najczêciej wyznaczone w treci
umowy o pracê oraz w tzw. planie ochrony, natomiast szczegó³owy zakres
dzia³añ okrela tzw. regulamin wykonywania ochrony. Niemniej jednak zakres dopuszczalnych dzia³añ wewnêtrznych s³u¿b kontroli nie mo¿e wykraczaæ poza uprawnienia ustawowe oraz zakres dopuszczalnych dzia³añ okrelonych w treci rozporz¹dzeñ12.
Dokonywanie rewizji osobistych przez pracowników wynajêtej s³u¿by
ochronnej jest niedozwolone, gdy¿ ewidentnie w takim przypadku dochodzi
do naruszenia godnoci osobistej pracownika oraz kwalifikuje siê do z³o¿enia
odpowiedniego wniosku do w³aciwej prokuratury. W¹tpliwoci budzi równie¿ czêsto stosowana praktyka udzielania przez pracodawców upowa¿nieñ
do przeprowadzenia kontroli osobistej pracowników w danym zak³adzie pracy przez wewnêtrzne s³u¿by ochrony. Stanowi ona przekroczenie uprawnieñ
wyznaczonych prawem, dlatego te¿ tego rodzaju dzia³ania mog¹ skutkowaæ
odpowiedzialnoci¹ karn¹ zarówno pracownika ochrony, jak i osoby udzielaj¹cej upowa¿nienia13. Poszkodowani pracownicy mog¹ w szczególnych przypadkach domagaæ siê od pracodawcy dope³nienia czynnoci niezbêdnych do usuniêcia skutków naruszenia ich dóbr osobistych poprzez z³o¿enie owiadczenia
o odpowiedniej treci (np. przeproszenia w lokalnej gazecie), zadoæuczynienia
pieniê¿nego lub zap³aty na wskazany cel. Maj¹ tak¿e prawo do z³o¿enia skargi
do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz dochodzenia
roszczeñ w drodze postêpowania s¹dowego (na podstawie art. 23 i 24 k.c.)14.

Monitoring pracowników a obowi¹zek dba³oci
o dobro zak³adu pracy
Pracodawcy w celu ochrony mienia zak³adu pracy przed ewentualn¹
kradzie¿¹ szukaj¹ innych form jego zabezpieczenia, czêsto korzystaj¹c z nowoczesnej techniki, zw³aszcza w zakresie elektroniki, informatyki czy sprzêtu audio-wizualnego. Jedn¹ z wielu nowoci technicznych wykorzystywanych
11
12
13

Dz.U. z 2005 r., nr 145, poz. 1221 z pón. zm.
P. W¹¿, op. cit., s. 6.
G. Gozdór, Przestêpstwa z ustawy o ochronie osób i mienia, Prokuratura i Prawo 2003,
nr 2, s. 145.
14 £. Guza, Kontrola pracowników w firmie, [online] <www.kadry.infor.pl>, dostêp: 3.06.2011.
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w stosunkach pracy miêdzy pracownikiem a pracodawc¹ jest monitoring.
W zwi¹zku z coraz wiêkszym zainteresowaniem przez stronê zatrudniaj¹c¹
oraz wykorzystaniem jego w³aciwoci pojawi³o siê szereg prawnych w¹tpliwoci dotycz¹cych legalnoci zastosowania monitoringu w stosunkach pracowniczych. Szczególnym problemem w warunkach szeroko rozwiniêtej i coraz powszechnej stosowanej elektroniki i informatyki jest monitorowanie
pracowników w miejscu pracy przy u¿yciu kamer oraz monitorowanie ich
rozmów telefonicznych. Pracodawca ma w tym interes polegaj¹cy g³ównie na
sprawdzaniu, czy pracownik wykorzystuje czas pracy w jego interesie oraz
czy nie u¿ywa s³u¿bowego telefonu i dostêpu do sieci internetowej do celów
prywatnych. Monitoring mo¿e jednak naruszaæ prywatnoæ pracownika,
g³ównie ten jej aspekt, który okrela siê jako prawo do bycia odosobnionym,
a wiêc w szczególnoci nieinwigilowanym15.
Przepisy polskiego prawa pracy nie okrelaj¹ bezporedniego uregulowania prawnego problematyki monitoringu w miejscu pracy w odró¿nieniu do
niektórych pañstw Unii Europejskiej (np. Belgii, Finlandii, Wielkiej Brytanii,
Niemiec, Francji) czy Miêdzynarodowej Organizacji Pracy16. Jeli chodzi
o regulacjê dopuszczalnych form monitoringu w stosunkach pracy w krajach
cz³onkowskich UE, znamienne jest podkrelenie roli i znaczenia zbiorowego
prawa pracy jako prawnej regulacji tej kwestii, a tak¿e cile powi¹zanej
z regulacj¹ prawn¹ ochrony danych osobowych. Takim przyk³adem jest Belgia, Dania czy Austria17. Francuskie prawo pracy przewiduje propracownicze
rozwi¹zania kwestii monitorowania pracowników w miejscu wykonywania
pracy. Aby wprowadziæ jakikolwiek monitoring, pracodawca ma obowi¹zek
spe³niæ kilka warunków, którymi s¹: poinformowanie przed rozpoczêciem
monitorowania Komisji ds. Technologii Informatycznych i Praw Cz³owieka,
która nadzoruje zagadnienia ochrony danych osobowych, ujawnienia obecnoci systemu monitoruj¹cego pracownikom, przeprowadzanie konsultacji
z rad¹ pracownicz¹, je¿eli przedsiêbiorca zatrudnia wiêcej ni¿ 50 pracowników. Uprawnienie do monitorowania nie obejmuje treci korespondencji,
która nie mo¿e byæ naruszona, nawet jeli pracodawca zabroni u¿ywania
systemu informatycznego firmy do celów osobistych. Dowody uzyskane z naruszeniem wy¿ej wymienionych regu³ s¹ we Francji uznawane za niedopuszczalne18.
15 T. Liszcz, Ochrona prywatnoci pracownika w relacjach z pracodawc¹, Monitor Prawa
Pracy 2007, nr 1, [online] <www.legalis.pl>, dostêp: 14.02.2013.
16 International Labour Office, Code of Practice on Protection of Workers Personal Data,
Genewa 1997.
17 D. Döre-Nowak, Monitoring w miejscu pracy a prawo do prywatnoci, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 2004, nr 9, s. 9.
18 N.E. Muenchinger Workplace Privacy-France, Computer Law & Security Report 2002,
nr 6(18), s. 424 i n.
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W prawie polskim Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. w art. 47 (ka¿dy
ma prawo do ochrony prawnej ¿ycia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego
imienia oraz do decydowania o swoim ¿yciu osobistym) wprost wskazuje na
prawo ka¿dego cz³owieka do poszanowania sfery ¿ycia prywatnego. Zatem
kiedy pracodawca mo¿e dokonaæ kontroli w zak³adzie oraz na podstawie
jakich przepisów prawnych? Odwo³uj¹c siê do dziedziny prawa pracy, pracodawca ma prawo do kontroli najczêciej w szczególnych i nietypowych przypadkach  na podstawie ogólnie okrelonych pracowniczych obowi¹zków, jak
np. obowi¹zku dba³oci o dobro zak³adu pracy (art. 100 § 2 pkt 4 k.p.) pod
warunkiem, ¿e koniecznoæ przeprowadzenia kontroli jest zwi¹zana z przes³ankami tego pracowniczego obowi¹zku19. Jednak¿e to pracodawca decyduje
o sposobie wykonywania wiadczonej pracy. W ramach tego uprawnienia
mo¿e on kontrolowaæ pracownika. Monitoring nie mo¿e mieæ charakteru totalnego nadzoru. Wprawdzie dopuszczalne jest weryfikowanie pracy zatrudnionego, ale tego rodzaju dzia³anie nie mo¿e polegaæ na zupe³nej i permanentnej kontroli  pracownika ma prawo do zachowania pewnego obszaru
swobody równie¿ w stosunkach pracy20.
Granice kontroli nie s¹ precyzyjnie okrelone przez przepisy prawa pracy, nale¿y ich szukaæ po dwóch stronach: pracodawcy i pracownika. Po stronie ochrony dóbr pracownika (która ogranicza zakres dopuszczalnych kontroli) istotna jest ochrona dóbr osobistych, takich jak godnoæ, nietykalnoæ
osobista, czeæ, prywatnoæ, tajemnica korespondencji. Pracodawca za poprzez swoje kompetencje kierownicze ma granice zakrelone przez treæ pracowniczego obowi¹zku dba³oci o dobro zak³adu pracy, tzn. mienie pracodawcy czy zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mog³oby
naraziæ pracodawcê na szkodê21. Realizacji prawa do prywatnoci w kwestii
monitoringu maj¹ s³u¿yæ przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych22, które s¹ dostosowywane do uregulowañ dyrektyw
unijnych.
W polskim prawie pracy odniesienie do ochrony dóbr osobistych zawiera
art. 111 k.p. Przepis ten, stanowi¹c jedn¹ z podstawowych zasad ga³êzi prawa,
ma postaæ obowi¹zku pracodawcy szanowania godnoci i innych dóbr osobistych pracowników. W ramach pracowniczego obowi¹zku dba³oci o dobro zak³adu pracy (art. 100 § 2 pkt 4 k.p.) mieci siê za powinnoæ poddania siê
takiej kontroli przez pracownika, je¿eli wymaga tego s³uszny interes pracodawcy, przy czym wszelkie czynnoci kontrolne nie mog¹ naruszaæ przepisów
dotycz¹cych dóbr osobistych. Kontrola powinna byæ cile zwi¹zana z ochron¹
19 M. Sk¹pski, Wp³yw pracowniczego obowi¹zku dba³oci o dobro zak³adu pracy na zakres
kompetencji pracodawcy do kontrolowania pracownika, [w:] Kontrola pracownika..., s. 7172.
20 M. Wujczyk, op. cit., s. 310.
21 Ibidem, s. 72
22 Tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926.
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dobra zak³adu pracy i przeprowadzona w uzasadnionych przypadkach. Odmówienie poddania siê kontroli mo¿e mieæ negatywne konsekwencje w stosunku do pracownika, np. powstanie podejrzenia dokonania kradzie¿y.
M. Sk¹pski23 wskazuje, ¿e pracowniczy obowi¹zek dba³oci o dobro zak³adu pracy pozwala pracodawcy na codzienny nadzór nad prawid³owoci¹
realizacji zadañ powierzonych pracownikom. W ten sposób mo¿na wyeliminowaæ ewentualne b³êdy czy nieprawid³owoci w wykonywaniu pracy na rzecz
zak³adu. Tote¿ pracodawcy czêsto korzystaj¹ z nowoci technicznych i wprowadzaj¹ je na teren zak³adu pracy (np. monitoring). Kontrolowanie pracowników przez zastosowanie monitoringu jest dzia³aniem o ró¿norakich skutkach.
Skutek pozytywny dla pracodawcy przejawia siê g³ównie jako wymierna
korzyæ finansowa  niepo¿¹dana dzia³alnoæ pracownika w czasie pracy
zmniejsza efektywnoæ pracy, a w skrajnych przypadkach mo¿e tak¿e przynosiæ szkodê pracodawcy (np. kradzie¿e, korzystanie ze s³u¿bowego telefonu w celach prywatnych, u¿ywanie Internetu nie w zwi¹zku z wykonywan¹
prac¹). Skutek negatywny polega na mo¿liwoci naruszenia godnoci, prawa do prywatnoci oraz tajemnicy korespondencji pracowników, jak te¿ na
poddaniu siê przez pracodawcê wymaganym przez przepisy obowi¹zkom
zwi¹zanym z ochron¹ uzyskiwanych t¹ drog¹ informacji24. Ukryty monitoring, tj. prowadzony bez wiedzy osób monitorowanych, powinien stanowiæ
wyj¹tek i mo¿e byæ stosowany wy³¹cznie wtedy, gdy s³u¿y realizacji celu
niemo¿liwego do osi¹gniêcia przy zastosowaniu innych metod25. Pracodawcy coraz czêciej wykorzystuj¹ kamery u¿ytkowe, które instaluj¹ przede
wszystkim do celów: bezpieczeñstwa (np. na stacjach benzynowych), zapobie¿enia kradzie¿om (w sklepach) czy wreszcie  co jest najbardziej kontrowersyjne  nadzorowania pracowników. Przy wprowadzaniu kamer powinno siê
braæ pod uwagê kilka regu³26:
1) nie mo¿na instalowaæ kamer w miejscach, gdzie pracownik czy inna
osoba (np. klient) mo¿e zasadnie oczekiwaæ zachowania swojej prywatnoci,
np. w przebieralniach, toaletach, prywatnych gabinetach;
2) o monitorowaniu nale¿y uprzedziæ osoby, które mog¹ znaleæ siê
w jego zasiêgu, a w szczególnoci pracownik powinien wiedzieæ, jakie miejsca
s¹ monitorowane;
3) dokonane zapisy powinny byæ przechowywane jedynie przez czas niezbêdny do celów monitorowania (np. stwierdzenia kradzie¿y) i w warunkach
zabezpieczaj¹cych je przed dostêpem osób niepowo³anych.
23
24
25

M. Sk¹pski, op. cit., s. 77.
Ibidem, s. 78.
D. Dörre-Nowak, Ochrona godnoci i innych dóbr osobistych pracownika, Warszawa
2005, s. 177.
26 A. Lech, Monitorowanie pracownika w miejscu pracy, Monitor Prawa Pracy 2004,
nr 10, s. 267.
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Warto podkreliæ, ¿e pracodawca powinien uregulowaæ zasady korzystania z monitoringu w akcie wewn¹trzzak³adowym, jakim mo¿e byæ regulamin
pracy lub regulaminy wykorzystania zaawansowanych rodków telekomunikacji elektronicznej27.
Ze wzglêdu na nadmiern¹ kontrolê dokonywan¹ przez pracodawcê, osoby
jej poddawane mog¹ odczuwaæ dyskomfort psychiczny w szczególnoci, gdy
uznaj¹, ¿e pracodawca bezzasadnie straci³ do nich zaufanie. Niew³aciwa
kontrola mo¿e prowadziæ do czêstej absencji pracowników w zak³adzie pracy,
mieæ z³y wp³yw na kreatywnoæ czy wzrost fluktuacji kadry. Dziêki monitoringowi mo¿na sprawdzaæ efektywnoæ pracownika, a jednoczenie reagowaæ
na przypadki marnotrawienia czasu przy wykonywaniu obowi¹zków pracowniczych oraz niesubordynacji. Z drugiej strony kontrola monitoringowa mo¿e
w wiêkszym stopniu dyscyplinowaæ pracownika do bardziej dok³adnej i wytê¿onej pracy, pokazuj¹c jego sumiennoæ oraz pracowitoæ.

Techniki poligraficzne
Wiele kontrowersji wzbudza pos³ugiwanie siê przez pracodawców poligrafem (wariografem) w celu wykrycia k³amstwa, a jednoczenie udowodnienia
pracownikowi kradzie¿y maj¹tku zak³adu pracy czy sprawdzenia lojalnoci.
Wykorzystywanie takiego narzêdzia mo¿e stanowiæ zagro¿enie naruszenia
dóbr osobistych pracownika. Takie zachowania pracodawcy, które stanowi
wymuszenie na pracowniku poddania siê badaniu na poligrafie, w mojej
ocenie budzi wiele w¹tpliwoci natury prawnej i bêdzie sprzeczne z pracowniczym obowi¹zkiem dba³oci o dobro zak³adu pracy (art. 100 § 2 pkt 4 k.p.).
Przeprowadzona analiza badañ28 nad u¿yciem wariografu w stosunkach
pracy mo¿e spowodowaæ wiele krzywd osób nies³usznie pos¹dzonych o nieszczeroæ b¹d dzia³ania nieetyczne czy nawet przestêpcze. Pytania dotycz¹ce lojalnoci nale¿¹ do tych, które definitywnie godz¹ w sferê prywatn¹
pracownika. Coraz czêciej zatem pojawia siê krytyka i jednoczenie postulat, aby zakazaæ badañ wariograficznych w stosunku do pracowników,
a nawet kandydatów29. Pracownikowi poddanemu takiemu badaniu zak³ada
27 M. Gersdorf, Organizacja pracy przez pracodawcê a ochrona dóbr osobistych pracownika, [w:] A.M. wi¹tkowski (red.), Ochrona praw cz³owieka w wietle przepisów prawa pracy
i zabezpieczenia spo³ecznego. Referaty i wyst¹pienia zg³oszone na XVII Zjazd Katedr/Zak³adów
Prawa Pracy i Zabezpieczenia Spo³ecznego, Kraków 79 maja 2009, Warszawa 2009, s. 117118.
28 V. Kwiatkowska-Darul, J. Wójcikiewicz, Wartoæ diagnostyczna badania wariograficznego w stosunkach pracy, [w:] Kontrola pracownika..., s. 300302.
29 Ibidem, s. 300; zob. równie¿ E. Guza, Czy badania wariograficzne s¹ skuteczn¹ kontrol¹
prawdomównoci pracownika?, [w:] ibidem, s. 303 i n. Odmienne stanowisko prezentuje
P. Herbowski (Badania poligraficzne pracownika  szanse i zagro¿enia, [w:] ibidem, s. 341
i n.), twierdz¹c, ¿e: trudno dostrzec w badaniach poligraficznych jakiekolwiek zagro¿enie dla
pracowników, którzy s¹ im poddawani, jeli ich przeprowadzenie prowadzi do zmniejszenia
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siê czujniki na poszczególne czêci cia³a, po czym nastêpnie wyczytywane s¹
pytania, na które nale¿y odpowiadaæ w sposób zwiêz³y: tak lub nie. G³ównym zadaniem wariografu jest badanie prawdomównoci poprzez zapis
zmian pulsu, cinienia krwi pracownika, oddychania oraz inne reakcje organizmu. Przepisy prawa pracy nie zabraniaj¹ wprost stosowania tego urz¹dzenia w stosunkach pracy, zatem samo badanie nie mo¿e wynikaæ z polecenia
s³u¿bowego. Jednak pojawiaj¹ siê kontrowersyjne opinie w tym zakresie,
wskazuj¹ce na dobroczynn¹ funkcjê wariografu w stosunkach pracy30.
Badanie za pomog¹ wariografu mo¿na przeprowadziæ pod warunkiem, ¿e
pracownicy wyra¿¹ na nie zgodê, która powinna byæ wyra¿ona przed badaniem, gdy pracownik zna jego cel i wie, na czym bêdzie ono polega³o. Zgoda
pracownika automatycznie uprawnia pracodawcê do przeprowadzania badañ,
przy czym wymagane jest stworzenie takich warunków, aby nie narusza³y one
godnoci badanego pracownika. Pytania formu³owane przez poligrafera nie
mog¹ byæ natarczywe ani dotyczyæ sfery ¿ycia osobistego. J. Konieczny zaleca
stosowanie testów poligraficznych do31:
 badañ przedzatrudnieniowych,
 badañ pracowników w okresowych kontrolach lojalnoci,
 ustalania sprawców zdarzeñ.
Zupe³nie odmienny pogl¹d w tej materii przedstawia A Drozd32, stwierdzaj¹c, ¿e wykonywanie badañ wariograficznych pracowników jest co do zasady bezprawne, gdy¿ narusza dobra osobiste badanego, w szczególnoci jego
wolnoæ i sferê ¿ycia prywatnego, a zgoda zainteresowanego nie uchyla bezprawnoci testów wariograficznych ze wzglêdu na ich charakter i brak
usprawiedliwionego interesu pracodawcy. Nadto pozyskiwanie informacji
o reakcjach fizjologicznych badanego ma charakter samowolny, gdy¿ wyklucza wp³yw woli osoby badanej na wynik badañ. Jest tym samym niezgodne
z podstawowym za³o¿eniem prawa prywatnego, zgodnie z którym uczestniczenie w relacjach prywatnoprawnych jest uzale¿nione od nieskrêpowanej
woli podmiotów tego prawa. Stosowanie badañ poligraficznych w stosunkach
pracy i wykorzystywanie ich w tego typu kontroli mo¿e prowadziæ do naruszenia godnoci badanego pracownika i wywo³ania u niego stresu33.
nadu¿yæ w miejscu pracy i pozwala na wskazanie ich faktycznych sprawców. [...] Metoda kontroli pracowników w postaci poddawania ich badaniom poligraficznym jest wysoce humanitarna
i za nieuzasadnione nale¿y uznaæ protesty jej przeciwników, szermuj¹cych bezpodstawnie prawami cz³owieka, poniewa¿ nie s¹ one naruszane w ¿adnym stopniu.
30 J. Pietruszka, O dopuszczalnoci i silnie prewencyjnym oddzia³ywaniu badañ poligraficznych w stosunkach pracy, Monitor Prawa Pracy 2006, nr 4, [online] <www.legalis.pl>, dostêp:
12.06.2012; J. Konieczny, Wprowadzenie do bezpieczeñstwa biznesu, Warszawa 2004, s. 62 i n.
31 J. Konieczny, op. cit., s. 6369.
32 A. Drozd, O dopuszczalnoci wykorzystywania wariografu w stosunkach pracy, Praca
i Zabezpieczenie Spo³eczne 2003, nr 4, s. 1213.
33 E. Wichrowska-Janikowska, Badania wariograficzne a stosunki pracy, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 2001, nr 5, s. 38.
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J.S. Pi¹tkowski twierdzi, ¿e zastosowanie wariografu wobec pracownika
mo¿e ograniczyæ szeroko pojmowan¹ wolnoæ pracownika przez zastosowanie
rodków psychicznych w celu wywo³ania uczucia niepewnoci czy lêku34.
Zatem warto postawiæ pytania: Jaki jest cel oraz przydatnoæ wyników badania wariograficznego w stosunkach pracy? Czy u¿ywaj¹c urz¹dzenia wariograficznego pracodawca mo¿e skutecznie sprawdziæ wiarygodnoæ wypowiedzianych przez pracownika s³ów i uzyskaæ odpowied, kto dokona³ kradzie¿y
z maj¹tku zak³adu pracy? Czy korzystaj¹c z takiej mo¿liwoci sprawdzenia
pracowników, pracodawca zbuduje obustronne zaufanie niezbêdne do prawid³owego funkcjonowania firmy? Czy mo¿na zweryfikowaæ postawê pracownika pod wzglêdem wype³niania (respektowania) obowi¹zku dba³oci o dobro
zak³adu pracy (art. 100 § 2 pkt 4 k.p.)?
Bez w¹tpienia przeprowadzenie testów za pomoc¹ urz¹dzenia wariograficznego nie bêdzie elementem wprowadzaj¹cym dobr¹ atmosferê w zak³adzie pracy, a tym samym w stosunkach pracy miêdzy pracodawc¹ a innymi
pracownikami. Mo¿e odnieæ wrêcz odwrotny skutek (nawet pomimo wykrycia w ten sposób sprawcy kradzie¿y) w postaci utraty pracowników, którzy
mog¹ w myl zasady swobody wyboru miejsca pracy poszukaæ innego pracodawcy. Na potrzeby stosunku pracy takie badanie bêdzie kompletnie nieprzydatne  poza procesem karnym, ale to ju¿ precyzuje zupe³nie inna regulacja
prawna.
Badania wariograficzne wzbudzaj¹ kontrowersje w postaci skutecznoci
testów, gdy¿ pojawia siê graficzny zapis jedynie emocji wystêpuj¹cych
w psychice cz³owieka. Pracownik, który zosta³ poddany testom na tzw. wykrywanie k³amstw i us³ysza³ pytanie o aktualn¹ kradzie¿ na terenie zak³adu
pracy, mo¿e przypomnieæ sobie np. fakt przyw³aszczenia d³ugopisu maj¹cy
miejsce kilka lat wczeniej. Jego emocje podyktowane stresem oraz strachem
zwi¹zane z wczeniejsz¹ kradzie¿¹ mog¹ byæ mylnie zinterpretowane oraz
ujawnione w postaci graficznej dotycz¹cej innego, aktualnego zdarzenia. Poligraf nie wykrywa k³amstwa, lecz stany podwy¿szonej emocji wystêpuj¹ce
w psychice cz³owieka w chwili badania35.

Podsumowanie
Przy dokonywaniu kontroli nale¿y pamiêtaæ o aspektach prawnych dotycz¹cych godnoci pracownika. W ten sposób pracodawca dba o dobro (interes)
zak³adu pracy, za pracownik powinien jej siê poddaæ. Problematycznym
34 J.S. Pi¹tkowski, Ewolucja ochrony dóbr osobistych, [w:] E. £êtowska (red.), Tendencje
rozwoju prawa cywilnego, Wroc³aw 1993, s. 29.
35 T. Hanausek, Kryminalistyka  zarys wyk³adu, Kraków 1996, s. 189.
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zagadnieniem jest natomiast weryfikacja wype³niania obowi¹zku dba³oci
o dobro zak³adu pracy przez pracownika poprzez zastosowanie urz¹dzenia
poligraficznego. Postawi³abym tezê, ¿e taka weryfikacja jest niemo¿liwa
z powodu swojej niemiarodajnoci oraz pierwotnego przeznaczenia poligrafu.
W mojej ocenie jest to urz¹dzenie, które nie powinno byæ wykorzystywane do
sprawdzania relacji pracownika i pracodawcy, chocia¿ inni autorzy36 wyra¿aj¹ na to zgodê. O przydatnoci pracownika decyduje to, czy ma on kwalifikacje do wykonywania zadañ, jakie pracodawca mu powierza, czy cechuje go
odpowiedzialnoæ za to, co robi, sumiennoæ, zaanga¿owanie w pracê, prawid³owy stosunek do prze³o¿onych i wspó³pracowników. Pracownik ma okrelone prawem obowi¹zki i z nich musi siê wywi¹zywaæ. Natomiast to, czy ulega
emocjom i jakim, odpowiadaj¹c negatywnie np. na pytanie, czy kiedykolwiek
co ukrad³ lub czy zap³aci³ mandat za z³e zaparkowanie, nie dyskwalifikuje
cz³owieka jako dobrego pracownika na danym stanowisku pracy37.

Summary
Admissibility of personal control employee and the obligation
to care for the welfare of the employer
Key words: control, good establishment, monitoring, dignity, employee.

Control is an integral part of workplace management, human resources
and organization of work. Undoubtedly, it is the right employer who can
verify the work done by his subordinate staff to verify the achievement of its
objectives, and even motivate you to achieve even better results, work and
discipline of employees in this area. In essence, the first criterion for an
audit should be to protect the interests of (good) the employer or care about
any material possessions, and even non material. In accordance with applicable law, the employer has the power to control the employee (employees).
First of all, they come with power steering employer and employers obligation to submit the employee (Article 22 of the Labour Code). Workers required to care for the welfare of the employer (Article 100 § 2 point 4 of the
Labour Code) requires, in turn, the employee need to submit to such examination.

36
37

M. Wujczyk, op. cit., s. 299; D. Dörre-Nowak, Ochrona godnoci..., s. 191192.
E. Wichrowska-Janikowska, op. cit., s. 38.
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Prawo pracowników do podnoszenia
kwalifikacji zawodowych po wyroku
Trybuna³u Konstytucyjnego
z dnia 31 marca 2009 roku
16 lipca 2010 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie
ustawy  Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych1. Na jej podstawie dodano w kodeksie pracy2 (dalej: k.p.) art. 10311036,
zmieniaj¹c przepisy dotycz¹ce podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez
pracowników. Wprowadzenie tej zmiany by³o konieczne ze wzglêdu na wyrok
Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2009 r.3 Trybuna³ uzna³, i¿ art.
103 k.p. i wydane na jego podstawie rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 12 padziernika 1993 r.
w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykszta³cenia ogólnego doros³ych4 (dalej: rozporz¹dzenie z 1993 r.) jest niezgodne z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej5.
Zgodnie z art. 103 k.p. pracodawca mia³ u³atwiaæ pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie i na warunkach ustalonych
w drodze rozporz¹dzenia wydanego przez w³aciwego ministra. Tymczasem
zgodnie z art. 92 ust. 1 Konstytucji upowa¿nienie ustawowe powinno okrelaæ organ w³aciwy do wydania rozporz¹dzenia i zakres spraw przekazanych
do uregulowania oraz wytyczne dotycz¹ce treci aktu. W zwi¹zku z tym
Trybuna³ Konstytucyjny uzna³, ¿e odes³anie zawarte w art. 103 k.p. ma
charakter blankietowy. Nie zawiera ani szczegó³owo wskazanego zakresu
spraw przekazanych do uregulowania w rozporz¹dzeniu, ani wytycznych co
do treci tego aktu6. Takie rozwi¹zanie spowodowa³o oderwanie tej regulacji
1
2
3
4
5
6

Dz.U. z 2010 r., nr 105, poz. 655.
Tekst jedn. Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z pón. zm.
Dz.U. z 2009, nr 58 poz. 485, K 28/08.
Dz.U. z 1993, nr 103, poz. 472 z pón. zm.
Dz.U. z 1997, nr 78, poz. 483.
Dz.U. z 2009 r., nr 58 poz. 485, K 28/08, s. 10.
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od kodeksu pracy, sprawiaj¹c, i¿ rozporz¹dzenie nie by³o aktem wykonawczym, ale aktem o charakterze samoistnym i da³o w³aciwym ministrom
mo¿liwoæ swobodnego kszta³towania regulacji zwi¹zanych z podnoszeniem
kwalifikacji zawodowych przez pracowników.
Nale¿y podkreliæ, ¿e wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego nie zmieni³ dotychczasowego rozumienia obowi¹zku pracodawcy polegaj¹cego na u³atwianiu zatrudnionym pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych, który
zosta³ wyra¿ony w art. 17 k.p. i jest jedn¹ z podstawowych zasad prawa
pracy7. Przepis art. 94 pkt 6 k.p. zawiera regulacjê niemal identycznie
brzmi¹c¹. Podwójne umieszczenie w kodeksie pracy tego obowi¹zku pracodawcy nie wp³ywa na jego charakter. S¹ to obowi¹zki o charakterze nieroszczeniowym. W ramach tego nakazu pracodawca nie musi organizowaæ szkoleñ zatrudnionym pracownikom8, wysy³aæ ich na naukê ani ponosiæ kosztów
takiej edukacji9. Przepisy te nie daj¹ tak¿e pracownikowi podstaw do roszczenia wobec pracodawcy o umo¿liwienie podnoszenia kwalifikacji10. Nale¿y
przez to rozumieæ tworzenie pozytywnej atmosfery wobec ucz¹cych siê pracowników oraz nieodmawianie bez uzasadnionych przyczyn zgody na korzystanie z wybranej przez pracownika formy kszta³cenia11. Niemniej jednak
zachowanie pracodawcy, które utrudnia lub nawet niemo¿liwia podnoszenie
kwalifikacji zawodowych przez pracownika, mo¿e stanowiæ przyczynê uzasadniaj¹c¹ rozwi¹zanie umowy o pracê bez wypowiedzenia przez pracownika
w trybie art. 55 § 11 k.p.12
Dodatkowo zgodnie z art. 183a § 1 k.p. pracownicy powinni byæ równo
traktowani w zakresie dostêpu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji
zawodowych bez wzglêdu na p³eæ, wiek, niepe³nosprawnoæ, rasê, religiê,
narodowoæ, przekonania polityczne, przynale¿noæ zwi¹zkow¹, pochodzenie
etniczne, wyznanie, orientacjê seksualn¹, a tak¿e bez wzglêdu na zatrudnienie na czas okrelony lub nieokrelony, albo w pe³nym lub w niepe³nym
wymiarze czasu pracy. Naruszeniem zasady równego traktowania jest ró¿nicowanie przez pracodawcê sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn
okrelonych powy¿ej, którego skutkiem jest m.in. pominiêcie przy typowaniu
do udzia³u w szkoleniach podnosz¹cych kwalifikacje zawodowe (art. 183b § 1
pkt 3 k.p.). Jednak¿e na podstawie art. 183b § 2 pkt 4 k.p. nie dochodzi do
naruszenia zasady równego traktowania, gdy dzia³ania pracodawcy s¹ pro7 Szerzej Z. Góral, O kodeksowym katalogu zasad indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2011, s. 197201.
8 Wyrok SN z dnia 25 maja 2000 r., sygn. I PKN 657/99.
9 Uchwa³a SN z dnia 10 marca 2005 r., sygn. II PZP 2/05.
10 Orzeczenie SN z dnia 23 maja 2000 r., sygn. I PKN 657/99; zob. te¿ J. Iwulski,
W. Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2000, s. 287.
11 Uchwa³a SN z dnia 10 marca 2005 r., sygn. II PZP 2/05.
12 J. Skoczyñski, Obowi¹zki pracodawcy i pracownika, [w:] L. Florek (red.), Kodeks pracy.
Komentarz, Warszawa 2011, s. 559.

Prawo pracowników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych...

145

porcjonalne do zgodnego z prawem ró¿nicowania sytuacji pracownika, polegaj¹cego na stosowaniu kryterium sta¿u pracy m.in. przy ustalaniu kryteriów
dostêpu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Takie dzia³ania uzasadniaj¹ odmienne traktowanie pracowników ze wzglêdu na wiek.
Powy¿sze uwagi s¹ szczególnie istotne w kontekcie ratyfikowanej przez
Polskê Konwencji nr 140 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy dotycz¹cej
p³atnego urlopu szkoleniowego13 oraz Konwencji nr 142 o roli poradnictwa
i kszta³cenia zawodowego w rozwoju zasobów ludzkich14. Mimo ¿e obydwie
konwencje zosta³y ratyfikowane przez Polskê i zgodnie z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP ratyfikowana umowa miêdzynarodowa, po jej og³oszeniu
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi czêæ krajowego porz¹dku prawnego i jest bezporednio stosowana, chyba ¿e jej stosowanie jest
uzale¿nione od wydania ustawy, to przepisy powy¿sze s¹ zbyt ogólne, aby
mog³y byæ stosowane bezporednio w polskim porz¹dku prawnym.
Konwencja nr 140 wskazuje, i¿ przyznanie p³atnego urlopu szkoleniowego, który powinien byæ rozumiany jako zwolnienie pracownika od wiadczenia pracy w celach szkoleniowych na ustalony okres podczas godzin pracy,
z zapewnieniem odpowiednich wiadczeñ finansowych, powinno byæ okrelone przez ustawodawstwo krajowe, uk³ady zbiorowe, orzeczenia arbitra¿owe
lub w ka¿dy inny sposób zgodny z praktyk¹ krajow¹. Chocia¿ Konwencja
nr 142 nie zwiera przepisów wprost odnosz¹cych siê do pracowników podnosz¹cych kwalifikacje, regulacje w niej zawarte z zakresu doskonalenia i uelastycznienia systemów uzupe³niaj¹cych nauczenie ogólne, techniczne i zawodowe, bez w¹tpienia maj¹ wp³yw na przygotowanie do wykonywania pracy
pracowników.
Regulacja obowi¹zuj¹ca od 16 lipca 2010 r. skierowana jest z pewnoci¹ do
ogó³u pracowników. Niemniej jednak, zgodnie z zasad¹ wyra¿on¹ w art. 5 k.p.,
je¿eli stosunek pracy okrelonej kategorii pracowników reguluj¹ przepisy
szczególne, przepisy kodeksu stosuje siê w zakresie nieuregulowanym tymi
przepisami. Takimi przepisami szczególnymi wobec kodeksowej regulacji s¹
zarówno przepisy ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki15, jak i pragmatyki
urzêdnicze, np.: ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o s³u¿bie cywilnej16 oraz
ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych17.
Nowa regulacja znacznie ró¿ni siê od swojej poprzedniczki. Nie dzieli siê
ju¿ form edukacji na szkolne i pozaszkolne. Zgodnie z § 3 rozporz¹dzenia
z 1993 r., formy szkolne to kszta³cenie w szko³ach podstawowych, ponadpod13
14
15
16
17

Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.

z 1979 r., nr 16, poz. 100.
z 1979 r., nr 29, poz. 164.
nr 65, poz. 595 z pón. zm.
z 2008 r., nr 227, poz. 1505 z pón. zm.
z 2008 r., nr 223, poz. 1458 z pón. zm.
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stawowych i wy¿szych. Natomiast § 8 tego rozporz¹dzenia wskazywa³ na
mo¿liwoæ nauki w ramach pozaszkolnych, tj. na studiach podyplomowych,
kursach i seminariach. Nowa regulacja nie dzieli ju¿ pracowników na ucz¹cych siê ze skierowaniem zak³adu pracy i bez tego skierowania, ale na pracowników ucz¹cych siê z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgod¹. Zosta³a
wprowadzona tak¿e definicja podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zgodnie
z art. 1031 § 1 k.p., jest to zdobywanie lub uzupe³nianie przez pracownika
wiedzy i umiejêtnoci z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgod¹. W zwi¹zku
z powy¿szym trzeba uznaæ, ¿e przez pojêcie kwalifikacje nale¿y rozumieæ
nie tylko przygotowanie zawodowe pracownika, a wiêc jego formalne wykszta³cenie, zdobyte dowiadczenie zawodowe i potrzebne umiejêtnoci, ale równie¿
w³aciwoci psychofizyczne, predyspozycje psychiczne oraz zdolnoci do wykonywania okrelonych czynnoci z punktu widzenia zdrowia fizycznego18.
Ponadto kwalifikacje zawodowe spe³niaj¹ zasadniczo dwie funkcje. Po
pierwsze, s¹ warunkiem zatrudnienia na okrelonym stanowisku lub w celu
wykonywania pracy okrelonego rodzaju (art. 102 k.p.). Odpowiednie kwalifikacje s¹ wymagane chocia¿by do pracy w administracji publicznej. Zgodnie
z ustaw¹ z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych19,
pracownikiem samorz¹dowym mo¿e byæ osoba, która posiada kwalifikacje
zawodowe wymagane do wykonywania pracy na okrelonym stanowisku (art. 6
ust. 1 pkt 3), osoba zatrudniona na stanowisku urzêdniczym musi posiadaæ
dodatkowo co najmniej rednie wykszta³cenie (art. 6 ust. 3 pkt 1), natomiast
osoba zatrudniona na kierowniczym stanowisku urzêdniczym  wykszta³cenie wy¿sze (art. 6 ust. 4 pkt 2). Konsekwencj¹ takiej konstrukcji prawnej jest
fakt, ¿e pracodawca nie mo¿e sam dowolnie ustalaæ kryteriów zatrudnienia
pod k¹tem kwalifikacji pracownika, poniewa¿ s¹ one ju¿ okrelone w ustawie. Po drugie, kwalifikacje zawodowe stanowi¹ jedno z kryteriów ustalania
wysokoci wynagrodzenia za pracê (art. 78 § 1 k.p.).
Mimo to definicja sformu³owana w art. 1031 § 1 k.p nie przes¹dza, czy
chodzi o kwalifikacje potrzebne do wykonywania aktualnej pracy, czy wykonywania pracy planowanej w przysz³oci. Nie jest te¿ jasne, czy kwalifikacje
te s¹ kwalifikacjami niezbêdnymi do pracy u dotychczasowego pracodawcy,
czy mo¿e chodzi o kwalifikacje ogólne, które kiedy bêd¹ przydatne pracownikowi, tak¿e do pracy u innego pracodawcy. Trzeba jednak przychyliæ siê do
stanowiska, ¿e chodzi o kwalifikacje, niezbêdne do wykonywania okrelonego
zawodu lub zajmowania okrelonego stanowiska20. Nie oznacza to jednak, ¿e
pracownik za zgod¹ pracodawcy albo z jego inicjatywy nie mo¿e podnosiæ
swoich kwalifikacji ogólnych. Nie mo¿na zapominaæ, ¿e przepisy nak³adaj¹
18
19
20

Wyrok SN z 4 padziernika 2000 r., sygn. I PKN 61/00.
Dz.U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458 z pón. zm.
A. Wiêcek, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w znowelizowanym kodeksie pracy,
Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 2010, nr 9, s. 16.

Prawo pracowników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych...

147

na pracodawcê obowi¹zek u³atwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji,
nie tylko tych niezbêdnych do wykonywania dotychczasowej pracy, ale tak¿e
przydatnych do wykonywania pracy w przysz³oci.
Na podstawie art. 1031 § 2 k.p. pracownikowi podnosz¹cemu kwalifikacje
zawodowe przys³uguje urlop szkoleniowy i zwolnienie z ca³oci lub czêci
dnia pracy na czas niezbêdny, by punktualnie przybyæ na obowi¹zkowe zajêcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego i za czas zwolnienia z ca³oæ lub czêci czasu pracy pracownik zachowuje prawa do wynagrodzenia (art. 1031 § 3 k.p.).
Wymiar urlopu szkoleniowego jest zró¿nicowany ze wzglêdu na rodzaj
egzaminu, do którego przystêpuje pracownik i wynosi: 6 dni  dla pracownika przystêpuj¹cego do egzaminów eksternistycznych, 6 dni  dla pracownika
przystêpuj¹cego do egzaminu maturalnego, 6 dni  dla pracownika przystêpuj¹cego do egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe, 21 dni na
ostatnim roku studiów na przygotowanie pracy dyplomowej oraz na przygotowanie siê i przyst¹pienie do egzaminu dyplomowego, a pracodawca udziela
urlopu szkoleniowego na dni, które s¹ dla pracownika dniami pracy, zgodnie
z obowi¹zuj¹cym go rozk³adem czasu pracy (art. 1032 k.p.). Udzielenie pracownikowi p³atnego urlopu szkoleniowego w celu zdania egzaminu jest realizacj¹
zobowi¹zañ Polski wynikaj¹cych z ratyfikacji Konwencji nr 140 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy z 1974 r. dotycz¹cej p³atnego urlopu szkoleniowego21.
Konieczne jest powiêcenie uwagi rodzajom egzaminów, za które przys³uguje urlop szkoleniowy. Z brzemienia przytoczonego przepisu wynika, ¿e tylko
egzaminy koñcz¹ce proces kszta³cenia upowa¿niaj¹ pracownika do tego
uprawnienia. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty22 do egzaminu eksternistycznego mo¿e przyst¹piæ osoba, która
ukoñczy³a 18 rok ¿ycia i nie jest uczniem szko³y, w celu uzyskania wiadectwa
ukoñczenia szko³y podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokszta³c¹cego23.
Egzamin maturalny daje mo¿liwoæ uzyskania wiadectwa dojrza³oci po
ukoñczeniu m.in. liceów i czteroletnich techników (art. 9 ust. 1 pkt 3 lit bf
ustawy o systemie owiaty). Natomiast egzamin potwierdzaj¹cy kwalifikacje
zawodowe jest ju¿ du¿o szerszym pojêciem ni¿ poprzednie. To egzamin zdawany
po ukoñczeniu m.in. zasadniczej szko³y zawodowej, czteroletniego technikum
oraz trzyletniego technikum dla absolwentów zasadniczej szko³y zawodowej24
21
22
23

Dz.U. z 1979 r., nr 16, poz. 100.
Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572, z pón. zm.
Zasady przeprowadzania tego egzaminu zosta³y okrelone w rozporz¹dzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 18 wrzenia 2007 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U.
nr 179, poz. 1273).
24 Zasady przeprowadzania tego egzaminu zosta³y okrelone w rozporz¹dzeniu Ministra
Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupe³niania przez osoby
doros³e wiedzy ogólnej, umiejêtnoci i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych
(Dz.U. nr 31, poz. 216).
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(art. 9 ust. 1 pkt 3 lit a, d, fh ustawy o systemie owiaty). Jednak jest to
tak¿e egzamin, który potwierdza kwalifikacje zawodowe w wielu grupach
zawodowych. Przyk³adem mo¿e byæ egzamin w celu potwierdzenia kwalifikacji
zawodowych do wykonywania zawodu w ramach ró¿nych specjalnoci budowlanych25 lub uprawnieñ zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii26. Nale¿y
podkreliæ, ¿e urlop szkoleniowy z tytu³u egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje przys³uguje tylko wtedy, gdy egzamin taki przewidziany jest w przepisach prawa dla okrelonych kwalifikacji. Zatem kursy czy szkolenia koñcz¹ce
siê egzaminem, nazwanym nawet przez ich organizatora egzaminem potwierdzaj¹cym kwalifikacje, nie daj¹ pracownikowi prawa do urlopu szkoleniowego.
Zgodnie z art. 1032 § 1 pkt 4 k.p., na przygotowanie pracy dyplomowej
oraz przygotowanie siê i przyst¹pienie do egzaminu dyplomowego pracownikowi przys³uguje urlop szkoleniowy w wymiarze 21 dni w ostatnim roku
studiów. Z brzmienia tego przepisu nie wynika wprost, czy urlop ten przys³uguje tak¿e pracownikom dokszta³caj¹cym siê w ramach studiów podyplomowych. Kluczowe w tej materii jest okrelenie, czy studia podyplomowe koñcz¹ siê przygotowaniem pracy dyplomowej i przyst¹pieniem do egzaminu
dyplomowego, Kwestiê tê reguluje rozporz¹dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytu³ów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz wiadectw
wydawanych przez uczelnie27. Na podstawie § 6 tego rozporz¹dzenia warunkiem wydania dyplomu ukoñczenia studiów wy¿szych jest m.in. z³o¿enie egzaminu dyplomowego lub pracy dyplomowej. Natomiast zgodnie z § 8, warunkiem wydania wiadectwa ukoñczenia studiów podyplomowych jest m.in.
z³o¿enie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, je¿eli program tych
studiów to przewiduje. Rozporz¹dzenie w obydwu przypadkach pos³uguje siê
tym samym s³ownictwem w zakresie przes³anek ukoñczenia ka¿dego z rodzajów tych studiów, zró¿nicowany zosta³ jedynie rodzaj dokumentu potwierdzaj¹cego ich ukoñczenie. W przypadku studiów wy¿szych jest to dyplom, natomiast studiów podyplomowych  wiadectwo. Kolejn¹ kwesti¹ jest u¿yte przez
ustawodawcê w art. 1032 § 1 pkt 4 k.p. sformu³owanie 21 dni w ostatnim
roku studiów. Z tego przepisu wynika, ¿e studia, o których mowa, powinny
trwaæ wiêcej ni¿ rok, aby mo¿na by³o stwierdziæ, który rok jest ostatnim
rokiem nauki, w którym przys³uguje urlop w wymiarze 21 dni. Taka interpretacja dyskwalifikowa³by pracowników-studentów studiów podyplomowych
w uzyskaniu prawa do urlopu szkoleniowego, poniewa¿ ta forma dokszta³cania zazwyczaj trwa rok. Mimo to w moim przekonaniu dopuszczalne jest
25 Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83 poz. 578).
26 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnieñ
zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz.U. nr 143, poz. 1396).
27 Dz.U. z 2008 r., nr 11, poz. 61.
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tak¿e takie stanowisko, zgodnie z którym pierwszy i jedyny rok jest jednoczenie ostatnim rokiem edukacji. Nale¿y uznaæ, ¿e pracownikom podnosz¹cym swoje kwalifikacje w ramach studiów podyplomowych, nawet je¿eli studia te trwaj¹ jeden rok, przys³uguje urlop szkoleniowy w wymiarze 21 dni
pod warunkiem, ¿e program studiów przewiduje z³o¿enie pracy dyplomowej
lub egzaminu dyplomowego.
W zwi¹zku z powy¿szym powstaje pytanie o charakter prawny urlopu
szkoleniowego. Z pewnoci¹ nale¿y uznaæ, ¿e urlop ten jest urlopem celowym. S³u¿y przygotowaniu siê pracownika do egzaminu i przyst¹pieniu do
niego. Dlatego urlop ten nie musi byæ wykorzystany w ca³oci jednorazowo,
ale mo¿e zostaæ podzielny na czêci. Zw³aszcza je¿eli tak¹ mo¿liwoæ przewiduje umowa miêdzy pracownikiem a pracodawc¹28.
Nie jest jednak do koñca oczywiste, czy mimo to mo¿na udzieliæ pracownikowi urlopu w ni¿szym wymiarze, ni¿ przewiduj¹ to przepisy prawa pracy.
Zgodnie z zasad¹ uprzywilejowania pracownika wyra¿on¹ w art. 18 k.p.,
wskazane w art. 1032 k.p wymiary urlopu szkoleniowego nale¿y uznaæ za
minimalne. Zatem zasadne wydaje siê, aby pracodawca móg³ udzieliæ urlopu
w ni¿szym wymiarze, jednak tylko na wniosek pracownika, np. gdy pracownik zwraca siê z prob¹ udzielenie urlopu w wymiarze 3 dni, a nie 6, poniewa¿ tylko tyle potrzeba mu czasu na przygotowanie siê do egzaminu. Bez
wniosku o udzielenie urlopu w ni¿szym wymiarze pracodawca jednostronnie
nie mo¿e skróciæ jego wymiaru.
Co do drugiego obligatoryjnego uprawnienia przys³uguj¹cego pracownikom podnosz¹cym kwalifikacje z inicjatywy lub za zgod¹ pracodawcy z art.
1031 § 3 k.p.  czas zwolnienia z ca³oci lub czêci czasu pracy, by punktualnie przybyæ na obowi¹zkowe zajêcia oraz na czas ich trwania, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, tak¿e nale¿y poczyniæ kilka
uwag. W nowej regulacji ustawodawca nie rozró¿ni³ form kszta³cenia na
stacjonarne i niestacjonarne. Oznacza to, ¿e pracownik podnosz¹cy kwalifikacje na studiach wy¿szych w trybie stacjonarnym, z inicjatywy pracodawcy
lub za jego zgod¹, bêdzie mia³ prawo do zwolnienia z ca³oci lub czêci czasu
pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, aby móg³ uczestniczyæ
w obowi¹zkowych zajêciach. Z brzmienia tej regulacji wynika, ¿e pracodawca
w ¿aden sposób nie mo¿e limitowaæ iloci i d³ugoci zwolnieñ z pracy, je¿eli
rozk³ad zajêæ przewiduje, ¿e odbywaj¹ siê one w godzinach pracy. W praktyce
mo¿e to spowodowaæ permanentn¹ nieobecnoæ pracownika w pracy. Z drugiej strony, je¿eli program, zgodnie z którym pracownik podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, przewiduje zajêcia tylko poza godzinami pracy pracownika, nie bêd¹ mu przys³ugiwa³y ¿adne zwolnienia od pracy.
28 M. Reczkowski, Charakter prawny urlopu szkoleniowego, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 2011, nr 6, s. 27.
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W wietle powy¿szego wa¿ne jest, w jaki sposób pracodawca inicjuje lub
wyra¿a zgodê na podnoszenie kwalifikacji przez pracownika. O ile wyst¹pienie z inicjatyw¹ przez pracodawcê nie nasuwa ¿adnych w¹tpliwoci, o tyle
wyra¿enie zgody mo¿e byæ ju¿ problematyczne. Zasadne jest rozpatrywanie
zgody pod k¹tem art. 60 kodeksu cywilnego29 w zwi¹zku z art. 300 k.p. Na
podstawie tego przepisu wola pracodawcy w tym zakresie mo¿e byæ wyra¿ona przez ka¿de jego zachowanie, które ujawni tê wolê w sposób dostateczny.
W zwi¹zku z tym nale¿y uznaæ, ¿e pracodawca, który udziela pracownikowi
urlopu szkoleniowego, wyra¿a zgodê na podnoszenie przez niego kwalifikacji.
Jednak czy w taki sam sposób powinno siê potraktowaæ zwolnienie pracownika z ca³oci lub czêci czasu pracy na uczestnictwo w obowi¹zkowych zajêciach? Moim zdaniem odpowied brzmi tak. Jednak pod warunkiem, ¿e
pracodawca wiadomie i regularnie zwalnia pracownika z ca³oci lub czêci
czasu pracy, by ten dotar³ punktualnie i uczestniczy³ w obowi¹zkowych zajêciach. Jednorazowa zgoda pracodawcy na udzia³ w obowi¹zkowych zajêciach
w moim przekonaniu nie wyczerpuje jeszcze przes³anek z art. 60 k.c.
w zwi¹zku z art. 300 k.p. Za wyra¿enie zgody na podnoszenie kwalifikacji
nale¿y za to uznaæ pokrycie przez pracodawcê ca³oci lub czêci kosztów
zwi¹zanych z nauk¹ (czesne, koszta dojazdu, zakwaterowania). Jednak wyra¿enie zgody na podnoszenie kwalifikacji nie oznacza jeszcze, ¿e pracodawca
jest zobowi¹zany do ponoszenia kosztów, o których wspomniano wy¿ej. Zgoda
powoduje koniecznoæ objêcia pracownika obligatoryjnymi uprawnieniami
wymienionymi w art. 1031 § 2 k.p.
Zasadnicz¹ spraw¹ jest te¿ kwestia mo¿liwoci wyra¿enia zgody przez
pracodawcê tylko na czêæ procesu kszta³cenia, np. na jeden rok z trzech lat
studiów wy¿szych pierwszego stopnia. Wydaje siê, ¿e nie ma takiej mo¿liwoci. Objêcie zgod¹ tylko czêci takiego procesu spowodowa³oby, ¿e cel nauki,
jakim by³o podniesienie kwalifikacji, nie zosta³by spe³niony, poniewa¿ pracownik nabywa kwalifikacje dopiero po przebyciu ca³ego procesu nauczania
przewidzianego dan¹ form¹ kszta³cenia. W zwi¹zku z tym pracodawca mo¿e
wyraziæ swoj¹ zgodê tylko na ca³y zamkniêty tok nauki, którego rezultatem
jest uzyskanie przez pracownika nowych kwalifikacji zawodowych. Nie oznacza to, ¿e pracodawca, który chce partycypowaæ w kosztach podnoszenia
kwalifikacji przez pracownika, jest zobowi¹zany do pokrycia czesnego za
wszystkie lata studiów. Mo¿e finansowaæ tylko poszczególne lata lub semestry i uzale¿niæ to finansowanie od wyników w nauce pracownika30.
Bez wzglêdu na to, czy podnoszenie kwalifikacji odbywa siê z inicjatywy
pracodawcy, czy za jego zgod¹, a pracodawca zamierza zobowi¹zaæ pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po zakoñczeniu nauki, musi nawi¹zaæ
29
30

Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z pón. zm.
M. Fr¹czek, O podnoszeniu kwalifikacji zawodowych  w kodeksie pracy, S³u¿ba Pracownicza 2010, nr 11, s. 13.
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z nim tzw. umowê szkoleniow¹ (art. 1034 § 3 k.p.). Umowa ta powinna byæ
zawarta w formie pisemnej i okrelaæ wzajemne prawa i obowi¹zki stron
zwi¹zane z dokszta³caniem. W zwi¹zku z tym umowa ta obligatoryjnie winna
zawieraæ dwa elementy31. Po pierwsze, zobowi¹zanie pracodawcy do udzielenia pracownikowi podnosz¹cemu kwalifikacje zawodowe urlopu szkoleniowego i zwolnienie go z ca³oci lub czêci dnia pracy na czas niezbêdny, by
punktualnie przybyæ na obowi¹zkowe zajêcia oraz na czas ich trwania
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Po drugie, zobowi¹zanie pracownika do podjêcia nauki w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i do³o¿enie nale¿ytej starannoci, aby tê naukê zakoñczyæ. Umowa mo¿e tak¿e zawieraæ fakultatywne uprawnienia pracownika, np.: zobowi¹zanie pracodawcy
do pokrycia czesnego, kosztów przejazdu, zakwaterowania, op³aty za egzamin, wydatków na materia³y niezbêdne do nauki. Umowa mo¿e tak¿e przewidywaæ metodê realizacji przyznanych wiadczeñ oraz wykaz dokumentów,
jakie musi przedstawiæ pracownik, aby wiadczenia te otrzymaæ. Nie oznacza
to jednak, ¿e strony maj¹ ca³kowit¹ swobodê w kszta³towaniu warunków
umowy szkoleniowej32. Nie mog¹ zgodnym owiadczeniem woli stron zmniejszyæ wymiaru urlopu szkoleniowego lub limitowaæ zwolnieñ od pracy za
wynagrodzeniem na czas niezbêdny, by punktualnie przybyæ na obowi¹zkowe
zajêcia oraz na czas ich trwania.
Zgodnie z art. 1035 k.p., pracownik jest zobowi¹zany do zwrotu kosztów
poniesionych przez pracodawcê z tytu³u dodatkowych wiadczeñ w wysokoci
proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukoñczeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia tylko
w jasno okrelonych przypadkach. Katalog ten jest zamkniêty i obejmuje:
 przerwanie lub niepodjêcie bez uzasadnionej przyczyny podnoszenia
kwalifikacji;
 rozwi¹zanie stosunku pracy przez pracodawcê bez wypowiedzenia
z winy pracownika w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po
jego ukoñczeniu w terminie okrelonym w umowie szkoleniowej, jednak nie
d³u¿szym ni¿ 3 lata;
 rozwi¹zanie stosunku pracy przez pracownika za wypowiedzeniem,
oprócz sytuacji, w której rozwi¹zanie nast¹pi³o wskutek mobbingu, w trakcie
podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukoñczeniu w terminie
okrelonym w umowie szkoleniowej nie d³u¿szym ni¿ 3 lata;
 rozwi¹zanie stosunku pracy przez pracownika bez wypowiedzenia
z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy na podstawie art. 55 lub art. 943 k.p.,
mimo braku przyczyn okrelonych w tych przepisach, w trakcie podnoszenia
31 E. Moniewska, Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Praca i Zabezpieczenie
Spo³eczne 2010, nr 11, s. 23.
32 M. Fr¹czek, op. cit., s. 14.
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kwalifikacji zawodowych lub po jego ukoñczeniu w terminie okrelonym
w umowie szkoleniowej nie d³u¿szym ni¿ 3 lata.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e umowa szkoleniowa zosta³a zawarta miêdzy
stronami dlatego, ¿e s¹ one z³¹czone stosunkiem pracy. Bez istnienia miêdzy
nimi tego stosunku nie dosz³oby do nawi¹zania tej umowy. Pracownik
i pracodawca w ramach swobody kontraktowania mog¹ zawieraæ dodatkowe
umowy, tzw. klauzule autonomiczne, obok umowy o pracê, które bêd¹ kszta³towa³y ³¹cz¹cy je stosunek pracy33. Dlatego nale¿y stwierdziæ, ¿e umowa
szkoleniowa jest klauzul¹ autonomiczn¹. Zgodnie z art. 1034 § 2 k.p., jej
warunki nie mog¹ byæ dla pracownika mniej korzystne ni¿ przepisy kodeksu
pracy. W zwi¹zku z tym z okresu odpracowania kosztów poniesionych przez
pracodawcê na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika nie
mo¿na wy³¹czyæ okresów, w których pracownik korzysta z uprawnieñ zwi¹zanych z rodzicielstwem, poniewa¿ s¹ one mniej korzystne dla pracownika ni¿
przepisy kodeksu pracy34. Dodatkowo pracodawca, który wy³¹czy z okresu
odpracowywania czas urlopu macierzyñskiego i wychowawczego, nara¿a siê
na zarzut dyskryminacji bezporedniej i poredniej w zatrudnieniu35. Dyskryminacja bezporednia bêdzie dotyczy³a pracowników, którzy korzystaj¹
z urlopu macierzyñskiego lub wychowawczego, natomiast dyskryminacja porednia dotyka kobiet, poniewa¿ to one najczêciej korzystaj¹ z uprawnieñ
zwi¹zanych z rodzicielstwem. Ponadto w niektórych przepadkach przepisy
prawa pracy zobowi¹zuj¹ je do korzystania z urlopu macierzyñskiego (np.
art. 180 § 5 k.p.).
Ustawodawca nie przewidzia³ w przepisach o podnoszeniu kwalifikacji
mo¿liwoci rozwi¹zania umowy szkoleniowej. Z pewnoci¹ umowa taka rozwi¹zuje siê wraz z up³ywem terminu, na jaki zosta³ zawarta, czyli najpóniej
3 lata po zakoñczeniu podnoszenia kwalifikacji przez pracownika. Nale¿y
za³o¿yæ, ¿e w powy¿szych przypadkach, kiedy pracownik jest zobowi¹zany do
zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcê, umowa rozwi¹zuje siê,
mimo ¿e nie wynika to wprost z przepisów. Jednak cel, dla którego zosta³a
zawarta, nie istnieje, poniewa¿ pracownik albo nie podj¹³ nauki, albo j¹
przerwa³ lub stosunek pracy z tym pracownikiem usta³, a w zwi¹zku z tym
nie ma ju¿ potrzeby, aby podnosiæ jego kwalifikacje.
Nowe rozwi¹zania zawarte w znowelizowanym kodeksie pracy przewiduj¹ tak¿e mo¿liwoci, aby pracownik zdobywa³ lub uzupe³nia³ wiedzê i umiejêtnoci na innych zasadach ni¿ okrelone powy¿ej, czyli bez inicjatywy
i zgody pracodawcy (art. 1066 k.p.). Takim pracownikom pracodawca mo¿e
33
34

M. wiêcicki, Prawo pracy, Warszawa 1968, s. 186.
M. Fr¹czek, R Lisiecki, Konsultacje i wyjanienia, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne
1911, nr 3, s. 44.
35 Zob. L. Florek, Równe traktowanie w zatrudnieniu, [w:] L. Florek (red.), Kodeks pracy..., s. 115 i n.
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przyznaæ wiadczenia fakultatywne w postaci zwolnienia z ca³oci lub czêci
dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia oraz urlop bezp³atny.
W tej sytuacji pracodawca powinien zawrzeæ z pracownikiem porozumienie
okrelaj¹ce wymiar urlopu bezp³atnego i zwolnieñ z ca³oci lub czêci dnia
pracy. Na uwagê w tym rozwi¹zaniu zas³uguje fakt, ¿e w wietle tego przepisu brak inicjatywy lub zgody pracodawcy powoduje, ¿e pracownik zdobywa
lub uzupe³nia wiedzê i umiejêtnoci, ale nie jest to podnoszenie kwalifikacji.
Zgodnie z definicj¹ zawart¹ w art. 1031 k.p., tylko zdobywanie lub uzupe³nianie wiedzy i umiejêtnoci za zgod¹ pracodawcy lub z jego inicjatywy mo¿e
byæ okrelane jako podnoszenie kwalifikacji.
Podsumowuj¹c kwestiê prawa pracowników do podnoszenia kwalifikacji,
nale¿y podkreliæ, i¿ nowe przepisy nie ograniczy³y tego prawa pracowniczego. Jednak w zwi¹zku z du¿ymi obci¹¿eniami po stronie pracodawców mo¿e
okazaæ siê, i¿ nie bêd¹ oni ju¿ tak sk³onni, jak przed nowelizacj¹, do inicjowania czy wyra¿ania zgody na podnoszenie kwalifikacji. Wydaje siê tak¿e, i¿
rozwi¹zania przyjête przez ustawodawcê zak³adaj¹, ¿e pracownik bêdzie siê
uczy³ i dotrwa do koñca edukacji, uzyskuj¹c np. tytu³ zawodowy magistra czy
in¿yniera, ale nie przewiduj¹ sytuacji, w której to nie pracownik przerwie
podnoszenie kwalifikacji, ale zrobi to za niego placówka, w której siê uczy³
w zwi¹zku z brakiem wyników w nauce.

Summary
The right to improve professional qualifications by employees after
the Constitutional Court decision of 31st March 2009
Key words: labor law, professional qualifications, employee rights.

After the Constitutional Court decision of 31st March 2009 recognizing
article 103 of the Labour Code as inconsistent with the Constitution of the
Republic of Poland, it was necessary to re-regulate issues concerning the
improvement of professional qualifications of personnel. The art. 10311036
were added to the Labour Code. New regulations are particularly significant
in the context of Polish liabilities arising from international rights acts
including International Labour Organization convention. The ILO Convention No. 140 of 1974 concerning paid educational leave is particularly noteworthy, as well as ILO convention No. 142 of 1975 about the role of counselling and vocational training in human resources development. The article
has undertaken the analysis of new regulations in the context of preserving
the right to improve professional qualifications by employees on the basis of
labour law and international standards.
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Problem ustalania wysokoci wynagrodzenia
polskich pracowników oddelegowanych do pracy
na terytorium innego pañstwa cz³onkowskiego
Migracje polskich pracowników do innych krajów Europy w celu wiadczenia tam pracy s¹ czêstym zjawiskiem, a od chwili wst¹pienia Polski do
Unii Europejskiej wrêcz powszechnym. Przedmiotem niniejszych rozwa¿añ
jest ustalenie, w jaki sposób nale¿y okrelaæ wysokoæ minimalnego wynagrodzenia polskiego pracownika oddelegowanego na mocy umowy zawartej z polskim przedsiêbiorc¹ do pracy na terenie innego pañstwa cz³onkowskiego. Pojawia siê problem, czy okrelona w takiej umowie minimalna stawka godzinowa
 ni¿sza od obowi¹zuj¹cej w danym pañstwie cz³onkowskim, w którym ma byæ
wiadczona praca  nie stanowi naruszenia praw pracownika.
Do nawi¹zanego tu stosunku zatrudnienia zastosowanie maj¹ postanowienia dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16
grudnia 1996 r., dotycz¹cej delegowania pracowników w ramach wiadczenia
us³ug1. Stanowi¹ one, ¿e pracownikowi delegowanemu do pracy w innym
pañstwie cz³onkowskim gwarantuje siê warunki zatrudnienia obowi¹zuj¹ce
w pañstwie, do którego pracownik zosta³ delegowany.
Wspomniana dyrektywa pojêcie pracownik delegowany definiuje jako
pracownik, który przez ograniczony okres wykonuje swoj¹ pracê na terytorium innego Pañstwa Cz³onkowskiego ni¿ pañstwo, w którym zwyczajowo
pracuje. Zgodnie z dyrektyw¹ przybiera to postaæ:
 delegowania pracownika na w³asny rachunek do innego pañstwa cz³onkowskiego w ramach umowy miêdzy przedsiêbiorstwem deleguj¹cym
a odbiorc¹ us³ugi dzia³aj¹cym w danym pañstwie cz³onkowskim, o ile
istnieje stosunek pracy pomiêdzy przedsiêbiorstwem deleguj¹cym a pracownikiem w ci¹gu okresu delegowania lub
1 Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycz¹ca delegowania pracowników w ramach wiadczenia us³ug (Dz.Urz. WE L 18 z 21 stycznia
1997).
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 delegowania pracownika do zak³adu albo przedsiêbiorstwa nale¿¹cego do
grupy przedsiêbiorców na terytorium pañstwa cz³onkowskiego, o ile istnieje stosunek pracy miêdzy przedsiêbiorstwem deleguj¹cym a pracownikiem
w ci¹gu okresu delegowania lub
 wynajêcia pracownika przedsiêbiorstwu w innym pañstwie cz³onkowskim
przez przedsiêbiorstwo pracy tymczasowej lub agencjê wynajmuj¹c¹ personel, o ile przez ca³y okres delegowania istnieje stosunek pracy pomiêdzy
przedsiêbiorstwem pracy tymczasowej lub agencj¹ wynajmuj¹c¹ a pracownikiem.
Delegowanie winno zatem odbywaæ siê w kontekcie transgranicznego
wiadczenia us³ug, natomiast pomiêdzy firm¹ deleguj¹c¹ pracownika a pracownikiem delegowanym musi istnieæ relacja zatrudnienia w czasie delegowania.
W art. 3 ust. 1 dyrektywy okrelono kwestie normowane przez prawo
pañstwa przyjmuj¹cego pracownika. S¹ to m.in. minimalne stawki p³acy
i stawki za godziny nadliczbowe. Ponadto w sektorze budowlanym stosuje siê
wobec pracownika delegowanego powszechnie obowi¹zuj¹ce na terenie pañstwa przyjmuj¹cego uk³ady zbiorowe pracy. Warunki te okrelone s¹ w ustawach, przepisach wykonawczych, administracyjnych, uk³adach zbiorowych
pracy lub w orzeczeniach arbitra¿owych uznanych za przepisy powszechnie
stosowane. Oznacza to, ¿e przedsiêbiorca powinien zagwarantowaæ pracownikom delegowanym przynajmniej minimalne warunki zatrudnienia obowi¹zuj¹ce w pañstwie wiadczenia us³ugi, tj. pañstwie przyjmuj¹cym. Wymóg ten
dotyczy przede wszystkim norm i wymiaru czasu pracy, wymiaru urlopu
wypoczynkowego, minimalnego wynagrodzenia za pracê, bezpieczeñstwa
i higieny pracy, zakazu dyskryminacji. Ponadto nale¿y uwzglêdniæ zagraniczne uregulowania w zakresie uprawnieñ pracowników zwi¹zanych z rodzicielstwem i zatrudnianiem m³odocianych. Je¿eli pracodawca dzia³a jako agencja
pracy tymczasowej, powinien zastosowaæ siê do regu³ zatrudniania pracowników tymczasowych w pañstwie przyjmuj¹cym2.
Zauwa¿my, dla przyk³adu, ¿e postanowienia te powtarzaj¹ przepisy umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki Federalnej
Niemiec o oddelegowaniu pracowników polskich przedsiêbiorstw do realizacji
umów o dzie³o, sporz¹dzonej w Bonn w dniu 31 stycznia 1990 r. Ustalaj¹, ¿e
pracownikowi polskiego przedsiêbiorstwa delegowanemu do Niemiec bêdzie
wyp³acane wynagrodzenie odpowiadaj¹ce (³¹cznie z czêci¹ wyp³acon¹
w zwi¹zku z zatrudnieniem za granic¹) wynagrodzeniu, jakie przewiduj¹ za
wykonywanie porównywalnej pracy niemieckie uk³ady zbiorowe3. Jednak¿e
2
3

Art. 3 ust. 1 dyrektywy 96/71/WE.
Art. 8 ust 3 i art. 4 lit. B umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem
Republiki Federalnej Niemiec o oddelegowaniu pracowników polskich przedsiêbiorstw do realizacji umów o dzie³o.
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S¹d Najwy¿szy wskaza³, ¿e ww. umowa nie jest ród³em powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa i nie zawiera przepisów prawa pracy w rozumieniu art.
18 polskiego kodeksu pracy4. W zwi¹zku z tym art. 4 lit. B tej umowy nie
mo¿e stanowiæ bezporedniej podstawy roszczeñ pracowników o wynagrodzenie za pracê. Tak¹ sam¹ ocenê wyra¿ono równie¿ w pimiennictwie5. Pogl¹du tego nie zmienia fakt przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. Nieaktualny jest przy tym w odniesieniu do stosunków pracy nawi¹zanych po
1 sierpnia 2007 r., tj. po wejciu w ¿ycie konwencji rzymskiej, pogl¹d wyra¿ony przez S¹d Najwy¿szy w innym orzeczeniu, i¿ stosunek pracy pracownika
zamieszka³ego w Polsce oraz pracodawcy zamieszka³ego i prowadz¹cego
przedsiêbiorstwo maj¹ce siedzibê w Polsce, je¿eli strony nie dokona³y wyboru
prawa, podlega prawu polskiemu, choæby umowa o pracê by³a lub mia³a byæ
wykonywana w innym pañstwie, gdy¿ oparty by³ na art. 33 § 1 zd. pierwsze
ustawy z dnia 12 listopada 1965r.  Prawo prywatne miêdzynarodowe6.
Dyrektywa ustanawia zasadê uprzywilejowania pracownika, która nakazuje porównanie uprawnieñ pracowniczych obowi¹zuj¹cych w pañstwie
przedsiêbiorcy zatrudniaj¹cego pracowników i w pañstwie wiadczenia us³ugi oraz zastosowanie regulacji najkorzystniejszych dla pracownika. To na
pracodawcy spoczywa obowi¹zek zdobycia i zbadania informacji o standardzie zatrudnienia obowi¹zuj¹cym w innym pañstwie7.
Wyobramy sobie sytuacjê, gdy powód (polski obywatel) dochodzi wyrównania wynagrodzenia do stawki godzinowej obowi¹zuj¹cej na terenie innego
pañstwa, w którym wiadczy³ pracê. Bezporednim odes³aniem do powy¿szych unormowañ w polskim porz¹dku prawnym by³a uchwa³a nr 71 Rady
Ministrów z dnia 3 maja 1989 r.8 Pomimo uchylenia art. 79 kodeksu pracy,
na podstawie którego wydano wskazan¹ uchwa³ê, przepisy uchwa³y zosta³y
utrzymane na mocy ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy  Kodeks
pracy oraz o zmianie niektórych ustaw9.
W myl ww. uchwa³y Rady Ministrów pracownikowi w czasie zatrudnienia za granic¹ przys³uguje miesiêczne lub godzinowe wynagrodzenie walutowe w wysokoci uzale¿nionej od zajmowanego stanowiska pracy i przyznanej
4 Zob. wyrok SN z dnia 29 listopada 2000 r., sygn. I PKN 107/00 i z dnia 29 listopada 2005 r.,
sygn. II PK 100/05, OSNP 2006, nr 1920, poz. 29.
5 R. Pietrzyk, T. Major, Problematyka w³aciwego prawa pracy przy oddelegowaniu polskich pracowników na obszar innego pañstwa, Monitor Prawniczy 2000, nr 5, s. 328.
6 Zob. wyrok SN  Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych z dnia
18 kwietnia 2001 r., sygn. I PKN 358/2000.
7 Zob. art. 3 ust. 1 dyrektywy 96/71/WE.
8 Zob. uchwa³a nr 71 Rady Ministrów z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz przyznawania innych wiadczeñ zwi¹zanych z prac¹ pracownikom skierowanym do
pracy za granic¹ w celu realizacji budownictwa eksportowego i us³ug eksportowych (M.P. nr 14,
poz. 106).
9 Zob. art. 11 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy  Kodeks pracy oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 24, poz. 110).
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kategorii zaszeregowania, okrelone zgodnie z ustalon¹ dla danego kraju
tabel¹ stawek wynagrodzenia walutowego10.
Wskazaæ nale¿y, ¿e zgodnie z pogl¹dem doktryny, pracodawca oddelegowuj¹cy pracowników do pracy na terytorium pañstwa przyjmuj¹cego jest
zobowi¹zany do zapewnienia im co najmniej takich warunków zatrudnienia,
jakie zosta³y zagwarantowane na mocy powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa pañstwa przyjmuj¹cego. Takie przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce s¹ wprowadzane moc¹ ustaw, rozporz¹dzeñ, umów zbiorowych oraz orzeczeñ arbitra¿owych11. W zwi¹zku z tym pracodawca deleguj¹cy swych
pracowników na teren innego pañstwa powinien zwróciæ siê do tzw. biura
³¹cznikowego (istniej¹ one w ka¿dym pañstwie cz³onkowskim, w Polsce tak¹
funkcjê pe³ni Pañstwowa Inspekcja Pracy) w celu uzyskania informacji o minimalnych warunkach zatrudnienia zagwarantowanych przez przepisy bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce danego pañstwa. Przed oddelegowaniem pracodawca
powinien zapoznaæ pracowników z ostatecznie ustalonymi warunkami zatrudnienia, chyba ¿e korzystniejsze warunki obowi¹zuj¹ w pañstwie deleguj¹cym.
Taka jest powszechnie obowi¹zuj¹ca procedura, a za jej naruszenie pracodawca ponosi odpowiedzialnoæ przed organami nadzoru pracy danego pañstwa12.
Dyrektywy jako kategoria aktów wspólnotowego prawa pochodnego adresowane s¹ do pañstw cz³onkowskich, choæ czasami tylko do niektórych
z nich13. S¹ wi¹¿¹ce, jeli chodzi o zamierzony skutek, zostawiaj¹ jednak
w³adzom pañstw cz³onkowskich wybór formy i metod14. Oznacza to, ¿e dyrektywy nie normuj¹ w sposób pe³ny zagadnieñ bêd¹cych ich przedmiotem,
wymagaj¹ za ucilenia lub uzupe³nienia przez pañstwa cz³onkowskie, dok³adniej rzecz ujmuj¹c  wprowadzenia (implementowania, transponowania,
wdro¿enia) do prawa krajowego15. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego
Trybuna³u Sprawiedliwoci, pañstwa cz³onkowskie zobowi¹zane s¹ wydaæ
w tym celu wi¹¿¹ce przepisy prawne, spe³niaj¹ce wymogi bezpieczeñstwa
prawnego i jednoci prawnej. Wymóg ten bêd¹ spe³nia³y przede wszystkim
przepisy o randze ustawowej lub rozporz¹dzenia. Nie s¹ natomiast wystarczaj¹ce pod tym wzglêdem metody i praktyki administracyjne ani te¿ przepisy o charakterze administracyjnym16.
10
11

Zob. § 3 ust. 1 uchwa³y nr 71 Rady Ministrów z dnia 3 maja 1989 r.
Zob. P. W¹¿, Charakterystyka transgranicznego stosunku pracy na tle dyrektywy Nr 96/71/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Monitor Prawa Pracy 2008, nr 2, s. 78.
12 Zob. P. W¹¿, Problem delegowania pracowników w wietle prawa unijnego, [online]
<www.pracaizdrowie.com.pl/view/269/3/>, dostêp: 3.09.2007.
13 Zob. J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2001,
s. 185.
14 Zob. art. 249 akapit 3 Traktatu WE.
15 Ibidem, s. 186; por. M. Szwarc, Warunki poprawnej implementacji dyrektywy w porz¹dkach prawnych pañstw cz³onkowskich w wietle prawa wspólnotowego, PPE 2001, nr 1(9), s. 5 i n.
16 Zob. J. Tyranowski, Prawo Europejskie. Zagadnienia instytucjonalne z uwzglêdnieniem
Traktatu Amsterdamskiego, Poznañ 1999, s. 109; por. np. orzeczenie C-361/88 Commission
v. Germany, Zb. Orz. 1991, s. I2567.
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Ka¿da dyrektywa wyznacza pañstwu cz³onkowskiemu nieprzekraczalny
termin jej wdro¿enia. Obowi¹zkiem pañstwa cz³onkowskiego jest nie tylko
terminowe, ale i pe³ne transponowanie norm zawartych w dyrektywach do
prawa krajowego17. Dyrektywy zatem, w odró¿nieniu od rozporz¹dzeñ, s¹
instrumentem harmonizacji prawa pañstw cz³onkowskich, nie za jego ujednolicenia18. Dziêki temu zapewnia siê osi¹ganie wspólnych celów przy równoczesnym zachowaniu odrêbnoci krajowych porz¹dków prawnych, maj¹cych czêsto d³ug¹ tradycjê.
W³aciwie wdro¿ona dyrektywa wywo³uje tzw. skutek blokuj¹cy, co oznacza, ¿e pañstwom cz³onkowskim nie wolno stanowiæ sprzecznych z ni¹ przepisów prawnych. S¹dy zobowi¹zane s¹ interpretowaæ prawo krajowe, szczególnie za przepisy wprowadzone celem implementacji dyrektywy w wietle
jej treci i celu19. Inaczej mówi¹c, dyrektywy s¹ wi¹¿¹ce tylko w odniesieniu
do pañstw cz³onkowskich i nie wywo³uj¹ z zasady bezporednich skutków,
które wynikaj¹ dopiero po wprowadzeniu odpowiednich przepisów do prawa
wewnêtrznego pañstwa cz³onkowskiego. Pojawia siê jednak pytanie o nastêpstwa braku implementacji norm dyrektywy do porz¹dku prawnego danego
pañstwa albo dokonania implementacji niepe³nej lub spónionej. cis³e stosowanie zasady, i¿ z samej dyrektywy nie wynikaj¹ bezporednio skutki, mog³oby prowadziæ do tego, ¿e pañstwa cz³onkowskie, powstrzymuj¹c siê od
wydania stosownych przepisów, mog³yby odwlekaæ urzeczywistnienie celu
dyrektywy lub nawet udaremniæ jego osi¹gniêcie. Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci stan¹³ na stanowisku, i¿ by³oby nie do pogodzenia z wi¹¿¹cym
charakterem dyrektywy, gdyby wykluczona zosta³a co do zasady dopuszczalnoæ powo³ania siê na wynikaj¹ce z niej obowi¹zki pañstw przez osoby, których dyrektywa dotyczy20. Z tego wzglêdu Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci przyj¹³ w swoim orzecznictwie koncepcjê bezporedniej skutecznoci
dyrektyw: pañstwo cz³onkowskie, które nie przyjê³o rodków implementuj¹cych dyrektywê w wyznaczonym czasie, nie mo¿e powo³ywaæ siê w stosunku
do jednostek na w³asne zaniedbanie, natomiast mo¿e wyst¹piæ wówczas bezporednia skutecznoæ dyrektywy pod okrelonymi warunkami:
1) dyrektywa pod wzglêdem treci musi byæ sformu³owana bezwarunkowo;
2) musi byæ wystarczaj¹co precyzyjna, aby nadawa³a siê do bezporedniego stosowania (samowykonalna  self-executig);
3) winna przyznawaæ okrelone uprawnienia jednostkom wobec pañstwa
 dyrektywy, z których wynikaj¹ dla jednostek tylko obowi¹zki, nie mog¹
mieæ bezporedniej skutecznoci21.
17
18
19
20
21

Zob. J. Barcz (red.), op. cit., s. 186.
Ibidem, s. 186.
J. Tyranowski, op. cit., s. 108.
Zob. J. Barcz (red.), op. cit., s. 248.
J. Tyranowski, op. cit., s. 110.
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Z powy¿szego wynika, ¿e dyrektyw¹ wywo³uj¹c¹ skutki bezporednie
zwi¹zane s¹ wszystkie organy pañstwa, g³ównie s¹dy i w³aciwe urzêdy.
Wobec tych organów jednostki mog¹ powo³aæ siê na tak¹ bezporednio skuteczn¹ dyrektywê i dochodziæ swych praw z niej wynikaj¹cych pod warunkiem, ¿e nie naruszaj¹ praw osób trzecich. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ bezporednia
skutecznoæ dyrektyw wystêpuje wy³¹cznie w systemie wertykalnym (pionowym), tj. w stosunkach miêdzy jednostkami (osobami fizycznymi i prawnymi) a organami pañstwa. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybuna³u
Sprawiedliwoci, bezporednia skutecznoæ dyrektyw nie mo¿e wystêpowaæ
w uk³adzie horyzontalnym (poziomym), a wiêc pomiêdzy podmiotami prywatnymi (osobami fizycznymi i prawnymi). Trybuna³ uzasadni³ to, wskazuj¹c, ¿e
rozci¹gniêcie bezporedniego skutku na stosunki miêdzy jednostkami oznacza³oby uznanie, ¿e Wspólnota mo¿e w drodze dyrektyw stanowiæ bezporednio obowi¹zki dla jednostek, podczas gdy jest do tego uprawniona tylko
poprzez wydawanie rozporz¹dzeñ22. Tak wiêc z powodu braku przepisów
implementuj¹cych dyrektywê jednostka nie mo¿e siê na ni¹ powo³aæ jako na
podstawê swojego roszczenia przeciwko innej jednostce i nie mo¿e dochodziæ
takiego roszczenia przed s¹dem krajowym23.
W¹tpliwoci co do mo¿liwoci dopuszczenia bezporedniego skutku dyrektyw w systemie horyzontalnym wynikaj¹ równie¿ st¹d, i¿ przyznanie
praw jednej stronie powoduje obci¹¿enie obowi¹zkami drugiej strony. Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci stwierdzi³, ¿e opieranie przez jednostki swoich praw na normach dyrektyw przed s¹dem krajowym jest dopuszczalne
wy³¹cznie przeciwko pañstwu, do którego dyrektywa jest adresowana, a nie
przeciwko innej jednostce24.
Zagadnienie bezporedniego skutku dyrektyw w uk³adzie horyzontalnym
jest nadal przedmiotem dyskusji. Przyk³adowo, adwokat generalny w opinii
w sprawie Faccini Dori wskaza³ m.in. na potrzebê zaspokojenia nale¿nych
roszczeñ osób uprawnionych na podstawie przepisów dyrektywy jako aktu,
który zgodnie z zamiarem prawodawcy wspólnotowego mia³ byæ wi¹¿¹cy.
Uzasadnienie postulowanego bezporedniego skutku dyrektywy w uk³adzie
horyzontalnym jest przy tym inne ni¿ w uk³adzie wertykalnym  chodzi
o zrównanie skutków dyrektyw ze skutkami skutków traktatowych. By³oby
to po¿¹dane dla upowszechnienia zasady pierwszeñstwa prawa wspólnotowego, a tak¿e jego jednolitego i efektywnego stosowania25. Mimo to nawet te
niewdro¿one dyrektywy, którym nie mo¿na przypisaæ bezporedniej skutecznoci, mog¹ wywo³ywaæ pewne skutki ze wzglêdu na obowi¹zek zgodnej
22
23
24
25

Por. orzeczenie C-91/92 Faccini Dori v. Recreb Srl, Zb. Orz. 1994, s. I3325.
J. Tyranowski, op. cit., s. 111.
Zob. J. Barcz (red.), op. cit., s. 250.
Ibidem, s. 251251.
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z treci¹ i celem dyrektywy wyk³adni przepisów prawa wewnêtrznego przez
organy pañstwowe stosuj¹ce to prawo. Jednostka oczywicie nie mo¿e wymusiæ na swoim pañstwie wdro¿enia dyrektywy, mo¿e jednak wyst¹piæ z roszczeniem odszkodowawczym. W sprawie Francovich26 Europejski Trybuna³
Sprawiedliwoci ustali³, i¿ musz¹ byæ w takim przypadku spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
 zamierzonym skutkiem dyrektywy by³o przyznanie praw jednostkom,
 mo¿liwe jest ustalenie treci tych praw,
 istnieje zwi¹zek przyczynowy pomiêdzy naruszeniem przez pañstwo jego
obowi¹zku (tj. brakiem implementacji dyrektywy) a szkod¹ poniesion¹
przez jednostkê27.
Dyrektywa 96/71/WE zosta³a implementowana do polskiego kodeksu
pracy nowelizacj¹ z dnia 24 sierpnia 2001 r.28 wprowadzaj¹c¹ rozdzia³ IIa.
Brzmienie tego rozdzia³u zosta³o jednak zmienione ustaw¹ z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy  Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw29.
Nowelizacja ta zmieni³a przede wszystkim krêgi podmiotów objêtych zakresem regulacji. W pierwszej wersji adresatami omawianych uregulowañ byli
polscy pracownicy deleguj¹cy pracowników do pañstw Unii Europejskiej.
Obecnie przepisy te odnosz¹ siê do pracodawców zagranicznych kieruj¹cych
personel do wiadczenia pracy na terytorium Polski. Cele wprowadzone dyrektyw¹ musia³y byæ osi¹gniête przez ówczesne pañstwa cz³onkowskie do 16
grudnia 2001 r., natomiast Polska powinna by³a osi¹gn¹æ standardy wspólnotowe do 1 maja 2004 r., tj. do dnia przyst¹pienia naszego kraju do Unii
Europejskiej30.
Jak ju¿ wspomniano, dyrektywa wprowadza zasadê, ¿e pracodawca kieruj¹cy swoich pracowników do czasowego wykonywania pracy w innym pañstwie cz³onkowskim zobowi¹zany jest zagwarantowaæ im takie warunki zatrudnienia, które s¹ nie mniej korzystne ni¿ obowi¹zuj¹ce w pañstwie
przyjmuj¹cym. Inaczej mówi¹c, minimalne standardy ochrony pracowników
delegowanych s¹ wyznaczone przez uregulowania tego kraju, w którym praca jest czasowo wykonywana. Na tej podstawie pracodawcy z pañstw cz³onkowskich deleguj¹cy swoich pracowników do naszego kraju bêd¹ zwi¹zani
przepisami polskimi. Z kolei polscy pracodawcy kieruj¹cy pracowników do
26 Orzeczenie z 19 listopada 1991, sprawy po³¹czone C-6 i 9/90, ETS 1991, s. 5357 i n.
ETS stwierdzi³, ¿e jeli kto poniós³ szkodê, poniewa¿ pañstwo cz³onkowskie zaniecha³o transpozycji jasnego i jednoznacznego postanowienia dyrektywy przyznaj¹cej jednostce prawa, ale
samo nie wywo³uj¹ce skutku bezporedniego, to pañstwo cz³onkowskie ponosi odpowiedzialnoæ
odszkodowawcz¹ wobec jednostki.
27 J. Tyranowski, op. cit., s. 111.
28 Dz.U. nr 128, poz. 1405.
29 Dz.U. nr 213, poz. 2081.
30 Zob. L. Mikrus [w:], B. Wagner (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Gdañsk 2004, s. 273274,
pkt 1 i 2.
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czasowego wykonywania pracy w innym pañstwie cz³onkowskim bêd¹ zobowi¹zani do przestrzegania wewnêtrznych uregulowañ prawa pracy obowi¹zuj¹cych w pañstwie przyjmuj¹cym. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e traktat
akcesyjny wprowadza okres przejciowy w zakresie delegowania pracowników
polskich do Austrii i Niemiec w niektórych sektorach gospodarki, a rodki
ochronne bêd¹ mog³y byæ stosowane maksymalnie przez okres 7 lat31.
Nale¿y podkreliæ, ¿e polskich pracodawców obowi¹zuje okrelona procedura maj¹ca na celu ochronê praw pracowników wysy³anych do pracy do
innego pañstwa cz³onkowskiego. Zanim pracodawca oddeleguje swoich pracowników na terytorium innego pañstwa, powinien uzyskaæ informacjê o minimalnych warunkach zatrudnienia zagwarantowanych bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cymi normami prawa tego pañstwa. O niezbêdn¹ informacjê w tym zakresie
powinien zwróciæ siê do tzw. biura ³¹cznikowego, które jest odpowiedzialne za
sprawn¹ wymianê informacji i wspó³pracê ze swymi odpowiednikami w innych
pañstwach cz³onkowskich. W Polsce rolê takiego biura ³¹cznikowego pe³ni
Pañstwowa Inspekcja Pracy. Po uzyskaniu informacji pracodawca powinien
zagwarantowaæ swoim pracownikom wspomniane warunki w ramach ³¹cz¹cego ich stosunku pracy, chyba ¿e te obowi¹zuj¹ce w pañstwie deleguj¹cym s¹
w tym zakresie korzystniejsze  wówczas stosuje siê postanowienia prawa
pañstwa wysy³aj¹cego. Przed oddelegowaniem pracodawca powinien zapoznaæ pracowników z ostatecznie ustalonymi warunkami zatrudnienia32.
Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania, wtórnoæ postanowieñ dyrektywy
nie stanowi przyczyny, dla której jej przepisy mia³yby nie obowi¹zywaæ
w uk³adzie horyzontalnym  przecie¿ równie¿ rozporz¹dzenia unijne zaliczaj¹ siê do prawa wtórnego, lecz obowi¹zuj¹ bezporednio33. Do polskiego systemu prawnego omawiana dyrektywa wprowadzona zosta³a w ten sposób, ¿e
cele w niej okrelone implementowano przez przepisy 671674 kodeksu pracy
odnosz¹ce siê jedynie do pracowników delegowanych do pracy na terytorium
RP przez pracodawców innych pañstw. Wydaje siê, ¿e gdyby ka¿de z pañstw
wprowadzi³o analogiczn¹ regulacjê, to wówczas system prawny wszystkich
pañstw cz³onkowskich by³by szczelny i trudno by³oby powo³aæ siê bezporednio na dyrektywê, mimo faktycznego jej implementowania jedynie w zakresie delegacji na, a nie z terytorium danego pañstwa cz³onkowskiego. Jednak
zawsze niedopuszczalne by³oby dopuszczenie mo¿liwoci oparcia na koncepcji
bezporedniej skutecznoci dyrektywy przeciwko podmiotowi prawa prywatnego. Pracownicy byliby wówczas chronieni na terytorium ka¿dego z pañstw
Unii Europejskiej, o ile do ich stosunku pracy odnosi³yby siê przepisy faktycznego miejsca ich pracy.
31
32
33

Ibidem, s. 274, pkt. 3 i 4.
Zob. P. W¹¿, Problem delegowania pracowników...
J. Tyranowski, op. cit., s. 108.
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Summary
The problem to establish the high of salary of polish employees sent
to work to another European Union member country
Key words: employee, delegation, salary, rights protection, directive, regulation.

The paper reviews the existing of rules how to establish the amount of
salaries of Polish employees sent to work in other European Union member
country according to European directives, regulations and rulings of European Court of Justice. The review shows the unique context involving the
question of treating the foreign workers coming to work in Poland and, on
the other hand, treating the polish workers delegated to other countries
mostly through the Polish work agency. It is shown in several contexts
determining the factors creating their right to equal salary and different
opinions of scientists in this matter.
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Rola pracownika socjalnego w krajach
systemu common law
Wprowadzenie
S³u¿by spo³eczne w ujêciu wspó³czesnym przeznaczone s¹ nie tylko dla
potrzebuj¹cych jedynie pomocy materialnej. Inny bowiem wymiar ma obecnie praca socjalna jako dzia³alnoæ zawodowa pracowników socjalnych  i to
przemawia za kszta³ceniem wysoko wykwalifikowanych kadr, które sprosta³yby nowym wymaganiom spo³eczeñstwa i prawa. Nowe wyzwania w dziedzinie pomocy spo³ecznej powoduj¹, ¿e pracownicy socjalni stoj¹ przed coraz
trudniejszymi zadaniami.
Na gruncie europejskim kszta³towanie siê zawodu pracownika socjalnego
wi¹za³o siê z rozwojem demokratycznych systemów pomocy spo³ecznej oraz
z koniecznoci¹ przygotowania kadr profesjonalistów1 . Obecnie szczególnym
obszarem oczekiwañ wobec pracowników socjalnych jest nie tylko osi¹gniêcie
przez nich wysokiego poziomu wykszta³cenia, lecz równie¿ w³¹czenie w system
kszta³cenia ustawicznego, które obejmuje: kszta³cenie do pe³nienia zró¿nicowanych ról i funkcji zawodowych; wiadczenie podstawowych us³ug spo³ecznych,
pe³nienie funkcji superwizyjnych, administracyjnych, konsultacyjnych, badawczych i nauczania; poprzedzenie kszta³cenia tak¿e w trybach innych ni¿
stacjonarne; organizowanie form kszta³cenia uzupe³niaj¹cego; udostêpnienie
mo¿liwoci szkolenia zaawansowanego, szczególnie tym, którzy obejmuj¹
stanowiska nauczycieli pracy socjalnej, stanowiska kierownicze w s³u¿bach
spo³ecznych i podejmuj¹ badania2.
W wiêkszoci pañstw europejskich podejmowane s¹ formalne dzia³ania
rz¹dowych departamentów do spraw nauki i pracy socjalnej lub stowarzy1 M. Kolankowicz, E. Zieliñska, Polityka spo³eczna, s³u¿by socjalne i kszta³cenie pracowników socjalnych w Europie, Warszawa 1998.
2 T. Kamierczak, System dokszta³cania pracowników s³u¿b socjalnych w Polsce, [w:]
W. Warzywoda-Kruszyñska, J. Krzyszkowski (red.), Kszta³cenie pracowników socjalnych
w przeddzieñ rozszerzenia Unii Europejskiej, £ód 1999, s. 121.
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szeñ szkó³ pracy socjalnej w kierunku stanowienia prawnych regulacji dzia³alnoci s³u¿b spo³ecznych3. Przyk³adem takich pañstw s¹: Austria, Belgia,
Republika Czech, Francja, Grecja, Polska, Hiszpania, Norwegia, Szwajcaria,
Wielka Brytania4.
Ustanowienie minimalnych standardów w kontekcie akceptowanych
i uznawanych kompetencji oraz kwalifikacji profesjonalnych do pracy socjalnej doprowadzi³o do intensywnych dzia³añ maj¹cych na celu uregulowanie
kwestii w poszczególnych krajach europejskich. Regulacje te znajduj¹ swój
wyraz w postaci przepisów prawnych okrelaj¹cych cele, zadania, ramy programowe, okres i poziom kszta³cenia5.
Aktualnie kszta³cenie do profesji spo³ecznych w Europie odbywa siê na
ró¿nych poziomach i w ró¿nych formach. S¹ to szko³y rednie, wy¿sze szko³y
zawodowe, uniwersytety (kszta³c¹ce w systemie 33,5-letnich studiów licencjackich lub 45-letnich studiów magisterskich, najczêciej na pokrewnych
kierunkach, takich jak socjologia, pedagogika, polityka socjalna). Pracownicy
socjalni przygotowywani s¹ w kilku specjalnociach: pracownik socjalny (social worker), pedagog spo³eczny (community educator), opiekun pracy spo³ecznej z m³odzie¿¹ i spo³ecznoci¹ lokaln¹ (youth community worker)6. Nale¿y tak¿e zaznaczyæ, i¿ istotn¹ rolê w europejskim wymiarze profesjonalizacji
w zawodzie pracownik socjalny odgrywaj¹ programy wspó³pracy w obszarze
kszta³cenia do pracy socjalnej7.
Mimo ró¿nych programów kszta³cenia do profesji spo³ecznych w wiêkszoci krajów mo¿na zauwa¿yæ pewne charakterystyczne tendencje. Do najwa¿niejszych zaliczyæ nale¿a³oby:
1) redukcjê ogólnonarodowych jednolitych koncepcji kszta³cenia i promocjê inicjatyw lokalnych, ³¹czonych z ekonomiczno-socjalnymi oraz edukacyjno-kulturowymi uwarunkowaniami i potrzebami, które okrelaj¹ zarówno
zakres us³ug pomocy spo³ecznej, jak i mo¿liwoci zatrudnienia kszta³conych
profesjonalistów;
3 Z raportu grupy ekspertów Rady Europy pod przewodnictwem D. Kramera, relacjonuj¹cego badania w 27 krajach.
4 W pañstwach, w których rz¹dy w mniejszym stopniu ingeruj¹ w proces kszta³cenia
pracowników socjalnych, widoczna jest wiêksza swoboda decydowania o programach kszta³cenia (Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, S³owacja, S³owenia, Szwecja). Nale¿y zwróciæ uwagê na
fakt, ¿e wród krajów europejskich s¹ te¿ takie, które charakteryzuj¹ siê systematycznym
poszerzaniem autonomii szkó³ kszta³c¹cych pracowników socjalnych (np. Szwecja, Finlandia)
oraz rozwojem wyspecjalizowanych organów i agencji.
5 E. Marynowicz-Hetka, A. Wagner, J. Piekarski, Profesje spo³eczne w Europie. Z problemów kszta³cenia i dzia³ania, Katowice 2001, s. 350.
6 J. Br¹giel, A. Kurcz, Pracownik socjalny. Wybrane problemy zawodu w okresie transformacji spo³ecznej, Opole 2002, s. 23 oraz A. Miruæ, Kszta³cenie w zawodzie pracownik socjalny
w wymiarze europejskim, Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka 2010, nr 3(20), s. 104 i n.
7 K. Frysztacki, Perspektywa miêdzynarodowa jako czynnik rozwoju pracy socjalnej, [w:]
A. Kotlarska- Michalska (red.), Obszary pracy socjalnej w teorii i praktyce, Poznañ 2002, s. 123.
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2) nadanie procesowi kszta³cenia dla obszaru pracy socjalnej wy¿szego
i bardziej ogólnego charakteru, mimo coraz bardziej ró¿nicuj¹cych siê specjalnoci zawodowych;
3) wypracowywanie ró¿nych metod ewolucji pracy szkó³ socjalnych, ze
wzglêdu na trudnoci w ocenie efektywnoci kszta³cenia, wynikaj¹ce z narodowych zró¿nicowañ (np. Wielkiej Brytanii) i utrzymywania siê ró¿nic zawodowych miêdzy pracownikiem socjalnym, pedagogiem i opiekunem spo³ecznym
(pomimo faktu, ¿e w ka¿dym z tych zawodów mo¿na wskazaæ pracownika
socjalnego);
4) walkê o podniesienie statusu zawodowego pedagogów spo³ecznych,
opiekunów i pracowników socjalnych poprzez wzbudzanie wiêkszego zainteresowania tymi profesjami na rynku pracy, bowiem charakterystyka studentów kszta³conych w obszarze pracy socjalnej ujawnia zdominowanie tego
zawodu przez kobiety, mniejszoci etniczne i inne mniej uprzywilejowane
grupy;
5) próby wyd³u¿enia procesu kszta³cenia, gdy¿ kszta³cenie realizowane
w szko³ach dwuletnich (poziom redni) ma bardziej praktyczny charakter
i nie przygotowuje w pe³ni do realizacji nowych zadañ pomocy spo³ecznej8.
Celem niniejszego opracowania jest przybli¿enie i analiza roli pracownika socjalnego w krajach systemu common law. Dlatego w jego treci znajd¹
siê rozwa¿ania dotycz¹ce m.in.: standardów kszta³cenia pracownika socjalnego w Wielkiej Brytanii, miejsca pracownika socjalnego w systemie prawnym
oraz roli instytucji pomocowych w dziedzinie pomocy spo³ecznej w krajach
systemu common law.

Kszta³cenie do profesji spo³ecznych w Wielkiej Brytanii
Wielka Brytania jest dobrym przyk³adem kraju dokonywania siê zmian
w kszta³ceniu pracowników socjalnych w innym kierunku, ni¿ wskazuj¹ na
to standardy europejskie9. Wynika to z przemian, jakie dokona³y siê w kszta³cie i praktyce realizacji zadañ pomocy spo³ecznej w ci¹gu ostatnich kilkudziesiêciu lat. Cech¹ charakterystyczn¹ jest uwarunkowanie us³ug socjalnych
i wprowadzenie do pracy socjalnej zasad biznesu i gospodarki rynkowej.
Zmiany systemowe wywar³y bardzo istotny wp³yw na kszta³t edukacji do
profesji spo³ecznych, która zosta³a ujêta w tzw. modelu kompetencji. Zak³ada on, ¿e w ka¿dej pracy niezbêdny jest okrelony standard specyficznych
umiejêtnoci i wiedzy wymaganej do wykonywania okrelonych zadañ. Ów
8
9

E. Kantowicz, Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001, s. 80.
J. Kearney, Edukacja w zakresie pracy socjalnej w Wielkiej Brytanii: historia, urynkowienia pracy socjalnej. Praktyka, kszta³cenie, [w:] W. Warzywoda-Kruszyñska, J. Krzyszkowski
(red.), op. cit., s. 61.
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model sta³ siê podstaw¹ do okrelenia nowych kwalifikacji  dyplomu pracy
socjalnej.
Biznesowe podejcie do us³ug socjalnych, przyjêcie zasady, ¿e ka¿dy zawód ma kluczowy cel, funkcje, role opisuj¹ce realizacjê celu, czynnoci, wyniki i kryteria oceny wyników podjêtych czynnoci, spowodowa³o, i¿ w procesie
kszta³cenia pracowników socjalnych nast¹pi³o de facto szkolenie ich do wykonywania konkretnej pracy, a tym samym obni¿enie poziomu oczekiwania co
do wysokiego poziomu kszta³cenia akademickiego10. Zgodnie z przyjêtymi
standardami kszta³cenia i kwalifikacjami w zakresie pracy socjalnej przez 70
uniwersytetów brytyjskich, kszta³cenie mo¿e odbywaæ siê na poziomie baka³arza lub magistra. Nowe programy uwzglêdniaj¹ ogólne standardy rz¹dowe,
uniwersyteckie i opinie pracodawców, a obejmuj¹: 200 dni kszta³cenia akademickiego i 200 dni praktyk w co najmniej dwóch instytucjach socjalnych
w systemie studiów 3-letnich, formy kursów kwalifikacyjnych dla zatrudnionych w placówkach pracowników socjalnych, studia i programy badawcze na
poziomie magisterium lub doktoratu. Ostatecznie osoby uzyskuj¹ce kwalifikacje profesjonalne w trakcie studiów s¹ akceptowane i wpisane do rejestru
jako pracownicy socjalni.
W zapewnienia wysokiego standardu us³ug w obszarze pomocy spo³ecznej w Wielkiej Brytanii rozwinê³o siê wiele procedur akceptuj¹cych osoby
chc¹ce studiowaæ pracê socjaln¹. W praktyce osoby aplikuj¹ce do s³u¿b spo³ecznych musz¹ wykazaæ siê dobr¹ reputacj¹ oraz przejeæ pozytywnie test
z przygotowania do praktyki przed odbyciem zasadniczego kszta³cenia u pracodawcy. Natomiast w podyplomowych formach akademickiego kszta³cenia
wa¿ne jest nabywanie specjalistycznych kompetencji profesjonalnych do
okrelonych pól pracy socjalnej z jednostkami, grupami i spo³ecznociami.
G³ówny i podstawowy cykl kszta³cenia do profesji spo³ecznych prowadzi
do uzyskania dyplomu w zakresie pracy socjalnej, który nie jest równoznaczny z akademickim stopniem baka³arza. W Wielkiej Brytanii dyplomowani
pracownicy socjalni po minimalnym okresie 2 lat praktyki i podjêciu studiów
zaocznych mog¹ otrzymaæ stopieñ PQ, który jest efektem kombinacji studiów
i praktyki, lub mieæ uznane zaawansowane kompetencje w dziedzinie: praktyki, zarz¹dzania, badañ lub edukacji. Uniwersyteckie kwalifikacje do profesji spo³ecznych s¹ tak¿e akceptowane przez agencje odpowiedzialne za promocjê i akceptacjê edukacji do pracy socjalnej.
Edukacja profesjonalistów realizowana jest na kilku specjalnociach:
pracownik socjalny, opiekun pracy spo³ecznej m³odzie¿¹ i spo³ecznoci¹ lokaln¹, opiekun s¹dowy oraz wychowawca spo³eczny11.
10
11

J. Br¹giel, A. Kurcz, op. cit., s. 27.
E. Kantowicz, Praca socjalna w Europie. Inspiracje teoretyczne i standardy kszta³cenia,
Olsztyn 2005, s. 258.
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Pracownik socjalny w pañstwach systemu common law 
zagadnienia teoretyczne i praktyczne
Pomoc spo³eczna po II wojnie wiatowej przybra³a zupe³nie nowe formy
w wielu krajach na ca³ym wiecie w zale¿noci od polityki pañstwa oraz
obszaru wp³ywów zwyciêskich mocarstw. W tym miejscu nie ma sensu odnosiæ siê do polskiego systemu pomocy spo³ecznej, poniewa¿ zosta³a ona zepchniêta na margines, a osoby korzystaj¹ce z pomocy pañstwa by³y uwa¿ane
za obywateli gorszej kategorii, podobnie jak i ca³a problematyka dotycz¹ca
pomocy spo³ecznej12. Dopiero po 1989 r. nast¹pi³y istotne zmiany, a system
pomocy spo³ecznej w Polsce zacz¹³ przypominaæ system pomocowy innych
krajów europejskich. Z uwagi na podstawowy problem, jaki pojawi³ siê po
zmianach ustrojowych, tj. bezrobocie, pierwsze dzia³ania pomocowe pañstwa
polskiego zosta³y skierowane g³ownie na ten obszar. Wówczas to istotne zadania pracownika socjalnego polega³y na zabezpieczeniu minimum socjalnego osobom bezrobotnym lub aktywizowaniu ich do podjêcia zatrudnienia.
Zupe³nie inaczej przejawia³a siê rola pracownika socjalnego w Wielkiej
Brytanii, gdzie szybko rozpocz¹³ siê proces prywatyzacji pomocy instytucjonalnej, a ciê¿ar pomocy rodowiskowej zaczêto przenosiæ na rodzinê i organizacje pozarz¹dowe. Warto w tym miejscu przypomnieæ o podstawowych zasadach obowi¹zuj¹cych w Wielkiej Brytanii w dziedzinie pomocy spo³ecznej.
Otó¿ wiadczenia spo³eczne s¹ tam dostarczane bezporednio przez agendy
pañstwowe b¹d porednio poprzez dofinansowywanych przez pañstwo
wolontariuszy lub odbywa siê to przez zakup wiadczeñ od podmiotów prywatnych13.
Za organizacjê ca³ego pakietu pomocy spo³ecznej dla konkretnej osoby
odpowiedzialny jest pracownik socjalny, który ocenia jej potrzeby i dobiera
odpowiedni¹ formê i rozmiar pomocy  stacjonarnej b¹d domowej. Ocenie
podlega tak¿e wielkoæ dochodów i maj¹tku danej osoby, co pozwala okreliæ,
do jakiego poziomu podopieczny bêdzie musia³ wspó³finansowaæ opiekê d³ugoterminow¹. Pomoc rodowiskowa jest podzielona terytorialnie  ka¿da
dzielnica posiada biuro rejonowe, które poza obs³ug¹ ogóln¹ specjalizuje siê
w okrelonym rodzaju us³ug: dla ludzi starszych, dzieci i rodzin, niepe³nosprawnych, chorych psychicznie. Obok pomocy rodowiskowej istotn¹ rolê
pe³ni tak¿e tzw. pomoc domowa, wiadczona przez opiekunki domowe pod
kierownictwem tzw. koordynatorek. Oddzieln¹ grupê stanowi¹ pracownicy
socjalni pracuj¹cy w szpitalach i opiekuj¹cy siê rekonwalescentami.
12 A. Miruæ, O istocie pomocy spo³ecznej, Administracja Teoria. Dydaktyka.. Praktyka
2006, nr 4, s. 28; D. Zalewski, Opieka i pomoc spo³eczna. Dynamika instytucji, Warszawa 2005,
s. 5863.
13 J. Dobkowski, Europejskie systemy pomocy spo³ecznej (wybrane uwagi z zakresu komparystyki administracyjnej), Studia Prawnoustrojowe 2009, nr 9, s. 179.
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Podobny system podzia³u zadañ i w³aciwej pieczy nad osobami potrzebuj¹cymi pomocy lub czasowego wsparcia obowi¹zuje równie¿ w innych krajach systemu common law, m.in. w Australii, Nowej Zelandii i Kanadzie14.
Praca socjalna w wy¿ej wymienionych pañstwach jest narzêdziem s³u¿¹cym
wykonaniu funkcji danej agencji przy pomocy pracowników socjalnych. Jednak to stosunkowo krzywdz¹ca teza, poniewa¿ rola pracownika socjalnego
jest bardzo rozbudowana w zale¿noci od miejsca, w którym wykonuje on
swoje obowi¹zki. Warto tu zauwa¿yæ, ¿e pracownik socjalny w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Australii ma kilka rodzin lub podopiecznych
(od 3 do 7), z którymi spêdza wiele czasu i doskonale powinien orientowaæ siê
w ich bie¿¹cej sytuacji. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ rola i zadania pracownika socjalnego s¹ ukierunkowane na konkretne dysfunkcje spo³eczne.
W krajach common law zasadniczo zadania i obowi¹zki pracownika socjalnego zosta³y tak zorganizowane, ¿e zajmuje siê on wyselekcjonowanym
tematem pomocy dla wszystkich swoich podopiecznych. Dla przyk³adu zauwa¿my, ¿e pracownicy socjalni zatrudnieni w placówkach opieki nad dzieæmi d¹¿¹ do zapewnienia zastêpczej opieki rodzicielskiej dzieciom pozbawionym troski ze strony rodziny biologicznej, a nieraz tak¿e do udzielenia
pomocy rodzicom, którzy czêsto nie s¹ zdolni do wykonywania funkcji rodzicielskich ze wzglêdu na swoje negatywne dowiadczenia z dzieciñstwa. Zupe³nie inne zadania ci¹¿¹ na pracownikach socjalnych wykonuj¹cych us³ugi
w placówkach s³u¿by zdrowia, tak ogólnomedycznych, jak te¿ psychiatrycznych15 czy innych, gdzie ich specyficzne funkcje wywodz¹ siê z przynale¿noci do instytucji o charakterze leczniczym. Wa¿nym elementem takiej pracy
jest to, ¿e pracownik socjalny nie tylko monitoruje na bie¿¹co problemy
podopiecznego, ale te¿ aktywnie uczestniczy w ich rozwi¹zywaniu16.
W krajach common law du¿y nacisk k³adzie siê na ³¹czenie grup podopiecznych na zasadach wzajemnej pomocy. Osoby wymagaj¹ce wsparcia
mog¹ na bie¿¹co dzieliæ siê dowiadczeniami w rozwi¹zywaniu trudnoci,
a tak¿e wspólnie spêdzaæ czas, co szczególnie jest po¿¹dane w przypadku
pracowników socjalnych pracuj¹cych z osobami starszymi lub niepe³nosprawnymi17. Rola pracownika socjalnego polega zatem nie tylko na doranej s³u¿bie osobie potrzebuj¹cej, ale tak¿e na umiejêtnym dobraniu do wspó³pracy
innych pracowników socjalnych wraz z ich podopiecznymi. W swojej pracy
zawodowej czêsto cile wspó³dzia³aj¹ oni z kuratorami s¹dowymi, psychologami czy innymi osobami posiadaj¹cymi szczególne uprawnienia i maj¹ obowi¹zek informowania ich o wszelkich zmianach, postêpach lub brakach po14
15
16

Zob. [online] <http://newzealand.govt.nz/browse/social-welfare-support/>.
Zob. [online] <www.aasw.asn.au/events/category/all-events>.
J. Parkin, Ochrona dziecka w Zjednoczonym Królestwie. Materia³y z konferencji Dzieci
i m³odzie¿ jako ofiary przemocy, Gdañsk 1997, s. 3 i n.
17 Zob. [online] <http://www.usa.gov/Topics/Seniors.shtml>.
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stêpu w pracy z podopiecznymi. Warto tu wspomnieæ, ¿e taki system kierunkuje realn¹ pomoc do osób potrzebuj¹cych, a z pracowników socjalnych czyni
swego rodzaju specjalistów w zale¿noci od dysfunkcji podopiecznych.
W krajach anglosaskich status pracownika socjalnego na tle ró¿nych
grup zawodowych jest doæ wysoki, poniewa¿ wiadczone us³ugi w bardziej
wydajny sposób pomagaj¹ w rozwi¹zywaniu problemów spo³ecznych. Jeszcze
jednym istotnym elementem jest to, ¿e wiadczona praca odbywa siê tam
w ró¿nych godzinach  w zale¿noci od potrzeb i specyfiki sprawowanej pomocy.
Podsumowuj¹c rolê i funkcjê w spo³eczeñstwie pracownika socjalnego,
mo¿na stwierdziæ, ¿e osoba wykonuj¹ca ten zawód w krajach common law
nie jest instytucj¹ sam¹ w sobie, mog¹c¹ znaleæ rozwi¹zanie ka¿dego problemu. Pracownik socjalny sta³ siê tam swego rodzaju specjalist¹ od bardzo
konkretnej dysfunkcji spo³ecznej.
Tak zorganizowana pomoc osobom potrzebuj¹cym jest bardzo efektywna,
choæ kosztowna. Jednak korzyci p³yn¹ce z takiego podzia³u obowi¹zków
przek³adaj¹ siê na jakoæ ¿ycia spo³ecznego oraz zadowolenie obywateli. Pracownik socjalny w pañstwach systemu common law doskonale orientuje siê
w bie¿¹cych problemach i potrzebach podopiecznych i mo¿e w sposób skuteczny wspó³dzia³aæ na rzecz poprawy warunków ich bytu. Jest ostoj¹
i podpor¹ w rozwi¹zywaniu codziennych problemów podopiecznych, a tak¿e
nauczycielem w³aciwych postaw spo³ecznych dla osób potrzebuj¹cych wsparcia. Natomiast polski pracownik socjalny w praktyce jest urzêdnikiem orodka pomocy spo³ecznej, a takie jego umiejscowienie nie mo¿e wp³ywaæ na
poprawê jakoci us³ug socjalnych, nie wspominaj¹c o w³aciwej pracy nad
rozwi¹zywaniem bie¿¹cych trudnoci podopiecznych.
W tym miejscu warto przypomnieæ, i¿ pracownik socjalny nie mo¿e jedynie s³u¿yæ do tego, by zaopiniowaæ pozytywnie wniosek o przyznanie wiadczenia pieniê¿nego, ale musi przede wszystkim pracowaæ ze swoim podopiecznym nad rozwi¹zywaniem ich problemów, tzn. ubóstwa i wykluczenia
spo³ecznego. Winien te¿ ich integrowaæ ze rodowiskiem o w³aciwych postawach spo³ecznych oraz obywatelskich18.

Rola instytucji pomocowych w dziedzinie pomocy
spo³ecznej w krajach systemu common law
Od stuleci ró¿ne kraje na wszystkich kontynentach staraj¹ siê opracowaæ
jak najlepszy system pomocy osobom, które czasowo lub trwale znalaz³y siê
w trudnej sytuacji finansowej, zdrowotnej lub maj¹ problemy z dostosowa18

A. Mielczarek, Dok¹d zmierza praca socjalna w XXI wieku, W³oc³awek 2002.
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niem siê lub marginalizacj¹ w ¿yciu publicznym. Nie jest to ³atwe zadanie,
poniewa¿ trudno przewidzieæ iloæ i rozleg³oæ problemów, z jakimi bêd¹ siê
borykaæ poszczególne rz¹dy.
Celowo mówimy tu o planowaniu pomocy, poniewa¿ wiadczona pomoc
dorana jest zawsze dro¿sza i najczêciej nie wype³nia nale¿ycie swoich celów, funkcji i zadañ. Umiejêtnoæ przewidywania jest tu cech¹ po¿¹dan¹
i szczególnie przydatn¹. W oparciu o plany i za³o¿enia polityki spo³ecznej
mo¿na bowiem powo³ywaæ do ¿ycia instytucje, które s¹ niezbêdne dla prawid³owego funkcjonowania pomocy pañstwa dla osób potrzebuj¹cych. Instytucje
zajmuj¹ce siê pomoc¹ dla osób potrzebuj¹cych musz¹ w sposób w³aciwy
wiadczyæ swoje us³ugi i przede wszystkim realizowaæ postawione przez prawo zadania publiczne w taki sposób, by stopniowo likwidowaæ przyczynê, dla
której dana osoba zwraca siê o udzielenie jej wsparcia.
Mo¿na pos³u¿yæ siê w tym miejscu przyk³adem Stanów Zjednoczonych
lub Australii, gdzie w celu unikniêcia tego rodzaju sytuacji pañstwo zachêca
mieszkañców do korzystania z ró¿nego rodzaju us³ug opiekuñczych, proponuj¹c ca³¹ gamê dodatkowych form pomocy, ale w wybranych do tego miejscach.
Stanem, gdzie mo¿na spotkaæ wiêcej osób w wieku poprodukcyjnym, które
korzystaj¹ z us³ug opiekuñczych lub innych o charakterze instytucjonalnym,
jest Floryda (USA), natomiast jego australijskim odpowiednikiem bêdzie
stan Po³udniowa Australia.
Polityka pomocowa realizowana przez wspomniane wy¿ej pañstwa wyranie sprowadza siê do przemylanych dzia³añ, które maj¹ na celu uskuteczniaæ w³aciwy system pomocy oraz zminimalizowaæ pañstwowe rodki
finansowe na pomoc instytucjonaln¹, która jest jedn¹ z najdro¿szych form
wspierania osób potrzebuj¹cych. Jako ¿e pomoc instytucjonalna jest kosztowna dla bud¿etu pañstwa, w krajach common law przyjêto niepisan¹ zasadê,
¿e musi byæ ona przede wszystkim efektywna. Dlatego te¿ w placówkach
opiekuñczych lub opiekuñczo-wychowawczych zatrudnia siê wysoko wykwalifikowany personel.
W Kanadzie oferuje siê obywatelom system zabezpieczenia socjalnego,
który zak³ada op³acanie sk³adek zwi¹zanych z opiek¹ medyczn¹ domow¹ lub
w przypadku pobytu w szpitalu psychiatrycznym. Rz¹d kanadyjski nie narzuca w tym zakresie ¿adnych nakazów ani zakazów, ale umo¿liwia w prowincjach rozwój tego rodzaju us³ug19. Widaæ wyranie, ¿e socjaln¹ pomoc
instytucjonaln¹ planuje siê w sposób przemylany i umo¿liwiaj¹cy wspó³finansowanie przez potencjalne osoby zainteresowane lub i samych podopiecznych. System ten ró¿nie dzia³a w ró¿nych prowincjach kraju, ale jest stopniowo rozpowszechniany.
19 R. Standyk, The Status of Canadian Nursing Home Care: Universality, Accessibility,
and Comprehensiveness, Halifax 2002, s. 7.
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W Australii programy rz¹dowe ukierunkowane s¹ na szkolenie jak najwiêkszej liczby osób do opieki domowej. Chodzi o to, aby placówki opiekuñcze
przyjmowa³y jedynie takich podopiecznych, którzy rzeczywicie nie mog¹
samodzielnie funkcjonowaæ w rodowisku, a najbli¿sza rodzina nie jest
w stanie im zapewniæ w³aciwej opieki20. Dotyczy to g³ównie pomocy w stosunku do osób w wieku poprodukcyjnym oraz do niepe³nosprawnych.
Zupe³nie inaczej ni¿ w Polsce dzia³a instytucjonalna pomoc dla dzieci.
W krajach common law praktycznie nie funkcjonuj¹ domy dziecka, a szeroko
rozpowszechniona jest rodzinna opieka zastêpcza oraz zawodowa zastêpcza
opieka rodzicielska. Wa¿ne w tym przypadku jest to, ¿e opieka instytucjonalna nad dzieæmi jest wiadczona nie tylko przez podmioty powo³ywane przez
samorz¹dy lokalne, istnieje równie¿ mo¿liwoæ sprawowania takiej pieczy
przez podmioty prywatne21. W Wielkiej Brytanii utrzymanie którejkolwiek
instytucji poch³ania identyczne rodki, ale polityka zabezpieczenia nieletnich
wprowadza mo¿liwoæ konkurencji. Instytucje, które w sposób w³aciwy
wiadcz¹ us³ugi opiekuñcze dla dzieci, mog¹ uzyskaæ wiêksze dotacje na
prowadzenie swoich placówek bez wzglêdu na to, czy s¹ to rodziny zastêpcze,
czy rodzinne domy dziecka22. Wa¿ne, ¿e w ci¹gu trwania tego typu dzia³alnoci wiadczona jest sta³a pomoc instytucji rz¹dowych oraz agend powo³anych,
które kontroluj¹ wszelkie placówki, jak równie¿ s³u¿¹ pomoc¹ i doradztwem
w szerokim zakresie.
Istotn¹ rolê na ka¿dym etapie wiadczenia pomocy pe³ni osoba pracownika socjalnego, który podobnie jak w przypadku mieszkañca domu pomocy
spo³ecznej, tak samo i w przypadku dziecka umieszczonego w placówce opiekuñczej lub wychowawczej jest pierwsz¹ osob¹ do kontaktu. Powinien on byæ
profesjonalny, etyczny i z punktu widzenia wiadczeniobiorców skuteczny23.
Warto wspomnieæ, ¿e w tych instytucjach najwiêkszy nacisk k³adzie siê na
kreowanie w³aciwych postaw, umacnianie wiêzów rodzinnych, dlatego wykwalifikowani pracownicy socjalni pracuj¹ przede wszystkim z rodzicami,
którzy w niew³aciwy sposób sprawowali opiekê nad dzieckiem.
Tworzone masowo w XIX wieku sierociñce mia³y na celu zapewniæ opiekê
nad dzieæmi, ale doæ szybko w Stanach Zjednoczonych uznano, ¿e wcale nie
rozwi¹zuj¹ problemu braku opieki rodzicielskiej, a ponadto w nale¿yty sposób nie wywi¹zuj¹ siê ze swojej roli wychowawczej i s¹ drogie w utrzymaniu24. Amerykanie jako pierwsi zareagowali na niew³aciw¹ opiekê nad sie20 Zob. [online] <www.health.gov.au/internet/ministers/publishing.nsf/Content/mr-yr10-nrnr100.htm>.
21 E. Kantowicz, Elementy teorii..., s.202 i n. oraz J. Parkin, op. cit., s. 2.
22 Zob. [online] <www.commissioningsupport.org.uk/idoc.ashx>.
23 A. Miruæ, Pracownik socjalny  zawód zaufania publicznego?, Administracja. Teoria.
Dydaktyka. Praktyka 2007, nr 2, s. 84105.
24 Zob. [online] <www.missionfinder.org/orphanages.htm>.
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rotami, a potem nad dzieæmi z rodzin niedostosowanych spo³ecznie i zaczêli
wprowadzaæ stopniowo rodzinn¹ opiekê zastêpcz¹ oraz zawodow¹ opiekê rodzicielsk¹. Praca z rodzicami biologicznymi to tak¿e priorytet w Kanadzie,
Australii, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii. Praca taka wypiera postawy
patologiczne i zmniejsza dziedziczenie niew³aciwych dowiadczeñ, które mog³yby byæ powielane w nastêpnych pokoleniach. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e pomoc
instytucjonalna jest tam bardziej ukierunkowana na pracê indywidualn¹,
dostosowan¹ do realnych problemów, które dotykaj¹ rodzinê czy osobê wymagaj¹c¹ wsparcia. Ogromna dba³oæ o w³aciwy proces wychowawczy, opiekuñczy, rehabilitacyjny z pewnoci¹ przek³ada siê na jakoæ warunków bytu
osoby umieszczonej w dowolnej instytucji i zapewnia wiêksze poczucia bezpieczeñstwa.
System common law szybciej i ³atwiej reaguje na potrzeby i problemy
spo³eczne, naprzeciw którym wychodz¹ regulacje prawne. W efekcie przepisy
umo¿liwiaj¹ tworzenie podlegaj¹cych kontroli rz¹dowej organizacji i agend
pomocowych, które wiadcz¹ us³ugi swoim beneficjentom. wiadczenie us³ug
opiekuñczych jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym, delikatnym w swej
materii i nie mo¿e tu byæ miejsca na b³êdy. Taka konstrukcja pomocy instytucjonalnej jest godna naladowania. Nabyte dowiadczenia i wyniki z podejcia indywidualnego do podopiecznego okazuj¹ siê o wiele bardziej wydajne
ni¿ rozwi¹zania polskie. Byæ mo¿e czêæ z nich bêdzie mo¿na wykorzystaæ
w pracy w rodzimej pomocy spo³ecznej dziêki organizowanym spotkaniom
i wizytom studyjnym przedstawicieli placówek, organizacji pozarz¹dowych
i w³adz w ramach wymiany dowiadczeñ i poszukiwania skutecznego sposobu na zapewnienie bezpieczeñstwa w stosunku do osób wymagaj¹cych
wsparcia lub doranej opieki instytucjonalnej.

Uwagi koñcowe
Rola pracownika socjalnego w pañstwach common law jest istotna
i wielotorowa. Polega nie tylko na doranej s³u¿bie osobie potrzebuj¹cej, ale
tak¿e na umiejêtnoci dobrania do wspó³pracy innych pracowników socjalnych wraz z ich podopiecznymi. Osoba wykonuj¹ca ten zawód jest tam specjalist¹ od bardzo konkretnej dysfunkcji spo³ecznej.
O profesjonalizacji pracy socjalnej w Europie i na wiecie wiadczy równie¿ konstytuowanie siê zawodu pracownika socjalnego w przepisach prawa.
Wynika to przede wszystkim z wpisania go do rejestru zawodów, okrelenie
funkcji i zadañ oraz umiejêtnoci i kompetencji. Aktualne wymagania stawiane pracownikom socjalnym s¹ coraz wy¿sze, konieczne jest zatem posiadanie specjalistycznej wiedzy, umiejêtnoci i predyspozycji personalnych.
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Wszêdzie tam, gdzie s¹ ludzie bezradni, dotkniêci niepe³nosprawnoci¹,
bezrobociem, powinni dzia³aæ pracownicy socjalni  osoby wykszta³cone,
wiadome odpowiedzialnoci i wp³ywaj¹ce na sprawnoæ i jakoæ dzia³añ
podmiotów zajmuj¹cych siê pomoc¹ spo³eczn¹. Nowe wyzwania, nowe zadania i nowe problemy powinny staæ siê podstawowym argumentem przemawiaj¹cym za kszta³ceniem wysoko wykwalifikowanych kadr, które sprosta³yby nowym wymaganiom w zakresie pomocy spo³ecznej.

Summary
Role of social workers in welfare systems of the common
law countries
Key words: social worker, social work, social aid, professionalism, social services, standards
of education.

In this paper I am going to analyze the role of social workers in so called
common law countries. To describe importance of social workers we need to
focus on the social workers position in welfare, legal requirements concerning their status and finally on standards of education of potential social
workers. Because I am interested in the common law countries, in this
article all analysis are focused on the Great Britains welfare system which
is the most representative.
Social workers in the common law countries are responsible for random aid and basic diagnose of their pupils to direct them to other social
workers who are specialists in various fields of social care. Those, who
decided to become social workers in the common law countries are narrow
specialists. They do not take positions of almighty experts who could help
anyone with anything.
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Glosy
Glosa do wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 25
marca 2010 r., sygn. IV CSK 504/10, czêciowo
krytyczna.
Streszczenie stanu faktycznego
W roli powoda wyst¹pi³a osoba fizyczna B.  twórca projektu obudowy
ultrasonografu (USG). Ponadto powód by³ jedynym udzia³owcem w spó³ce
z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ (dalej w skrócie: Spó³ka S.I.) i jednoczenie
prezesem jednoosobowego zarz¹du tej¿e spó³ki. Ze spó³k¹ nie ³¹czy³a powoda
pisemna umowa o pracê.
Wytoczy³ on powództwo przeciwko pozwanemu  Zak³adowi Dowiadczalnemu S.-E. S.A. o naruszenie praw autorskich oraz o zap³atê. W latach
19951996 powód wspó³pracowa³ z pozwanym przy projektowaniu i tworzeniu wzoru nowej obudowy do urz¹dzenia USG, które to urz¹dzenia pozwany
wytwarza³. W efekcie tej¿e wspó³pracy powód przedstawi³ pozwanemu nowy
wygl¹d obudowy w postaci renderingów, trójwymiarowej animacji oraz rysunków komputerowych. Powód nadzorowa³ równie¿ opracowywanie modelu
w pracowni modelarskiej zaanga¿owanej przez pozwanego i przezeñ op³aconej. W dalszej kolejnoci opracowany model przekazano do podmiotu trzeciego  U. wytwarzaj¹cego obudowy m.in. na zamówienie pozwanego. Przed
uruchomieniem produkcji obudów dokonano kilku przeróbek wzoru z udzia³em pracownika pozwanego. W lipcu i sierpniu 1995 r. oraz w marcu 1996 r.
Spó³ka S.I. wystawi³a faktury obci¹¿aj¹ce pozwanego za projekt wzorniczy
obudowy ultrasonografu. Wymienione faktury, opiewaj¹ce ³¹cznie na kwotê
4000 z³, zosta³y op³acone. W marcu 1997 r. Spó³ka S.I. wystosowa³a do pozwanego pismo, w którym za¿¹da³a zawarcia umowy o tantiemowym rozliczeniu
ze sprzeda¿y ultrasonografów w wysokoci 1% wartoci sprzeda¿y, uzasadniaj¹c, ¿e B. jest wspó³autorem urz¹dzenia. Wobec odmowy Zak³adu Dowiadczalnego, B. za¿¹da³ zaprzestania korzystania z projektu jego autorstwa.

Komentarz
W kwestii ustalenia podmiotu uprawnionego z autorskich praw maj¹tkowych, zgodziæ siê nale¿y ze stwierdzeniem, ¿e cz³onek zarz¹du z racji sprawowanej funkcji nie staje siê pracownikiem. Jest to stosunek organizacyjny,
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któremu w praktyce czêsto towarzyszy umowa, niejednokrotnie rozbudowany
kontrakt mened¿erski. Tak jednak w tej sprawie nie by³o. Trudno zatem
uznaæ utwór stworzony przez prezesa zarz¹du, bêd¹cego zarazem jedynym
wspólnikiem, za utwór pracowniczy. W myl art. 12 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: pr. aut.), stworzony
przez powoda utwór s³usznie nie móg³ zostaæ zakwalifikowany jako powsta³y
w wyniku wykonywania obowi¹zków ze stosunku pracy1. Wed³ug ustaleñ
s¹du przypadek nieuregulowania praw do utworu przez powoda nie by³
odosobniony. Powód w ramach spó³ki wykonywa³ rozmaite projekty i je
w imieniu spó³ki komercjalizowa³, nie zapewniaj¹c wczeniej przejcia
praw autorskich maj¹tkowych na spó³kê. Póniejsze powo³ywanie siê na
brak uprawnieñ spó³ki do utworu nie zas³uguje na ochronê z perspektywy
uzasadnionych interesów twórcy.
Nieuregulowany status utworu, tj. projektu obudowy urz¹dzenia USG,
oraz niedochowanie wymaganej prawem formy pisemnej i wyranej klauzuli
o przejciu praw autorskich maj¹tkowych na zamawiaj¹cego sta³o siê ród³em sporu. Gdyby dosz³o do zawarcia umowy o przeniesienie praw autorskich do projektu ze spó³k¹ S.I., jednym z typowych postanowieñ by³oby
owiadczenie ze strony spó³ki, ¿e jest uprawnionym podmiotem z autorskich
praw maj¹tkowych. Brak tych uprawnieñ w rzeczywistoci rodzi³by odpowiedzialnoæ kontraktow¹. Zaniedbanie wymaganej formy pisemnej i posiadanie
dowodu w postaci wystawionej przez spó³kê op³aconej faktury za projekt
doprowadzi³o do wykorzystania przez powoda szeregu przepisów, m.in. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni¹cych jego pozycjê jako
twórcy oraz wówczas obowi¹zuj¹cego kodeksu handlowego2 (dalej: k.h.)
w sposób budz¹cy zasadnicze w¹tpliwoci.
Z ustaleñ s¹du okrêgowego i apelacyjnego wynika, ¿e zarówno powód,
jak i pozwany mieli wolê wspó³pracy w zakresie stworzenia projektu obudowy urz¹dzenia USG. Powód mia³ wiadomoæ, ¿e projekt ten ma byæ wykorzystany do produkcji urz¹dzeñ. Pozwany z zamiarem nabycia uprawnieñ do
korzystania z utworu op³aci³ faktury wystawione przez spó³kê reprezentowan¹ przez prezesa zarz¹du, jednoczenie jedynego wspólnika i zarazem twórcê. Nie stanowi to usprawiedliwienia dla szeregu uchybieñ, m.in. niedochowania wymaganej formy pisemnej, niespe³nienia wymogu okrelenia
w umowie przejcia praw autorskich maj¹tkowych. Wobec podwa¿ania bytu
prawnego tej czynnoci przez samego twórcê nie dziwi¹ zabiegi s¹du okrêgowego i apelacyjnego w celu konwalidacji czynnoci. W istocie udzielenie licencji niewy³¹cznej nie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
1
2

Tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.
Dz.U. z 1934 r., nr 57, poz. 502 ze zm.
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Zatem próba takiej w³anie kwalifikacji omawianego stanu faktycznego jest
zasadna. W takich okolicznociach podnoszenie przez powoda zarzutu, ¿e
wystawiaj¹c fakturê dzia³a³ w imieniu spó³ki S.I., a spó³ce tej prawa autorskie do spornego utworu nie przys³ugiwa³y, podczas gdy reprezentuj¹cy spó³kê jest zarazem twórc¹, jest kuriozalne.
W tej sytuacji powo³ano obowi¹zuj¹cy wówczas art. 203 k.h., w myl
którego w umowach pomiêdzy spó³k¹ a cz³onkami zarz¹du spó³kê reprezentuje rada nadzorcza lub pe³nomocnik powo³any uchwa³¹ wspólników. Jak
wiadomo, ratio legis tego unormowania polega na ochronie interesów spó³ki,
wspólników i wierzycieli spó³ki przed niekorzystnymi czynnociami3. Natomiast w rozwa¿anej sytuacji nie chodzi³o o czynnoci pomiêdzy cz³onkiem
zarz¹du a spó³k¹, a pomiêdzy twórc¹ a spó³k¹ reprezentowan¹ przez prezesa
zarz¹du, bêd¹cego w omawianej sprawie jedynym wspólnikiem i twórc¹.
W tym kontekcie istotnego argumentu dostarcza wyrok S¹du Najwy¿szego
z dnia 23 marca 1999 r.4 Zgodnie z sentencj¹: Przepis art. 203 k.h. dotyczy
umów miêdzy spó³k¹ a cz³onkami zarz¹du, zwi¹zanych ze sprawowan¹ funkcj¹ cz³onka zarz¹du, a nie umów zawieranych przez spó³kê z cz³onkami zarz¹du dzia³aj¹cymi jako osoby fizyczne, a wiêc poza pe³nion¹ przez nich funkcj¹.
Ponadto S¹d Najwy¿szy dopuci³ zastosowanie per analogiam art. 108 k.c.5
w wietle sentencji: Do reprezentacji jednoosobowej spó³ki z o.o. przy zawarciu takiej (osoba bêd¹ca cz³onkiem zarz¹du a spó³ka reprezentowana przez
ni¹) umowy ma zastosowanie przez analogiê przepis art. 108 k.c.. Przywo³any przepis statuuje zakaz dokonywania czynnoci z samym sob¹, wskazuj¹c dwa wyj¹tki  je¿eli jest to wprost przewidziane w pe³nomocnictwie lub
ze wzglêdu na treæ czynnoci prawnej wy³¹czona jest mo¿liwoæ naruszenia
interesów mocodawcy. To, ¿e powód mia³ wolê co najmniej upowa¿nienia
spó³ki do korzystania ze swego utworu, spó³ce w ¿aden sposób nie szkodzi.
Maj¹c zatem na uwadze powy¿sze argumenty, mo¿na by³o odeprzeæ zarzuty
skar¿¹cego dotycz¹ce naruszenia art. 203 k.h.
Dwunasta Dyrektywa z dnia 21 grudnia 1989 r. o jednoosobowych spó³kach z o.o. Nr 89/667/EWG6 tak¿e wyranie dopuszcza zawieranie umów
z samym sob¹. W myl art. 5 wymienionej dyrektywy: Umowy zawarte miêdzy jedynym wspólnikiem a spó³k¹ reprezentowan¹ przez niego s¹ protoko³owane lub sporz¹dzane w formie pisemnej. W obecnym stanie prawnym funkcjê
art. 203 k.h. przej¹³ art. 210 § 1 ustawy z 15 wrzenia 2000 r. kodeks spó³ek
3 J. Strzêpka, Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz, Warszawa 2012, Legalis  komentarz do art. 210 nb. 7; J. Bieniak, R. Pabis, Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz, Warszawa
2012, Legalis  komentarz do art. 210, nb. 26.
4 Sygn. II CKN 24/98, OSNC 1999, nr 11, poz. 187, s. 18; OSP 1999, nr 9, s. 171; MoP
2000, nr 4, s. 231; Biul. Inf. Pr. 2000, nr 3, s. 33; Biul. Inf. Pr. 1999, nr 3, s. 28.
5 Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.
6 OJ L Nr 395 z 30 grudnia 1989 r.
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handlowych7 (dalej: k.s.h.) o zbli¿onej treci. Zgodnie za art. 210 § 2 k.s.h.,
czynnoæ prawna miêdzy wspólnikiem (w jednoosobowej spó³ce z o.o.) a reprezentowan¹ przez niego spó³k¹ wymaga formy aktu notarialnego.
O ka¿dorazowym dokonaniu takiej czynnoci prawnej notariusz zawiadamia
s¹d rejestrowy, przesy³aj¹c wypis aktu notarialnego.
Powstaje problem, czy sk³adane spó³ce owiadczenie twórcy bêd¹cego
jedynym wspólnikiem o udzieleniu upowa¿nienia licencyjnego wymaga formy
aktu notarialnego. Mo¿na w takiej sytuacji broniæ stanowiska, ¿e w sytuacji
licencji podmiot dzia³a jako twórca, a nie wspólnik, st¹d nie ma wymogu
zachowania formy aktu notarialnego. W sytuacji, gdy fakturê w imieniu
spó³ki wystawia prezes zarz¹du, który jednoczenie jest twórc¹ i jedynym
wspólnikiem, to zasadne jest przyjêcie, ¿e mia³ on wolê, aby jako twórca
upowa¿niæ spó³kê do korzystania utworu, czyli do udzielenia licencji niewy³¹cznej. Natomiast maj¹c na wzglêdzie czynnoæ dokonan¹ z pozwanym,
mo¿na wnioskowaæ, ¿e twórca, uprawniony z tytu³u autorskich praw maj¹tkowych mia³ wolê, aby upowa¿niæ spó³kê reprezentowan¹ przez samego siebie do udzielenia sublicencji. Taka interpretacja nie stoi w sprzecznoci z art.
67 ust. 3 pr. aut., zgodnie z którym je¿eli umowa nie stanowi inaczej,
licencjobiorca nie mo¿e upowa¿niæ innej osoby do korzystania z utworu
w zakresie uzyskanej licencji. W tym kierunku zmierza³o tak¿e rozumowanie s¹du apelacyjnego, które nie wyra¿one doæ stanowczo, a alternatywnie,
zosta³o podwa¿one przez S¹d Najwy¿szy.
Warto tak¿e poruszyæ kwestiê prawnych konsekwencji braku wskazania
w umowie pól eksploatacji utworu, co stanowi jedn¹ z podstawowych zasad
redakcji umów o przeniesienie autorskich praw maj¹tkowych lub upowa¿nienie do korzystania z utworu. Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 2 pr. aut., umowa
o korzystanie z utworu obejmuje pola eksploatacji wyranie w niej wymienione. Nie kwestionuj¹c samej zasady, która jest ze wszech miar s³uszna, zgodziæ siê nale¿y z pogl¹dem, ¿e brak wyranego wskazania pól eksploatacji
w umowie licencyjnej nie powoduje jej niewa¿noci. Je¿eli w drodze ogólnych
regu³ wyk³adni owiadczeñ woli mo¿liwe jest ustalenie zgodnego zamiaru
stron co do sposobu korzystania z utworu, to nale¿y uznaæ za wi¹¿¹c¹ umowê
licencyjn¹ w³anie na tych polach eksploatacji. Ta tzw. liberalna wyk³adnia
art. 42 ust. 2 pr. aut. znalaz³a spor¹ grupê zwolenników. Tak¿e S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 14 wrzenia 2005 r., dopuszczaj¹c konstrukcjê dorozumianej umowy licencyjnej w sferze prawa autorskiego, uzna³, ¿e w razie
braku wyranie okrelonych w umowie pól eksploatacji nale¿y braæ pod uwagê zgodny zamiar stron8 .
7
8

Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.
Sygn. III CK 124/05, Lex 164184; por. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2008, s. 145 oraz M. Kêpiñski, [w:] System prawa prywatnego, t. 13: Prawo autorskie,
pod red. J. Barty, Warszawa 2007, s. 473.
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Powy¿sze orzeczenie stanowiæ powinno silny impuls zachêcaj¹cy do do³o¿enia starannoci na wysokim poziomie przy zawieraniu kontraktów dotycz¹cych utworów, praw autorskich do nich oraz ich egzemplarzy i praw
zale¿nych. B³êdy i uchybienia natury formalnoprawnej mog¹ byæ póniej
niezmiernie trudne do usuniêcia i bezwzglêdnie wykorzystane w ewentualnym sporze.
Marek Salamonowicz
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Glosa do uchwa³y S¹du Najwy¿szego z dnia 20
listopada 2009 r., sygn. III CZP 99/09, OSN Izba
Cywilna 2010, nr 5, poz. 74.
Faktyczne wspólne po¿ycie, w rozumieniu art. 691 § 1 k.c., oznacza wiê ³¹cz¹c¹ dwie osoby pozostaj¹ce w takich relacjach jak ma³¿onkowie.
Niniejsza teza zawiera odpowied na zagadnienie prawne sformu³owane
przez S¹d Okrêgowy w P. z dnia 8 wrzenia 2009 r.: czy wskazan¹
w przepisie art. 691 § 1 k.c. przes³ankê faktycznego wspólnego po¿ycia,
niezbêdn¹ do wst¹pienia w stosunek najmu po zmar³ym najemcy, nale¿y
uto¿samiaæ jedynie z po¿yciem »jak ma³¿onkowie«, czy te¿ mo¿liwe jest uznanie ww. przes³anki za spe³nion¹, gdy osobê domagaj¹c¹ siê ustalenia wst¹pienia w stosunek najmu ³¹czy³a ze zmar³ym najemc¹ trwa³a wiê gospodarcza
i uczuciowa?. Zadaniem glosatora bêdzie wykazanie, jak dalece problematyczne jest to zagadnienie prawne, budz¹ce szereg w¹tpliwoci tak w doktrynie, jak i w judykaturze.
Rozwa¿ania nale¿y rozpocz¹æ od przedstawienia argumentów S¹du
Najwy¿szego powziêtych w uzasadnieniu powy¿szej uchwa³y. Pierwszy z nich
dotyczy celowoci nowelizacji art. 691 k.c. Wed³ug SN wyranym zamiarem
ustawodawcy by³o zawê¿enie1 krêgu osób uprawnionych do wst¹pienia
w stosunek najmu po zmar³ym najemcy. Tym samym z treci art. 691 k.c.
zniknê³y s³owa osoba bliska najemcy. W ich miejsce u¿yto sformu³owania
osoba, która pozostawa³a faktycznie we wspólnym po¿yciu z najemc¹. Drugim podnoszonym przez SN argumentem przemawiaj¹cym za tak sformu³owan¹ uchwa³¹ jest stwierdzenie, ¿e skoro nie ma definicji legalnej faktycznego wspólnego po¿ycia, to zasadne jest interpretowanie tego rodzaju
okrelenia tak, jak jest ono rozumiane w szeregu innych ustaw. Celem przyk³adu SN poda³ art. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r.  Prawo lokalowe
(tekst jedn.: Dz.U. z 1987 r., nr 30, poz. 165 ze zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia
2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych
(Dz.U. nr 105, poz. 509 ze zm.), gdzie wspólne po¿ycie by³o rozumiane jako
1 Podobnie H. Ciep³a, [w:] G. Bieniek (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga
trzecia. Zobowi¹zania, t. 2, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 300.
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po¿ycie ma³¿eñskie. Trzeci argument podawany przez SN dotyczy wzmocnienia,
przez ograniczenie osób uprawnionych do wst¹pienia w stosunek najmu po
zmar³ym najemcy, konstytucyjnie gwarantowanej ochrony prawa w³asnoci2.
Z powy¿szymi argumentami SN zasadniczo nie sposób siê nie zgodziæ,
aczkolwiek mo¿na i nale¿y z nimi polemizowaæ. Autorka postara siê to uczyniæ oraz podejmie próbê zredagowania postulatów o charakterze de lege ferenda.
W uzasadnieniu glosowanej uchwa³y SN odwo³ywa³ siê do pogl¹dów wyra¿onych przez SN w uchwale z dnia 21 maja 2002 r.3 Teza tej ostatniej
brzmi nastêpuj¹co: wnuk zmar³ego najemcy nie nale¿y do osób wymienionych w art. 691 § 1 k.c. tak¿e wtedy, gdy ³¹czy³a go z najemc¹ wiê gospodarcza i uczuciowa. Tego rodzaju twierdzenie powziête zosta³o przy udzielaniu
odpowiedzi na sformu³owane przez S¹d Okrêgowy w J.G. zagadnienie prawne z dnia 21 marca 2002 r.: czy przes³anka faktycznego wspólnego po¿ycia
zawarta w art. 691 k.c. obejmuje równie¿ oprócz osób, które pozostawa³y ze
zmar³ym najemc¹ w zwi¹zku konkubenckim  tak¿e inne osoby bliskie, nie
wymienione ju¿ w tym przepisie (dalsi zstêpni), które wspólnie z nim zamieszkiwa³y, prowadzi³y wspólne gospodarstwo domowe, pozostawa³y w wiêzi psychicznej i uczuciowej oraz udziela³y pomocy b¹d sprawowa³y opiekê?.
S¹d Okrêgowy w J.G. wskazywa³, ¿e skoro w przepisie art. 691 k.c. brak jest
s³owa ma³¿eñskie w sformu³owania faktyczne wspólne po¿ycie, to nale¿a³oby wnioskowaæ, ¿e po¿ycie ma³¿eñskie i faktyczne wspólne po¿ycie nie s¹
pojêciami to¿samymi. Wspólne po¿ycie ma³¿eñskie charakteryzuje siê koniecznoci¹ wystêpowania kumulatywnie trzech rodzajów wiêzi: psychicznej,
fizycznej i gospodarczej. Faktyczne wspólne po¿ycie, zdaniem S¹du Okrêgowego w J.G., skoro jest terminem innym ni¿ po¿ycie ma³¿eñskie, nie musi
siê zatem cechowaæ wystêpowaniem wiêzi obligatoryjnych przy po¿yciu ma³¿eñskim. Tym samym w ocenie owego S¹du mo¿na by przyj¹æ, ¿e osobami
uprawnionymi do wst¹pienia w stosunek najmu po zmar³ym najemcy s¹
tak¿e przyk³adowo wnuki najemcy faktycznie z nim zamieszkuj¹cy i opiekuj¹cy siê nim do momentu jego mierci. W tego rodzaju sytuacji oba podmioty
³¹czy³aby wiê duchowa i gospodarcza4.
Zdaniem S¹du Okrêgowego w J.G. uto¿samianie faktycznego wspólnego
po¿ycia z po¿yciem ma³¿eñskim mo¿e przyczyniæ siê do wzrostu zachowañ
nagannych moralnie, etycznie i spo³ecznie. Przejawem tego rodzaju dzia³añ
mog¹ okazaæ siê krótkotrwa³e zwi¹zki konkubenckie, nawi¹zywane u kresu
¿ycia najemcy celem uzyskania korzyci w postaci wst¹pienia konkubenta
w stosunek najmu po mierci najemcy5.
2
3
4
5

Zob. uzasadnienie glosowanej uchwa³y.
Sygn. III CZP 26/02, OSNC 2003, nr 2, poz. 20.
Patrz uzasadnienie ww. uchwa³y z dnia 21 maja 2002 r.
Ibidem.
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Zdaniem SN proponowana przez S¹d Okrêgowy wyk³adnia art. 691 k.c.
jest wyranie sprzeczna z logiczn¹ i jêzykow¹ wyk³adni¹ tego przepisu.
SN zwraca uwagê na wystêpuj¹c¹ w art. 691 k.c. liczbê pojedyncz¹ rzeczownika osoba, pozostaj¹ca we wspólnym po¿yciu. W odczuciu SN, skoro nie
u¿yto liczby mnogiej rzeczownika osoba, to przypuszczaæ nale¿y, ¿e ustawodawca mia³ na myli wy³¹cznie jedn¹ osobê pozostaj¹c¹ w szczególnych relacjach z najemc¹  wspólnym po¿yciu. Tym samym wykluczyæ nale¿y dalszych
zstêpnych, których mo¿e byæ kilku lub kilkunastu. Konkluduj¹c SN zwa¿y³,
i¿: wspólne po¿ycie, wbrew odmiennej sugestii S¹du Okrêgowego, jest terminem, który w polskim ustawodawstwie u¿ywa siê tylko w znaczeniu po¿ycia
ma³¿eñskiego [...], nie mo¿na tego terminu u¿ywaæ w innym znaczeniu ni¿
dla oznaczenia wiêzi ³¹cz¹cych dwie osoby pozostaj¹ce w takich relacjach jak
ma³¿onkowie6.
W wietle powy¿szego widaæ, ¿e nawet wród sêdziów nie ma pewnoci
co do w³aciwej wyk³adni sformu³owania faktyczne wspólne po¿ycie. Skoro
maj¹ z tym problem specjalici prawa, tym samym du¿o wiêcej w¹tpliwoci
mo¿na spotkaæ wród zwyk³ych obywateli, którzy bêd¹ w³aciw¹ interpretacj¹ tego przepisu prawnego najbardziej zainteresowani.
Na w¹tpliwoci interpretacyjne przedmiotowego sformu³owania zwracaj¹
równie¿ uwagê przedstawiciele doktryny. Zdaniem H. Ciep³ej: przez faktyczne po¿ycie z najemc¹ w rozumieniu art. 691 nale¿y rozumieæ pozostawanie
we wspólnocie domowej, duchowej, gospodarczej i fizycznej, przy czym utrzymywanie wspó³¿ycia fizycznego nie jest warunkiem koniecznym. Przy tego
rodzaju wyk³adni uprawnionymi do wst¹pienia w stosunek najmu po zmar³ym najemcy mog³yby byæ np. wnuki, prawnuki najemcy. Wed³ug H. Ciep³ej
spo³ecznie nieusprawiedliwione by³oby szczególnie w sytuacji, gdy po mierci najemcy w stosunek najmu wst¹pi³by konkubent (konkubina), a pozbawiona by³aby tego uprawnienia siostra stale zamieszkuj¹ca z najemczyni¹, czy
brat oraz dziecko, dla którego stanowi³a ona rodzinê zastêpcz¹7.
Pozostawiaj¹c ju¿ w¹tek w³aciwej interpretacji faktycznego wspólnego
po¿ycia, zwróciæ równie¿ nale¿y uwagê na fakt, ¿e zawê¿enie krêgu osób
uprawnionych do wst¹pienia w stosunek najmu po zmar³ym najemcy nie jest
powszechnie aprobowane. Zdaniem S¹du Rejonowego w .. przepis art. 691
k.c. narusza m.in.:
a) zasadê równoci  poprzez odmienne traktowanie dzieci najemcy
i jego wnuków, a pamiêtaæ przy tym nale¿y, ¿e czêsto wiêzi emocjonalne
najemcy z dzieæmi oraz najemcy z wnukami s¹ do siebie bardzo podobne,
b) zasadê zaufania do pañstwa8.
6
7
8

Ibidem.
H. Ciep³a, [w:] G. Bieniek (red.), Komentarz..., s. 300.
Postanowienie S¹du Rejonowego w rodzie l¹skiej z dnia 7 listopada 2002 r., sygn. I C
132/02.
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S¹d ten zwróci³ równie¿ uwagê na niedostateczn¹ ochronê praw osób
zwi¹zanych z najemc¹ wiêziami emocjonalnymi i prawnorodzinnymi w porównaniu z osobami obcymi, które wi¹¿e z najemc¹ jedynie umowa przewiduj¹ca przed 10 lipca 2001 r. mo¿liwoæ wst¹pienia w stosunek najmu po
mierci najemcy przez osobê, która zobowi¹za³a siê do opieki nad najemc¹9.
Ustosunkowuj¹c siê do powy¿szych wywodów S¹du Rejonowego, Trybuna³ Konstytucyjny uzna³ je za nieprzekonywaj¹ce. Wskaza³, i¿: ograniczenie
krêgu osób uprawnionych do sukcesji w najem w art. 691 § 1 k.c. nie by³o ani
nieracjonalne, ani nie uzasadnione publicznym interesem. W szczególnoci
by³o bowiem podyktowane chêci¹ bardziej prawid³owego wywa¿enia sprzecznych interesów wynajmuj¹cego [...] i krêgu osób uprzywilejowanych kosztem
wynajmuj¹cego10.
W literaturze, s³usznie wed³ug autorki, wskazuje siê, ¿e znaczne zawê¿enie podmiotów uprawnionych do wst¹pienia w stosunek najmu po zmar³ym
najemcy mo¿na oceniaæ w kategorii niezgodnoci z art. 18 Konstytucji11.
Wed³ug niniejszego przepisu prawnego, to w³anie rodzina znajduje siê pod
ochron¹ i opiek¹ Rzeczypospolitej Polskiej. W jakim wiêc stopniu art. 691 k.c.
koresponduje z art. 18 Konstytucji, skoro ustawodawca wiêksz¹ ochron¹
otacza konkubentów ni¿ chocia¿by wnuków, uprawniaj¹c tych pierwszych do
wst¹pienia w stosunek najmu po zmar³ym najemcy, a pozbawiaj¹c tych drugich mo¿liwoci skorzystania z takowego prawa?12
O tym jak dalece problematyczna równie¿ dla praktyków jest w³aciwa
wyk³adnia art. 691 k.c., a konkretnie sformu³owania faktyczne wspólne po¿ycie wiadczy wyst¹pienie S¹du Okrêgowego w W. z zapytaniem prawnym
do SN: czy homoseksualista jest uprawniony do wst¹pienia w prawo najmu
po zmar³ym najemcy-partnerze?13 Jak bowiem orzek³ S¹d Rejonowy w W.,
tego rodzaju prawo mu nie przys³uguje14. Zdaniem Helsiñskiej Fundacji
Praw Cz³owieka wyrok S¹du Rejonowego w W. jest wyranym przejawem
dyskryminacji osób homoseksualnych15. Uzasadniaj¹c s³usznoæ swojego stanowiska, cz³onkowie Fundacji powo³uj¹ orzeczenie Europejskiego Trybuna³u
Praw Cz³owieka w Strasburgu z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie Kozak
przeciwko Polsce16. Trybuna³ orzek³, ¿e pozbawienie partnerów homoseksualnych uprawnienia wst¹pienia w stosunek najmu po zmar³ym najemcy narusza
art. 14 oraz 8 Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci.
9
10
11
12
13

Patrz uzasadnienie wyroku TK z dnia 1 lipca 2003 r., sygn. P 31/02.
Ibidem.
H. Ciep³a, [w:] G. Bieniek (red.), Komentarz..., s. 301.
Patrz tak¿e ibidem, s. 300.
Tego rodzaju wiadomoci dostêpne s¹ na stronie Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka:
<www.hfhr.pl>.
14 Ibidem.
15 Zob. [online] <http://www.lex.pl>; <http://www.hfhr.pl>.
16 Skarga nr 13102/02.
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W ocenie autorki ustawodawca powinien doprecyzowaæ art. 691 k.c. poprzez dodanie do sformu³owania faktyczne wspólne po¿ycie np. s³owa konkubenckie, jeli o takowe chodzi³o, nie zapominaj¹c przy tym, czy ma na
wzglêdzie wy³¹cznie zwi¹zki heteroseksualne, czy tak¿e homoseksualne.
Z ca³¹ pewnoci¹ zdecydowanie prostszym sposobem w³aciwej interpretacji
tego przepisu prawnego by³oby wprowadzenie definicji legalnej opisywanego
pojêcia.
Skoro faktyczne wspólne po¿ycie nale¿y uto¿samiaæ z po¿yciem takim,
jak pomiêdzy ma³¿onkami, to w ocenie autorki uznaæ nale¿a³oby, ¿e uprawnionymi do wst¹pienia w stosunek najmu po zmar³ym najemcy s¹ tak¿e
osoby homoseksualne. Wspólne bowiem po¿ycie charakteryzuje siê wymogiem wystêpowania trzech rodzajów wiêzi: fizycznej, psychicznej i gospodarczej. Niew¹tpliwie tego rodzaju wiêzi mog¹ wystêpowaæ równie¿ w zwi¹zkach homoseksualnych. Ponadto skoro opisywane uprawnienie przys³uguje
konkubentom, którzy równie¿ nie ¿yj¹ w formalnym zwi¹zku, to tym samym
partnerzy ze zwi¹zków homoseksualnych powinni mieæ równie¿ prawo skorzystania z niego.
Zastanawiaj¹ce jest jednak, dlaczego polski ustawodawca szersz¹ ochron¹, jeli chodzi o najem, otacza nieformalne zwi¹zki partnerskie ni¿ rodzinê
najemcy, np. rodzeñstwo, wnuki. W ocenie autorki skoro ustawodawca d¹¿y³
do ograniczenia krêgu osób uprawnionych do wst¹pienia w stosunek najmu
przez wzgl¹d na ochronê prawa w³asnoci, to kontrowersyjny zapis o osobie
pozostaj¹cej w faktycznym wspólnym po¿yciu jako uprawnionej równie¿ powinien znikn¹æ z regulacji kodeksowej.
Magdalena Rzewuska
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Glosa do uchwa³y S¹du Najwy¿szego z dnia 6
czerwca 2007 r., sygn. III CZP 53/07, OSNC 2008,
nr 78, poz. 78.
Brak rozstrzygniêcia w zakoñczonym prawomocnie postêpowaniu o stwierdzenie nabycia spadku ¿¹dania spadkobiercy w przedmiocie zatwierdzenia uchylenia siê od skutków prawnych niezachowania terminu do odrzucenia spadku nie uzasadnia odrzucenia
ponownie z³o¿onego w tym przedmiocie wniosku.
W tezie wskazanej uchwa³y rozstrzygniêto zagadnienie prawne przedstawione przez S¹d Okrêgowy we W³oc³awku postanowieniem z dnia 15 marca
2007 r.: czy podlega odrzuceniu na podstawie art. 199 § 1 pkt k.p.c.
w zwi¹zku z art. 13 § 2 k.p.c. wniosek o zatwierdzenie uchylenia siê od
skutków prawnych niezachowania terminu do odrzucenia spadku, gdy zosta³
on ju¿ z³o¿ony w postêpowaniu o stwierdzenie nabycia spadku zakoñczonym
wydaniem postanowienia stwierdzaj¹cego nabycie przy braku rozstrzygniêcia zatwierdzaj¹cego lub oddalaj¹cego ten wniosek?1.
Glosator podziela stanowisko SN wyra¿one w sentencji rozstrzygniêcia,
aczkolwiek chcia³by zwróciæ uwagê na pewn¹ kwestiê, która w ogóle nie
zosta³a poruszona przez organy rozpoznaj¹ce niniejsz¹ sprawê, która  co
wiêcej  wydaje siê byæ ca³kowicie pomijana w pimiennictwie, a mo¿e mieæ
wa¿kie znaczenie dla analizowanego zagadnienia.
Zanim jednak zostanie zg³oszony pewien postulat natury formalnoprocesowej, warto choæby pokrótce przedstawiæ analizowany stan faktyczny oraz
argumentacjê SN prowadz¹c¹ do przyjêcia zapatrywania wyra¿onego na
kanwie analizowanej sprawy.
Otó¿, w trakcie postêpowania o stwierdzenie nabycia spadku spadkobierca z³o¿y³ owiadczenie o uchyleniu siê od skutków prawnych niezachowania
terminu do odrzucenia spadku, sk³adaj¹c jednoczenie owiadczenie o jego
odrzuceniu. Bez wydawania odrêbnego orzeczenia w przedmiocie zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia uchylenia siê od skutków prawnych niezachowania terminu, S¹d wyda³ postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Po
uprawomocnieniu siê tego orzeczenia wskazany spadkobierca, powo³uj¹c siê
1

Patrz: uzasadnienie glosowanej uchwa³y.
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na to¿same okolicznoci, z³o¿y³ ponowny wniosek o zatwierdzenie uchylenia
siê od skutków prawnych niezachowania terminu do z³o¿enia owiadczenia
o odrzuceniu spadku2.
Rozstrzygaj¹c powo³ane na wstêpie zagadnienie prawne, SN w pierwszej
kolejnoci odwo³a³ siê do konstrukcji przewidzianej w art. 1019 k.c., a zatem
mo¿liwoci uchylenia siê od skutków prawnych owiadczenia o przyjêciu lub
odrzuceniu spadku, z³o¿onego przez spadkobiercê pod wp³ywem b³êdu lub
groby. Zwrócono jednoczenie uwagê na rygorystyczny charakter instytucji,
wynikaj¹cy zarówno z przepisów prawa materialnego (art. 88 § 2 k.c.), jak
i regulacji procesowych (art. 690 § 1 k.p.c.). Nastêpnie SN powo³a³ siê na
samodzielny charakter sprawy spadkowej dotycz¹cej uchylenia siê od skutków prawnych rzeczonego owiadczenia (art. 690 § 2 k.p.c.), brak regulacji
szczególnych umo¿liwiaj¹cych rozstrzygniêcie wniosku o zatwierdzenie uchylenia siê od skutków prawnych owiadczenia o przyjêciu lub odrzuceniu
spadku w ramach innych postêpowañ, a tak¿e na dopuszczalnoæ po³¹czenia
w ramach jednego pisma wszczynaj¹cego postêpowanie ró¿nych wniosków
(art. 191 w zwi¹zku z art. 13 § 2 k.p.c.). Konkluduj¹c SN stwierdzi³ koniecznoæ wydawania przez s¹d postanowienia zatwierdzaj¹cego lub odmawiaj¹cego zatwierdzenia uchylenia siê od skutków prawnych z³o¿onego przez spadkobiercê owiadczenia3.
Przedstawiona argumentacja jest w pe³ni trafna, a przyjête i wyra¿one
w tezie glosowanej uchwa³y stanowisko SN nie powinno budziæ ¿adnych
zastrze¿eñ. Dodatkowo, prawid³owoæ rozumowania wydaje siê korespondowaæ z regulacj¹ z art. 366 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., zgodnie z któr¹ prawomocne postanowienie orzekaj¹ce co do istoty sprawy ma powagê rzeczy os¹dzonej tylko co do tego, co w zwi¹zku z podstaw¹ sporu stanowi³o przedmiot
rozstrzygniêcia. Warto tak¿e podkreliæ, o czym wspomina SN w ramach
uzasadnienia judykatu, i¿ z powagi rzeczy os¹dzonej korzysta tylko rozstrzygniêcie o ¿¹daniu pozwu, nie rozci¹ga siê ona na przes³anki rozstrzygniêcia4. Niniejszy pogl¹d dominuje w judykaturze, co potwierdzaj¹ nastêpuj¹ce tezy, wyra¿one w poszczególnych orzeczeniach SN:
 rozstrzygniêcie o kwestii przyczynienia siê do powstania szkody nie wchodzi do podstawy sporu, stanowi¹c tylko przes³ankê rozstrzygniêcia, i z tego
wzglêdu nie rozci¹ga siê na nie skutków prawomocnoci wyroku5;
 nieuwzglêdnienie zarzutu potr¹cenia nie stoi na przeszkodzie w póniejszym dochodzeniu pozwem objêtego tym zarzutem roszczenia6.
2
3
4
5

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Uzasadnienie wyroku SN z dnia 6 sierpnia 1971 r., sygn. II CR 287/71, OSNC 1972, nr 2,
poz. 34.
6 Teza nr 4 wyroku SN z dnia 20 grudnia 2006 r., sygn. IV CSK 299/06, Lex nr 233051,
a tak¿e teza uchwa³y SN z dnia 20 listopada 1987 r., sygn. III CZP 69/87, OSNC 1989, nr 4, poz. 64.
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Powy¿sze, zaledwie przyk³adowo wymienione zapatrywania SN wiadcz¹
wyranie o tym, ¿e res iudicata dotyczy wy³¹cznie rozstrzygniêcia o ¿¹daniu
pozwu w procesie. Analogiczna sytuacja wystêpuje w postêpowaniu nieprocesowym w odniesieniu do wniosku o wszczêcie tego postêpowania. St¹d zg³aszanie zarzutu powagi rzeczy os¹dzonej w stosunku do konkretnej przes³anki
rozstrzygniêcia, tudzie¿ motywów zawartych w uzasadnieniu orzeczenia koñcz¹cego postêpowanie w sprawie jest zabiegiem chybionym, z góry skazanym
na niepowodzenie7.
Nie neguj¹c zasadnoci powy¿szych wywodów, nale¿y zwróciæ uwagê na
fakt, i¿ SN w ramach uzasadnienia glosowanej uchwa³y skoncentrowa³ sw¹
uwagê  co porednio wynika z brzmienia sformu³owanego przez s¹d odwo³awczy zapytania prawnego  na kwestii, czy uchylenie siê od skutków prawnych niezachowania terminu do z³o¿enia owiadczenia o przyjêciu lub odrzuceniu spadku w toku postêpowania o stwierdzenie nabycia spadku nale¿y
traktowaæ tylko jako przes³ankê potwierdzaj¹c¹ uprawnienia okrelonych
beneficjentów spadkowych, bez wypowiadania siê o niej wprost w osobnym
orzeczeniu, czy te¿ mo¿e dokonywana ocena skutecznoci rzeczonego uchylenia siê stanowi przedmiot samodzielnego fragmentu postêpowania, wobec
czego powinna zostaæ zawarta w odrêbnym rozstrzygniêciu8.
Natomiast zdaniem glosatora nale¿a³oby zastanowiæ siê nad inn¹ kwesti¹ o charakterze bardziej generalnym, systemowym, a mianowicie nad zasadnoci¹ rozstrzygania w toku postêpowania o stwierdzenie nabycia spadku
w przedmiocie wniosku o zatwierdzenie uchylenia siê od skutków prawnych
owiadczenia spadkobiercy o przyjêciu lub odrzuceniu spadku.
Glosator krytycznie ocenia przedmiotow¹ ewentualnoæ z kilku nastêpuj¹cych wzglêdów.
Po pierwsze, podkrelenia wymaga, i¿ postanowienie s¹du wydane
w przedmiocie zatwierdzenia uchylenia siê od skutków prawnych opisywanego owiadczenia spadkobiercy, jako orzeczenie co do istoty sprawy, podlega
zaskar¿eniu w drodze apelacji9. W sytuacji zatem, gdyby rozstrzygniêcie
s¹du spadku sk³ada³o siê de facto z dwóch ró¿nych orzeczeñ, tj. postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku oraz postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia uchylenia siê od skutków owiadczenia o przyjêciu lub odrzuceniu spadku, to ka¿de z nich mog³oby zostaæ zaskar¿one osobnym rodkiem
odwo³awczym. Wydaje siê, i¿ po³¹czenie opisywanych spraw spadkowych do
wspólnego rozpoznania, a nastêpnie do rozstrzygniêcia jest niecelowe, skoro
decyzja s¹du w materii zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia uchylenia
siê od skutków prawnych z³o¿onego owiadczenia, maj¹ca ewidentny wp³yw
7
8
9

Zob. orzeczenie SN z dnia 6 wrzenia 1983 r., sygn. IV CR 260/83, OSNCP 1984, nr 4, poz. 59.
Patrz: uzasadnienie glosowanej uchwa³y.
J. Bodio, T. Demendecki, A. Jakubecki, O. Marcewicz, P. Telenga, M. P. Wójcik, [w:]
Komentarz bie¿¹cy do art. 690 kodeksu postêpowania cywilnego, LEX/el. 2011.
10 Ibidem.
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na ferowanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, mo¿e za chwilê zostaæ zmieniona przez s¹d odwo³awczy.
W sytuacji za, gdyby wskutek uprawomocnienia siê postanowienia
o zatwierdzeniu uchylenia siê od skutków prawnych owiadczenia o przyjêciu lub odrzuceniu spadku okaza³o siê, ¿e zmieni³ siê kr¹g podmiotów, na
rzecz których stwierdzono nabycie spadku, to s¹d musia³by z urzêdu zmieniæ
uprzednio wydane postanowienie stwierdzaj¹ce nabycie spadku, stosuj¹c odpowiednio przepisy art. 669-678 k.p.c.10 Tote¿, bêd¹c wiadomym niepewnoci bytu prawnego orzeczenia w przedmiocie zatwierdzenia uchylenia siê od
skutków prawnych z³o¿onego owiadczenia, s¹d spadku winien powstrzymaæ
siê od podejmowania decyzji potwierdzaj¹cej uprawnienia beneficjentów
spadku a¿ do czasu uprawomocnienia siê tego pierwszego.
Ponadto, trzeba pamiêtaæ o obowi¹zuj¹cej w postêpowaniu nieprocesowym konstytucyjnej zasadzie bezstronnoci s¹du, jak równie¿ o mechanizmach procesowych gwarantuj¹cych tak¹ bezstronnoæ. Chodzi mianowicie
o instytucjê kodeksow¹ wy³¹czenia sêdziego na wniosek (art. 49 k.p.c.).
W sytuacji bowiem, gdyby w toku postêpowania o stwierdzenie nabycia spadku spadkobierca najpierw z³o¿y³ owiadczenie o przyjêciu lub odrzuceniu
spadku, a nastêpnie  jeszcze przed zakoñczeniem tego postêpowania  zdecydowa³ siê uchyliæ od skutków prawnych takiego owiadczenia i wyst¹piæ
o jego zatwierdzenie przez s¹d, to mielibymy do czynienia z ryzykiem podniesienia przez uczestnika postêpowania, niezadowolonego z rozstrzygniêcia
koñcowego, zarzutu stronniczoci s¹du. W ocenie glosatora, takiemu zarzutowi trudno by³oby odmówiæ znamiê poprawnoci, skoro oba owiadczenia
spadkobiercy zosta³yby z³o¿one przed to¿samym sk³adem s¹du.
Celem unikniêcia wskazanych tu oraz innych zwi¹zanych z powy¿szym
komplikacji, zdaniem glosatora, trzeba unikaæ ³¹czenia do wspólnego rozpoznania, a tak¿e rozstrzygniêcia spraw spadkowych o stwierdzenie nabycia
spadku i zatwierdzenie uchylenia siê od skutków prawnych owiadczenia
o przyjêciu lub odrzuceniu spadku. W wypadku za, gdyby w toku tej pierwszej sprawy uprawniony z³o¿y³ wniosek o zatwierdzenie uchylenia siê od
skutków z³o¿onego owiadczenia, to nale¿a³oby tak¹ sprawê wy³¹czyæ do
osobnego rozpoznania, a postêpowanie o stwierdzenie nabycia spadku zawiesiæ w oparciu o przepis art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. a¿ do czasu prawomocnego
rozstrzygniêcia sprawy dotycz¹cej zatwierdzenia.
Na zakoñczenie glosator chcia³by raz jeszcze wyranie zaznaczyæ, i¿
przedstawione rozwa¿ania w ¿adnej mierze nie maj¹ na celu podwa¿enia
zasadnoci pogl¹du zaprezentowanego przez SN na kanwie analizowanej
sprawy, a dotycz¹cego kwestii ustalania powagi rzeczy os¹dzonej w opisanych sprawach spadkowych. Ranga judykatu wzrasta o tyle, i¿ jest to pierwsza wypowied SN w przedmiotowej materii.
Maciej Rzewuski

UWM

Studia Prawnoustrojowe 20

193

2013

Glosy
Glosa do wyroku Europejskiego Trybuna³u Praw
Cz³owieka z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie
Jakóbski przeciwko Polsce.
Trybuna³ podkrela, ¿e w art. 9 Konwencji wymieniono ró¿ne
sposoby uzewnêtrzniania wyznania lub przekonañ, mianowicie, poprzez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i czynnoci rytualne. [...] Artyku³ ten nie chroni jednak ka¿dego zachowania motywowanego czy inspirowanego przez wyznanie lub przekonania. [...]
Wolnoæ myli, sumienia i wyznania oznacza takie ujêcie, które osi¹ga pewien stopieñ racjonalnej przekonywalnoci, powagi, spójnoci
i wa¿noci. [...] Trybuna³ podkrela tak¿e, ¿e buddyzm jest jednym
z najwiêkszych wiatowych wyznañ, uznanym oficjalnie w wielu
krajach. Nadto, jak ju¿ wskazano, przestrzeganie okrelonej diety
mo¿e byæ uznane za praktyczne wyra¿anie wprost przekonañ w rozumieniu art. 9. [...] Trybuna³ stwierdza, ¿e decyzja skar¿¹cego, by
pozostaæ przy i przestrzegaæ diety wegetariañskiej mo¿e byæ uznana
za motywowan¹ czy inspirowan¹ przez wyznanie i decyzja ta nie
by³a nierozs¹dna. W rezultacie stanowisko w³adz wiêziennych, odmawiaj¹ce skar¿¹cemu dostarczania posi³ków wegetariañskich, dotyczy zakresu wyznaczonego art. 9 Konwencji. [...] Nale¿y wyznaczyæ
w³aciwe proporcje miêdzy rywalizuj¹cymi interesami jednostki
i wspólnoty [...], rozwa¿yæ trzeba te¿ czy Pañstwo wyznaczy³o w³aciwe proporcje pomiêdzy interesami instytucji, innych osadzonych
i skar¿¹cego. [...] Trybuna³ uznaje, ¿e w³adzom nie uda³o siê wyznaczyæ takich w³aciwych proporcji pomiêdzy interesami w³adz wiêziennych i skar¿¹cego1.
Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka orzeka³ na skutek skargi wniesionej w dniu 27 kwietnia 2006 r. przez Janusza Jakóbskiego2. Skar¿¹cy zarzu1 Wyrok w sprawie oznaczonej numerem 18429/06. Treæ orzeczenia dostêpna w jêzyku
angielskim za porednictwem strony internetowej Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka.
Wybrane i cytowane fragmenty wyroku w t³umaczeniu autorki.
2 Marginalnie godzi siê wskazaæ na znaczny okres dziel¹cy wniesienie skargi i wydanie
przez Trybuna³ orzeczenia. Jest to kwestia istotna w szczególnoci, gdy naruszenie ma charakter trwaj¹cy.
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ci³ naruszenie art. 9 Konwencji3, które polegaæ mia³o na odmówieniu mu
bezmiêsnej diety w wiêzieniu, mimo wymagañ jego wyznania. Wyra¿aæ mia³o
siê w naruszeniu wolnoci uzewnêtrzniania wyznania poprzez przestrzeganie
jego zasad i czynnoci rytualne. Skar¿¹cy podkreli³, ¿e przestrzeganie diety
bezmiêsnej w jednostce penitencjarnej nie mo¿e byæ uznane za zagro¿enie
dla bezpieczeñstwa publicznego, zdrowia, moralnoci, praw i wolnoci innych
osób4. Wskaza³ te¿, ¿e ewentualna droga przewidziana polskim prawem cywilnym nie doprowadzi³aby go do oczekiwanego skutku, bowiem odmowa
posi³ków bezmiêsnych oparta by³a na treci obowi¹zuj¹cego polskiego prawa.
Wskaza³ te¿ wprost ustêp wiêtej ksiêgi jego wyznania, wzbraniaj¹cy jedzenia miêsa i okrelaj¹cy negatywne skutki diety tego typu, a sprowadzaj¹ce
siê do zatrzymania na cie¿ce samorozwoju.
Rz¹d w osobie umocowanego przedstawiciela oponowa³ przeciwko twierdzeniom Janusza Jakóbskiego. W pierwszym rzêdzie podkrelono, ¿e skar¿¹cy, choæ powinien, nie skorzysta³ z drogi o charakterze kompensacyjnym,
a przewidzianym polskim prawem cywilnym. Przyznano jednak, i¿ co do
zasady zalecenia w sprawie posi³ków mog¹ byæ istotnym elementem wyznania i jako takie winny byæ uznane za element wolnoci uzewnêtrzniania
wyznania i objête ochron¹ z art. 9 Konwencji. Nastêpnie, odwo³uj¹c siê do
róde³ w postaci polskiej encyklopedii i bazy internetowej Wikipedia5, wskazano, ¿e choæ buddyci s¹ zachêcani do niejedzenia miêsa, nie ma zwi¹zku
koniecznego miêdzy buddyzmem mahajana a wegetarianizmem. Podniesiono
te¿, ¿e nie ma obowi¹zku opartego na prawie polskim dostarczania osadzonym tego typu posi³ków. Nadto dostarczenie ka¿demu osadzonemu posi³ku
zgodnego z jego przekonaniami by³oby zbyt kosztowne i zbyt skomplikowane.
Trybuna³ ustali³ w sprawie stan faktyczny. Januszowi Jakóbskiemu wymierzono karê omiu lat pozbawienia wolnoci, któr¹ odbywa³ w kilku zak³adach karnych. Wielokrotnie bezskutecznie zwraca³ siê do w³adz wiêziennych
z wnioskami, by podawano mu posi³ki bezmiêsne z racji wymagañ wyznania.
Skar¿¹cy ¿ywi³ siê wiêc tym, co otrzymywa³ w paczkach od rodziny. Posi³ki
miêsne natomiast odbiera³, po czym wyrzuca³ z obawy, ¿e odmowa przyjmo3 Art. 9 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci, sporz¹dzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r., nr 61 poz. 284 z pon. zm.): Ka¿dy
ma prawo do wolnoci myli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje wolnoæ zmiany wyznania lub przekonañ oraz wolnoæ uzewnêtrzniania indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swego wyznania lub przekonañ przez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i czynnoci rytualne.
4 Art. 9 ust. 2 Konwencji: Wolnoæ uzewnêtrzniania wyznania lub przekonañ mo¿e podlegaæ jedynie takim ograniczeniom, które s¹ przewidziane przez ustawê i konieczne w spo³eczeñstwie demokratycznym z uwagi na interesy bezpieczeñstwa publicznego, ochronê porz¹dku
publicznego, zdrowia i moralnoci lub ochronê praw i wolnoci innych osób.
5 W ocenie glosatorki, dziwiæ mo¿e oparcie siê przedstawiciela Pañstwa Polskiego w pimie procesowym w trakcie postêpowania przed S¹dem Europejskim na tak niepewne
i zmienne ród³o informacji jak Wikipedia.
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wania posi³ków uznana bêdzie przez w³adze wiêzienne za podjêcie strajku
g³odowego, co skutkowaæ mo¿e wymierzaniem kar dyscyplinarnych. W³adze
wiêzienne informowa³y skar¿¹cego, ¿e w jednostkach penitencjarnych dieta
bezmiêsna nie jest dostêpna. Wywodzi³y te¿, ¿e poprzez powo³anie siê na
wolnoæ wyznania skar¿¹cy nie mo¿e manipulowaæ w celu uzyskania indywidualnych korzyci. Równie¿ Rzecznik Praw Obywatelskich, w odpowiedzi na
pismo skar¿¹cego, stwierdzi³, ¿e w³adze wiêzienne nie s¹ zobligowane do
przygotowywania specjalnych posi³ków, a z racji tego, ¿e skar¿¹cy by³ jedynym buddyst¹ w jednostce penitencjarnej, przygotowanie posi³ku tylko dla
niego by³oby zbyt trudne. W tej sprawie do w³adz wiêziennych zwraca³a siê,
bezskutecznie, tak¿e Misja Buddyjska w Polsce. Wskazano, ¿e buddysta ma
powa¿ny moralny problem, gdy zmusza siê go do spo¿ywania miêsa, co wynika z kultywowania wspó³czucia wobec ka¿dej ¿yj¹cej i czuj¹cej istoty. Proszono wiêc o proste wyeliminowanie miêsa z podawanych skar¿¹cemu posi³ków.
Rozwa¿aj¹c stanowiska stron i opieraj¹c siê na ustalonym, w istocie
niekwestionowanym, stanie faktycznym, Trybuna³ jednog³onie uzna³, i¿
Pañstwo Polskie naruszy³o art. 9 Konwencji i zas¹dzi³ na rzecz skar¿¹cego
kwotê 3 tys. euro wraz z kosztami postêpowania. Trybuna³ wywiód³ bowiem,
co ju¿ wy¿ej wskazano, i¿ Pañstwu Polskiemu nie uda³o siê wyznaczyæ w³aciwych proporcji miêdzy interesem jednostki a interesem ogó³u.
Stanowisko Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka glosatorka uznaje
za trafne co do zasady. Zdaniem glosatorki bowiem, tak jak stwierdzi³ to
Trybuna³, odmowa dostarczenia posi³ków bezmiêsnych winna byæ uznana za
naruszaj¹c¹ wolnoæ z art. 9 Konwencji. Jednak ta konkretna, a wy¿ej omówiona sprawa opiera siê na nieporozumieniu znaczeniowym i terminologicznym. Otó¿, wyranie odró¿niæ trzeba posi³ki bezmiêsne od posi³ków wegetariañskich. Po rozwa¿eniu stanowiska w³adz i poniek¹d stanowiska samego
Trybuna³u, nie kwestionuj¹c rzecz jasna decyzji koñcowej, wydaje siê, ¿e
dosz³o tu do zrównania posi³ku wegetariañskiego z posi³kiem bezmiêsnym.
Zarówno z twierdzeñ skar¿¹cego, jak i z pism Misji Buddyjskiej wynika
przecie¿ wprost, ¿e jedyn¹ rzecz¹, jakiej siê domaga³, by³o umo¿liwienie mu
otrzymywania takich posi³ków jak posi³ki dla pozosta³ych osadzonych, zmodyfikowanych tylko w ten sposób, ¿e pozbawionych miêsa. Dok³adna analiza
twierdzeñ stron oraz ustalonego, a bêd¹cego podstaw¹ orzekania stanu faktycznego przekonuje, ¿e sprawa ta mog³a byæ z korzyci¹ dla skar¿¹cego
rozpoznana na gruncie krajowym. Skarga do Europejskiego Trybuna³u Praw
Cz³owieka nie powinna byæ wiêc rodkiem koniecznym. Proces subsumcji
w toku stosowania prawa na poziomie europejskim okaza³ siê wiêc wadliwy.
Do sytuacji skar¿¹cego zastosowanie ma bowiem wprost art. 109 § 1 k.k.w.6,
6 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. nr 90, poz. 557
ze zm.).
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stanowi¹cy m.in, ¿e osadzony otrzymuje posi³ki z uwzglêdnieniem w miarê
mo¿liwoci tak¿e wymogów religijnych i kulturowych. Proste wiêc niepodanie
miêsa z pewnoci¹ le¿y w zakresie mo¿liwoci wydzielonego dzia³u jednostki
penitencjarnej i z racji swej oczywistoci dalszych argumentów nie wymaga.
Dlatego skar¿¹cy by³ uprawniony do korzystania ze rodków ochrony prawnej z k.k.w. Stanowisko w³adz jednostek penitencjarnych nie opiera³o siê
zatem na obowi¹zuj¹cym prawie. Skar¿¹cy móg³ te¿ skorzystaæ z cywilnoprawnych rodków o charakterze kompensacyjnym w sytuacji bezprawnego
i dzia³ania i zaniechania w³adzy publicznej7.
Dla potrzeb dalszego wywodu glosatorka przyjmuje jednak za³o¿enie, ¿e
skar¿¹cy z racji swojego wyznania ¿¹da³ posi³ków wegetariañskich, stawiaj¹c
jakby umowny znak równoci miêdzy bezmiêsny a wegetariañski. Tym
samym nale¿a³oby ustosunkowaæ siê do argumentów i stanowiska Trybuna³u, które oparto, o czym przekonuje wy¿ej omówiona ich treæ, tak¿e na
takim, choæ b³êdnym  co wy¿ej wykazano  za³o¿eniu. Innymi s³owy, glosatorka zak³ada, ¿e Janusz Jakóbski ¿¹da³ posi³ków wegeteriañskich i z racji
braku przes³anki w miarê mo¿liwoci posi³ków tego typu mu odmówiono.
Przy tak postawionym problemie glosatorka uznaje dzia³ania i zaniechania w³adz wiêziennych za naruszaj¹ce wolnoæ uzewnêtrzniania wyznania
poprzez praktykowanie i czynnoci rytualne, popiera zatem stanowisko Trybuna³u i stosown¹ argumentacjê przywo³an¹ w tekcie orzeczenia. Trybuna³
jednak wprost i precyzyjnie nie poda³ ww. argumentów, przeto glosatorka
tak¹ argumentacjê zrekonstruuje. Po pierwsze, buddyzm ze swej istoty nie
jest oparty na dogmatach, ale na swego rodzaju zaleceniach8. Po drugie, bez
w¹tpienia uznaæ mo¿na buddyzm za akceptowalne wyznanie w tym znaczeniu, ¿e mo¿liwe do powo³ywania siê przy ¿¹daniu uznania wolnoci wyznania
tak¿e w Polsce. Wskazana wy¿ej Misja Buddyjska w Polsce wpisana zosta³a
do Rejestru Kocio³ów i Zwi¹zków Wyznaniowych9. Po trzecie, istotnym elementem buddyzmu jest praktykowanie swoicie pojmowanej drogi, wyra¿aj¹cej siê m.in. wspó³odczuwaniem i wspó³czuciem wobec wszystkich ¿yj¹cych
i czuj¹cych10. Po czwarte, jednym z zasadniczych elementów praktyki, maj¹cym uwolniæ z ko³a ponownych narodzin i cierpienia, jest niespo¿ywanie
miêsa11. Po pi¹te za, rzecz¹ w³adzy w spo³eczeñstwie demokratycznym jest
zapewnienie praw i wolnoci mniejszoci12, w tym ich prawa do wolnoci
7 Por. art. 23, 24, 445 i 448 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz.U.
nr 16, poz. 93 ze zm.).
8 Por. P. D. Santina, Fundamentals of Buddhism, Singapore 1984.
9 Por. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania (tekst
jedn. Dz.U. z 2005 r., nr 231, poz. 1965 ze zm.).
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Por. L. Morawski, G³ówne problemy filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa
2006.
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wyznania, w szczególnoci do wolnoci uzewnêtrzniania wyznania poprzez
praktykowanie i czynnoci rytualne. Po szóste, skoro wiêc spo¿ywanie posi³ków wegetariañskich dla buddysty stanowi uzewnêtrznianie swojego wyznania, w³adza winna w tê sferê co do zasady nie ingerowaæ. Z racji za osadzenia skar¿¹cego w jednostce totalnej, jak¹ jest zak³ad karny, w³adza publiczna
winna mieæ wobec skar¿¹cego w tym zakresie obowi¹zki pozytywne13.
Skoro glosatorka za³o¿y³a, ¿e posi³ek wegetariañski i bezmiêsny s¹ sobie
równe oraz akceptuj¹c twierdzenia Trybuna³u przyjê³a, ¿e skar¿¹cemu winno
siê posi³ki wegetariañskie podawaæ, konsekwentnie wyprowadziæ musi wniosek co do treci polskiego prawa karnego wykonawczego. Zgodnie z odpowiednim zapisem Konstytucji, pierwszeñstwo nad polskim porz¹dkiem prawnym maj¹ normy z aktów prawa miêdzynarodowego 14. Treæ i sens
Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka s¹ bezsprzecznie doprecyzowane
orzecznictwem Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka15. Przeto wiêc
zmianie uleg³a treæ normatywna art. 109 § 1 k.k.w. poprzez wyeliminowanie
w miarê mo¿liwoci16.
Anna Korzeniewska-Lasota

13
14

Ibidem.
Art. 91 ust. 2 Konstytucji: Umowa miêdzynarodowa ratyfikowana za uprzedni¹ zgod¹
wyra¿on¹ w ustawie ma pierwszeñstwo przed ustaw¹, je¿eli ustawy tej nie da siê pogodziæ
z umow¹, Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.).
15 Por. M. Balcerzak, Zagadnienie precedensu w prawie miêdzynarodowym praw cz³owieka, Toruñ 2008.
16 Por. L. Morawski, Zasady wyk³adni prawa, Toruñ 2010.
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Matteo Benozzo, Francesco Bruno, La valutazione. La tutela della biodiversità tra diritto comunitario, nazionale e regionale, Giuffrè Editore, Milano 2009, ss. 301.
W jêzyku potocznym bioró¿norodnoæ oznacza wieloæ form ¿ycia zwierzêcego i rolinnego warunkuj¹c¹ rozmaitoæ ekosystemów i ¿yj¹cych w nich
organizmów. Ta zmiennoæ, która warunkuje trwanie w czasie i ewoluowanie
istot ¿ywych, jest dzi bardzo zagro¿ona. Od kiedy istnieje Ziemia, organizmy
¿ywe modyfikowa³y swoje rodowisko w nieznaczny sposób. Dopiero w krótkim okresie, od pocz¹tku wieku XX do czasów obecnych, jeden gatunek
 cz³owiek  posiad³ znacz¹ce umiejêtnoci oddzia³ywania na w³asne rodowisko ¿ycia. Czyni to m.in. poprzez wprowadzanie doñ czynników w formie,
czasie i ilociach dot¹d niespotykanych, zanieczyszczaj¹c powietrze, wodê,
glebê, a w efekcie dokonuj¹c nie tylko powa¿nych zmian w swoim otoczeniu,
ale i w strukturze wykorzystywanych przez siebie rolin i zwierz¹t, a nawet
samego siebie.
Ochrona rodowiska na pocz¹tku XXI wieku sta³a siê problemem badania wydolnoci polityki spo³ecznej w zestawieniu ze z³o¿onymi kwestiami
promowanego rozwoju. St¹d nieprzypadkowo pojawia siê wiele publikacji
podejmuj¹cych temat wiadomoci ryzyka, jakie niesie ze sob¹ niekontrolowany rozwój naukowo-techniczny. Zagadnieniem tym zajêli siê te¿ Francesco
Bruno i Matteo Benozzo w ksi¹¿ce La valutazione di incidenza. La tutela
della biodiversità tra diritto comunitario, nazionale e regionale (Ocena wp³ywy [na rodowisko]. Ochrona bioró¿norodnoci w prawie wspólnotowym, krajowym i lokalnym), kierowani przekonaniem, ¿e tempo znikania naturalnych
zasobów biologicznych odbiera mo¿liwoæ korzystania z nich nie tylko przysz³ym pokoleniom, ale w wielu wypadkach równie¿ obecnie ¿yj¹cym. Nieustannie wiêc powraca zaproszenie do powtórnego spojrzenia na kwestie
ekologiczne poprzez pryzmat logiki przezornociowej1, tym razem nie efektów przyrodniczych, lecz prawnych, a w konsekwencji równie¿ spo³eczno-gospodarczych.
1

1996.

H. Jonas, Zasada odpowiedzialnoci. Etyka dla cywilizacji technologicznej, Kraków
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Ksi¹¿ka nie zaskakuje, ale z pewnoci¹ u³atwia zrozumienie wci¹¿ ignorowanej z³o¿onoci zagadnienia, w przystêpny sposób prezentuj¹c niezliczone
implikacje prawne zmian dokonywanych w rodowisku ¿ycia. Nale¿y te¿
zwróciæ uwagê na inn¹ godn¹ podkrelenia charakterystykê prezentowanej
publikacji: wielokrotnie, w sposób bezporedni lub dorozumiany wskazuje na
wp³yw osi¹gniêæ naukowych na rozumienie istniej¹cych rozwi¹zañ prawnych, a nade wszystko na nowe inicjatywy ustawodawcze oraz kryteria,
jakimi kieruj¹ siê odpowiednie organy legislacyjne (na poziomie UE, krajowym i regionalnym). Ksi¹¿kê mo¿na te¿ potraktowaæ jako zachêtê dla prawnika do szerszego spojrzenie na rolê wspó³czesnej nauki w modyfikowanie
naszego podejcia do nowych i starych ideologii, do polityki, demokracji,
wiedzy czy religii, a przede wszystkim jej wp³ywu na przeklasyfikowywanie
i wypracowywanie nowych wartoci, którymi kieruje siê wspó³czesny cz³owiek. Tak siê dzieje równie¿ w kwestii oddzia³ywania nowoczesnych biotechnologii na rodowisko ¿ycia. Szybko nastêpuj¹ce zmiany skutkuj¹ bezpowrotnym znikaniem licznych gatunków, które zmniejszaj¹c pulê genetyczn¹
(ró¿norodnoæ genetyczn¹), potêguj¹ ryzyko nieodwracalnej utraty mo¿liwoci wykorzystania ich wyj¹tkowych w³aciwoci w przemyle, medycynie
i produkcji ¿ywnoci.
Pierwszy rozdzia³ ksi¹¿ki dotyczy oceny wp³ywu na rodowisko w kontekcie zrównowa¿onego rozwoju i ochrony ró¿norodnoci biologicznej. Analitycznie, choæ bez zbytniego zag³êbiania siê w ród³a, dotyka miêdzynarodowego i wspólnotowego systemu ochrony zasobów biologicznych ze wskazaniem
rz¹dz¹cych nimi zasad, wp³ywu wymiany handlowej, wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych, prawa w³asnoci intelektualnej i przepisów mówi¹cych o odpowiedzialnoci za szkody na ró¿norodnoci biologicznej.
Rozdzia³ drugi wydaje siê najmniej odkrywczy  autorzy powiêcili go
prawnej ochronie obszarów Natura 2000. Chodzi o tereny, na których przyroda jest chroniona, a dzia³alnoæ cz³owieka ma byæ realizowana bez szkody
dla elementów otoczonych opiek¹. Realizacja ewentualnych projektów, planów czy okrelonych dzia³añ mo¿e mieæ miejsce po wczeniejszej pozytywnej
ocenie ich oddzia³ywania na konkretny obszar chroniony. Opracowany system jest wielopoziomowy i ma zapewniæ wiêksz¹ efektywnoæ spowalniania
erozji genetycznej. Przeledzenie ustawodawstwa wspólnotowego i krajowego
pozwala zrozumieæ kompleksowoæ funkcjonowania przepisów, zasady wyszukiwania obszarów przedstawiaj¹cych wyj¹tkow¹ wartoæ ekologiczn¹ i mechanizm procedury oceny wp³ywu na rodowisko.
Najbardziej interesuj¹cy okazuje siê natomiast rozdzia³ trzeci, g³ównie
ze wzglêdu na próbê przeanalizowania roli organów s¹downiczych w ocenie
wp³ywu dzia³alnoci cz³owieka na ¿ywy sk³adnik ekosystemów oraz nakrelenie relacji pomiêdzy ocen¹ wp³ywu na rodowisko a strategiczn¹ ocen¹
rodowiska. Obydwa zagadnienia w pewnym sensie integruj¹ omówiony
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wczeniej prawny system ochrony bioró¿norodnoci, z pewnoci¹ te¿ nale¿¹
do tzw. tematów rozwojowych. Tak wiêc z tych chocia¿by wzglêdów warto
skorzystaæ z propozycji oferowanej nam przez M. Benozzo i F. Bruno w celu
poznania (równie¿ pozabiologicznych i naukowych) motywów tak wa¿nego
przedsiêwziêcia, jakim jest ochrona organizmów ¿ywych przed ich wyginiêciem. Recenzowana pozycja mo¿e staæ siê równie¿ impulsem do kontynuowania badañ w tym zakresie, porównania wyników, a przede wszystkim wyci¹gania wniosków, które mog¹ stanowiæ sugestiê dla praktycznych dzia³añ
i planowania przedsiêwziêæ w celu ochrony tego bogactwa, którego wartoci
wci¹¿ jeszcze nie jestemy w stanie oceniæ.
Piotr Krajewski
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Zbigniew Marten, Psychologia zeznañ, LexisNexis,
Warszawa 2012, ss. 422.
Zasadniczym elementem procesu cywilnego i karnego jest postêpowanie
dowodowe. Niew¹tpliwe dowód z zeznañ wiadka pozostaje najczêstszym
rodkiem dowodowym, z jakim spotyka siê s¹d, prowadz¹c postêpowanie
dowodowe. W tym kontekcie elementy wp³ywaj¹ce na ocenê wiarygodnoci
wiadka i jego zeznañ maj¹ istotne znaczenie dla sêdziów, prokuratorów,
adwokatów i radców prawnych. Najistotniejszym z tych elementów jest wiedza psychologiczna, która mo¿e pomóc w prawid³owej ocenie wiarygodnoci
zeznañ wiadka. Psychologia zeznañ wiadków jest dynamicznie rozwijaj¹c¹
siê dziedzin¹ psychologii s¹dowej. Ustalenie wiarygodnoci zeznañ, w szczególnoci zeznañ wiadków ma³oletnich, obejmuje ca³y katalog kryteriów takiej oceny, tj. analizê: odpowiedzi wiadka, osobowoci, motywacji wynikaj¹cych z okrelonych sytuacji i uk³adów, w jakich znajdowa³ siê wiadek.
W tej sytuacji recenzowana monografia autorstwa Zbigniewa Martena
jest cenn¹ pozycj¹ w literaturze przedmiotu. Psychologia zeznañ stanowi
syntezê aktualnego stanu wiedzy psychologicznej na ww. temat. Autor przedstawia równie¿ w³asne przemylenia w tym zakresie. Dodatkowo, na podstawie badañ empirycznych, dokonuje weryfikacji modelu analizy strukturalnofunkcjonalnej.
Monografia sk³ada siê z dwunastu rozdzia³ów ujêtych w czterech czêciach.
Pierwsza czêæ to wprowadzenie do problematyki psychologii zeznañ.
W rozdziale pierwszym w aspekcie historycznym przedstawiono zastosowanie psychologii w teorii i praktyce prawa oraz podano ró¿norodne definicje
polskich i zagranicznych przedstawicieli nauki pojêcia psychologia s¹dowa.
W nader interesuj¹cy sposób autor prezentuje miejsce psychologii zeznañ
w systemie wiedzy. Siêgaj¹c do róde³ historycznych, przytacza nawet anegdoty i przybli¿a sylwetki wybitnych przedstawicieli psychologii.
W rozdziale drugim autor zajmuje siê prawno-psychologicznymi aspektami dochodzenia do prawdy s¹dowej w prawie polskim. Nastêpnie omawia
ród³a i rodki dowodowe, jak równie¿ regu³y procesowego odbierania zeznañ
w procesie karnym. Osobowe ród³a dowodowe mog¹ byæ bowiem wykorzystywane tylko przy zachowaniu okrelonych prawem wymogów formalnych
towarzysz¹cych przes³uchaniu. Podobnie przepisy kodeksu postêpowania
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karnego okrelaj¹ warunki formalne dopuszczenia dowodu z opinii bieg³ego.
Autor omawia te zagadnienia oraz wskazuje na znaczenie bieg³ego psychologa w procesie karnym.
W rozdziale trzecim podjêto problematykê wiarygodnoci wiadka i jego
zeznañ nie tylko z perspektywy psychologii s¹dowej i prawa, ale równie¿
z punktu widzenia logiki. S³usznie zauwa¿ono, ¿e ocena wiarygodnoci zeznañ na sali s¹dowej wymaga stosowania zasad logiki, jak i wykorzystania
dowiadczenia ¿yciowego wiadka. Z punktu widzenia psychologii spo³ecznej
oczywiste jest ujmowanie czynnoci odbierania zeznañ jako procesu komunikacji interpersonalnej. W dalszej czêci podjêto kwestiê wiarygodnoci psychologicznej wiadka i jego zeznañ w ujêciu atrybucyjnym, po czym wskazano metody przes³uchania i dokumentowania zeznañ oraz podkrelono ich
wartoæ dowodow¹. Szczególn¹ uwagê powiêcono wiadkowi ma³oletniemu.
Czêæ druga, zatytu³owana Psychologiczne teorie analizy i oceny wartoci
zeznañ, obejmuje trzy rozdzia³y. Przedstawiono tutaj m.in. model Friedricha
Arntzena oraz model Hansa Szewczyka i Eckharda Littmanna. Friedrich
Arntzen (19142002) to d³ugoletni dyrektor Instytutu Psychologii S¹dowej
w Bochum (RFN), wybitny specjalista w dziedzinie psychologii, ³¹cz¹cy wiedzê teoretyczn¹ z zakresu psychologii s¹dowej z praktyk¹ jako bieg³y. Z kolei
Hans Szewczyk i Eckhard Littmanna to przedstawiciele wschodnioniemieckiej psychologii s¹dowej, której rozwój w latach szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych XX wieku by³ swoistym fenomenem w Europie Wschodniej. Nastêpnie zaprezentowano modele analizy zeznañ wiadków doros³ych, tj.
model Udo Undeutscha, model szwedzkiego psychologa i pedagoga Arne
Trankella, model Günthera Köhnkena, jak równie¿ modele wypracowane
przez przedstawicieli innych dziedzin nauki.
Czêæ trzecia powiêcona jest g³ównym ród³om b³êdów w zeznaniach. Po
ogólnym zdefiniowaniu k³amstwa, wyodrêbniono i poddano analizie k³amstwo intencjonalne oraz k³amstwo patologiczne i na tle patologicznym.
W kolejnych rozdzia³ach zajêto siê sugestywnoci¹ i podatnoci¹ na sugestiê
oraz psychologicznymi mechanizmami warunkuj¹cymi niektóre b³êdy w zeznaniach wiadków. Interesuj¹cy jest rozdzia³ dziesi¹ty, w którym autor zaprezentowa³ kontrowersje, jakie wi¹¿¹ siê z pozyskiwaniem zeznañ przy wykorzystaniu np. skopolaminy czy innych rodków, których podanie powoduje
prze³amanie woli osoby, której je zaaplikowano. Zaj¹³ siê tak¿e hipnoz¹
i metodami wykorzystuj¹cymi reakcje fizjologiczne organizmu.
Ostatnia, czwarta czêæ monografii to prezentacja propozycji Zbigniewa
Martena w zakresie strukturalnej i funkcjonalnej analizy treci zeznañ
wiadków. Prezentuje on metodologiê i metodykê analizy struktury i funkcji
zeznania. Nader interesuj¹ce s¹ przyk³ady opiniowania psychologicznego zeznañ z zastosowaniem metody analizy strukturalno-funkcjonalnej. Wiêkszoæ
przyk³adów pochodzi z praktyki w³asnej autora jako bieg³ego s¹dowego. Czyni
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to pracê tym bardziej ciekaw¹ i wartociow¹, zw³aszcza ¿e dokonuje on:
analizy struktury zeznania, analizy funkcji zeznania, oceny warunków spostrzegania, analizy i oceny zdolnoci do odtwarzania spostrze¿eñ, po czym
omawia b³êdy i uchybienia bieg³ych psychologów.
Wieñcz¹ce monografiê Podsumowanie i wnioski koñcowe zawieraj¹
wiele ciekawych i s³usznych uwag. Jak zasadnie zauwa¿a autor, zasadniczym
pytaniem metodologicznym w psychologii zeznañ wiadka jest aktualnie
kwestia, w jakim kierunku powinny iæ badania podstawowe. Czy w kierunku badañ eksperymentalnych, czy te¿ w kierunku ekspertyz komplementarnych, psychologiczno-pedagogicznych? Na wiecie funkcjonuje bowiem wiele
instytucji ukierunkowanych na badania naukowe, dzia³alnoæ szkoleniow¹
i us³ugi opiniodawcze dla organów cigania i wymiaru sprawiedliwoci, natomiast w Polsce ograniczone jest to do Rodzinnych Orodków DiagnostycznoKonsultacyjnych, które nie mog¹ sprostaæ wspó³czesnym oczekiwaniom tych
organów.
Lektura recenzowanej ksi¹¿ki Zbigniewa Martena pozwala wyraziæ przekonanie, ¿e jest to pozycja oryginalna, a przedstawione w niej modele analizy
i oceny zeznañ wiadków s¹ istotnymi elementami dochodzenia do prawdy
s¹dowej, jak równie¿ wyrabiaj¹ u czytelnika szersze spojrzenie na problematykê przes³uchania wiadka. Mo¿na j¹ poleciæ nie tylko prawnikom i psychologom, ale tak¿e osobom interesuj¹cym siê tematyk¹ postêpowania dowodowego.
Reasumuj¹c, recenzowana monografia stanowi interesuj¹c¹ i pobudzaj¹c¹ do
reelekcji publikacjê, z któr¹ warto siê zapoznaæ.
Jaros³aw Szczechowicz
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Gabor Hamza, Entstehung und Entwicklung der
modernen Privatrechtsordnungen und die römischrechtliche Tradition, Budapest 2009, ss. 801.
Praca Gabora Hamzy1, który znany jest ze swoich romanistycznych
i prawnoporównawczych zainteresowañ, jest dzie³em monumentalnym, obejmuj¹cym imponuj¹cy przedzia³ czasowy, jak te¿ obszar geograficzny. Oczywicie, aby ukazaæ udzia³ rzymskiej tradycji prawnej w powstawaniu wspó³czesnych porz¹dków prawa prywatnego, niezbêdne jest wyjcie od tego w³anie
prawa rzymskiego, a wiêc od praktycznie V w. n.e., kiedy na Pó³wyspie
Italskim upada Cesarstwo Zachodniorzymskie. Daje to asumpt do powstawania, z mniej lub bardziej trwa³ym skutkiem, pañstw germañskich, których
w³adcy niejednokrotnie wydaj¹ kodyfikacje oparte w ca³oci, jak edykty Teodoryka i Euryka czy brewiarz Alaryka (znany raczej jako lex Romana Visigothorum) lub czêciowo na prawie rzymskim jak edykt Rotara czy inspirowany nim edykt króla Longobardów (s. 4347). Nie jest tak¿e mo¿liwe
pominiêcie rozwoju prawa rzymskiego w Cesarstwie Wschodniorzymskim,
dlatego te¿ rozdzia³ 2 w czêci I zosta³ powiêcony kodyfikacji prawa podjêtej
w latach 529534 przez cesarza Justyniana I. Swoje rozwa¿ania autor koñczy na czasach wspó³czesnych, które to zreszt¹  w kontekcie poszukiwañ
i prac nad wspólnym kodeksem dla zjednoczonej Europy  sta³y siê ród³em
natchnienia do napisania tej ksi¹¿ki.
We Wstêpie G. Hamza nawi¹zuje do wci¹¿ rozwijaj¹cej siê terytorialnie
Unii Europejskiej i jej problemów zwi¹zanych z wieloci¹ wewnêtrznych
porz¹dków prawnych, które istniej¹ w pañstwach cz³onkowskich. Wci¹¿
¿ywa i niezrealizowana idea ius commune privatum Europaeum (s. 1115)
nieuchronnie siêga do wspólnej prawnej tradycji tych¿e porz¹dków prawnych, szukaj¹c tam inspiracji. Jak pisze sam autor: In dieser Erkenntniss
[tzn. ustawicznej obecnoci prawa rzymskiego w porz¹dkach prawa prywatnego pañstw europejskich i pozaeuropejskich  A.R.J.] beschreibt der Autor
in seinem vorliegenden Werk [...] das Fortwirken des römischen Rechts in
1 Gabor Hanza jest profesorem prawa rzymskiego na Eötvös Loránd University w Budapeszcie.
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allen europäischen Staaten und in vielen Ländern der anderen Kontinente
(s. 12). W tym krótkim cytacie widoczny jest równie¿ geograficzny wymiar
prezentowanego dzie³a. Znajdziemy tutaj nie tylko rys historyczny rozwoju
praw prywatnych w pañstwach kontynentu europejskiego. Ju¿ ujêcie tego
problemu w jednej monografii samo w sobie by³oby zadaniem niezwykle
trudnym i czasoch³onnym dla pojedynczego badacza. Gabor Hamza zdecydowa³ siê nadto na ukazanie rozwoju od epoki nowo¿ytnej, kodyfikacji prawa
prywatnego w pañstwach kaukaskich i innych pañstwach pozaeuropejskich,
np. Ameryce £aciñskiej. Przejdmy jednak do dok³adniejszej prezentacji
ksi¹¿ki.
Historia powstania i rozwoju porz¹dków praw prywatnych zosta³a podzielona na cztery czêci. W pierwszej (ss. 3856) autor przedstawi³ pocz¹tki
prawa prywatnego w Europie, st¹d wspominane ju¿ wczeniej nawi¹zania do
leges Romanae Barbarorum i kodyfikacji justyniañskiej. W czêci drugiej
(Die Entwicklung des Privatrechts in Europa in Mittealter, ss. 59174), du¿o
bardziej rozbudowanej, pokazano proces tworzenia siê pañstw i praw narodowych w okresie redniowiecza oraz rolê, jak¹ w tym procesie odegra³o
prawo rzymskie. Omówione tu zosta³y dwie drogi recepcji prawa rzymskiego, a wiêc dalsze jego przenikanie do systemów prawnych pañstw germañskich, a w szczególnoci do praktyki s¹downiczej. Poznajemy równie¿ póniejsze, tj. po mierci Justyniana I, losy kodyfikacji justyniañskiej i jej
znaczenie dla tzw. naukowej recepcji prawa rzymskiego. Równolegle ledzimy rozwój i wstêpne próby kodyfikacji lokalnych praw zwyczajowych.
Czêæ trzecia (Die Entwicklung und die Kodifikation des Privatsrechts in
Europa und im Kaukasus in der Neuzeit, ss. 175601) wprowadza w wiat
prawa naukowego i nauk prawnych w zakresie prawa prywatnego. Poznajemy zatem koncepcjê usus modernus Pandectarum opart¹ na pracach w³oskiej
szko³y postglosatorów, której jednym z g³ównych przedstawicieli by³ Samuel
Stryk (s. 186 i nast.). Dalej nastêpuje krótka charakterystyka dorobku Christiana Thomasiusa, który w swoim skierowanym g³ównie do praktyki s¹downiczej dziele Notae ad singulos Institutionum et Pandectarum titulos (1713)
stara³ siê zharmonizowaæ prawo rzymskie z prawem natury (s. 188 i nast.).
Nastêpnie przechodzimy do niemieckiej szko³y historycznej, czyli pandektystów na czele z jej twórc¹ Gustawem Hugo oraz najbardziej chyba znanym
przedstawicielem Fryderykiem Karolem von Savigny (s. 189 i nast.). Zaprezentowany dorobek praktycznego i naukowego opracowania prawa rzymskiego zaowocuje w Niemczech kodyfikacjami prawa prywatnego, takimi jak
chocia¿by Codex Maximilianeus Bavaricus civilis (1756) czy Allgemeine Landrecht für die Preussischen Staaten (1738), koñcz¹c na Bürgerliches Gesetzbuch, która wesz³a w ¿ycie 1 stycznia 1900 r.
Oczywicie równolegle trwa³y prace w Austrii, Luksemburgu i w innych
pañstwach, choæ nie ulega w¹tpliwoci, i¿ drug¹ najbardziej znacz¹c¹ kodyfi-
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kacj¹ prawa cywilnego w Europie jest Kodeks Napoleona (w³aciwie Code
civil des Français, 1804). Równie¿ to dzie³o, jak i wczeniejsze francuskie
kodyfikacje nie uniknê³y wp³ywu prawa rzymskiego, czemu trudno siê dziwiæ, skoro do grona czterech ojców Kodeksu nale¿eli Jean-Etienne-Marie
Portalis i Jacques de Maleville, znawcy prawa rzymskiego.
W Polsce (III.20, ss. 356365) prace kodyfikacyjne zosta³y zapocz¹tkowane po zakoñczeniu I wojny wiatowej i odrodzeniu siê w³asnej, niezale¿nej
pañstwowoci. Tu równie¿ nie mog³o zabrakn¹æ znakomitych romanistów:
Fryderyka Zolla i Stanis³awa Wróblewskiego, zwanego polskim Papinianem.
Niestety plany zosta³y zrealizowane jedynie czêciowo, tzn. w roku 1933
wydano prawa o zobowi¹zaniach i zaraz po nim Kodeks handlowy. Ze wzglêdu na wybuch II wojny wiatowej i powojenn¹ sytuacjê polityczn¹ w Polsce
ca³ociowa kodyfikacja trzonu prawa cywilnego bêdzie mia³a miejsce dopiero
w roku 1964. Czytelnika zainteresowanego przebiegiem procesów kodyfikacyjnych w Anglii, Irlandii, Danii, Rosji, Macedonii czy w innych pañstwach
odsy³am do samodzielnej lektury.
Ostatnia, czwarta czêæ (Der Einfluss der europäischen Privatrechtstraditionen auf die Länder ausserhalb Europas, ss. 602723) odnosi siê do krajów
obu Ameryk i Azji, gdzie w wyniku historycznych uwarunkowañ i zwi¹zanego z nimi wp³ywu kultury europejskiej równie¿ natrafimy na lady prawa
rzymskiego (np. hiszpañskie wp³ywy w Meksyku ju¿ w XVII w. przyczyni³y
siê do stosowania tam Digestów Justyniañskich w praktyce s¹downiczej; za
pierwszy japoñski kodeks prawa cywilnego  Code Boissonade z 1892 r.
 wzi¹³ swoj¹ nazwê i ducha od zwi¹zanego z Japoni¹ francuskiego romanisty Gustavea Emilea Boissonade de Fontarabie2).
Gabor Hamza reprezentuje rozwijaj¹cy siê od jakiego czasu w europejskiej romanistyce nurt poszukiwania wspólnych rzymskich korzeni wspó³czesnych systemów prawa prywatnego, które maj¹ m.in. staæ siê fundamentem
wci¹¿ pozostaj¹cej w sferze planów koncepcji kodyfikacji3, wzglêdnie unifika2 Kodeks ten w swojej drugiej wersji zosta³ uchwalony, jednak nigdy nie wszed³ w ¿ycie,
ustêpuj¹c miejsca kodeksowi cywilnemu z roku 1898 opartemu na pierwszej niemieckiej wersji
BGB opracowanej przez B. Windscheida. O niedocenianym i niedostrzeganym wp³ywie prawa
greckiego na prawo rzymskie i jego recepcjê równie¿ w Chinach i Japonii por. A. Colorio, Diritto
chinese e cultura giuridica europea: Nuove prospettive per un diritto di business?, Studia
Warmiñskie 2013 [w druku], ss. 24.
3 Pierwsz¹ z powo³anych w tym celu komisji by³a Commission on European Contract Law
pod przewodnictwem prof. Olego Lando w roku 1982. W 1992 r. przy Uniwersytecie w Pawii
(W³ochy) powsta³a Accademia dei Giusprivatisti Europei, a jednym z jej inicjatorów by³ niemiecki romanista Franz Wieacker. W tym samym roku w Tilburgu zaczyna obradowaæ Europejska
Grupa Prawa Deliktów prof. Jaapa Spiera. W 1998 r. powstaje Study Gruop on a European
Civil Code. Zespó³ Roboczy ds. Sprzeda¿y, Us³ug oraz Umów D³ugoterminowych istnieje przy
trzech uniwersytetach: amsterdamskim, utrechckim i tilburdzkim. Grupa badawcza Christiana
von Bara przy Uniwersytecie w Osnabruck zajmuje siê zobowi¹zaniami pozaumownymi, w Hamburgu dzia³a Zespó³ Roboczy ds. Zabezpieczenia Wierzytelnoci prof. Ulricha Drobniga,
a w Salzburgu i Grazu Zespó³ Roboczy ds. Przeniesienia W³asnoci Nieruchomoci pod kierunkiem
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cji, prawa prywatnego w ramach Unii Europejskiej4. Zarówno nowy kierunek
uzasadniaj¹cy badania nad prawem rzymskim, jak i sama koncepcja kodyfikacji czy unifikacji maj¹ swoich zwolenników i krytyków5.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e prezentowana monografia ma charakter encyklopedyczny, st¹d prezentowane zagadnienia zyska³y formê krótkiego, nieco
ogólnego, choæ niew¹tpliwie bogatego w informacje opracowania. Mo¿e ona
stanowiæ nie tylko cenny punkt wyjcia do dalszych badañ szczegó³owych,
jako ¿e autor opatrzy³ ka¿dy rozdzia³ w bogaty wykaz literatury, ale te¿
okazaæ siê ciekaw¹ lektur¹ dla ka¿dego, kto pragnie poszerzyæ swoje horyzonty.
Aldona Rita Jurewicz

prof. Brigitte Lurger, prof. J. Michaela Reinera (romanista) i prof. Wilibalda Poscha. Istniej¹
równie¿ zespo³y ds. najmu nieruchomoci, prawa ubezpieczeniowego, prawa powierniczego,
rodzinnego. Czêæ z wymienionych tutaj komitetów zakoñczy³a ju¿ swoje prace, czêæ wci¹¿
pracuje, publikuj¹c cz¹stkowe wyniki prac. Jak widaæ, koncepcja nadal jest ¿ywa.
4 Obecnie proces unifikacji le¿y w kompetencjach Miêdzynarodowego Instytutu Unifikacji
Prawa Prywatnego (UNIDROIT). Na temat prac patrz [online] <www.unidroit.org>.
5 Zob. R. Mañko, Europejski Kodeks Cywilny. Stan prac i perspektywy dalszego rozwoju,
Studia Iuridica 2004, nr 43, s. 135154; P. Giuseppe Monateri, T. Giaro, A. Somma, Le radici
comuni del diritto europeo. Un cambiamento di prospettiva, Roma 2005, s. 100104; M. Kaczorowska, Kontrowersje wokó³ unifikacji prawa prywtanego w Europie w wietle projektu Europejskiego Kodeksu Cywilnego, Tranformacje Prawa Prywatnego 2007, nr 2, s. 3150; G. Hamza,
Entstehung..., s. 1115.
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II Ogólnowydzia³owe Seminarium Naukowe W³adza w prawie, Olsztyn 15 lutego 2013 r.
Dnia 15 lutego 2013 r. w Auli Karmazynowej Centrum Konferencyjnego
odby³a siê II Ogólnowydzia³owa Konferencja Wydzia³u Prawa i Administracji
UWM nt. W³adza w prawie. Idea zorganizowania seminarium naukowego,
w ramach którego przedstawiciele wszystkich Katedr WPiA prezentowaliby
efekty swoich badañ zwi¹zanych z tematem konferencji, narodzi³a siê ju¿ na
pocz¹tku 2012 r., kiedy to sukces pierwszego seminarium pt. Podmiotowoæ
w prawie, polegaj¹cy przede wszystkim na integracji kadry naukowej Wydzia³u oraz na dok³adniejszym poznaniu zainteresowañ naukowych innych
pracowników, sk³oni³ dziekana prof. Bronis³awa Sitka do kontynuowania opisywanej w przedmiotowym sprawozdaniu inicjatywy.
Jako ¿e uczestnicy przygotowali referaty na temat ró¿nych aspektów
w³adzy w prawie, seminarium zosta³o podzielone na cztery panele: Organy
w³adzy a obywatel; Kompetencje organów w³adzy w pañstwie prawa;
Swobody obywatelskie i uprawnienia jednostki w pañstwie prawa oraz
Praktyka dzia³añ instytucji publicznych  analiza wybranych przypadków.
Obrady poprzedzi³o prawie godzinne szkolenie licznie przyby³ych pracowników z e-learningu, który pocz¹wszy od roku akademickiego 20132014 ma
byæ dynamicznie wdra¿any na WPiA UWM. E-learning, zdaniem Dziekana
Wydzia³u, stanowi bowiem nie tylko spore u³atwienie w prowadzeniu zajêæ,
ale równie¿ pozwala na lepsze kontrolowanie przeprowadzanych konsultacji,
a byæ mo¿e pozwoli na zlikwidowanie zajêæ dydaktycznych w niedziele na
studiach niestacjonarnych.
Panel I Organy w³adzy a obywatel rozpoczê³o wyst¹pienie przewodnicz¹cego tej czêci obrad, a jednoczenie kierownika Katedry Praw Cz³owieka
i Prawa Europejskiego prof. zw. dr. hab. Tadeusza Jasudowicza pt. W³adza
publiczna w znaczeniu Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka. Prelegent
podkreli³, i¿ w ramach systemu rz¹dów prawa (rule of law) ¿adna w³adza
nie jest arbitralna, gdy¿ krêpuje j¹ prawo. Nastêpnie bardzo ciekaw¹ multimedialn¹ prezentacjê: Koncepcja systemu wymiany informacji miêdzy organami ochrony prawnej i spo³ecznoci¹ lokaln¹ wyg³osi³ dr K. Krassowski
(Katedra Kryminalistyki i Medycyny S¹dowej). Potem dr S. Bu³ajewski (Katedra Prawa Konstytucyjnego) mówi³ o Zadaniach zarz¹du powiatu i starosty
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podczas tworzenia aktów prawa miejscowego oraz innych aktów normatywnych, za prodziekan WPiA dr S. Bentkowski (Katedra Cyfryzacji) o Prawnych kryteriach oceny jakoci dzia³añ administracji publicznej. Obrady ww.
panelu zwieñczy³o wyst¹pienie dr. M. Kowalczyka (Katedra Ekonomii i Administrowania Instytucjami Publicznymi) pt. Wybrane przyk³ady nowoczesnego systemu konsultacji spo³ecznych.
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Panel II Kompetencje organów w³adzy w pañstwie prawa poprowadzi³
ks. prof. zw. dr hab. Ryszard Sztychmiler (kierownik Katedry Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego), który w ramach swojego referatu Kompetencje
w³adzy s¹downiczej Kocio³a wyg³osi³ niezmiernie ciekawe spostrze¿enia nawi¹zuj¹ce do tematu konferencji. Nastêpnie g³os zabra³ dr J.J. Szczerbowski
(Katedra Prawa Rzymskiego i Porównawczego), mówi¹c O ró¿nicy miêdzy
prawdziw¹ i sztuczn¹ stabilnoci¹ systemu, czyli wielki problem indyka
w systemach prawnych. Po tym interesuj¹cym i zmuszaj¹cym do refleksji wyst¹pieniu zagadnienie Oddzia³ywañ orzeczeñ s¹dów administracyjnych w ponownym postêpowaniu w sprawach przed organami administracji publicznej
przybli¿y³y dr D. Ca³kiewicz oraz dr A. Rotkiewicz (Katedra Postêpowania
Administracyjnego i S¹dowoadministracyjnego). W przedmiotowym panelu
wyst¹pili jeszcze dr R. Dziembowski (Katedra Prawa Karnego Materialnego) z referatem Ochrona organów w³adzy w prawie karnym, dr M. Rzewuski
(Katedra Postêpowania Cywilnego) nt. Dyskrecjonalna w³adza sêdziego
w s¹dach powszechnych oraz mgr K. Zió³kowska (Katedra Prawa Pracy
i Zabezpieczenia Spo³ecznego), która zastanawia³a siê nad Rol¹ Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo³ecznej jako w³adzy wykonawczej w zakresie prawa pracy.
Panel III Swobody obywatelskie i uprawnienia jednostki w pañstwie
prawa poprowadzony zosta³ przez prof. dr hab. Mariê Królikowsk¹-Olczak
(kierownik Katedry Prawa Gospodarczego), która zaprezentowa³a na wstêpie
referat pt. Ochrona zdrowia publicznego w systemie prawa UE. Potem swoje
refleksje nt. Wolnoæ jednostki w pañstwie prawnym i jej ograniczenia przedstawi³a dr J. Banach-Guterriez (Katedra Teorii Bezpieczeñstwa), za dr M.J. Lisiecki (Katedra Procesu Karnego) jako przedstawiciel nauk stosowanych odwo³a³ siê do konkretnej sprawy podczas dyskusji o Implementacji dyrektyw
unijnych a dyskryminacji niepe³nosprawnych kierowców i kandydatów na kierowców z jednoczesnoci¹ i korekcj¹ oka. Bardzo pozytywnie odebrane zosta³y
równie¿ wyst¹pienia dr M. Augustyniak (Katedra Teorii i Filozofii Pañstwa
i Prawa) pt. W³adza i wolnoæ w ujêciu Hanny Arendt oraz dr E. Rojowskiej
(Katedra Historii Pañstwa i Prawa) Organizacja i kompetencje s¹dów doranych w Komisariacie Rzeszy Ostland w wietle rozporz¹dzeñ Ministra Rzeszy
ds. Okupowanych Terenów Wschodnich. Panel ten zakoñczy³o wyst¹pienie
mgr E. Lewandowskiej (Katedra Prawa Cywilnego) Odpowiedzialnoæ za
szkodê wyrz¹dzon¹ legalnym wykonaniem w³adzy publicznej.
Ostatni panel, zatytu³owany Praktyka dzia³añ instytucji publicznych
 analiza wybranych przypadków, poprowadzi³a dr O. Cabaj, która zwróci³a
uwagê na wyzwanie prawa na poziomie miêdzynarodowym, jakim jest Pe³zaj¹ca jurysdykcja pañstw na morzu otwartym. Nastêpnie swoje referaty
przedstawili kolejno: mgr A. Lewkowicz (Katedra Kryminologii i Polityki
Kryminalnej) nt. Chaos kompetencyjny jako ród³o dysfunkcji w obszarze bezpieczeñstwa wewnêtrznego, dr B. Chmieliñski (Katedra Bezpieczeñstwa i Po-
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rz¹dku Publicznego) nt. Od w³adzy do korupcji. Przyk³ady korupcji w wojsku
polskim oraz dr B. Dobkowska (Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki
o Administracji) nt. Kontrola instancyjna a s¹dowa kontrola administracji.
Panel zwieñczy³o wyst¹pienie pt. W³adza w prawie rynków finansowych mgr
M. Mariañskiego (Katedra Prawa Finansowego), który nawi¹zuj¹c do s³ów
prof. Jasudowicza z pocz¹tku konferencji, wykaza³, i¿ w³adza w prawie rynków finansowych krêpowana jest przez tworz¹ce ten rynek nieformalne normy zwyczajowe i precedensowe.
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II Ogólnowydzia³owe Seminarium Naukowe zwieñczy³o podsumowanie
prodziekana WPiA UWM prof. P. Krajewskiego, który dziêkuj¹c licznej grupie pracowników naukowo-dydaktycznych za udzia³ w konferencji, zapewni³
o ci¹g³oci tej formy spotkañ kadry wydzia³u. Podobnie jak w przypadku
I seminarium, referaty wyg³oszone w ramach konferencji W³adza w prawie
doczekaj¹ siê bardzo szybko monograficznej publikacji.
Tekst: Micha³ Mariañski
Zdjêcia: Tomasz Majer
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Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej System polityczny, prawo, konstytucja i ustrój
Królestwa Polskiego w latach 18151830, Olsztyn,
1920 kwietnia 2013 r.
Wydzia³ Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego
w Olsztynie z okazji zbli¿aj¹cej siê dwusetnej rocznicy powstania Królestwa
Polskiego podj¹³ siê zorganizowania ogólnopolskiej konferencji naukowej
System polityczny, prawo, konstytucja i ustrój Królestwa Polskiego w latach
18151830. Organizatorzy zaprosili nie tylko historyków prawa polskiego,
ale tak¿e przedstawicieli innych dyscyplin prawniczych, w tym specjalistów
z zakresu historii doktryn politycznych, politologów i historyków tego okresu
dziejów Polski. W efekcie sk³ad Komitetu Honorowego konferencji by³ bardzo
zró¿nicowany, co w jakim stopniu okreli³o przedmiot obrad, a jednoczenie
mia³o im nadaæ odpowiedni¹ rangê. Wchodzili doñ: prof. dr hab. Bronis³aw
Sitek (przewodnicz¹cy), prof. nadzw. dr hab. Norbert Kasparek, prof. dr hab.
Bogdan Szlachta, prof. dr hab. Dariusz Szpoper oraz prof. nadzw. dr hab.
Adam Wielomski. Powo³ano tak¿e dwuosobowy Komitet Organizacyjny
w sk³adzie: prof. nadzw. dr hab. Lech Ma¿ewski (przewodnicz¹cy) i mgr
Tomasz Majer.
O naukowym zaanga¿owaniu Wydzia³u Prawa i Administracji UWM
w przygotowanie tej konferencji niech wiadczy fakt, ¿e referentami byli
pracownicy a¿ piêciu naszych katedr. Ponadto wród autorów ponad trzydziestu konferencyjnych wyst¹pieñ znaleli siê przedstawiciele Uniwersytetu
Gdañskiego, Uniwersytetu Jagielloñskiego, Uniwersytetu Warszawskiego,
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Konferencyjne referaty podzielono na trzy obszerne bloki tematyczne.
Najpierw analizowano po³o¿enie miêdzynarodowe i dokonano próby rozstrzygniêcia sporu o pañstwowoæ Królestwa Polskiego do 1830 r., nastêpnie scharakteryzowany zosta³ system polityczny i niektóre rozwi¹zania prawne Królestwa Polskiego, odziedziczone w czêci po Ksiêstwie Warszawskim, zajêto
siê te¿ konstytucj¹ z 1815 r. oraz porównaniem instytucji politycznych Królestwa z odpowiadaj¹cymi im instytucjami ówczesnego Królestwa Francji
i Wielkiego Ksiêstwa Finlandii, wreszcie przysz³a pora na sprawy zwi¹zane
z funkcjonowaniem aktu prawnego nadanego przez Aleksandra, aby zakoñ-
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czyæ obrady analiz¹ wybranych instytucji z ustroju Królestwa Polskiego
przed wybuchem powstania listopadowego.
Celem organizatorów konferencji by³o nie tylko uczczenie zbli¿aj¹cej siê
dwusetnej rocznicy powstania Królestwa Polskiego, ale tak¿e doprowadzenie
do podjêcia badañ nad dziejami i ustrojem tego pañstwa w latach 18151830.
Wystarczy powiedzieæ, ¿e mimo up³ywu prawie dwustu lat nie doczekalimy
siê ca³ociowej historii tego okresu, chocia¿by w kszta³cie podobnym do niedawno opublikowanej syntezy Jaros³awa Czubatego na temat dziejów Ksiêstwa Warszawskiego. Dziêki opracowaniu Zbigniewa Stankiewicza w Historii
pañstwa i prawa Polski pod red. Juliusza Bardacha nieco lepiej wygl¹da
sprawa z punktu widzenia historii ustroju, przyda³aby siê jednak tak¿e historycznoprawna monografia konstytucyjnego okresu istnienia Królestwa
Polskiego, chocia¿ odrêbnego potraktowania wymaga³by ustrój pañstwa
w okresie powstania listopadowego.
Ju¿ konferencja z okazji 150. rocznicy reform margrabiego Aleksandra
Wielopolskiego, której owocem by³a publikacja z 2012 r. pod moj¹ redakcj¹
pt. Próba ustrojowej rekonstrukcji Królestwa Polskiego w latach 18611862.
W 150. rocznice reform margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, udowodni³a,
¿e na WPiA UWM istnieje nie tylko znacz¹ce rodowisko romanistów skupione wokó³ prof. B. Sitka, ale równie¿ zaczyna siê kszta³towaæ orodek zajmuj¹cy siê badaniem historii ustroju i prawa polskiego w XIX i XX wieku.
Pozostaje mi jedynie wyraziæ nadziejê, ¿e konferencja z okazji zbli¿aj¹cej siê
dwusetnej rocznicy powstania Królestwa Polskiego potwierdzi³a tê tendencjê.
Lech Ma¿ewski

UWM

Studia Prawnoustrojowe 20

219

2013

Sprawozdania
Sprawozdanie z Sympozjum Romanistów Polskich, Sucha Beskidzka, 14 maja 2013 r.
Doroczne naukowe spotkanie polskich romanistów, specjalistów od prawa rzymskiego, tym razem odby³o siê w Suchej Beskidzkiej u podnó¿a Tatr.
Organizatorem spotkania by³ prof. Jan Zab³ocki, reprezentuj¹cy UKSW
w Warszawie, oraz emerytowany ju¿ prof. Uniwersytetu Jagielloñskiego, Janusz Sondel. Pomimo doæ niesprzyjaj¹cej aury, jako ¿e spotkaniu towarzyszy³
deszcz i liczne burze, uczestnicy reprezentuj¹cy prawie wszystkie akademickie
orodki naukowe (brakowa³o przedstawicieli uniwersytetów Szczeciñskiego
i Gdañskiego), wyg³osili szereg interesuj¹cych wyk³adów. Gocinnie referaty
wyg³osili prof. Karol Karski z UW, prof. Z. Lewicki z UW i prof. Z. Rudnicki
z UKSW.
Konferencja zosta³a podzielona na siedem sesji. W pierwszej, skoncentrowanej na stosowaniu prawa rzymskiego we wspó³czesnych aktach normatywnych, przedstawiono nastêpuj¹ce zagadnienia: Greckie i rzymskie wzorce
Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki (prof. Z. Lewicki), Zasada lex
retro non agit a miêdzynarodowe prawo karne (prof. K. Karski), Prawo rzymskie w orzecznictwie Izby Lordów dotycz¹cym prawa prywatnego miêdzynarodowego (mgr £. Korporowicz), Rzymska po¿yczka morska jako wzór dla Project Finance? (mgr G. Blicharz). Dyskusja po tym panelu kr¹¿y³a zasadniczo
wokó³ kwestii aplikowania zasady lex retro non agit na polu prawa miêdzynarodowego. Przywo³ywane by³y przyk³ady karania niemieckich zbrodniarzy
wojennych za czyny, które pope³nili przez wejciem w ¿ycie Konwencji ONZ
w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa z 1948 r. .
Tematem wiod¹cym drugiego panelu by³y kwestie zwi¹zane z procesem
cywilnym. G³os zabrali: dr J. Wiewiorowski, Dorêczenia pism procesowych
w sprawach z udzia³em osób niepe³noletnich (uwagi na marginesie CTh 2.4.1
[a. 318] = C. 5.4.20); prof. J. Misztal-Konecka, Reformatio in peius w postêpowaniu apelacyjnym  wzory rzymskie a uregulowania polskiej procedury cywilnej; dr E. Loska, Mo¿liwoæ sk³adania zeznañ w procesie karnym i dr
D. Nowicka, Wspó³czesny model ochrony czci a rzymska iniuria. Dyskusja
na tym panelu dotyczy³a kwestii stosowania zasad rzymskiego prawa procesowego w dzisiejszych postêpowaniach. O aktualnoci takiego kierunku badawczego wiadczy kolumnada wokó³ S¹du Najwy¿szego w Polsce, na której
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umieszczono najwa¿niejsze maksymy rzymskie znajduj¹ce zastosowanie
w procedurze cywilnej.
Przedmiotem trzeciego panelu by³y kwestie deliktów i quasi-kontraktów.
Prelegenci zaprezentowali nastêpuj¹ce tematy: Violatio sepulchri w prawie
rzymskim i w polskim prawie karnym (dr P. Sadowski), Gniew, wspó³czucie
i pijañstwo  czyli o przestêpstwach pope³nionych w afekcie w antycznym
Rzymie (dr P. Kubiak), Rzymskie korzenie wspó³czesnych instytucji prawa
prywatnego. Uwagi na marginesie negotiorum gestio (dr P. Ko³odko), Twórcy i apologeci prawa rzymskiego w opinii Tadeusza Czackiego (dr I. Jakubowski). Dyskusja po tym panelu skoncentrowa³a siê zasadniczo wokó³ upojenia
alkoholowego i odpowiedzialnoci w prawie cywilnym. Podnoszono, ¿e w antycznym Rzymie nie znano silniejszych trunków alkoholowych ni¿ wino, st¹d
trudno dokonaæ porównania zasad odpowiedzialnoci wówczas stosowanych
z wspó³czesnymi, stosowanymi chocia¿by w polskim prawie cywilnym.
Kolejny panel dotyczy³ mo¿liwoci po³¹czenia mo¿liwoci porównywania
rozwi¹zañ wypracowanych przez prawników rzymskich z wspó³czesnymi.
Wa¿nym punktem by³o przedstawienie przez prof. M. Zab³ock¹ stanu badañ
romanistycznych w Polsce. G³os w tym panelu zabrali: prof. M. Sitek, Natura
a kreowanie potrzeb cz³owieka w wietle prawa rzymskiego i prawa Unii Europejskiej; prof. P. Niczyporuk, Korzenie cura ventris w prawie polskim;
dr S. Kursa, Potr¹cenie cywilnoprawne w prawie rzymskim i polskim; prof.
M. Zab³ocka, Kierunki badañ w romanistyce polskiej; dr K. Szczygielski, Inventio thesauri: tradycje prawa rzymskiego we wspó³czesnych regulacjach
europejskich. Na koniec przeprowadzono dyskusjê na temat perspektyw badañ romanistycznych i nauczania prawa rzymskiego na wydzia³ach prawa
w Polsce. Podkrelono koniecznoæ poszukiwania nowych kierunków badawczych i stosowania najnowszych metod badawczych, zaczerpniêtych z nauk
technicznych i psychologicznych.
Pi¹ty panel by³ najbardziej ekscytuj¹cy, g³ównie z uwagi na poruszane
kwestie, tj. nowe metody badawcze i obszary poszukiwania problemów badawczych dla romanistów. Udzia³ w tym panelu wziêli: prof. W. Wo³odkiewicz, Gaius Veroneñski odzyskiwany; prof. W. Dajczak, Ju¿ w prawie rzymskim . B³êdy poznawcze a têsknota za uniwersalnoci¹ w nauce prawa
prywatnego; prof. W. Rozwadowski, Rzymskie a polskie prawo w³asnoci.
Dyskutanci odnieli siê do wniosków de lege ferenda przedstawionych przez
prof. Rozwadowskiego, a dotycz¹cych nowelizacji definicji prawa w³asnoci
w polskim kodeksie cywilnym. Spore emocje wzbudzi³ referat prof. W. Dajczaka, który do swoich badañ zastosowa³ nowe metody pochodz¹ce z obszaru
psychologii.
Prelegenci zabieraj¹cy g³os w szóstym panelu odnieli siê do praw rzeczowych, zw³aszcza prawa w³asnoci. Referaty na ten temat wyg³osili: prof.
B. Sitek, Agrimensor. Rzymskie korzenie zawodu geodety; dr R. Kamiñska,
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Ustalanie granic nieruchomoci w prawie rzymskim i we wspó³czesnym prawie polskim; prof. M. Dyjakowska, Superficies  rzymskie korzenie prawa
zabudowy; mgr M. Nocuñ, Przes³anki zasiedzenia jako baza konstrukcyjna
dla nowoczesnych regulacji nabycia w³asnoci rzeczy ruchomej od niew³aciciela. Pytania z sali dotyczy³y wyst¹pienia prof. B. Sitka, zw³aszcza kwestii
statusu zawodu agrimensora i sposobu jego wynagradzania.
Ostatni panel dotyczy³ poszukiwania rzymskich korzeni we wspó³czesnych instytucjach prawnych. Wyg³oszono nastêpuj¹ce referaty: Elementy
rzymskiego prawa karnego w prawie rzymsko-holenderskim na przyk³adzie
Rooms-Hollands-Regt Simona van Leeuwena (dr A. wiêtoñ), Historia prawa rzymskiego w wietle koncepcji pamiêci kulturowej Jana Assmanna (dr
J. Krzynówek); Dopuszczalnoæ wieloci miejsc zamieszkania w prawie niemieckim. Wzorce historyczne (dr A. Jurewicz); Aksjologiczne fundamenty
wspó³czesnych rozwi¹zañ prawnych, maj¹ce swe korzenie w prawie rzymskim
(mgr S. Karolak).
Konferencjê nale¿y uznaæ za niezwykle udan¹ tak pod wzglêdem organizacyjnym, jak naukowym. Spotkanie to nie tylko mocniej integrowa³o rodowisko polskich romanistów, lecz tak¿e ukaza³o zwi¹zek polskich badañ ze
wiatowymi tendencjami w nauce. Widaæ, ¿e poszukuje siê mo¿liwoci ³¹czenia badañ i dydaktyki z potrzebami upraktyczniania programów nauczania
na kierunku prawa. Z wielk¹ nadziej¹ nale¿y równie¿ patrzeæ na rozwój
kadry naukowej. Obecnie jest ju¿ 22 samodzielnych pracowników naukowych
zajmuj¹cych siê prawem rzymskim, za ponad 50 to m³odzi adiunkci i asystenci. Uczestnicy konferencji mieli równie¿ mo¿liwoæ zapoznania siê z lokalnymi zabytkami, w tym z Sanktuarium Matki Boskiej Makowskiej.
Bronis³aw Sitek

