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Magdalena Danek

Rozporządzenia  w  sprawie  zwolnień 
grupowych  a  niespójność  porządku 
prawnego RP z prawem wspólnotowym 
i postulat nowelizacji art. 8 ust. 3 ustawy 
o  ochronie  konkurencji  i konsumentów 
z dnia 16 lutego 2007 r.

1. Wstęp

Integracja  to  łączenie  poszczególnych  jednostek  w  jedną  całość  dla 
spełnienia określonych celów. To proces złożony. Jednym z pierwszych po-
ważnych  kroków  na  rzecz  ujednolicenia  polityki  gospodarczej  części 
państw europejskich było podpisanie Traktatu ustanawiającego Europejską 
Wspólnotę  Gospodarcza,  zwanego  obecnie  Traktatem  ustanawiającym 
Wspólnotę Europejską (TWE), z dnia 25 marca 1957 r., będącego norma-
tywną podstawą wprowadzenia Wspólnego Rynku na terytorium sygnata-
riuszy. Wedle TWE celem integracji gospodarczej państw członkowskich 
Unii Europejskiej jest zacieśnienie współpracy między nimi w ramach Unii 
Gospodarczej i Walutowej, co potwierdziły  par excellence postanowienia 
Traktatu o Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 1992 r. (Traktat z Maastricht). 
Jednym z podstawowych założeń Unii Gospodarczej i Walutowej jest har-
monizacja polityki gospodarczej, w czym mieści się również harmonizacja 
uregulowań prawnych państw członkowskich. Do środków, za pomocą któ-
rych realizowana jest idea Wspólnego Rynku, należy system regulacji nie-
zniekształconej konkurencji1, w szczególności zakaz praktyk ograniczają-
cych konkurencję. Celem niniejszej pracy będzie wykazanie dysonansu na 
płaszczyźnie  zastosowania  przepisów  unijnych  i  polskich  w  polskim 

1 Red.  M.  A.  Dauses,  Handbuch  des  EG-Wirtschaftsrecht,  München  1997;  das  Antimonopolrecht, 

Kap.1 die Einfürung.
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orzecznictwie, jaki zaistniał w efekcie kolizji rozporządzeń Komisji Wspól-
not  Europejskich i  rozporządzeń Rady Ministrów dotyczących wyłączeń 
grupowych spod wyżej określonego zakazu. W wyniku uznania tej sprzecz-
ności  w  systemie  za  naruszającą  pewność  porządku  prawnego,  pragnę 
przedstawić tezę o konieczności nowelizacji polskiego ustawodawstwa ce-
lem ustanowienia wyłączności bezpośredniego zastosowania rozporządzeń 
Komisji WE w tejże materii.

2. Art. 81(3) TWE jako podstawa wyłączeń spod zakazu prak-
tyk ograniczających konkurencję

Podstawowym  elementem  acquis  communautaire w  zakresie  prawa 
ochrony konkurencji są postanowienia TWE2. W ramach wspólnych reguł 
w dziedzinie konkurencji i zbliżenia ustawodawstw art. 81(1) TWE wpro-
wadza  zakaz  porozumień  między  przedsiębiorcami,  decyzji  związków 
przedsiębiorstw i wszelkich praktyk uzgodnionych, które mogą wpływać 
na handel między państwami członkowskimi i których celem lub skutkiem 
jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji według wspól-
nego rynku 3. Powyższe zachowania zgodnie z terminologią przyjętą w pol-
skim ustawodawstwie nazywać będę praktykami ograniczającymi konku-
rencję.

Art. 81(3) TWE wprowadza możliwość wyłączenia nielegalności prak-
tyk ograniczających konkurencję w razie koniunkcyjnego spełnienia okre-
ślonych przesłanek pozytywnych oraz negatywnych dotyczących zachowań 
antykonkurencyjnych. Do przesłanek pozytywnych należą: przyczynianie 
się do polepszenia produkcji lub dystrybucji bądź postępu technicznego lub 
gospodarczego  oraz  zapewnienie  użytkownikowi  słusznej  części  zysku 
z tytułu porozumienia. Do przesłanek negatywnych, których niewystąpie-
nie umożliwia skorzystanie z wyłączeń zalicza się: nakładanie na zaintere-
sowane przedsiębiorstwa ograniczeń, które nie są niezbędne do osiągnięcia 

2 Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 31 sierpnia 1992 (wersja skonsolidowana 1992,

Dziennik Urzędowy C 224).
3 M. M. Dabbah, EC and UK Competition Law Commentary, Cases and Materials, Cambridge Universi-

ty Press, Cambridge 2004, chap.5  Vertical agreements,  The Commissions methodology of analysis, 
I Article 81(1) p.154-155 oraz I. Hykawy, Wojtaszek,  Regulacja porozumień ograniczających konku-

rencję w Prawie Wspólnoty Europejskiej, Przegląd Prawa Handlowego 11/1994, s.1 i nast.
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celów, stanowiących przesłanki  pozytywne oraz stwarzanie przedsiębior-
com sposobności wyeliminowania konkurencji na danym rynku asortymen-
towym4.

Przesłanki art. 81(3) stanowią tzw. regułę rozsądku (rule of reason)5, 
stosowaną ze względu na przekonanie, że niektóre praktyki pomimo naru-
szania reguł konkurencji, wywołują pozytywne dla rozwoju gospodarczego 
skutki i miara tych korzyści przewyższa rozmiar efektów niepożądanych 
wedle racjonalnej oceny bilansu ich następstw.

Na podstawie Rozporządzeń Rady nr 19/656 oraz 2821/717 Komisja WE 
została upoważniona do wydawania rozporządzeń wyłączających określone 
na podstawie art. 81(3) TWE kategorie porozumień spod zakazu wprowa-
dzonego w art.  81(1) TWE8.  Mowa tu o tzw. zwolnieniach grupowych.9 
Od końca lat sześćdziesiątych, wraz z rosnącym doświadczeniem Komisji 
w zakresie oceny z punktu widzenia prawa konkurencji umów danego typu, 
wydawanych zostaje coraz więcej tego rodzaju regulacji.10 Uznaje się je za 
element gwarantujący pewność prawa w Unii Europejskiej.11 Rozporządze-
nia grupowe mają charakter czasowy i ekspirują z mocy prawa po upływie 
okresu  w  nich  wskazanego.  Są  zbudowane  według  ogólnego  wzorca. 
Przedstawiał się on do połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia 
następująco: szeroka preambuła poprzedzała przepisy właściwe z zakresem 
podmiotowym i katalogiem klauzul dozwolonych i zakazanych (tzw. czar-

4 T. Skoczny, Zakaz porozumień ograniczających konkurencję, Warszawa 1995, rozdz. o dogmatyczno-
prawnej analizie art. 81 ust.1,3 Traktatu oraz V. Korah, An Introductory Guide to EC Competition Law 

and Practise, Oxford–Portland–Oregon 2004, chap.3 Analysis on Article 81(3), p. 83-89.
5 R. Whish,  Competition Law,  Oxford University Press  2005,  chap.  4  Article  81(3),  1.  The  criteria 

for exemption under Article 81(3), p. 150-152. Podnieść jednak należy, że rule of reason jest instytucją 
prawa antymonopolowego USA, wobec czego uznanie jej istnienia na gruncie prawa europejskiego 

nie jest oczywiste i zależy od przyjęcia określonej konwencji terminologicznej.
6 Council Regulation (EEC) No19/65 of 2 March 1965 on the application of Article 81(3) (formerly Ar-

ticle 85(3)) of the EC Treaty to categories of agreements, decisions and concerted practices.
7 Council Regulation (EEC) No 2821/71 of 20 December 1971 on the application of Article 81(3) (for-

merly Article 85(3)) of the EC Treaty to categories of agreements, decisions and concerted practices.
8 T. Skoczny, Prawo konkurencji Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2002, s. 57-70
9 M.  du  Vall,  J.  Szwaja,  Reguły  konkurencji  a  licencje  patentowe  i  know-how,  Warszawa  1996, 

rozdz. Reguły konkurencji a umowy licencyjne i umowy know-how w Unii Europejskiej, s. 18 i nast.
10 W  sprawie  zwolnień  grupowych  patrz  zwłaszcza:  H.J.  Bunte,  H.  Sauter,  EG-Gruppen-

freistellungsverordnungen, Kommentar, München 1988.
11 M. du Vall, J. Szwaja, op.cit., s.21
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ne i białe listy). Obecnie przyjęty model jest inny. Po pierwsze, wprowa-
dzono wielkość udziału w rynku jako kryterium zastosowania rozporządze-
nia. Po drugie, zrezygnowano z katalogu klauzul dozwolonych (białych). 
Po  trzecie,  wprowadzono  kategorię  klauzul  zakazanych:  podstawowych 
(hardcore restrictions; których zaistnienie powoduje wyłączenie stosowa-
nia rozporządzenia do danego porozumienia) i wykluczonych (excluded re-
stictions; które przewidują wyłączenie zastosowania rozporządzenia do tej 
konkretnej klauzuli).

2.1. Paralelne unormowanie ustawy polskiej

Polski ustawodawca w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów 
z dnia 16 lutego 2007 r.12 zawarł w art. 6 odpowiadające postanowieniom 
art.  81(1),(2)  Traktatu  przepisy13.  Ustawa antymonopolowa nie  definiuje 
wprost  pojęcia  porozumienia  ograniczającego  konkurencję,  lecz  tak  jak 
TWE uznaje za jego konstytutywną cechę antykonkurencyjne cele lub skut-
ki.14 Można przyjąć, że o ile dane zachowanie jest uznawane za antykonku-
rencyjne w świetle art. 81(1) TWE (zawierającego dodatkową przesłankę 
wywierania  wpływu  przez  rozpatrywane  zachowanie  na  handel  między 
państwami członkowskimi), to jest ono także praktyką ograniczającą kon-
kurencję w świetle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów zawiera także przepis 
analogiczny  do  art.  81(3)  TWE.  Podmiotem  uprawnionym  na  mocy 
art. 8 ust.  3  u.o.k.k.  do  wydawania  rozporządzeń  o  zwolnieniach  grupo-
wych nie jest w Polsce Komisja, lecz Rada Ministrów. Istnieją więc dwa 
niezależne organy, jeden – ponadnarodowy, drugi – władzy krajowej, rów-
nocześnie posiadające kompetencję kształtowania sytuacji prawnej na tery-
torium RP w zakresie tego samego przedmiotu regulacji.

12 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.U. z 2007, 

Nr 50, poz. 331).
13 W sprawie interpretacji art.81(1),(2) Traktatu patrz zwłaszcza S. Gronowski,  Ustawa antymonopolo-

wa. Komentarz, Warszawa 1999 r., s.159.
14 W sprawie interpretacji art. 6 u.o.k.k. patrz zwłaszcza E. Modzelewska-Wąchal,  Ustawa o ochronie 

konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2002, s.65-88.
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3. Wyłączenia grupowe na podstawie TWE

Na mocy art. 83(2) lit. e TWE Rada Unii Europejskiej została upoważ-
niona do ustalenia w drodze rozporządzenia relacji między regułami kon-
kurencji zawartymi w Traktacie a wewnętrznym ustawodawstwem o zwal-
czaniu praktyk ograniczających konkurencję.15

Z  rozporządzenia  Rady  Unii  Europejskiej  nr  1/2003  z  dnia 
16.12.2003 r. o zastosowaniu reguł konkurencji Artykułów 81 i 82 Trakta-
tu, będącego aktem wykonawczym TWE i z członkostwa Polski w UE, wy-
nika bezpośrednie zastosowanie przepisów wspólnotowych na terytorium 
Polski, jeżeli porozumienie ma wpływ na handel między państwami człon-
kowskimi. Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą pierwszeństwa prawa wspól-
notowego Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmuje 
decyzje  w  sprawach  praktyk  antykonkurencyjnych  w  oparciu 
o art. 81 TWE.

3.1. Wyłączenia grupowe w ustawie polskiej

W świetle dążenia do harmonizacji prawa wspólnotowego z wewnętrz-
nym porządkiem prawnym państw członkowskich, rozporządzenia polskie 
powinny materialnie powielać regulacje rozporządzeń europejskich i taka 
praktyka prawotwórcza faktycznie ma miejsce. Jednakże w wyniku tej wła-
ściwości,  zmiany  rozporządzeń  europejskich  powodują,  że  ma  miejsce 
„zjawisko  znikającego  punktu”,  tzn.  zawsze  występuje  taka  sytuacja, 
że w określonym czasie rozporządzenia europejskie są zmienione, a polskie 
są z nimi niespójne, ponieważ za swój punkt odniesienia miały uchylone 
nowym aktem prawa unijnego rozporządzenie WE.

4. Teza

Przyjmijmy założenie, że ekonomicznie i logicznie jest nieuzasadnione, 
żeby na tym samym obszarze te same zachowania (porozumienia) podlega-
ły nietożsamej ocenie prawnej tylko z tego względu, że ich podstawą bę-
dzie rozporządzenie unijne lub polskie.

15 Red. M. A. Dauses, Handbuch des EG-Wirtschaftsrecht, [tłum. dzieła red.  R. Skubisz, Prawo gospo-

darcze Unii Europejskiej], Warszawa 1999r., s .653-655.
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5.  Studium przypadku –  rozporządzenia  w sprawie  wyłączeń 
niektórych  porozumień  o  transferze  technologii  spod  zakazu 
praktyk ograniczających konkurencję

Dla dokładnego wyjaśnienia zjawiska tymczasowej niekoherencji syste-
mu prawnego, przedstawię poniżej przypadek umów o transferze technolo-
gii, traktując je jako swoiste  case study. Sposób regulacji współczesnych 
zwolnień grupowych wskazuje na wpływy szkoły harwardzkiej16 w polskiej 
doktrynie prawa konkurencji; a to ze względu na liberalizację porozumień 
i podejściu  zorientowanym na  ocenę  ich  skutków na  rynku właściwym. 
Uznaje się, że pożądane jest zastosowanie wyłączenia zakazu porozumień 
ograniczających konkurencję w odniesieniu do niektórych umów o transfe-
rze technologii. Wynika z faktu, iż udzielanie licencji na korzystanie z tech-
nologii pozytywnie oddziałuje na konkurencyjność, a dzięki rozpowszech-
nianiu bardziej zaawansowanych rozwiązań technicznych prowadzi do po-
prawy efektywności ekonomicznej. Umożliwia bowiem licencjobiorcy za-
stosowanie innowacji w procesie produkcji, które zazwyczaj redukują jej 
koszt  przy jednoczesnym podwyższeniu jakości  wytwarzanych dóbr. Po-
nadto  pozwalają  licencjobiorcy  prowadzić  badania  nad  rozwijaniem no-
wych technologii. 

Dlatego dnia 1 kwietnia 1996r. weszło w życie rozporządzenie (WE) 
nr 240/9617 w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 (w następstwie nowelizacji 
mowa  tu  o  obecnym  art.  81(3))  Traktatu)  do  niektórych  porozumień 
o transferze technologii przyjęte 31 stycznia 1996 r. przez Komisję Wspól-
not Europejskich. Miało ono ekspirować 31 marca 2006 r. Jednakże w wy-
niku przychylnej reakcji na opublikowane przez Komisję w 2001 r. spra-
wozdanie dotyczące reformy w/w aktu prawnego rozpoczęto prace nad no-
wym rozporządzeniem.18 Za cel  uznano uproszczenie  ram regulacyjnych 
i ich stosowania. Uznano za właściwe odchodzenie od wyliczania klauzul 

16 E. Modzelewska-Wąchal, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2002, 
s.10.

17 Commission Regulation (EC) No 240/96 of  31 January 1996 on the application of  Article  85 (3) 
of the Treaty to certain categories of technology transfer agreements – uchyliło ono wcześniejsze dwa 

rozporządzenia.
18 Commission  Regulation  (EC)  No  772/2004 of  27  April  2004 on  the  application  of  Article  81(3) 

of the Treaty to categories of technology transfer agreements, Preamble .
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podlegających wyłączeniu. Skłaniano się ku określaniu rodzajów porozu-
mień spełniających przesłanki art. 81(1), które nie będą uznawane za niele-
galne poniżej pewnego progu udziałów w rynku umawiających się stron 
oraz wyliczaniu klauzul abuzywnych. Dyferencjacja progów bagatelności 
miała być odzwierciedleniem różnorodności stopni szkodliwości dla kon-
kurencji porozumień wertykalnych i horyzontalnych.

Równolegle  z  ukazaniem  się  krytycznego  sprawozdania  i  pracami 
nad nową regulacją przez organy UE, w Polsce postępowały działania pra-
wotwórcze w celu wdrożenia rozporządzenia Rady Ministrów, mającego 
aplikować postanowienia rozporządzenia (WE) z 1996 r. 

Dnia 13 marca 2002 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów 
z dn. 30 lipca 2002 r. w sprawie wyłączenia niektórych porozumień doty-
czących  transferu  technologii  spod  zakazu  porozumień  ograniczających 
konkurencję. Właściwą część przepisów stanowią w nim 3 rozdziały o tytu-
łach: Klauzule dozwolone, Klauzule niedozwolone i Dodatkowe Wyłączenia 
porozumień licencyjnych. Regulacja ta jest więc materialnym „odbiciem” 
postanowień rozporządzenia (WE) nr 240/96, wraz z wszystkimi jego nie-
doskonałościami, w tym metodą wyliczania klauzul legalnych i zakazanych 
– powszechnie uznaną za nieadekwatną. Brak uwzględnienia zróżnicowa-
nych progów bagatelności dla poziomych i pionowych rodzajów umów re-
kompensują tu postanowienia ustawy o ochronie konkurencji i konsumen-
tów, jakich nie zawiera art. 81 TWE; wysokość progów ustalona przez pol-
skiego  ustawodawcę  jest  jednakże  odmienna  od  progów  ustalonych 
w obecnych regulacjach europejskich.

Podczas  gdy  1  maja  2004  r.  weszło  w  życie  rozporządzenie  (WE) 
nr 772/2004 w sprawie stosowania art. 81(3). Traktatu do kategorii porozu-
mień o transferze technologii z dnia 7 kwietnia 2004 r., mające wygasnąć 
30 kwietnia 2014 r.19, w Polsce nadal obowiązuje rozporządzenie Rady Mi-
nistrów powielające  unormowania  Komisji  WE,  które  wraz  z  wejściem 
w życie regulacji nr 772/2004 straciły moc. Tym samym mamy do czynie-

19 W sprawie interpretacji rozporządzenia (WE) nr 772/2004 patrz zwłaszcza red. C. Banasiński, M. Kę-

piński, B. Popowska, T. Rabska, Aktualne problemy polskiego i europejskiego prawa konkurencji, War-
szawa 2006, R. Sikorski,  Zwolnienie grupowe umów transferu technologii w prawie wspólnotowym, 

s. 91-108.
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nia z równoległym obowiązywaniem dwóch odmiennych regulacji tej sa-
mej kwestii na obszarze RP. Rodzi to problem na poziomie praktyki orga-
nów kontroli co do właściwości rozporządzenia, na które powinny się po-
wołać i dysonansu na tle powinności Polski jako członka UE do ujednolica-
nia swego systemu prawa wewnętrznego z prawem wspólnotowym. Przede 
wszystkim jednak konflikt dwóch znacznie różniących się aktów prawnych 
narusza pewność obrotu prawnego, co z ekonomicznego punktu widzenia 
może prowadzić do negatywnych skutków w wyniku zaniechania porozu-
mień co do udzielania licencji na stosowanie technologii, ze względu na 
niepewność co do uznania ich legalności ex post, pomimo że umowy te są 
ekonomicznie korzystne dla gospodarki i rozwoju konkurencji.

6.  Zjawisko  „nakładania  się”  a  zasada  pierwszeństwa  prawa 
wspólnotowego

Jurysprudencja jednoczącej się Europy uznawała za równouprawnione 
stosowanie  europejskiego  i  wewnętrznego  sytemu  prawa  konkurencji, 
a pierwszeństwo miała mieć norma bardziej represyjna. Od tej praktyki, bę-
dącej odzwierciedleniem wyżej opisanej teorii dwóch barier (czyli dwóch 
restrykcyjnych systemów), zaczęto odchodzić na rzecz przyznania pierw-
szeństwa  prawu  wspólnotowemu,  co  potwierdziło  orzecznictwo  ETS, 
a czego ukoronowaniem było wydanie rozporządzenia Rady Unii Europej-
skiej nr 1/2003 z dn. 16.12. 2003 r. o zastosowaniu reguł konkurencji Arty-
kułów 81 i 82 Traktatu. Problem pozostał jednak na tle materii rozporzą-
dzeń  o  zwolnieniach  grupowych.  Podzielam opinię  dr  Volkera  Emmeri-
cha20,  iż  zasada  pierwszeństwa  prawa  wspólnotowego  –  wbrew  rozpo-
wszechnionym poglądom – obejmuje także rozporządzenia o zwolnieniach 
grupowych21.  Jest to uzasadnione przez wzgląd na traktowanie rozporzą-
dzeń WE jako aktów podlegających bezpośredniemu zastosowaniu i odno-
szących się do ustaleń traktatowych, znajdujących się w hierarchii źródeł 
prawa wyżej niż polskie ustawy, do których odnoszą się rozporządzenia 
Rady Ministrów. Aplikując niniejsze stanowisko doktrynalne do omawia-
nego przypadku regulacji  porozumień o transferze technologii,  podstawą 

20 Red. M. A. Dauses, op.cit., rozdz. Prawo antymonopolowe, s. 653-655.
21 ETS 1969, 1 (13 i in.); „Komisja”, 4 Raport w sprawie konkurencji, s. 33.
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decyzji administracyjnych Prezesa UOKiK powinno być obecnie wyłącznie 
rozporządzenie (WE) nr 772/2004.

Niemniej jednak, stosowanie tego typu rozwiązania nie jest wystarcza-
jące i należy uznać je za prowizoryczne, ponieważ nie niweluje ono proble-
mu pojawiania się nieadekwatnych do regulacji prawa wspólnotowego roz-
porządzeń Rady Ministrów. Przez wzgląd na dotychczasową praktykę pra-
wodawczą UE, można stwierdzić, że zmiany aktów prawnych w zakresie 
zwolnień grupowych dokonywane są z dużą, wzrastającą częstotliwością, 
a analiza wdrażania odpowiadających im zmian w systemie polskim po-
twierdza, iż polski ustawodawca „nie nadąża” za reformami prawa unijne-
go, co prowadzi do wyżej opisanych niespójności obu systemów norma-
tywnych na terenie RP. Dynamika reform rozporządzeń w dziedzinie zwol-
nień grupowych będzie rosnąć w dobie internacjonalizacji  handlu,  coraz 
większego  obrotu  gospodarczego  i  związanych  z  nim  porozumień, 
a w efekcie  poszerzania  się  zakresu  przedmiotowego  prawa  konkurencji 
i liczby podlegających mu podmiotów.

7. Wnioski i wynikające z nich uzasadnienie

Zgodnie z monistycznym22 pojmowaniem zasady pierwszeństwa prawa 
wspólnotowego przyjętym przez europejską wykładnię, ustawodawca pol-
ski jest nie tylko zobowiązany do uzgadniania polskiego prawa wewnętrz-
nego z prawem Wspólnot Europejskich, ale wedle zasady bezpośredniego 
obowiązywania regulacji unijnych powinien on respektować przepisy pra-
wa wspólnotowego, pozwalając na ich zastosowanie bez wydawania dal-
szego krajowego aktu prawnego. Rozporządzenia WE w sprawie wyłączeń 
grupowych, ze względu na swe bezpośrednie zastosowanie na terytorium 
RP, powinny być zatem jedynymi aktami prawnymi regulującymi ten za-
kres przedmiotowy, a nieuzasadnione jest w świetle powyższego rozumo-
wania  wydawanie  rozporządzeń  w  odniesieniu  do  zwolnień  grupowych 
przez Radę Ministrów w celu dostosowywania norm polskiego prawa we-
wnętrznego do przepisów unijnych. Potwierdzają to wykazane na podsta-
wie case study wyłączeń nielegalności umów o transferze technologii koli-

22 R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo Międzynarodowe Publiczne, Warszawa 2005, s. 26.
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zje  obowiązywania  odmiennych  przepisów w zakresie  tej  samej  materii 
na obszarze RP.

Na  mocy  tej  argumentacji  za  uzasadnioną  uważam  tezę,  iż  należy 
w ustawie  polskiej  wykreślić  przepis  o  wydawaniu  rozporządzeń  przez 
Radę Ministrów tj. art. 8 ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumen-
tów z dnia 16 lutego 2007 r., a w to miejsce wprowadzić obowiązek odpo-
wiedniego stosowania rozporządzeń WE.

8. Podsumowanie

Konkludując,  poza  niekwestionowaną logiczną  przesłanką  koherencji 
systemu dla zasadności zniesienia art. 8 ust. 3 ustawy o ochronie konkuren-
cji i konsumentów, nowelizacja ta wprowadzi znaczne uproszczenie proce-
duralne, z racji że polskie organy nie będą zobowiązane do podejmowania 
w zakresie wyłączeń grupowych dotyczących Wspólnego Rynku żadnych 
działań prawotwórczych w następstwie zmian w systemie prawa wspólno-
towego. Pociąga to za sobą oczywiste korzyści ekonomicznie i otwiera dro-
gę  ku  zachowaniu  większej  przejrzystości  systemu  przy  poszanowaniu 
i aprecjacji norm unijnych.
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Bohdan Widła

Glosa  do  postanowienia  Sądu 
Najwyższego  z dnia 26 lipca  2007 r. 
(sygn. akt IV KK 174/07)

Z uzasadnienia: „(...) osoba rozpowszechniająca bez rejestracji we wła-
ściwym sądzie okręgowym dziennik bądź czasopismo za pośrednictwem 
Internetu  zarówno  wówczas,  gdy  przekaz  taki  towarzyszy  przekazowi 
utrwalonemu na  papierze,  stanowiąc  inną  elektroniczną  jego postać,  jak 
i wówczas,  gdy istnieje tylko w formie elektronicznej  w Internecie,  wy-
czerpuje znamiona przestępstwa z art. 45 ustawy prawo prasowe”.

1

Glosowane orzeczenie dotyczy obowiązku rejestrowania stron interne-
towych w trybie przewidzianym ustawą z dnia 26 stycznia 1984 Prawo pra-
sowe1. Jeszcze przed opublikowaniem uzasadnienia, stało się przedmiotem 
licznych kontrowersji i komentarzy – zarówno w prasie „tradycyjnej”, jak 
i w Internecie. Pojawiły się głosy, iż „strony WWW to dzienniki lub czaso-
pisma”, czego konsekwencją miałoby być to, że „większość polskich stron 
internetowych działa nielegalnie”2. Niepokoju internautów nie usunęła na-
wet wypowiedź I Prezesa Sądu Najwyższego, który zapewnił, że nie za-
mierza kierować do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosku o rejestrację 
witryny internetowej Sądu Najwyższego3. Warto wskazać, że powszechna 
dyskusja o problemie rejestracji stron internetowych jako dzienników lub 
czasopism rozpoczęła się już wcześniej, m.in. w związku ze sprawą wy-

1 Dz. U. 1984, nr 5, poz. 24 ze zm.; dalej: p.p.
2 S. Wikariak, Strony WWW to dzienniki lub czasopisma, Rzeczpospolita z 29 sierpnia 2007 r.
3 L. Gardocki,  Strona www.sn.pl nie jest dziennikiem ani czasopismem,  Rzeczpospolita z 6 września 

2007 r.
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dawcy ukazującej się w Internecie „Gazety Bytowskiej”, oskarżonego m.in. 
o popełnienie czynu z art. 45 p.p.4 

Sam fakt pojawienia się problemu rejestracji stron internetowych jest 
oczywiście efektem obowiązywania w Polsce prawa prasowego, które nie 
przystaje do realiów technologicznych pierwszej dekady XXI wieku. Wy-
starczy tu przypomnieć, że kiedy Sejm PRL uchwalał ustawę zawierającą 
definicje, na których swoje rozstrzygnięcie oparł Sąd Najwyższy, w Sta-
nach Zjednoczonych dopiero od roku w ramach sieci ARPANET w pełni 
funkcjonował protokół internetowy TCP/IP5, będący podstawą dzisiejszego 
Internetu. Z kolei World Wide Web, czyli sieć stron internetowych o postaci 
zbliżonej do współczesnych (czyli czytanych za pomocą graficznej prze-
glądarki),  zaczęła rozwijać się dopiero w 1993, wraz z pojawieniem się 
programu  Mosaic6.  Wobec  bezczynności  ustawodawcy,  judykatura  stoi 
przed  trudnym zadaniem dostosowania  przestarzałych przepisów do po-
trzeb współczesności. Niestety, uzasadnienie glosowanego orzeczenia po-
zostawia pod tym względem znaczny niedosyt.

2

Poniżej podaję stan faktyczny będący podstawą wydania glosowanego 
orzeczenia. Norbert Z. i Tomasz K. zostali oskarżeni o to, że: „w okresie 
od lipca 2003 r. do maja 2004 r. w Przemyślu (woj. podkarpackie) i Głogo-
wie  (woj.  dolnośląskie)  działając  wspólnie  i  w  porozumieniu  wydawali 
czasopismo  internetowe  „Szyciepoprzemysku”  pod  adresem 
www.szyciepoprzemysku.prv.pl bez  wymaganej  rejestracji”  (czyn  zabro-
niony opisany w art. 45 p.p.) oraz o to, że „w okresie od lipca 2003 r. do 
maja 2004 r. w Przemyślu i Głogowie wspólnie i w porozumieniu wyda-
wali  czasopismo  internetowe  „Szyciepoprzemysku”  pod  adresem 
www.szyciepoprzemysku.prv.pl bez podania w widocznym i zwyczajowym 
miejscu nazwy i adresu wydawcy, adresu redakcji, imienia i nazwiska re-

4 Przepis ten głosi:  „kto wydaje dziennik lub czasopismo bez rejestracji albo zawieszone,  podlega 

grzywnie albo karze ograniczenia wolności”; por. P. Waglowski,  Wyrok z uzasadnieniem (sygn. akt  
VI Ka 409/07), http://prawo.vagla.pl/node/7787, 4.04.2008.

5 Ch.J.P. Moschovitis, H. Poole, T. Schuyler, T..M. Senft,  History of The Internet, http://www.history-
oftheinternet.com/chap4.html, 5.03.2008.

6 R. Cailliau, A Little History of the World Wide Web, http://www.w3.org/History.html, 5.03.2008.
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daktora naczelnego, miejsca wydawania oraz międzynarodowego znaku in-
formacyjnego” (czyn zabroniony opisany w art.  49 w zw. z art.  27 ust. 
1 p.p.). Wyrokiem z dnia 31 października 2005 r. Sąd Rejonowy w Przemy-
ślu uniewinnił  oskarżonych,  jednak po apelacji  Prokuratora Rejonowego 
w Przemyślu, wyrokiem z dnia 13 lutego 2006 r. Sąd Okręgowy w Przemy-
ślu uchylił zaskarżone orzeczenie i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu 
w Przemyślu. Prokurator zmodyfikował zarzut, który od tej chwili dotyczył 
wydawania  „w  formie  drukowanej,  druku  papierowego,  periodycznego 
„Szyciepoprzemysku” i internetowe”. Wyrokiem z dnia 22 września 2006 r. 
Sąd Rejonowy w Przemyślu uznał obydwu oskarżonych za winnych zarzu-
canych im czynów. Po apelacji wniesionej przez obrońcę Norberta Z., Sąd 
Okręgowy  w Przemyślu  zmienił  zaskarżony  wyrok  w  stosunku  do  obu 
oskarżonych i uniewinnił ich od zarzucanych im czynów. Od tego ostatnie-
go wyroku kasację  do Sądu Najwyższego wniósł  Prokurator  Okręgowy. 
Sąd Najwyższy kasację oddalił.

3

Jeszcze przed odniesieniem się do zasadniczego problemu sprawy, wy-
pada pozytywnie ocenić sam fakt oddalenia kasacji przez Sąd Najwyższy 
i uzasadnienie takiej decyzji. Sąd Najwyższy trafnie zauważył, że oskarżeni 
mogli być przekonani, iż wydawanie dziennika lub czasopisma w Interne-
cie nie wymaga rejestracji, skoro 17 marca 2005 r. Sąd Okręgowy w Kro-
śnie odalił wniosek Zdzisława R. o wpis do rejestru czasopisma interneto-
wego, które to postanowienie zostało utrzymane w mocy przez Sąd Apela-
cyjny  w  Rzeszowie  (postanowienie  z  dnia  25  maja  2005  r.,  sygn.  akt 
I ACa 277/05). Zgodnie z cytowanymi przez Sąd Najwyższy wypowiedzia-
mi doktryny i orzecznictwa, w szczególności Trybunału Konstytucyjnego, 
organy  demokratycznego  państwa  prawnego  nie  mogą  swoim zachowa-
niem zastawiać na obywatela „pułapki”, a takie cechy miało zachowanie 
Prokuratora popierającego kasację. Moim zdaniem, odpowiedzialność kar-
na oskarżonych, z tych samych przyczyn, powinna zostać wyłączona zgod-
nie z art. 30 k.k.7 Zachowania kompetentnych organów państwowych mogą 

7 Zgodnie z tym przepisem,  „nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu zabronionego w uspra-

wiedliwionej nieświadomości jego bezprawności; jeżeli błąd sprawcy jest nieusprawiedliwiony, sąd 
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bowiem usprawiedliwiać nieświadomość bezprawności czynu8. Na margi-
nesie można dodać, że niezrozumiałe jest, dlaczego w uzasadnieniu orze-
czenia pojawia się twierdzenie, że „mogli być przekonani, iż wydawanie 
w Internecie dziennika bądź czasopisma nie wymaga zezwolenia” – konce-
sjonowania prasy jednoznacznie zakazuje art. 54 ust. 2 Konstytucji RP, na-
tomiast system rejestracji przyjęty w polskim prawie prasowym jest odmia-
ną systemu zgłoszeniowego i nie ma nic wspólnego z uzyskiwaniem ze-
zwolenia9. O ile jednak nie można nie przyznać racji wywodowi Sądu Naj-
wyższego o zasadzie lojalności państwa wobec obywatela, to nie sposób 
nie zauważyć, że byłby on całkowicie zbędny, gdyby nie stanowisko Sądu 
co do zasadniczego problemu sprawy.

4

Teza  sformułowana  przez  Sąd  Najwyższy,  w  pewnym zakresie,  jest 
moim zdaniem de lege lata do obrony, natomiast glosowane postanowienie 
nie dostarcza dostatecznych argumentów na jej poparcie, a ponadto zawiera 
szereg nieścisłości i wewnętrznych sprzeczności.

Zasadniczym problemem zidentyfikowanym przez Sąd Najwyższy było 
pytanie, czy wydający dziennik lub czasopismo w Internecie ma obowiązek 
dokonać  rejestracji.  Już  na  tym  etapie  uzasadnienia  pominięto  drugi, 
nie mniej  istotny  problem,  a  mianowicie  czy  strony  internetowe  można 
uznać za dzienniki lub czasopisma w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 2-3 p.p., 
a jeżeli tak, to jakie. Odpowiedzi na to pytanie Sąd nie udzielił, mimo że 
w swoim wywodzie powołał się m.in. na treść art. 7 p.p. i definicje dzienni-
ka i czasopisma. Skoncentrował się natomiast na odpowiedzi na inne pyta-
nie: czy Internet jest prasą? 

Definicja prasy zawarta w art. 7 ust 2 pkt 1 p.p. jest skomplikowana 
i zawiera trzy znaczenia tego słowa10. I tak prasą sensu largo są „publikacje 
periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące 
się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, nu-

może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary”.
8 Zob. A. Zoll, [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, (red.) A. Zoll, tom I, Kraków 2004, s. 549.
9 Por. wyrok TK z dnia 20 lutego 2007 r., sygn. akt P 1/06, OTK ZU 2007, nr 2A, poz.11.
10 I. Dobosz, Prawo prasowe. Podręcznik., Warszawa 2006, s. 74.
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merem bieżącym lub datą” (po tym fragmencie definicji następuje przykła-
dowe wyliczenie, obejmujące m.in. dzienniki i czasopisma). Dalej: prasą – 
środkiem masowego przekazu są „wszelkie istniejące i powstające w wyni-
ku postępu technicznego środki  masowego przekazywania,  w tym także 
rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje 
periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszech-
niania”. Natomiast prasą w znaczeniu zbliżonym do potocznego są „zespo-
ły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską”. 
Z oczywistych przyczyn istotne dla rozstrzygnięcia omawianego problemu 
mogą być tylko dwie pierwsze definicje. Z kolei dziennikiem, w świetle 
art. 7 ust. 2 pkt 2 p.p. jest „ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub prze-
kaz  za  pomocą  dźwięku  oraz  obrazu  i  dźwięku  ukazujący  się  częściej 
niż raz w tygodniu”, a czasopismem wg. art. 7 ust. 2 pkt 3 p.p. jest „druk 
periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej 
niż raz w roku”, przy czym „przepis ten stosuje się odpowiednio do przeka-
zu  za  pomocą  dźwięku  oraz  dźwięku  i  obrazu  innego  niż  określony 
w pkt. 2”.

Sąd Najwyższy cytuje powołane przepisy, opatrując je przymiotnikami 
„bezsporne” (o definicji prasy sensu largo) i „jednoznaczne” (o definicjach 
prasy jako środka masowego przekazu,  dziennika i czasopisma). Uznaje 
za „bezsporne”, iż dzienniki i czasopisma ukazujące się w formie przekazu 
internetowego „nie tracą znamion tytułu prasowego”, by dalej stwierdzić, 
że skoro  prasą  są  wszelkie  powstające  w  wyniku  postępu  technicznego 
środki  masowego  przekazywania,  to  „prasą  są  także  publikacje  rozpo-
wszechniane za pomocą Internetu”, „wydawanie w formie elektronicznej 
prasy dostępnej w Internecie musi być rejestrowane”, a „przekazy perio-
dyczne rozpowszechniane za pośrednictwem Internetu mogą mieć postać 
dzienników lub  czasopism,  w zależności  od  interwału  ukazywania  się”. 
Jednocześnie Sąd zauważa, że Internet jako taki nie jest prasą, a jedynie 
„środkiem przekazu podobnie jak ryza papieru”. Stanowisko swoje Sąd po-
piera „ugruntowanymi stanowiskami doktryny”11.

11 Bardziej wnikliwa lektura powołanych przez Sąd wypowiedzi doktryny skłania do stwierdzenia, że nie 
są one tak zgodne i kategoryczne, jak wskazywałaby na to treść uzasadnienia. E. Nowińska mówi o In-

ternecie jako środku rozpowszechniania „klasycznej” informacji prasowej (zob. E. Nowińska, Reje-
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Nie  budzi  zastrzeżeń  w  zasadzie  tylko  konstatacja,  że  sam Internet 
nie jest  prasą.  Przeciwne stanowisko mogłoby być uzasadnione definicją 
prasy  jako  środka  masowego  przekazu.  Jak  się  jednak  trafnie  podnosi, 
można mieć poważne wątpliwości, czy sieć komputerowa, jaką jest Inter-
net, jest środkiem przekazu masowego, czy indywidualnego, jak również 
co  do  tego,  czy  Internet  służy  rozpowszechnianiu  publikacji  periodycz-
nych12.  Zasadniczy  problem  dotyczy  jednak  nie  Internetu  jako  takiego, 
ale stron internetowych. W związku z tym, relewantna dla rozstrzygnięcia 
spornej  kwestii  pozostaje  jedynie  definicja  prasy  sensu  largo,  ponieważ 
nie sposób  zakwalifikować  strony  internetowej  jako  „środka  masowego 
przekazu”. Brakuje w uzasadnieniu rozważań dotyczących tego, czy i kiedy 
strona internetowa spełnia ustawowe przesłanki wymienione w definicjach 
prasy oraz definicjach czasopisma lub dziennika. Powołane przepisy usta-
wy wymieniają następujące cechy prasy, które muszą zaistnieć łącznie: pe-
riodyczność, otwartość i różnorodność (nietworzenie zamkniętej, jednorod-
nej  całości),  maksymalny interwał  jednego roku oraz  stały  tytuł,  numer 
i data13. Najbardziej kontrowersyjna kwestia dotyczy spełniania przez stro-
ny internetowe przesłanki periodyczności, rozumianej jako okresowe poja-
wianie  się  kolejnych wydań (numerów) w regularnych odstępach czasu. 
Pozostałe cechy posiada większość stron internetowych. Wyjątkiem może 
być tutaj numer, jednak strony, które moim zdaniem jako jedyne spełniają 
kryterium periodyczności (o czym poniżej), zazwyczaj są nim oznaczane.

W tym miejscu należy podkreślić, że pod pojęciem strony internetowej 
można rozumieć wiele kategorii stron, często bardzo różniących się od sie-
bie pod względem częstotliwości aktualizacji. Portale internetowe (onet.pl, 
wp.pl,  gazeta.pl itp.) i liczne strony bardziej wyspecjalizowane (vagla.pl, 

stracja dzienników i czasopism [w:]  Prawo mediów, (red.) J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, War-

szawa 2005, s. 96).  J. Barta i R. Markiewicz wskazują na możliwość uznania niektórych periodycz-
nych przekazów internetowych za prasę (zob. J. Barta,  R. Markiewicz,  Internet  a prawo,  Kraków 

1998, s. 40 i n.),  podobnie czyni E. Nowińska (zob. E. Nowińska,  Nieuczciwa reklama w Internecie –  
problemy prawne [w:] Internet – problemy prawne, (red.) R. Skubisz, Lublin 1999, s. 62). Obie te wy-

powiedzi trudno jednak uznać za kategoryczne. Nie sposób też, moim zdaniem, wyprowadzić z nich 
wniosku o ugruntowanym w doktrynie stanowisku – tym bardziej, że nie brakuje wypowiedzi pole-

micznych (zob. I. Dobosz, op.cit., s. 109).
12 Zob. J. Barta, R. Markiewicz, Internet..., s. 35, E. Nowińska, Rejestracja..., s. 96.
13 I. Dobosz, op.cit., s. 75-76.
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gram.pl itp.) aktualizowane są często, zazwyczaj wielokrotnie w ciągu jed-
nego dnia. Znaczna ilość stron internetowych, poświęconych tak jednemu 
tematowi, jak i wielu, aktualizowana jest rzadziej, choć zazwyczaj przynaj-
mniej raz w roku. Te same rozważania można odnieść do blogów. Na dru-
gim biegunie są strony, które aktualizowane są w regularnych, z góry okre-
ślonych odstępach czasu. Można tu wymienić internetowe wydania druko-
wanych dzienników i  czasopism oraz  inne  kategorie  stron,  m.in.  e-ziny 
(np. tajniak.pl). Do wszystkich tych rozważań należy jednak dodać ważne 
zastrzeżenie – „co do zasady”. Nawet strony, które prima facie z definicji 
powinny być aktualizowane w regularnych odstępach czasu (elektroniczne 
wydania drukowanych dzienników i czasopism) mogą być modyfikowane 
częściej, jeżeli artykuły z drukowanego wydania publikowane są w Interne-
cie sukcesywnie. Jak widać, już na tym etapie można powziąć poważne 
wątpliwości, czy każda strona internetowa jest aktualizowana w takich od-
stępach czasu, by można było mówić o periodyczności. 

Niezależnie od tego, bardzo istotna jest odpowiedź na pytanie, czy aktu-
alizacja  strony  internetowej  (rozumiana  jako  uzupełnienie,  usunięcie 
lub modyfikacja części treści) może być uznana za nowe wydanie (numer 
itp.)?  Trafnie  wskazuje  się,  że  nie  wiadomo jaka  część  treści  musi  być 
nowa  lub  zmodyfikowana,  aby  można  było  twierdząco  odpowiedzieć 
na to pytanie14. Moim zdaniem, o spełnieniu tego wymogu można mówić 
jedynie w przypadku internetowych wydań prasy drukowanej oraz pokrew-
nych stron (e-zinów itp.) – ma tu miejsce wyodrębnienie pewnego quantum 
treści. Tylko one spełniają więc przesłankę periodyczności – innymi słowy, 
inne  strony  internetowe  nie  mogą  być  uznane  za  prasę  w  rozumieniu 
art. 7 p.p. Ponownie trzeba tu wskazać na wątpliwości w przypadku sukce-
sywnego uzupełniania  treści  internetowego wydania.  Można argumento-
wać, że skoro zadaniem prawa prasowego ma być m.in. ochrona odbiorcy, 
to byłoby niezasadne nieobjęcie wymogiem rejestracji wydania interneto-
wego, w którym ukazują się te same teksty, co w wydaniu drukowanym. 
Z drugiej  strony,  zgodnie  z  art.  54b  p.p.,  przepisy  o  odpowiedzialności 
prawnej stosuje się odpowiednio do przekazywania myśli ludzkiej za po-

14 J. Barta, R. Markiewicz, Rejestracja e-dzienników i czasopism, „Rzeczpospolita”, 9.10.2007.
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mocą środków innych niż prasa, w szczególności publikacji nieperiodycz-
nych oraz innych wytworów druku, wizji i fonii, co zdaje się zapewniać pe-
wien zakres ochrony. Za uznaniem takich stron za prasę przemawia jednak 
to, że powołany przepis nie obejmuje m.in. prawa do sprostowania, a było-
by absurdem, gdyby sprostowanie musiało ukazać się w wydaniu drukowa-
nym, ale nie w internetowym. Wydaje się więc, że za prasę można uznać 
jedynie te strony internetowe, które stanowią internetowe wydania prasy 
drukowanej oraz te,  których aktualizacja polega na opublikowaniu treści 
wyodrębnionej w nowe wydanie (e-ziny itp.). 

5

Glosowanie orzeczenie dotyczy jednak rejestracji dzienników i czaso-
pism, bo tylko o nich mówią art. 20 ust. 1 p.p. oraz art. 45 p.p15. Przyjmu-
jąc, że niektóre strony internetowe mogą być uznane za prasę, należy roz-
ważyć,  czy  spełniają  one  przesłanki  określone  w  definicjach  dziennika 
i czasopisma. Zdaniem Sądu Najwyższego, „przekazy periodyczne rozpo-
wszechniane  za  pośrednictwem Internetu  mogą  mieć  postać  dzienników 
bądź czasopism, w zależności od interwału ukazywania się.” Sąd nie zajął 
się kluczowym problemem, czyli rozstrzygnięciem, czy strony internetowe 
są drukiem periodycznym albo przekazem za pomocą dźwięku oraz obrazu 
i dźwięku. Oczywistym jest, że informacja wyświetlona na ekranie kompu-
tera nie jest drukiem (nie jest wykonana techniką drukarską). Tym bardziej 
nie są drukiem dane zamieszczone na serwerze internetowym, zanim zosta-
ną  otwarte  przez  użytkownika  przy  pomocy  odpowiedniego  programu. 
Strona internetowa jest natomiast z całą pewnością przekazem za pomocą 
obrazu. Ustawa mówi jednak o przekazie za pomocą dźwięku lub obrazu 
i dźwięku – spójnik użyty w drugim członie tej alternatywy jest charaktery-
styczny dla logicznego funktora koniunkcji. Tym samym, strona niezawie-
rająca  elementów  dźwiękowych  nie  może  być  uznana  ani  za  dziennik, 

15 W tym  kontekście  zupełnie  niezrozumiały  jest  fragment  uzasadnienia,  w  którym  Sąd  Najwyższy 

stwierdza, iż „wydawanie w formie elektronicznej prasy dostępnej w Internecie musi być rejestrowa-
ne”. Należy z całą mocą podkreślić, że obowiązek rejestracyjny de lege lata dotyczy wyłącznie dzien-

ników i czasopism.
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ani za czasopismo, niezależnie od częstotliwości ukazywania się.16. Z kolei 
periodyczne przekazy za pomocą dźwięku lub obrazu i  dźwięku, rozpo-
wszechniane za pomocą Internetu, mogłyby być – przy spełnieniu pozosta-
łych warunków – uznane za dzienniki lub czasopisma – jednak można mieć 
poważne wątpliwości, czy można je uznać za strony internetowe (co nie 
oznacza jednak, że nie mogłyby być publikowane na stronach interneto-
wych!).

Stanowisko Sądu Najwyższego zasadza się na błędzie logicznym. For-
mułując rozłączną alternatywę, Sąd sugeruje, że podział przekazów perio-
dycznych na dzienniki i czasopisma jest podziałem logicznym, tj. rozłącz-
nym i zupełnym. Nie spełnia on jednak kryterium zupełności, skoro strony 
przekazujące informacje tylko za pomocą obrazu, mimo posiadania cechy 
periodyczności, nie mogą być uznane za dzienniki lub czasopisma. Można 
też wyobrazić sobie przekaz periodyczny, który mógłby być wedle wszel-
kich kryteriów uznany za dziennik, niebędący jednak przekazem ogólnoin-
formacyjnym.

Podsumowując powyższe rozważania, należy dojść do wniosku, że nie-
które strony internetowe mogą być uznane za dzienniki lub czasopisma, 
co skutkuje obowiązkiem zarejestrowania ich we właściwym sądzie okrę-
gowym, a niedopełnienie tego obowiązku wyczerpuje znamiona typu czynu 
zabronionego z art. 45 p.p. Są to te strony, które: 

1.  są  aktualizowane  periodycznie  w  ścisłym  tego  słowa  znaczeniu, 
względnie strony publikujące materiały opublikowane w analogicznym wy-
daniu drukowanym,

2. nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości,
3. są aktualizowane częściej, niż raz w roku,
4. są opatrzone stałym tytułem, datą (moim zdaniem można tu mówić 

o dacie aktualizacji) i numerem, 
5. są przekazem obrazu i dźwięku,
6. mają charakter ogólnoinformacyjny, jeżeli interwał ukazywania się 

kolejnych wydań jest krótszy niż tydzień.

16 Warto tu dodać, że większość stron internetowych, które wypełniają przesłanki z definicji prasy, za-
wiera takie elementy. W szczególności dotyczy to elementów wykonanych w technologii Flash – re-

klam, filmów itp.
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Ponadto, jeżeli strona internetowa zawiera wyłącznie publikacje prze-
niesione z zarejestrowanego wydania papierowego, a dane z art. 20 ust.2 
p.p. nie ulegają zmianie, nie jest  konieczna ponowna rejestracja.  Trudno 
zresztą  wyobrazić  sobie  celowość  wymogu  ponownej  rejestracji,  jeżeli 
nie zmieniłby  się  tytuł  takiego  dziennika  lub  czasopisma.  Podstawową 
funkcją  systemu rejestracyjnego jest  przecież  obecnie  przede  wszystkim 
utrzymanie „ładu informacyjnego” i  zwalczanie  nieuczciwej  konkurencji 
polegającej  na  wydawaniu  tytułu o  oznaczeniu  zbieżnym z  już istnieją-
cym17.

Tylko  w  takim  zakresie  teza  postawiona  przez  Sąd  Najwyższy  jest 
de lege lata uzasadniona. Rozszerzanie pojęcia periodyczności w taki spo-
sób, aby strony aktualizowane w nieregularnych odstępach, bez wyodręb-
niania  wydań,  mogły  być  uznane  za  dzienniki  lub  czasopisma,  byłoby 
sprzeczne  z  Konstytucją  i  powszechnie  uznanymi  regułami  wykładni. 
To samo należy powiedzieć o ewentualnej rozszerzającej wykładni pojęcia 
druku lub twierdzeniu, że nie jest konieczny „dźwiękowy” element strony. 
Dopóki bowiem niedopełnienie obowiązku rejestracyjnego jest obarczone 
sankcją  karną,  wykluczona  jest  rozszerzająca  interpretacja  przepisów, 
z których ten obowiązek wynika. Wynika to z zasady  nullum crimen sine 
lege stricta18, wyrażonej w art. 42 ust. 1 Konstytucji.

W tym miejscu wypada powrócić do kwestii statusu prawnego dzienni-
karzy  prasy  internetowej.  Moim zdaniem,  konsekwencją  uznania  części 
stron za prasę (względnie: dzienniki lub czasopisma) powinno być objęcie 
dziennikarzy, redaktorów i redaktorów naczelnych tymi samymi prawami 
i obowiązkami,  jakie dotyczą dziennikarzy prasy „tradycyjnej”.  Również 
przepisy dotyczące sprostowań, odpowiedzi i komunikatów powinny być 
stosowane na tych samych zasadach. Tym samym, jeżeli sprostowanie do-
tyczy materiału opublikowanego w wersji papierowej dziennika lub czaso-
pisma, a ten sam materiał został następnie opublikowany w wydaniu inter-
netowym, sprostowanie powinno znaleźć się  również w Internecie.  Inny 
wniosek pozostawałby w sprzeczności z funkcją przepisów o sprostowa-

17 Por. E. Nowińska, Rejestracja..., s. 95-98.
18 Por. A. Zoll, op.cit., s. 44.
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niach i odpowiedziach. Oczywistym jest, że jeżeli dziennik lub czasopismo 
ukazuje się wyłącznie w Internecie, w odpowiednim wydaniu powinno być 
opublikowane sprostowanie19. 

Internetowe wydania papierowych dzienników i czasopism w większo-
ści przypadków współistnieją w ramach struktury jednej strony interneto-
wej  –  wyodrębnia  się  na  niej  osobny  dział  przeznaczony  na  publikacje 
przeniesione z prasy „tradycyjnej”. Wydaje się, że należy w takich wypad-
kach osobno rozważać reżim prawny dla części o cechach prasy (ewentual-
nie dziennika lub czasopisma), a osobno dla części strony, która jest aktu-
alizowana nieperiodycznie, nie jest opatrzona numerami itp.

6

Niezależnie  od  tego,  można  sobie  wyobrazić,  że  osoba  prowadząca 
stronę internetową niebędącą internetowym wydaniem drukowanego dzien-
nika lub czasopisma, ani podobnym periodykiem, może zechcieć dokonać 
rejestracji.  Pojawiają  się  m.in.  przypadki  rejestracji  internetowych  blo-
gów20, choć praktyka nie jest tu jednolita21. Wypada tutaj wskazać, że zgod-
nie z art. 21 p.p. organ rejestracyjny odmawia rejestracji jedynie w dwóch 
przypadkach  –  gdy  wniosek  nie  zawiera  danych  wyszczególnionych  w 
art. 20 ust. 2 p.p. (określenie: tytułu, siedziby i adresu redakcji, danych oso-
bowych redaktora naczelnego, wydawcy oraz jego siedziby i adresu oraz 
częstotliwości ukazywania się) oraz gdy jej udzielenie stanowiłoby naru-
szenie prawa do istniejącego już tytułu prasowego. Zgodnie z §4 ust. 1 roz-
porządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie re-
jestru dzienników i czasopism22,  podstawą postanowienia zarządzającego 

19 Można  powziąć pewne wątpliwości, jeżeli strona internetowa nie jest ani dziennikiem, ani czasopi-
smem. Art. 32 ust. 1 pkt 3 powtarza bowiem zapis o przekazie za pomocą obrazu i dźwięku. Można 

więc  bronić  tezy,  iż  wówczas  nie  powstaje  obowiązek  publikacji  sprostowania  lub  odpowiedzi  – 
tym bardziej, że art. 31 p.p.mówi o „właściwym dzienniku lub czasopiśmie”.

20 Zob. O. Rudak,  Mój nowy organ prasowy,
http://olgierd.bblog.pl/wpis,moj;nowy;organ;prasowy,7042.html,  5.03.2008 i  cytowane tam postano-

wienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu, sygn. akt. I Ns  Rej. Pr 592/07. 
21 Zob. T. Klecor, Sąd odmówił rejestracji serwisu internetowego,

http://pingwinarium.pl/prawo/sad_odmowil_rejestracji_serwisu_internetowego,  5.03.2008 i  cytowane 
tam postanowienie Sądu Okręgowego w Krośnie, sygn. akt I Ns Rej. Pr 12/07.

22 Dz. U. z 1990, Nr 46, poz. 275.
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wpis do rejestru są wyłącznie dokumenty złożone do akt rejestrowych. Sąd 
nie  bada  więc,  czy  dana  strona  internetowa  posiada  cechy  określone 
w art. 7 ust. 2 pkt. 2 lub 3 p.p. Jest to skądinąd zrozumiałe, skoro rejestracja 
powinna nastąpić przed rozpoczęciem wydawania dziennika lub czasopi-
sma. Tym samym, możliwe jest zdobycie uprawnień wynikających z usta-
wy, za cenę określonych w niej obowiązków, w związku z wydawaniem 
strony  internetowej  nawet,  jeśli  nie  spełnia  ona  wszystkich  przesłanek 
z art. 7 ust.  2  pkt  2-3 p.p.  De lege lata powinno być to jednak zależne 
od osób prowadzących te strony. Pewne problemy mogą wynikać z treści 
art. 23 p.p.23. Literalna wykładnia prowadzi tu do wniosku, że ewentualne 
postanowienie organu rejestracyjnego ma charakter wyłącznie deklaratoryj-
ny.  Tym samym,  w razie  zarejestrowania  przez  sąd  strony internetowej, 
która nie spełniałaby kryteriów z ustawowych definicji dziennika lub cza-
sopisma,  rejestracja  traciłaby  ważność  ex  lege  po  upływie  wskazanego 
przez ustawę terminu. Jednocześnie, ustawa nie upoważnia sądu do doko-
nania modyfikacji w rejestrze z urzędu!24 Innymi słowy, dopóki sam zainte-
resowany,  w  rozumieniu  art.  510  §1  zd.  1  k.p.c.25,  albo  prokurator 
lub Rzecznik Praw Obywatelskich26 nie wystąpią z wnioskiem o wykreśle-
nie dziennika lub czasopisma z rejestru, co jest niezwykle mało prawdopo-
dobne, wpis niezgodny ze stanem prawnym będzie funkcjonował w obrocie 
ze wszystkimi tego konsekwencjami. W szczególności treść akt rejestro-
wych będzie miała znaczenie przy weryfikacji, czy udzielenie rejestracji in-
nemu  podmiotowi  nie  narusza  praw  do  istniejącego  tytułu  prasowego. 

23 W myśl tego przepisu, „rejestracja traci ważność w razie niewydania dziennika lub czasopisma przez 

okres roku od dnia nabycia uprawnień do ich wydawania na czas nie oznaczony lub przerwy w ich wy-
dawaniu przez okres roku, jeżeli redakcja nie wystąpiła o zachowanie rejestracji”.

24 Zgodnie z art. 506 k.p.c., stosowanego w sprawach dotyczących rejestracji prasy zgodnie na podstawie 
art. 20 ust. 1 in fine p.p., sąd wszczyna postępowanie nieprocesowe na wniosek, a z urzędu wyłącznie 

w wypadkach wskazanych przez ustawę. Art. 23 p.p. nie przyznaje takiej kompetencji wprost. Nie na-
leży jej przy tym domniemywać, skoro działanie sądu z urzędu ma charakter wyjątkowy.

25 Przepis ten głosi, iż „zainteresowanym w sprawie jest każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowa-
nia”.

26 Legitymacja  prokuratora  wynika  wprost.  z  art.  7  k.p.c.,  natomiast  legitymacja  RPO  z  art.  7 
w zw. z art. 13 §2 k.p.c. w zw. z art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatel-

skich (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 14, poz. 147).
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Jest to,  niestety,  kolejny  przykład  na  to,  że  regulacje  prawa  prasowego 
nie przystają do praktyki obrotu.

Odrębnych rozważań, wykraczających poza ramy tej glosy, wymagało-
by odniesienie się do postulatów de lege ferenda – zarówno tych dotyczą-
cych wyraźnego objęcia stron internetowych obowiązkiem rejestracyjnym, 
jak i tych wskazujących na konieczność wyraźnego wyłączenia stron spod 
tego  obowiązku  przez  stosowną  nowelizację  prawa  prasowego.  Kolejną 
kwestią  jest  zasadność  utrzymywania  systemu  rejestracyjnego,  który 
jest krytykowany w doktrynie27, jak również utrzymywania sankcji karnej 
za niedopełnienie obowiązku rejestracji28.

27 I. Dobosz, op.cit., s. 109-111.
28 W tej sprawie wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny w odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Rejo-

nowego we  Włocławku,  w powoływanym wcześniej  wyroku z  dnia  20  lutego  2007 r.  (sygn.  akt 

P 1/06),  nie  dopatrując  się  sprzeczności  art.  45  p.p.  z  art.  31  ust.  3  i  art.  54  Konstytucji,  oraz 
art. 10 EKPC. Sprawa wszczęta po kolejnym pytaniu prawnym, gdzie wzorcem kontroli były przepisy: 

art. 2, 14, 42 ust. 1 Konstytucji, art. 7 pkt 1 EKPC oraz art. 15 pkt 1 Międzynarodowego Paktu Praw 
Obywatelskich i Politycznych, została umorzona postanowieniem z dnia 8 lipca 2008 r.  (sygn. akt 

P 38/07).
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Maciej Bocheński

Sprawca przestępstwa gospodarczego – 
analiza  pojęcia w  oparciu  o  koncepcję 
„white collar crimes” E.H. Sutherlanda 
i wybrane przepisy prawa

Przestępczość  gospodarcza  niewątpliwie  nie  jest  zjawiskiem nowym 
w rzeczywistości  społecznej.  Towarzyszy  naszej  cywilizacji  właściwie 
od zarania dziejów. Co prawda w najwcześniejszych etapach rozwoju cy-
wilizacyjnego ludzkości trudno jeszcze mówić o przestępczości gospodar-
czej jako takiej, ale z całą pewnością można wskazać szereg zachowań, sta-
nowiących  naruszenia  obrotu  gospodarczego  i  stosunków  społecznych 
w zakresie gospodarowania.

Podobnie jak wiele innych zjawisk patologii społecznej, przestępczość 
gospodarcza  jest  w  określonym  stopniu  produktem  postaw  ludzkich 
ukształtowanych  w  ciągu  wieków  i  utrwalonych  pod  wpływem 
panujących  ,w  przeciągu  tego  czasu,  stosunków produkcji1.  Wiele  cech 
przestępczości  gospodarczej,  albo  wręcz  poszczególne  zachowania 
(np. oszustwa podatkowe) stanowiące naruszenia porządku gospodarowa-
nia, a dzisiaj definiowane jako czyny zabronione o znamionach przestęp-
stwa  przetrwało  wieki,  a  nawet  tysiąclecia.  Wskazuje  to  niewątpliwie, 
jak trwałym i  nieodłącznym elementem życia  społecznego  jest  zjawisko 
przestępczości gospodarczej.  Nie można także zaprzeczyć, iż wchodzące 
w skład tego zjawiska zachowania działają destrukcyjnie na podstawy po-
rządku ekonomicznego danego państwa, niszcząc więzi społeczne, podwa-
żając zaufanie do norm prawnych i uznawanych wartości2. 

Wydaje się więc niezwykle istotnym zagadnieniem z punktu widzenia 
teoretycznego,  mającym  równocześnie  szerokie  implikacje  praktyczne 

1 J. Gąsiorowski, Przestępczość gospodarcza w rozwoju historycznym. Jej istota i geneza, „Przegląd Po-
licyjny”, 4/1999, s. 147.

2 Ibidem, s. 147.
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kwestia jak najszerszej i jak najbardziej dogłębnej analizy zjawiska prze-
stępczości  gospodarczej,  co  da  solidne  podstawy  wszelkim  strategiom 
i planom zwalczania tego zjawiska i przeciwdziałania mu.

Przedmiotem niniejszej  analizy  będzie  jeden z  fundamentalnych ele-
mentów badań nad przestępstwami gospodarczymi – przedmiot wielu teorii 
i koncepcji z zakresu kryminologicznej analizy przestępstw gospodarczych, 
a mianowicie ich sprawca. Jest to z całą pewnością kwestia ciekawa teore-
tycznie, jak i przydatna praktycznie, jeśli wziąć pod uwagę rozmaite strate-
gie przeciwdziałania przestępczości jak choćby te, oparte o ideę uniemożli-
wiania selektywnego, gdzie umiejętność rozpoznania potencjalnego prze-
stępcy, jest rzeczą zupełnie podstawową. 

 Warto w tym momencie zaznaczyć, że to właśnie sprawca przestępstwa 
gospodarczego był tym elementem, na którym koncentrowały się pierwot-
nie zainteresowania naukowo – badawcze3. Było to z całą pewności zasługą 
koncepcji przestępczości „białych kołnierzyków” E.H.Sutherlanda. Skupił 
się on w znacznej mierze właśnie na sprawcy ukazując go jako jednostkę 
cieszącą się znacznym szacunkiem społecznym, o wysokiej randze (pozy-
cji)  w  zbiorowości  i  dopuszczającej  się  przestępstw przy  wykonywaniu 
swojego  zawodu  (najczęściej  związanego  z  obrotem  gospodarczym)4. 
Obecnie właściwościom sprawcy nie przypisuje się już co prawda pierw-
szorzędnego znaczenia, ale mają one jednak istotne znaczenie dla polityki 
kryminalnej: zarówno dla doboru karnych i pozakarnych środków przeciw-
działania ich czynom, jak i dla opracowywania odpowiednich personalnych 
środków profilaktycznych, a także dla potencjalnych ofiar – jako sygnały 
ostrzegawcze5. 

Ponieważ niezwykle  trudno byłoby skonstruować jeden,  uniwersalny 
wzorzec  czynu  zabronionego  stanowiącego  przestępstwo  gospodarcze 
(co stanowiłoby podstawę rozważań in abstracto), warto posłużyć się kilko-
ma (najbardziej typowymi) przykładami przestępstw zaliczanych do „go-
spodarczych”. Na podstawie wspomnianych przykładów należałoby poszu-

3 O. Górniok, Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie, Warszawa 1994, s. 32.
4 E.H. Sutherland, On analysing crime, University Chicago 1973, s. 6.
5 W. Zirpnis, O. Terstegen:  Wirtschaftskriminalität, Erscheinungsformen und ihre Bekämpfung, 1963, 

cyt. za:  O.Górniok Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie, Warszawa 1994, s. 33.
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kać odpowiedzi na pytanie: Czy w świetle obowiązujących regulacji doty-
czących ochrony obrotu gospodarczego, można przypisać sprawcom jakąś 
specyficzną (opisaną przez prawo i stanowiącą znamię czynu zabronione-
go) cechę? Czy na podstawie znamion dotyczących podmiotu czynu zabro-
nionego można stworzyć (za wzorem Sutherlanda) pewną uniwersalną cha-
rakterystykę sprawcy naruszeń porządku gospodarczego?

Przykładem, od którego warto zacząć analizę jest art. 296a kodeksu kar-
nego. Artykuł 296a został wprowadzony do kodeksu karnego ustawą z dnia 
13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy - kodeks karny oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 1061). Ustawa ta weszła w życie z dniem 
1 lipca 2003 r. W przepisie tym penalizowane jest przestępstwo tzw. korup-
cji w sektorze prywatnym. Zgodnie z celem niniejszego opracowania anali-
zie należy poddać podmiot czynu zabronionego, zabronionego więc spraw-
cę. „W §1 art. 296a k.k. penalizowana jest bierna postać korupcji w sekto-
rze prywatnym. Jest to przestępstwo indywidualne właściwe, jego sprawcą 
może być tylko osoba, która pełni funkcję kierowniczą w jednostce organi-
zacyjnej wykonującej działalność gospodarczą lub mająca, z racji zajmo-
wanego stanowiska lub pełnionej funkcji, istotny wpływ na podejmowanie 
decyzji związanych z działalnością takiej jednostki. Osobami takimi są dy-
rektorzy, prezesi i członkowie zarządu spółek, prokurenci, główni księgowi 
czy wreszcie kierownicy działów czy określonych pionów w strukturze jed-
nostki organizacyjnej, a także likwidatorzy czy syndyk”6. Z przedstawione-
go wyżej fragmentu komentarza do art. 296a kodeksu karnego, jak również 
z treści samego przepisu wynika, że przedstawiony w nim czyn zabroniony 
może  popełnić  tylko  sprawca  charakteryzujący  się  pewną  właściwością, 
którą jest zajmowanie kierowniczego stanowiska lub możliwość wpływania 
na  podejmowanie  decyzji  związanych z  działalnością  odpowiedniej  jed-
nostki. Można zatem na pierwszy rzut oka stwierdzić podobieństwo cha-
rakterystyki sprawcy tego przestępstwa ze wzorcem E.H. Sutherlanda. Wy-
daje się bowiem, że osoba, o której mowa spełnia trzy podstawowe, wy-
mienione  przez  Sutherlanda  kryteria:  wysoka  ranga/pozycja  społeczna, 

6 J. Potulski, Komentarz do ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U.03.111.1061), w zakresie zmian do Kodeksu karnego, Lex – wydawnictwo 

elektroniczne.
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duże zaufanie zbiorowości i popełnienie przestępstwa w związku ze swoją 
działalnością zawodową. 

Powstaje jednak pewna wątpliwość, czy na pewno wszystkimi cechami 
legitymuje się taki sprawca? Bowiem z punktu widzenia zarówno Ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej (z 2 lipca 2004, Dz.U. 04.173.1807 
z późn. zmianami), jak i kodeksu spółek handlowych (z 15 września 2000, 
Dz.U.00.94.1037  z  późn.  zmianami)  swoboda  działalności  gospodarczej 
została zakrojona dosyć szeroko, a co za tym idzie, również krąg podmio-
tów uprawnionych do prowadzenia tej działalności jest znaczny. Podobnie 
z możliwością obejmowania funkcji kierowniczej, lub stanowiska, umożli-
wiającego znaczny wpływ na działanie odpowiedniej jednostki organiza-
cyjnej wykonującej działalność gospodarczą – wyjąwszy pewne szczególne 
przepisy, nakładające na osoby pełniące te funkcje (zajmujące określone 
stanowiska)  wymogi  posiadania  odpowiednich kwalifikacji  bądź wymóg 
niekaralności, takie funkcje lub stanowiska są dostępne (przy sprzyjających 
okolicznościach) właściwie dla każdego. A skoro tak, trudno przypuszczać, 
że każdy dyrektor, prezes czy członek zarządu, który może być podmiotem 
dopuszczającym  się  czynu  zabronionego  określonego  w  artykule 
296a §1 kodeksu  karnego  jest  osobą  o  wysokiej  pozycji  w  zbiorowości 
i cieszącą  się  dużym zaufaniem (Kwestię  wykonywanego  zawodu,  przy 
okazji którego sprawca dopuszcza się przestępstwa, należy tutaj z oczywi-
stych  względów pominąć.).  Tym niemniej,  bez  wdawania  się  w  nazbyt 
szczegółowe analizy, dla potrzeb niniejszego opracowania można przyjąć, 
że podmiot określony w przepisie art. 296a §1 k.k. cechuje pewne podo-
bieństwo  do  owego  „uniwersalnego  wzorca”  przestępcy  gospodarczego, 
stworzonego przez E.H. Sutherlanda.

Podobnie rzecz ma się, jeśli chodzi o art. 585 §1 k.s.h., który brzmi: 
„Kto, biorąc udział w tworzeniu spółki handlowej lub będąc członkiem jej 
zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo likwidatorem, działa 
na jej szkodę - podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 i grzywnie”. 
Znowu wskazany mamy pewien krąg podmiotów, które mogą popełnić ten 
czyn - ze szczególnym uwzględnieniem pewnych organów spółki, i wydaje 
się że faktycznie osoby te bardziej niż inne pasują do koncepcji Sutherlan-
da, ale z drugiej strony niekoniecznie zawsze to muszą być takie osoby, po-
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nieważ  po  spełnieniu  wymogów spółkę  może  założyć  właściwie  każdy 
i niemal każda osoba może zostać wybrana do organu tej spółki (ewentual-
ne  kwestie  odpowiednich  kwalifikacji  czynią  tutaj  pewne  rozróżnienie, 
ale nie jest powiedziane, ze owe kwalifikacje musza oznaczać wysoką po-
zycję społeczną czy zaufanie zbiorowości). Te dwa przepisy często mogą 
być stosowane paralelnie, bowiem jak pisze J. Potulski: „W przypadku sy-
tuacji, gdy osobą wymienioną w dyspozycji art. 296a §1 k.k. jest członek 
zarządu spółki prawa handlowego, jej rady nadzorczej lub komisji rewizyj-
nej albo likwidator spółki działający na szkodę spółki, może dojść do speł-
nienia  przesłanek  dla  wystąpienia  kumulatywnej  kwalifikacji 
z art. 296a § 1 k.k. i art. 585 §1 k.s.h.7” Okazuje się więc, że w pewnych 
okolicznościach sytuacjach koncepcja „white collar crimes” E.H. Suther-
landa,  nawet  po  tak  radykalnej  ewolucji  przestępstw  gospodarczych 
w ostatnich latach, może znaleźć zastosowanie. 

Kolejnym specyficznym i  (wydaje  się)  kryminogennym,  jeśli  chodzi 
o przestępstwa gospodarcze obszarem, jest giełda. Mowa tutaj w szczegól-
ności  o  maklerach  giełdowych,  którzy  nierzadko  mają  do  czynienia 
z ogromnej wartości instrumentami finansowymi, a wraz z nimi wchodzą 
w posiadanie  informacji  poufnych,  których  wykorzystanie  jest  dla  nich 
z całą pewnością niezwykle kuszące – szczególnie ze względu na możli-
wość uzyskania niebagatelnego zysku z operacji dokonanych z wykorzy-
staniem owych poufnych informacji. Maklerzy giełdowi są jednym z pod-
miotów, które mogą popełnić przestępstwa określone w przepisach karnych 
Ustawy  o  obrocie  instrumentami  finansowymi  (z  29  lipca  2005, 
Dz.U. 05.183.1538 z późn. zmianami). Mowa tutaj m.in. o wspomnianym 
wyżej ujawnieniu (art. 180 ustawy) lub wykorzystaniu informacji poufnej 
(art. 180 ustęp 1 ustawy). Należy w tym momencie zastanowić się, czy wo-
bec tego makler giełdowy podpada pod wymieniany tutaj wielokrotnie uni-
wersalny model sprawcy przestępstwa gospodarczego. Wydaje się, że tak, 
co więcej – nawet bardziej niż osoby wymieniane w dwóch przytoczonych 
wyżej przykładach. Odpowiednią pozycję i prestiż w zbiorowości, a także 
zaufanie może makler uzyskać poprzez wymagającą procedurę, którą musi 

7 Ibidem.
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przejść. Szczegółowe wymogi tej procedury określają m.in. Rozporządze-
nie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2004r. w sprawie odbywania sta-
żu adaptacyjnego oraz przeprowadzania  testu  umiejętności  stanowiących 
podstawę uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu maklera papierów 
wartościowych, maklera giełd towarowych oraz doradcy inwestycyjnego. 
(Dz.U. 04.97.965),  Rozporządzenie  Ministra  Finansów z  dnia  13  lutego 
2006r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych, doradcę 
inwestycyjnego i agenta firmy inwestycyjnej oraz sprawdzianu umiejętno-
ści.  (Dz.U. 06.25.189). Czy wobec tego, nic nie zmieniło się od czasów 
kiedy  E.H.  Sutherland  tworzył  swoją  koncepcję?  Czy  mimo  niezwykle 
szybkiego tempa rozwoju gospodarczego, a co za tym idzie także przestęp-
czości  gospodarczej,  model  sprawcy naruszeń porządku gospodarowania 
przedstawiony  w  tej  koncepcji  jest  nadal  aktualny?  Z  przedstawionych 
do tej pory przykładów wynikać by mogło, że z mniejszymi lub większymi 
odstępstwami, jest nadal aktualny. 

Nie jest to jednak regułą. Przykładem na to może być chociażby oszu-
stwo podatkowe – art.  56 kodeksu karnego skarbowego.  Należy w tym 
miejscu z całą mocą zaznaczyć, że określony w tym przepisie czyn będzie 
mógł zostać uznany za przestępstwo gospodarcze przede wszystkim wtedy, 
gdy zostanie on popełniony przy wykonywaniu działalności gospodarczej, 
czy przy okazji innej formy udziału w obrocie gospodarczym. Zaliczenie 
do przestępstw gospodarczych czynu z art. 56 k.k.s.  popełnionego przez 
„zwykłą” osobę fizyczną jest bowiem wielce dyskusyjne. Wobec tego, po-
niższe  rozważania  należy  odnieść  do  ograniczonego  wyżej  wspomnianą 
uwagą zakresu podmiotowego tego typu czynu zabronionego. Czym wobec 
tego charakteryzuje  się  jego sprawca?  Na wstępie  należy  zaznaczyć,  że 
przestępstwa  określone  w  §1  i  §2,  podobnie  jak  wykroczenie  opisane 
w § 3 mają charakter indywidualny. Ich sprawcą może być bowiem tylko 
podatnik, określenie „podatnik” ma natomiast znaczenie nadane mu w usta-
wie z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa oraz w wydanych na 
jej podstawie przepisach wykonawczych, z tym że na gruncie k.k.s. okre-
ślenie „podatnik” oznacza również osobę zobowiązaną do uiszczenia opłat 
oraz niepodatkowych należności budżetu państwa o podobnym charakterze 
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daninowym8.  Zgodnie z art.  7§1 Ordynacji  podatkowej podatnikiem jest 
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca oso-
bowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi 
podatkowemu. Jednak biorąc pod uwagę, iż podmiotem odpowiedzialności 
karnej (w tym karnej skarbowej) może być wyłącznie człowiek, definicję 
powyższą należy odnieść tylko do osoby fizycznej9.

Zaznaczyć także dla ścisłości należy, jak słusznie zauważają R. Kubac-
ki i A. Bartosiewicz: „Z uwagi na to, że podatnikami w wielu przypadkach 
są osoby prawne czy też jednostki organizacyjne nieposiadające osobowo-
ści prawnej, zastosowanie znajdzie w tym przypadku regulacja art. 9§3 Ko-
deksu Karnego Skarbowego, zgodnie z którą odpowiadać będzie jak spraw-
ca (czyli w tym przypadku jak podatnik) osoba, która na podstawie przepi-
su prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywa-
nia zajmuje się sprawami gospodarczymi osoby fizycznej, osoby prawnej 
albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.” Trzeba jed-
nak  koniecznie  zauważyć,  iż  sprawcami  czynów  wymienionych 
w art. 56 k.k.s.  nie  będą  podatnicy  wszystkich  podatków,  gdyż  niektóre 
spośród ustaw podatkowych nie przewidują składania deklaracji, czy też 
oświadczeń (np. przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy 
o opłacie skarbowej, ustawy o podatku importowym)10. Z powyższego wy-
nika jasno konkluzja, że sprawcą oszustwa podatkowego może być w grun-
cie rzeczy każdy – wystarczy bowiem wskazać na podatnika podatku do-
chodowego  od  osób  fizycznych  (z  tym  zastrzeżeniem,  że  chodzi  tutaj 
o osobę wykonującą działalność gospodarczą lub w inny sposób – nie tylko 
jako konsument – uczestniczącą w obrocie gospodarczym), a więc (zgodnie 
z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych) osobę fizyczną osią-
gającą przychody, ze źródeł wymienionych w ustawie w art. 10, za wyjąt-
kiem  przychodów,  do  których  przepisy  ustawy  nie  mają  zastosowania. 
Oczywiście szczegółowe ustawy podatkowe w rozmaity sposób modyfiku-
ją pojęcie podatnika, jednak jego trzon pozostaje w dużej mierze niezmien-

8 R. Kubacki, A. Bartosiewicz,  Kodeks Karny Skarbowy. Przestępstwa i wykroczenia podatkowe oraz  

dewizowe. Warszawa 2005, s. 272.
9 Ibidem, s. 272.
10 Ibidem, s. 312.
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ny, a w jego skład w przeważającej liczbie przypadków wchodzi osoba fi-
zyczna, a więc w gruncie rzeczy każdy. 

Podobnie wygląda to przy przestępstwie oszustwa ubezpieczeniowego. 
Warto w tym momencie na marginesie wspomnieć, że jest to jeden z naj-
starszych typów oszustw gospodarczych znanych europejskim kodeksom 
karnym (np. §265 k.k. RFN - Versicherungsbetrug)11. Typ czynu zabronio-
nego określony w art. 298 §1 należy do grupy przestępstw powszechnych. 
Jego sprawcą może być każdy zdatny podmiot odpowiedzialności karnej, 
który powoduje zdarzenie stanowiące podstawę do wypłaty odszkodowa-
nia. Znamiona tego przestępstwa może zatem zrealizować zarówno osoba, 
która będąc stroną umowy o ubezpieczenie spowoduje zdarzenie stanowią-
ce podstawę do wypłaty dla niej odszkodowania, jak i osoba, która nie jest 
stroną umowy ubezpieczeniowej (nie jest ubezpieczonym), lecz powoduje 
zdarzenie, które stanowi podstawę wypłaty ubezpieczenia dla innego pod-
miotu ubezpieczonego (np. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki 
organizacyjnej  nie  mającej  osobowości  prawnej,  będącej  stroną  umowy 
o ubezpieczenie)12. 

Z całą jednak pewnością pierwszy z wymienionych przypadków zdarza 
się zdecydowanie częściej.  Z przedstawionego wyżej  opisu przestępstwa 
określonego  w artykule  298§1  k.k.  wynika,  że  cechą  charakterystyczną 
tego typu przestępstw jest występujący pomiędzy sprawcą a pokrzywdzo-
nym zakładem ubezpieczeń (względnie między osobą, której zostanie wy-
płacone  odszkodowanie,  w  wyniku  zdarzenia  spowodowanego  przez 
sprawcę a zakładem ubezpieczeń) związek umożliwiający domaganie się 
odszkodowania. Związek ten, to tzw. stosunek ubezpieczenia – powstaje 
on w  wyniku  zawarcia  umowy  ubezpieczenia.  Jest  to  więc  regulowany 
umową, prawem cywilnym oraz ogólnymi warunkami umów ubezpiecze-
nia stosunek prawny pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczonym, okre-

11 P. Kardas, Komentarz do art. 298 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] A. Zoll (red.), G. Bogdan, 
K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, M. Rodzynkiewicz, M. 

Szewczyk, W. Wróbel, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 278-363. Tom III, Zakamy-
cze 1999, s. 689.

12 Ibidem, s. 692.
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ślający prawa i obowiązki stron, powstający w wyniku zawarcia umowy 
ubezpieczenia.13

Ponieważ  ustawodawca  nie  zawarł  w  omawianym  przepisie 
(298§1 k.k.)  znamienia  uzyskania  podstawy  do  wypłaty  odszkodowania 
"dla  siebie",  wobec  powyższego  sprawcą  analizowanego  przestępstwa 
może być zarówno ten, kto dąży do uzyskania odszkodowania dla siebie, 
jak i ten, kto podejmuje działania prowadzące do powstania zdarzenia sta-
nowiącego podstawę do wypłaty odszkodowania z tytułu umowy ubezpie-
czenia dla innego podmiotu14. Widać więc jednoznacznie, że sprawcy tego 
przestępstwa gospodarczego nie musi cechować ani wysoka pozycja(ranga/
prestiż) w społeczeństwie, ani także zaufanie społeczne – co więcej nie jest 
także absolutnie konieczne, aby sam sprawca był związany umową ubez-
pieczenia z zakładem ubezpieczeń, na niekorzyść którego działa. 

Do niezwykle interesujących wniosków można dojść analizując poglą-
dy doktryny i komentarze do jednego z najbardziej typowych i jednocze-
śnie najbardziej skomplikowanych przestępstw, mianowicie do tzw. prania 
brudnych pieniędzy. Ciekawe jest to, że o ile analiza znamion określają-
cych czynność sprawczą jest zawsze znacznie rozbudowana, o tyle komen-
tarz dotyczący podmiotu czynu zabronionego ogranicza się zwykle do kil-
ku  raptem  sformułowań.  Jak  choćby  w  komentarzu  W.  Wróbla 
do art. 299 kodeksu  karnego:  podmiot  czynu  zabronionego  określonego 
w art. 299§1  k.k.:  „Sprawcą  przestępstwa”  prania  brudnych  pieniędzy" 
z art.  299  §1  może  być  każda  osoba;  Sprawcą  przestępstwa 
z art. 299 §1 nie może być ten, kto sam dopuścił się przestępstwa, z którego 
pochodzą  korzyści  majątkowe;  Sprawca  przestępstwa  prania  pieniędzy 
może występować w imieniu osoby prawnej lub innego podmiotu, któremu 
przysługują  określone  prawa  majątkowe,  działając  jako  pełnomocnik 
lub reprezentant”15.  Podobnie  krótki  i  treściwy  komentarz  zamieszczony 
jest  także  do  art.  299§3 i  299§4;  w przypadku §2 tego artykułu mamy 

13 W. Dadak, Przestępstwa związane z działalnością ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń gospodar-

czych, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, 1/2006, s.151-164.
14 P. Kardas, Komentarz do art. 298 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] A. Zoll (red.), G. Bogdan, 

K.  Buchała,  Z.  Ćwiąkalski,  M.  Dąbrowska-Kardas,  P.  Kardas,  J.  Majewski,  M.  Rodzynkiewicz, 
M. Szewczyk, W. Wróbel, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 278-363. Tom III, Zaka-

mycze 1999, s. 693.
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do czynienia z nieco bardziej tylko rozbudowanym określeniem podmiotu 
czynu zabronionego. Na pierwszy rzut oka widać więc, że analiza krymino-
logiczna sprawcy przestępstwa „prania brudnych pieniędzy” (przynajmniej 
tego określonego w art. 299§1) nie nastręcza żadnych trudności, bowiem 
może być to każdy. W konsekwencji, jak zostało już wcześniej wspomnia-
ne, ów „każdy” niekoniecznie musi charakteryzować się cechami wskaza-
nymi przez E.H. Sutherlanda. 

Warto  jednak  w tym miejscu  pamiętać,  że  Sutherland  zajmował  się 
znacznie szerszym zagadnieniem, mianowicie „naruszeniami obrotu”, któ-
rych jedynie częścią były tzw. „przestępstwa gospodarcze”. Jego koncepcja 
miała  więc  charakter  wybitnie  kryminologiczny,  podczas  gdy  powyższe 
opracowanie opiera się tylko na analizie przepisów prawa. Należy w tym 
miejscu z całą mocą zaznaczyć, że w świetle samej tylko analizy norma-
tywnej nie jest możliwe zbudowanie w pełni zadowalającej charakterystyki 
kryminologicznej sprawcy przestępstwa gospodarczego, w oparciu o kon-
cepcję „white collar crimes” E. Sutherlanda. Biorąc pod uwagę powyższe 
rozważania  należy stwierdzić,  że rzeczywista  przydatność i  współczesna 
użyteczność  wspomnianej  koncepcji  dla  analizy  zjawiska  przestępczości 
gospodarczej, a przede wszystkim jego sprawcy, jest (wobec znacznej ewo-
lucji przestępstw gospodarczych, znacznego ich rozwarstwienia i procesu 
„demokratyzacji” przestępczości gospodarczej) w znacznym stopniu ogra-
niczona.

Podsumowując, na podstawie kilku przytoczonych (jako najbardziej ty-
powe) przykładach przestępstw zaliczanych do gospodarczych wydaje się 
w sposób oczywisty rzucać w oczy fakt,  że obecnie sprawcy tych prze-
stępstw nie stanowią jednolitej kategorii. Co za tym idzie oczywistym jest, 
że nie da się stworzyć podobnie uniwersalnej charakterystyki tej kategorii 
przestępców,  jaką  zaproponował  E.H.  Sutherland.  A  kiedy  nałożyć 
na to jeszcze rozmaite dodatkowe typologie sprawców, jak choćby zapro-
ponowaną przez K. Tiedemanna – podzielił on sprawców przestępstw go-

15 W. Wróbel, Komentarz do art. 299 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] A. Zoll (red.), G. Bogdan, 

K.  Buchała,  Z.  Ćwiąkalski,  M.  Dąbrowska-Kardas,  P.  Kardas,  J.  Majewski,  M.  Rodzynkiewicz, 
M. Szewczyk, W. Wróbel, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 278-363. Tom III, Zaka-

mycze 1999, s. 714.
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spodarczych na „zawodowych” (utrzymujących się wyłącznie z popełnia-
nia  przestępstw gospodarczych,  „sytuacyjnych” (dopuszczający się  prze-
stępstwa  gospodarczego  pod  wpływem tzw.  konieczności  gospodarczej) 
i sprawcy  „okazjonalni”  (popełniają  przestępstwa tylko,  gdy nadarza  się 
okazja do łatwego zrealizowania czynu, przy spodziewanych wysokich zy-
skach)16, pojawia nam się niezwykle zróżnicowana wewnętrznie grupa.

W literaturze przedmiotu pojawiają (lub pojawiały) się oczywiście roz-
liczne próby charakteryzowania sprawców naruszeń obrotu gospodarczego 
i porządku gospodarowania. Wspomnieć można choćby A. Mergena, który 
analizował intelektualne i emocjonalne elementy osobowości sprawców17. 
Podobnie  K.  Jaspers  wskazywał  na  najważniejsze  cechy  osobowości 
sprawców, na motywy, którymi się kierują, na sposób postępowania18. Na-
tomiast  udanej  próby  stworzenia  uniwersalnej  i  spoistej  charakterystyki 
sprawcy przestępstwa gospodarczego nie udało się niestety stworzyć. I naj-
prawdopodobniej, wobec ciągle zmieniającej się rzeczywistości społecznej 
w zakresie stosunków gospodarczych, nie uda się tego uczynić.

Na podstawie  powyższej  analizy  można wyciągnąć jedynie  wniosek, 
że sprawcę przestępstwa gospodarczego zawsze (lub prawie zawsze) ce-
chuje uczestnictwo w obrocie gospodarczym (a więc jest to niejako cecha, 
podobna  do  założenia  Sutherlanda,  że  sprawca  popełnia  przestępstwo 
w związku z wykonywaniem swojego zawodu). Jednak o ile w ogóle moż-
na to uznać za cechę sprawcy, z całą pewnością jest to cecha zbyt ogólna, 
aby można ją uznać za jakąkolwiek uniwersalną charakterystykę krymino-
logiczną sprawcy przestępstwa gospodarczego. Pozostaje więc konkluzja, 
że zapobieganie i przeciwdziałanie przestępczości gospodarczej z punktu 
widzenia wszelkich strategii wymagających pewnej wiedzy o cechach po-
tencjalnego sprawcy, nastręczać będzie z pewnością wielu trudności.

16 K.  Tiedemann, Rechts  Gutachten  an  den  49  Deutschen  Juristentag,  1972,  cyt.  za:  O.Górniok, 

Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie, Warszawa 1994, s. 33.
17 A. Mergen, cyt. za: O. Górniok, Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie, Warszawa 1994, s. 36.
18 K. Jaspers, Die geistige Situation der Zeit, Berlin 1931, s. 23.
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Skutki  finansowe wydania  przez  wójta 
decyzji  o  warunkach  zabudowy 
i zagospodarowania  terenu  –  renta 
planistyczna

1. Wprowadzenie

Pojęcie  renty  planistycznej  nie  posiada  normatywnego  charakteru. 
Ze względu na brak definicji legalnej, zakres pojęciowy terminu renta pla-
nistyczna  został  wypracowany  przez  orzecznictwo sądów administracyj-
nych oraz doktrynę przedmiotu. Zgodnie z definicją podaną przez Jana Bo-
cia renta planistyczna to: „Wymierzana przez organ wykonawczy samorzą-
du gminnego opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowa-
nego uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego”1. Należy jednak pamiętać, że w literaturze część autorów opi-
sujących  daną  instytucję  posługuje  się  terminami:  opłata  planistyczna, 
opłata od wzrostu wartości nieruchomości czy nawet quasi-roszczenie ma-
jątkowe z tytułu wzrostu wartości nieruchomości2. 

Gwoli ścisłości należy jednak zaznaczyć, że niektórzy spośród przed-
stawicieli doktryny, szczególnie w publikacjach opisujących stan prawny 
sprzed wejścia w życie obecnie obowiązującej ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, przypisują danemu terminowi odmienne zna-
czenie pojęciowe niż opisywane w powyższym akapicie. Zbigniew Niewia-
domski używa tego terminu na opisanie roszczenia odszkodowawczego na 
rzecz właściciela lub użytkownika wieczystego powstałego na skutek obni-
żenia  wartości  nieruchomości  spowodowanego  uchwaleniem  przez  radę 
gminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź przyję-

1 J. Boć, Prawniczy słownik wyrazów trudnych, Wrocław 2005, s. 317.
2 T. Krukowska, [w:] A. Stelmachowski, T. Krukowska, Prawo rolne, Warszawa 2006, s. 251.
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cia przez tę radę zmiany do takiego planu3. W literaturze można się rów-
nież spotkać z wykładnią omawianego terminu sensu largo. W tymże zna-
czeniu termin ten w swoim zakresie pojęciowym mieści zarówno opłatę na 
rzecz gminy w związku z opisywanym wzrostem wartości nieruchomości, 
jak i roszczenie odszkodowawcze na rzecz właściciela (użytkownika wie-
czystego), którego nieruchomość straciła na wartości w związku z kształto-
waniem polityki przestrzennej przez gminę4.

W niniejszym opracowaniu termin renta planistyczna będzie używany 
jako synonim opłaty planistycznej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym5.  Zgodnie  z  regulacją 
przytoczonego wyżej artykułu renta planistyczna jest jednorazową opłatą, 
powstałą  w  wyniku  wzrostu  wartości  nieruchomości  spowodowanego 
zmianą bądź uchwaleniem przez gminę miejscowego planu zagospodaro-
wania  przestrzennego. Opłata ta stanowi dochód własny gminy. Renta pla-
nistyczna powstaje w wyniku kumulatywnego spełnienia trzech przesłanek: 
ustalenia w miejscowym planie stawki procentowej renty, wzrostu wartości 
nieruchomości  w  związku  z  kształtowaniem  ładu  przestrzennego  przez 
gminę oraz zbycia nieruchomości w terminie nieprzekraczającym pięciu lat 
od daty wejścia w życie miejscowego planu6. 

Stawka procentowa danej opłaty jest ustalana przez radę gminy w miej-
scowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego.  Zgodnie  z  art.  15 
ust. 2 pkt.  12  cytowanej  wyżej  ustawy,  opisywaną  stawkę  zalicza  się 
do elementów obligatoryjnych miejscowego planu. Zatem przyjęcie przez 
radę gminy uchwały w sprawie miejscowego planu bez zapisu o stawce po-
woduje wadliwość danej uchwały7. Prawodawca w ustawie nie określa ści-
śle wysokości danej stawki. W art. 36 ust. 4 in fine znajduje się wyłącznie 
regulacja o charakterze ramowym: „Wysokość opłaty nie może być wyższa 
niż 30% wzrostu wartości nieruchomości”. Za działanie contra legem nale-
ży jednak uznać ustalenie stawki procentowej opłaty na poziomie 0%. Ta-

3 Z. Niewiadomski, Samorząd terytorialny a planowanie przestrzenne nowe instytucje prawne, „Samo-

rząd Terytorialny”, 6/1995, s. 56. 
4 Z. Niewiadomski, Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2003. 
5 Ustawa z dnia 27.03.2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717, ze zm.).
6 Wyrok NSA z dnia 28.04.1999 r. IV SA 899/97, LEX Nr 47308.
7 Wyrok WSA z dnia 31.04.2005 r. II SA /Wr 2125/02.
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kie ustalenie stawki byłoby w rzeczywistości odstąpieniem gminy od pobo-
ru danej opłaty, na co nie zezwalają regulacje ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym8.

Drugą z przesłanek powstania renty planistycznej jest wzrost wartości 
nieruchomości spowodowany zmianą bądź uchwaleniem miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego. Ustawa o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym określa, że wzrost wartości nieruchomości, o którym 
mowa w art. 36 ust. 4 cytowanej ustawy, jest różnicą między wartością nie-
ruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązu-
jącego po przyjęciu planu a wartością tej nieruchomości przed wejściem 
w życie tegoż planu (art. 37 ust. 1 ustawy). Między wzrostem wartości nie-
ruchomości  a uchwaleniem lub zmianą planu musi  więc istnieć związek 
przyczynowo  skutkowy9.  Renta  planistyczna  „konsumuje”  jedynie  efekt 
wejścia  w  życie  miejscowego  planu.  Wzrost  wartości  nieruchomości 
nie może być więc spowodowany innymi czynnikami, takimi jak poniesie-
nie na daną nieruchomość nakładów czy jej podział10. Wykładnia zarówno 
gramatyczna, jak i systemowa definicji renty planistycznej wskazuje na to, 
że  opłata  ta  nie  powstaje  w  sytuacji  wzrostu  wartości  nieruchomości 
na skutek zmiany przeznaczenia terenu, jeśli  zmiana ta wynika z innych 
ustaw  niż  ustawa  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym11. 
Utworzenie więc np. rezerwatu przyrody nie implikuje możliwości powsta-
nia danej opłaty.

Ostatnią z przesłanek powstania przedmiotowej opłaty jest zbycie nie-
ruchomości. Zgodnie z normą zamieszczoną w art. 36 ust. 4 zdanie 1 usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt (burmistrz, pre-
zydent miasta) uzyskuje legitymację prawną do ustalenia i pobrania reny 

8 R. Kosior, M. Wepa, Wpływ planowania przestrzennego na wartość nieruchomości – renta planistycz-
na (część II), „Rejent”, 11/2005, s. 52-53.

9 R. Kowalczyk,  Wybrane problemy praktyczne opłaty planistycznej,  [w:] E. Chojna-Duch,  Aktualne 
problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach UE, Warszawa 2006, s. 430-

431.
10 R.  Cymerman,  Teoretyczna  i  praktyczne  aspekty  sporządzania  prognoz  skutków  finansowych  przy 

uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Olsztyn 2005, s. 77-78.
11 Z. Niewiadomski, K. Jaroszyński,  A. Szmytt,  Ł. Złakowski,  Planowanie i zagospodarowanie prze-

strzenne. Komentarz, Warszawa 2006, s. 288-289.
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planistycznej właśnie w wyniku dokonania przez właściciela (użytkownika 
wieczystego) tej czynności. Termin, w jakim wójt może dokonać konkrety-
zacji  obowiązku  zapłaty  renty  planistycznej,  jest  określony  w  art.  37 
ust. 3 w związku z art. 37 ust. 4 cytowanej ustawy i wynosi pięć lat. Termin 
ten  ma  charakter  zawity.  Jego  upływ  powoduje,  że  opisywana  opłata 
nie powstaje12.  Renta planistyczna powstaje również w przypadku zbycia 
części  nieruchomości.  Wprawdzie wykładnia literalna regulacji  normują-
cych tę instytucję prowadzi do innych rezultatów, niemniej jednak rezultaty 
tej wykładni prowadzą do skutków niemożliwych do akceptacji. Pogląd ten 
jest spójny zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie przedmiotu13.

W obecnym stanie prawnym14 ustawodawca dopuszcza możliwość po-
wstania renty planistycznej, gdy wartość nieruchomości wzrośnie w wyni-
ku kształtowania ładu przestrzennego przez gminę, w sytuacji, gdy wzrost 
ten jest spowodowany wydaniem jednego z dwóch rodzajów decyzji o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Konkretyzacja możliwości 
zagospodarowania terenu zamieszczona w jednym z dwóch rodzajów decy-
zji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu15 może skutkować 
wzrostem  bądź  spadkiem  wartości  objętej  daną  decyzją  nieruchomości. 
Opracowanie to jest poświęcone omówieniu kwestii wzrostu wartości nie-
ruchomości, a co za tym idzie powstaniu obowiązku uiszczenia przez jej 
zbywcę renty planistycznej. W szczególności zostaną tu poruszone zagad-
nienia dotyczące możliwości spełnienia przesłanki wzrostu wartości nieru-
chomości w drodze wydania przez gminę decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania  terenu  oraz  procesu  ustalania  przedmiotowej  opłaty 
w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

12 Ibidem, s. 291.
13 E.  Radziszewski,  Planowanie  i  zagospodarowanie  przestrzenne.  Przepisy  i  komentarz,  Warszawa 

2006, s. 104-105; także: Uchwała NSA (5) z dnia 17.05.1999 r., OPK 17/98, ONSA 1999/14/121.
14 Z. Niewiadomski,  Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2003 s. 130. Autor podkreśla, 

iż objęcie  rentą planistyczną również decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest 

regulacją nową, nie występującą w poprzednim stanie prawnym na gruncie ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym z dnia 07.07.1994 r. 

15 Regulacje normujące powstanie renty planistycznej w przypadku obydwu rodzajów decyzji  zostały 
unormowane identycznie, dlatego też zostaną one omówione łącznie, na przykładzie decyzji o warun-

kach zabudowy.
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2. Możliwość powstania renty planistycznej w wyniku wydania 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Pytanie, czy wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lo-
kalizacji inwestycji celu publicznego, może być przesłanką powstania renty 
planistycznej, wydaje się ze względu na regulacje art. 58 ust. 2 oraz art. 63 
ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nieuzasad-
nione. Z artykułów tych jasno wynika bowiem, że przepisy dotyczące renty 
planistycznej stosuje się odpowiednio do wyżej wymienionych decyzji. Re-
gulacje  te  mają  jednak  zastosowanie,  o  ile  powodują  skutki,  o  których 
mowa w art. 36 ustawy (w tym przypadku w art. 36 ust. 4). Pytanie zatem 
powinno mieć postać:  czy  w związku z  wydaniem omawianych decyzji 
może nastąpić obiektywny wzrost wartości nieruchomości spowodowany 
prowadzeniem polityki przestrzennej przez gminę?

Udzielenie rzetelnej odpowiedzi na powyższe pytanie jest możliwe jed-
nak dopiero po zbadaniu charakteru prawnego omawianych decyzji. Art. 63 
ust. 2 cytowanej wyżej ustawy stanowi, iż decyzja o warunkach zabudowy 
nie narusza prawa własności ani praw osób trzecich. Decyzja ta nie kształ-
tuje, jak ma to miejsce w przypadku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (art. 6 ust. 1 ustawy), sposobu wykonywania prawa własno-
ści  poprzez  ograniczenie  (rozszerzenie)  możliwości  korzystania  z  niego 
przez właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego16. Rzeczowa 
decyzja ma za zadanie potwierdzić możliwości zagospodarowania terenu 
zgodnie z przedstawionym we wniosku zamiarem inwestycyjnym wniosko-
dawcy  (nie  rozstrzygając  o  innych  możliwych  potencjalnych  sposobach 
wykorzystania danej nieruchomości). Organ, który wydaje takową decyzję, 
w  praktyce  udziela  swoistej  gwarancji  wnioskodawcy,  iż  przedstawiony 
przez niego sposób zagospodarowania nieruchomości  jest  zgodny z  pol-
skim ustawodawstwem.  Jedynym kryterium, które organ bierze pod uwagę 
przy wydawaniu decyzji o warunkach zagospodarowania terenu, jest kryte-
rium legalności. 

16 Z. Niewiadomski, K. Jaroszyński,  A. Szmytt,  Ł. Złakowski,  Planowanie i zagospodarowanie prze-

strzenne. Komentarz, Warszawa 2006, s. 516-518. 
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Zgodnie z art. 56 ustawy17  nie można  odmówić wydania omawianej 
decyzji, jeśli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami prawa. Za-
sada legalności głosi, że organ musi swoje działanie oprzeć na wyraźnie 
wskazanej normie prawnej. Jeśli zatem przepisy prawa nakazują w postę-
powaniu dotyczącym wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu przeprowadzić tylko kontrolę legalności danego zamie-
rzenia inwestycyjnego, to wnioskodawca ma prawo żądać od organu, w ra-
zie spełnienia przesłanek do wydania takowej decyzji, wydania tejże decy-
zji i to jeszcze o żądanej przez niego treści. W tym zakresie organ nie po-
siada kompetencji, by odmówić wydania decyzji ani by dokonać modyfika-
cji jej treści w stosunku do złożonego przez wnioskodawcę wniosku. Treść 
wydawanej przez organ  decyzji jest zatem zdeterminowana przez normy 
prawa powszechnie obowiązującego18.

Decyzja o warunkach zabudowy jest zatem aktem o charakterze dekla-
ratoryjnym19 (w przeciwieństwie do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego). Nie zmienia stanu prawnego nieruchomości,  potwierdza 
tylko jedną z możliwych „opcji” zagospodarowania danego terenu. Należy 
jednak pamiętać, że owa „opcja” istniała jednak jeszcze przed wydaniem 
takowej decyzji. 

Przesłanką powstania renty planistycznej nie jest jednak zmiana prze-
znaczenia terenu, ale zmiana jego wartości na skutek działań planistycz-
nych prowadzonych przez gminę. Art. 55 niniejszej ustawy normuje, że or-
gan właściwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę jest związany 
postanowieniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania tere-
nu20. Organ podczas postępowania zmierzającego do wydania decyzji po-

17 W art. tym jest mowa o lokalizacji inwestycji celu publicznego, ale art. 64 ust. 1 ustawy normuje, 
że dany przepis, jak również między innymi art. 55, ma zastosowanie do decyzji o warunkach zabudo-

wy. 
18 Z. Niewiadomski, K. Jaroszyński, A. Szmytt, Ł. Złakowski, op.cit., s. 449- 452.
19 Wydanie aktu o charakterze deklaratoryjnym uruchamia możliwość korzystania z nabytego wcześniej 

prawa. Skutek prawny wynika w tym przypadku wprost z ustawy, jednak do momentu wydania takie-

go aktu dane prawo istniało tylko w znaczeniu potencjalnym. Od momentu wydania aktu adresat może 
się skutecznie na nie powoływać. Por. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, 2005, Kraków  s. 349. 

20 Art.  55  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  koresponduje  w  tym  zakresie 
z art. 35  ust.  1  pkt  1  ustawy z  dnia  07.07.  1994 r.  prawo budowlane  (t.j.  Dz.U.  z  2006 Nr  156, 

poz. 1118 ze zm.), który głosi, że organ właściwy do wydania decyzji pozwolenie na budowę musi 
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zwolenia na budowę nie jest już kompetentny do rozstrzygania w kwestii 
zgodności z prawem danego zamierzenia inwestycyjnego, która została już 
potwierdzona w decyzji o warunkach zabudowy21 (decyzji o lokalizacji in-
westycji  celu publicznego)22.  Potwierdzenie zgodności z prawem danego 
zamiaru inwestycyjnego, mimo iż nie zmienia sytuacji prawnej (z punktu 
widzenia prawa cywilnego) danej nieruchomości, nie pozostaje bez wpły-
wu na jej wartość rynkową (art. 36 ust. 4 ustawy właśnie ze zmianą tej war-
tości  wiąże powstanie renty planistycznej).  Potencjalny inwestor zyskuje 
pewność, że zamierzona przez niego inwestycja będzie możliwa do zreali-
zowania (pod względem możliwości zagospodarowania terenu w dany spo-
sób). Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż inwestor „pokonał kolej-
ną barierę biurokratyczną” w drodze do możliwości zrealizowania danego 
zamiaru inwestycyjnego23. 

3. Ustalenie stawki procentowej renty planistycznej 

Tak  samo,  jak  w  sytuacji  powstania  renty  planistycznej  w  wyniku 
uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, organem właściwym do wydania decyzji ustalającej rentę planistycz-
ną jest wójt, burmistrz, prezydent miasta (art. 37 ust. 6 ustawy). Częścią 
podstawy prawnej wydawanej przez niego decyzji jest ustalona dla danego 
obszaru stawka renty planistycznej uchwalona przez radę gminy w miej-
scowym planie  zagospodarowania  przestrzennego.  W omawianym przy-
padku (powstanie renty w związku z wydaniem jednego z dwóch rodzajów 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) powstaje dyle-
mat, który z organów gminy i w jakiej formie powinien zdecydować o wy-
sokości  stawki  procentowej,  będącej  podstawą  do  dokonania  wymiaru 
opłaty. 

przed wydanie tejże decyzji sprawdzić jej zgodność z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu.

21 Organ może jednak odmówić wydania pozwolenia na budowę, gdy wykaże sprzeczność danego wnio-
sku z innymi przepisami prawa – art. 35 ust. pkt 1c ustawy prawo budowlane.  

22 Wyrok NSA z dnia 30.06.1998 r. IV SA 1394/96.
23 K. Gabrel,  Kontrowersje wokół opłaty planistycznej przy decyzjach o warunkach zabudowy, „Nieru-

chomości”, 4/2005, s. 33.
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Ustawodawca  nie  przesądza  wprost  o  tym,  który  z  organów  jest 
w tej mierze kompetentny. Art. 58 ust. 2 oraz 63 ust. 3 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym nakazują jedynie odpowiednie sto-
sowanie przepisów art. 36 i art. 37, jeśli wydanie decyzji o warunkach za-
budowy i zagospodarowania terenu powoduje wzrost  wartości objętej de-
cyzją nieruchomości. Niestety w przytoczonych przepisach ciężko doszu-
kać się normy kompetencyjnej  regulującej  tą  kwestię.  W świetle  art.  36 
ust. 4 wójt bowiem jedynie „pobiera jednorazową opłatę ustaloną w planie” 
natomiast według art. 37 ust. 6 wójt „ustala opłatę, o której mowa w art. 36 
ust.  4  w drodze  decyzji”.  Rzeczowa  stawka  jest  ustalana  na  podstawie 
art. 15 ust. 2 pkt 12 w  miejscowym planie, który jest uchwalany przez radę 
gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy24. O stawce procentowej w art. 36 
i art. 37 jest mowa jedynie w kontekście maksymalnego jej wymiaru, który 
nie może być wyższy niż 30% wzrostu wartości  nieruchomości  (art.  36 
ust. 4  in  fine).   Ustalenie  przedmiotowej  stawki  jest  jednak  niezbędne, 
by móc nałożyć na zbywcę obowiązek zapłaty renty planistycznej, dlatego 
też w poniższej części opracowania wyjaśnię, któremu z organów gminy 
ustawodawca przyznał kompetencję do ustalania danej stawki. 

Odpowiednie  stosowanie  przepisów dotyczących  renty  planistycznej, 
do którego upoważnia nas ustawodawca (art. 58 ust. 2 oraz 63 ust. 3), po-
winno  się  odbywać,  na  ile  to  możliwe,  bez  zbędnych  ich  modyfikacji. 
Odejście od pierwotnego brzmienia  owych regulacji  jest  zatem możliwe 
dopiero w momencie, w którym okaże się, iż zastosowanie owych przepi-
sów wprost jest niemożliwe25. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż ustalenie stawki procentowej „co do zasady” 
należy do kompetencji rady gminy, w pierwszej kolejności przeanalizuję, 
czy w sytuacji braku miejscowego planu kompetentnym w tej mierze pozo-
staje ten sam organ, który jest właściwy do uchwalania miejscowego planu. 
Przewodnim argumentem,  podawanym przez  zwolenników tej  koncepcji 
(kompetencje do uchwalania stawki procentowej opłaty planistycznej po-

24 M. Szewczyk, Ustalanie opłaty planistycznej bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go, „Casus”, 37/2005, s. 8. 

25 Wyrok WSA z dnia 24.05.2006 r. II SA/Rz 763/05 NZS 2006/6/111; M. Szewczyk, op.cit., s. 9.
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siada  rada  gminy)26 jest  fakt,  iż  ustawodawca  przyznał  wprost  radzie 
tę kompetencję w przypadku uchwalania miejscowego planu. W sytuacji 
braku planu nie ma przesłanek, by ustalenie danej stawki miało nastąpić 
przez inny organ, niż ma to miejsce w przypadku uchwalania miejscowego 
planu  zagospodarowania  przestrzennego.  Nie  ma  również  przesłanek, 
by odstąpić od formy, w jakiej powinno dojść do ustalenia danej stawki. 
Rada gminy, analogicznie jak w przypadku uchwalania miejscowego planu, 
powinna przyjąć takową stawkę w drodze uchwały. W sytuacji, w której 
ustawodawca nie wskazuje precyzyjnie właściwego organu, czyli wykład-
nia literalna danych regulacji nie przynosi żadnych rezultatów, argumenta-
cja ta wydaje się być uzasadniona. Pogląd ten znajduje poparcie w wyk-
ładni  systemowej.  Należy  przypomnieć  bowiem,  że  opłata  planistyczna 
nie jest  jedyną  opłatą  powiązaną  ze  wzrostem  wartości  nieruchomości 
w polskim porządku prawnym. Również ustalenie opłaty adiacenckiej wią-
że się z owym wzrostem27. W przypadku opłaty adiacenckiej powstałej za-
równo  w  wyniku  podziału  nieruchomości,  jak  i  z  tytułu  wybudowania 
przez  gminę  urządzeń  infrastruktury  technicznej,  właściwym  organem 
do uchwalenia stawki opłaty jest rada gminy28. Rada  uchwala daną stawkę 
w drodze uchwały29. Przyjmując powyższy punkt widzenia, pozostawienie 
niniejszych  kompetencji  w  gestii  wójta  (burmistrza,  prezydenta  miasta) 
musiałoby być w rzeczywistości traktowane jako przekazanie kompetencji 
organu uchwałodawczego organowi wykonawczemu jednostki samorządu 
terytorialnego gminy. Do owego przekazania doszłoby w wyniku dokona-
nia procesu wykładni (odpowiedniego stosowania art. 36 i art. 37 ustawy 

26 Z. Niewiadomski, K. Jaroszyński, A. Szmytt, Ł. Złakowski, op.cit., s. 517; K. Gabrel, op.cit., s. 31-32.
27 B. Wierzbowski, Gospodarka nieruchomościami. Podstawy prawne, Warszawa 2007, s. 224-230.
28 Opłata ta jest  regulowana przepisami ustawy z dnia 21.08.1997 r.  o gospodarce nieruchomościami 

(t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, ze zm.).
29 Nie można jednak przeoczyć faktu, iż w ustawie o gospodarce nieruchomościami kompetencje rady 

gminy do  wydawania  powyższych  uchwał  wynikają  wprost  z  regulacji  ustawowych,  odpowiednio 

z art.  107 ust.  2 w przypadku uchwały o scaleniu i  podziale nieruchomości  oraz z art.  146 ust.  2 
w przypadku uchwały określającej stawkę opłaty z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury tech-

nicznej.    
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o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym),  czyli  bez  wyraźnego 
upoważnienia ustawowego30, co oczywiście jest niedopuszczalne.

Z analizy powyższego akapitu wynika, że organem właściwym do usta-
lenia rzeczowej stawki powinna być rada gminy. Niestety przedstawione 
powyżej stanowisko jest trudne do akceptacji. Jak już wcześniej była o tym 
mowa, przedmiotowa stawka jest częścią podstawy prawnej decyzji admi-
nistracyjnej ustalającej opłatę planistyczną. Podstawą decyzji  administra-
cyjnej może być wyłącznie przepis powszechnie obowiązującego prawa31. 
Zatem uchwała rady gminy w sprawie ustalenia stawki renty planistycznej 
musiałaby być aktem prawa miejscowego. Akt prawa miejscowego jest ak-
tem o charakterze abstrakcyjnym i generalnym. Adresat tegoż aktu powi-
nien zatem zostać określony poprzez wskazanie jego cech (musi być kiero-
wany do nieokreślonego kręgu osób)32. Natomiast w przypadku aktu ustala-
jącego stawkę opłaty planistycznej adresatem takiego aktu byłby konkret-
nie określony podmiot33 (właściciel nieruchomości objętej określoną decy-
zją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu). 

Zgodnie z art. 94 Konstytucji RP akty prawa miejscowego są wydawa-
ne na podstawie i w granicach upoważnienia zawartego w ustawie. Upo-
ważnienie  do  wydawania  tego  typu  aktów  nie  może  być  domniemane 
ani oparte na wykładni celowościowej.  Nie można zatem domniemywać, 
że organ posiada kompetencję normatywną, jeśli materia, którą akt prawa 
miejscowego ma regulować, nie została precyzyjnie wymieniona w upo-
ważnieniu  ustawowym34.  Przy  określaniu  zakresu  owej  kompetencji 
nie można również posługiwać się wykładnią celowościową oraz rozsze-

30 Jak ma to miejsce np. w przypadku art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komu-
nalnej (Dz. U. z 2007 r.,  Nr 9, poz. 43 ze zm.).

31 W przypadku decyzji ustalającej opłatę planistyczną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, 
który jest spowodowany uchwaleniem (zmianą) miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go, wymóg ten jest spełniony, ponieważ plan stanowiący podstawę prawną tejże decyzji, zgodnie z art. 
14 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest aktem prawa miejscowego.

32 P. Dobosz, [w:] P. Chmielnicki, P. Dobosz, K. Bandarzewski, W. Kisiel, Komentarz do ustawy o samo-
rządzie gminy, Warszawa 2007, s. 393.

33 Rozporządzenie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.07.2007 r.  WNiK. IV.GM. 
0911-38/2007, OwSS z 2007 r. Nr 4, poz. 92.

34 D. Dąbek, Prawo miejscowe,  Warszawa 2007, s. 72. 
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rzającą35.  W interesującym nas  przypadku dopiero zastosowanie właśnie 
wykładni celowościowej i rozszerzającej mogłoby doprowadzić do przy-
znania, iż właściwym organem do uchwalania stawki renty planistycznej 
powinien być organ uchwałodawczy gminnego samorządu terytorialnego.

W doktrynie pojawiają się stanowiska, iż w omawianym zakresie rada 
gminy nie dość, że nie ma uprawnień do uchwalenia przepisów o charakte-
rze aktu prawa miejscowego, to w ogóle nie posiada kompetencji zezwala-
jącej jej na podejmowanie rozstrzygnięć w tej kwestii36. Rada gminy posia-
da bowiem kompetencje do ustalania omawianej stawki wyłącznie w dro-
dze przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Regu-
lacje ustawowe w tej kwestii nie przewidują możliwości wydawania roz-
strzygnięć przez radę w innej procedurze niż przewidziana dla przyjęcia 
miejscowego planu. Przepisy nakazujące odpowiednie stosowanie regulacji 
dotyczących renty planistycznej do decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu (art. 58 ust. 2 oraz art. 63 ust. 3 ustawy) nie odsyłają 
do przepisu, z którego wynika norma kompetencyjna upoważniająca radę 
do  ustalania  stawki  procentowej.  Brak  takiego  odesłania  skutkuje  tym, 
że uchwała rady gminy ustalającą stawkę opłaty planistycznej byłaby obar-
czona  wadą braku podstawy prawnej37.  Przeciwnicy  tej  koncepcji38 jako 
podstawę prawną podają art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gmin-
nym39. Artykuł ten głosi, że rada gminy posiada kompetencje do podejmo-
wania uchwał w sprawie podatków i opłat uregulowanych w innych usta-
wach. Trudno byłoby jednak przyznać, że na tej podstawie rada może roz-
strzygać o przedmiotowej stawce procentowej. Przede wszystkim przepis 
ten ma zbyt ogólny charakter,  by mógł stanowić samodzielnie podstawę 
prawną uchwały rady gminy. Ponadto z samego art. 18 ust. 2 ptk. 8 ustawy 
o samorządzie gminy wynika, że norma kompetencyjna zezwalająca gmi-

35 Wyrok TK  z dnia 04.11.1997 r. U 3/97, OTK z 1997 r. Nr 3- 4, poz. 40 oraz Wyrok NSA z dnia 

28.07.2005 r. FSK 2037/04, LEX Nr 173233.  
36 Między innymi:  B.  Dziadkiewicz,  Renta  planistyczna,  „Wspólnota”,  3/2005,  s.  51;  M. Szewczyk, 

op.cit., s. 9; Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 24.05.2006 r. II SA/Rz 763/05 NZS 2006/6/111.
37 Rozporządzenie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.07.2007 r.  WNiK. IV.GM. 

0911-38/2007, OwSS z 2007 r. Nr 4, poz. 92.
38 K. Gabrel, op.cit.,, s. 31-33.
39 Ustawa o samorządzie gminy z dnia 08.03. 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
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nie na podejmowanie konkretnych działań powinna wynikać z ustaw szcze-
gółowych. Gdyby jednak przyjąć, że przepis ten mógłby stanowić samo-
dzielną podstawę uchwały rady gminy, to należałoby się zastanowić, co do-
kładnie Ustawodawca rozumie pod pojęciem „podatki i opłaty określone 
w odrębnych ustawach”. Moim zdaniem, w zakresie pojęciowym tego sfor-
mułowania, renta planistyczna się nie mieści. Upoważnienia do wydawania 
omawianych rozstrzygnięć nie  można upatrywać tym bardziej  w art.  18 
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Powyższy przepis,  jak przyjmuje 
się w literaturze, jest bowiem klauzulą generalną zawierającą domniemanie 
właściwości rady gminy we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla in-
nych organów gminy40. Przepis ten znalazłby zastosowanie w sprawie do-
piero w momencie, gdyby okazało się, że nie można przypisać żadnemu 
z organów gminy właściwości w tej sprawie, a w tym miejscu stwierdzenie 
to mogłoby być, moim zdaniem, zbyt pochopne.

Konkluzją, jaka się nasuwa z powyższej części pracy, jest stwierdzenie, 
że  rada gminy nie  jest  organem kompetentnym do wydawania rozstrzy-
gnięć  w  sprawie  uchwalania  stawki  procentowej  opłaty  planistycznej 
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Należy zatem przeanalizować, czy opisywanej kompetencji nie posiada or-
gan wykonawczy gminy (wójt, burmistrz prezydent miasta). Argumentów 
przemawiających za takim stanowiskiem dostarcza wykładnia art. 15 ust. 2 
pkt 12 ustawy. Przepis ten zalicza ustalenie stawki procentowej opłaty do 
elementów obligatoryjnych uchwały rady gminy w sprawie przyjęcia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego. Lokacja tego przepisu 
jako obligatoryjnego elementu planu wskazuje na intencje Ustawodawcy, 
który ściśle wiąże ustalenie przeznaczenia terenu z określeniem stawki pro-
centowej  opłaty.  Podkreślić  należy,  że  zarówno o  przeznaczeniu  terenu, 
jak i  o  stawce decyduje  ten sam organ samorządu gminy  (rada  gminy). 
W sytuacji braku miejscowego planu organem właściwym do podejmowa-
nia rozstrzygnięć o przeznaczeniu danego terenu jest wójt (burmistrz, pre-
zydent miasta). Zasadne jest zatem stwierdzenie, że również ten organ jest 

40 Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 24.05. 2006 r. II SA/Rz 763/05 NZS 2006/6/111.
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władny decydować o przedmiotowej stawce41. Stanowisko to, mimo iż bu-
dzi wiele kontrowersji, jest jednak dość szeroko akceptowalne w doktrynie 
i orzecznictwie42. 

Sporną kwestią pozostaje forma, w jakiej wójt powinien wykonywać 
swoje kompetencje. W omawianym zakresie wykształciły się w tej materii 
trzy koncepcje: wójt powinien rozstrzygać o stawce w decyzji o warunkach 
zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego43; 
określenie stawki powinno mieć miejsce w decyzji o ustaleniu opłaty plani-
stycznej44;wójt powinien wydać odrębną decyzję ustalającą stawkę opłaty 
planistycznej dla określonego terenu45. 

Pierwszy z wyżej wymienionych „sposobów”, w jaki wójt powinien do-
konywać ustalenia przedmiotowej stawki, nie wydaje się być jednak prawi-
dłowy. Za tą opcją przemawia wprawdzie stwierdzenie, że decyzja zarówno 
o warunkach zabudowy, jak i  o ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu pu-
blicznego są w świetle art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym w pewnym sensie surogatem miejscowego planu zago-
spodarowania  przestrzennego46,  w  którym  to  lokuje  się  regulacje 
co do stawki procentowej.  Nie można jednak w tym kontekście pominąć 
normy prawnej,  która jest  zamieszczona w art.  54 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu  przestrzennym47.  Artykuł  ten  określa  enumeratywnie 
wszystkie elementy decyzji o warunkach zabudowy. Wśród wyżej wymie-
nionych elementów  nie ma elementu w postaci ustalania stawki procento-
wej opłaty planistycznej,  chociaż w obecnym stanie prawnym powyższa 
decyzja wydawana jest wyłącznie w przypadku braku planu miejscowego. 
Akceptacja stanowiska, w którym to właśnie w owej decyzji powinno się 

41 Rozporządzenie nadzorcze Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 17.07. 2007 r. WNiK. IV.GM. 
0911-38/2007, OwSS z 2007 r. Nr 4, poz. 92.

42 M. Szewczyk, op.cit., s. 9 i nast.; Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 24.05. 2006 r. II SA/Rz 763/05 
NZS 2006/6/111.

43 D. Bąbiak–Kowalska, Stawka renty planistycznej, „Wspólnota”, 21/2004, s. 57.
44 M. Szewczyk, op.cit., s. 8 i nast.
45 Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 24.05. 2006 r. II SA/Rz 763/05 NZS 2006/6/111.
46 T. Bąkowski,  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz,  Kraków 2004, 

s. 202. 
47 Przepis ten ma zastosowanie zarówno do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

jak i do decyzji o warunkach zabudowy (art. 64 ust.1 ustawy).
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znaleźć rozstrzygnięcie co do stawki procentowej opłaty planistycznej, wy-
magałoby  modyfikacji  treści  art.  54  cyt.  ustawy  poprzez  wprowadzenie 
do niego nowego elementu nie przewidzianego w nim przez Ustawodawcę. 
Tymczasem upoważnienie wymienionych wyżej organów (wójta, burmis-
trza albo prezydenta miasta) wynikające z tejże ustawy do odpowiedniego 
stosowania dotyczy jedynie przepisów art. 36 i art. 37 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Tak więc jedynie te przepisy mogą być 
odpowiednio stosowane, jeżeli decyzja o warunkach zabudowy wywołuje 
skutki,  o  jakich  mowa w art.  36  ustawy.  Powyższe  uwagi  przemawiają 
przeciwko akceptacji  stanowiska, że ustalenie stawki procentowej opłaty 
planistycznej ma nastąpić w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu48.

Zarówno stanowisko zakładające ustalenie stawki procentowej w decy-
zji ustalającej rentę planistyczną, jak i to, w którym wójt wydaje odrębną 
decyzję  ustalającą  omawianą  stawkę,  wydają  się  być  godne  akceptacji. 
Przesłanką pozwalającą zaaprobować dane stanowisko jest przede wszyst-
kim fakt, że w tym przypadku nie zachodzi konieczność modyfikacji in-
nych  przepisów  niż  te,  o  których  mowa  w  art.  58  ust.  2  oraz  art.  63 
ust. 3 ustawy. Poza tym konieczne odstępstwa od stosowania wprost art. 36 
i art. 37 ustawy jest w tych przypadkach najmniejsze.   

Zaakceptowanej  przeze  mnie  koncepcji  zarzuca  się  między  innymi, 
że potencjalny zbywca nie będzie miał możliwości wcześniejszego zapo-
znania się ze stawką procentową opłaty, a co za tym idzie uwzględnienia 
ewentualnej wysokości opłaty w swoim rachunku ekonomicznym (w sytu-
acji istnienia miejscowego planu właściciel lub użytkownik wieczysty nie-
ruchomości  posiada  taką  możliwość).  Kontrargumentem w tym miejscu 
może być przytoczenie normy z art. 36 ust. 4 zd. 3 ustawy, które wyznacza, 
że  maksymalny  poziom rzeczowej  opłaty  może  wynieść  do  30  procent 
wzrostu wartości nieruchomości.  Potencjalny zbywca powinien zatem li-
czyć się z możliwością zapłaty maksymalnej stawki opłaty planistycznej. 
Zarzut ten wydaje się poza tym zasadny jedynie co do ustalenia wysokości 
stawki procentowej opłaty przez wójta w decyzji ustalającej opłatę plani-

48 M. Szewczyk, op.cit., s. 9.
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styczną. W stosunku do koncepcji nakazującej wójtowi wydanie odrębnej 
decyzji ustalającej daną stawkę, uwaga ta wydaje się być nie uzasadniona. 

Kolejnym zarzutem w stosunku do zaaprobowanych przeze mnie kon-
cepcji jest zarzut pozostawienia wójtom zbyt dużej dowolności w kształto-
waniu wysokości danej stawki. Z łatwością można sobie bowiem wyobra-
zić sytuację, w której dla sąsiadujących ze sobą nieruchomości o podob-
nych warunkach fizycznych i przeznaczeniu, zostały ustalone dwie zupeł-
nie różne stawki renty planistycznej49. Należy jednak nadmienić, że organy 
przy podejmowaniu rozstrzygnięć w sprawie ustalenia stawki procentowej 
nie działają w sposób dowolny. W tym zakresie istotnie ograniczają je kon-
stytucyjne zasady równości wszystkich wobec prawa i równego traktowa-
nia wszystkich przez władze publiczne (art. 32 ust. 2 Konstytucji RP)50. 

4. Sposób ustalenia podstawy wymiaru renty planistycznej w sy-
tuacji wydania więcej niż jednej decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu 

Dotychczasowe rozważania zakładały istnienie dla danej nieruchomości 
tylko jednej decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji in-
westycji celu publicznego. Art. 63 ust. 1 ustawy przewiduje jednak możli-
wość wydania większej ilości takich decyzji w stosunku do jednej nieru-
chomości51. Decyzje te mogą zakładać odmienny od siebie sposób zagospo-
darowania terenu, co naturalnie ma odzwierciedlenie w zmianie wartości 
nieruchomości  spowodowanej  wydaniem tych decyzji.  W takiej  sytuacji 
powstaje pytanie, którą decyzję powinien wziąć pod uwagę organ gminy 
przy dokonywaniu wymiaru renty planistycznej. Wątpliwości w tym zakre-
sie nie rozstrzyga wprost żaden z przepisów ustawy o planowaniu i zago-

49 K. Gabrel, op.cit., s. 32.
50 M. Szewczyk, op.cit., s. 9-10.
51 Artykuł ten ma również zastosowanie do decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego. Możność za-

stosowania normy prawnej zamieszczonej w tym artykule w stosunku do przytoczonej decyzji wynika 
z identycznych założeń konstrukcyjnych obydwu decyzji oraz z brzmienia art. 65 ustawy, który zakła-

da, że należy stwierdzić wygaśnięcie decyzji zarówno o warunkach zabudowy, jak i o ustaleniu lokali-
zacji inwestycji celu publicznego, w przypadku, gdy inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budo-

wę albo jeśli dla danego terenu zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
zakładający inne przeznaczenie danej nieruchomości niż jest w wyżej omawianych decyzjach. Z. Nie-

wiadomski, K. Jaroszyński, A. Szmytt, Ł. Złakowski, op.cit., s. 512–513, 523. 
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spodarowaniu przestrzennym. Należy pamiętać jednak, że wartość nieru-
chomości to kategoria obiektywna oraz potencjalna. Wzrost owej wartości 
jest spowodowany potencjalną możliwością zagospodarowania danej nieru-
chomości przez wskazany w decyzji sposób. Zatem do ustalenia wymiaru 
renty  należy  wziąć  tę  spośród  wydanych  dla  tej  nieruchomości  decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która powoduje  naj-
większy wzrost jej wartości52. 

W doktrynie nie ma jednolitego stanowiska w stosunku do możliwości 
obciążenia opłatą planistyczną zbywcy, który nie był wcześniej wniosko-
dawcą decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wątpli-
wości  w  tym  zakresie  pojawiają  się  w  związku  z  brzmieniem  art.  63 
ust. 2 ustawy, który przewiduje, że omawiane decyzje nie naruszą prawa 
własności oraz uprawnień osób trzecich53. Zaprezentowany wyżej wniosek 
wydaje się być jednak zbyt daleko idący. Art. 63 ust. 1 in fine zakłada bo-
wiem, że niezależnie od podmiotu, który złożył wniosek o wydanie decyzji 
o warunkach zabudowy, odpis takowej decyzji doręcza się właścicielowi 
nieruchomości (użytkownikowi wieczystemu nieruchomości). Zbywca za-
tem miał możliwość zapoznania się z możliwym sposobem zagospodaro-
wania nieruchomości przewidzianym w wydanej decyzji oraz uwzględnie-
nia tegoż przeznaczenia terenu w procesie ustalania ceny jej zbycia. Wyda-
je się więc, że zawężanie możliwości obciążenia zbywcy opłatą planistycz-
ną  tylko  do  sytuacji,  w  której  był  on  wcześniej  wnioskodawcą  decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nie znajduje poparcia 
w przepisach prawa.

5. Konkluzje

Podsumowując  analizę  zagadnienia  powstania  renty  planistycznej 
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
przede wszystkim należy przyznać, że zagadnienie to jest skomplikowane 
i nastręcza wiele problemów interpretacyjnych. W efekcie przeprowadzo-
nego przeze mnie wywodu ustaliłem jednak, że renta planistyczna może 
powstać w wyniku wydania przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta jed-

52 M. Szewczyk, op.cit., s. 10.
53 K. Gabrel, op.cit., s. 33.
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nego z dwóch rodzajów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu. Wydanie takiej decyzji może skutkować wzrostem wartości da-
nej nieruchomości, czyli wypełnia przesłankę powstania renty planistycz-
nej zawartą w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.

Organem właściwym, zarówno do określenia stawki procentowej opłaty 
planistycznej, jak i do dokonania wymiaru renty na podstawie tejże stawki 
jest organ wykonawczy samorządu terytorialnego gminy. Ustalenie rzeczo-
wej stawki dopuszczalne jest w drodze wydania przez wójta odrębnej decy-
zji ustalającej przedmiotową stawkę bądź w decyzji o ustaleniu opłaty pla-
nistycznej. 

W przypadku, gdy do danej nieruchomości została wydana więcej niż 
jedna decyzja określająca sposób zagospodarowania terenu, jako podstawę 
do określenia zmiany przeznaczenia nieruchomości należy przyjąć tę decy-
zję, na skutek której wzrost wartości nieruchomości jest największy. Nie 
ma również  znaczenia,dla  możliwości  ustalenia  omawianej  opłaty  status 
podmiotu,  który  zwrócił  się  do  organu z  wnioskiem o  wydanie  decyzji 
o warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu.  Renta  planistyczna 
może również powstać w sytuacji, gdy z takim wnioskiem wystąpiła osoba 
trzecia.  

Streszczenie artykułu „Skutki finansowe wydania przez wójta 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”

Praca poświęcona jest  dopuszczalności  powstania  renty planistycznej 
w sytuacji  braku  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego. 
We wprowadzeniu został  opisany zakres pojęciowy terminu renta  plani-
styczna. Pojęcie to jest definiowane jako: jednorazowa opłata od wzrostu 
wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. W dalszej części wprowadzenia zostały 
omówione przesłanki powstania danej opłaty oraz podstawowe zagadnienia 
dotyczące tej instytucji. 

Druga część pracy opisuje możliwość powstania przedmiotowej opłaty 
w sytuacji  braku  miejscowego  planu.  Zgodnie  bowiem z  art.  58  ust.  2 
oraz art. 63 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
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regulacje dotyczące renty planistycznej mają zastosowanie do decyzji o lo-
kalizacji inwestycji celu publicznego oraz do decyzji o warunkach zabudo-
wy, jeśli wywołują skutek w postaci wzrostu wartości nieruchomości. Prze-
prowadzony w tej części wywód ma na celu potwierdzenie, że przesłanka 
wzrostu wartości nieruchomości może się ziścić poprzez wydanie jednego 
z dwóch rodzajów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania te-
renu. 

Trzecia  część  pracy  jest  poświęcona problematyce  sposobu ustalenia 
stawki procentowej opisywanej opłaty. W szczególności została omówiona 
kwestia przyznania kompetencji do jej ustalania oraz formy, w jakiej po-
winno do tego dojść. Za kompetentny w tej mierze został uznany organ wy-
konawczy gminnego samorządu terytorialnego. Ustalenie natomiast rzeczo-
wej stawki powinno mieć miejsce w odrębnej decyzji lub w decyzji ustala-
jącej opłatę planistyczną.

W części czwartej niniejszej pracy został omówiony casus, w którym 
dla danej nieruchomości wydano więcej niż jedną decyzję o warunkach za-
budowy i zagospodarowania terenu. Problematyczną kwestią w tym przy-
padku jest kwestia wyboru przez organ gminy jednej z owych decyzji jako 
podstawę do wymiaru danej renty. Zgodnie z przeprowadzoną w tej części 
pracy argumentacją, organ powinien wziąć pod uwagę tę decyzję o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu, w wyniku której wzrost warto-
ści nieruchomości był największy.

– 56 –



Katarzyna Krzysztofek

Katarzyna Krzysztofek

Konstytucja  apostolska  Universi  
Dominici  Gregis oraz  podstawowe 
założenia  konklawe  w  zarysie 
historycznym

1. Wprowadzenie

Ustalenie zasad wyboru następcy św. Piotra ewoluowało w ciągu wie-
ków. W czasach Konstantyniańskich Biskup Rzymu był wybierany w po-
wszechnej  i  tradycyjnej  procedurze,  dokonywanej  przez  duchowieństwo 
i lud. Już z roku 251 pochodzi zapis św. Cypriana, biskupa Kartaginy, opi-
sujący procedurę elekcji ówczesnego papieża; głosił on, iż: „Korneliusz zo-
stał biskupem z wyroku Boga i samego Chrystusa, przez świadectwo całe-
go  prawie  duchowieństwa  i  głos  przybyłego  ludu,  przez  zgromadzenie 
czcigodnych biskupów i dobrych ludzi”1.

Wybór przez clerus et populus nie gwarantował odseparowania się Ko-
ścioła od wpływów możnych świeckich. Stąd pojawiały się kolejne refor-
my, których punktem kulminacyjnym stał się dekret In Nomine Domini pa-
pieża Mikołaja II z 1059 r. Powierzał on wybór papieża nielicznym i wzbu-
dzającym szacunek członkom duchowieństwa rzymskiego – biskupom-kar-
dynałom jak ich nazywał dekret, a lud i kler uzyskali jedynie prawo akla-
macji wyboru.

Jednakże dokument ten nie przyniósł zamierzonego rezultatu. Jego re-
guły nie znalazły zastosowania podczas kolejnych papieskich elekcji. Już 
w czasie pierwszego sprawdzianu nowego prawa, wybranemu w roku 1061 
Aleksandrowi II przeciwstawiono kandydata popieranego przez rody szla-
checkie, który ogłosił się papieżem przyjąwszy imię Honoriusza II. Z cza-

1 R.P. McBrien,  Leksykon papieży. Pontyfikaty od Piotra Apostoła do Jana Pawła II,  Warszawa 2003, 

s. 281.
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sem zrozumiano, że jedynym sposobem położenia kresu sporom, jest stoso-
wanie dekretu In Nomine Domini.

Wyraz  „konklawe”,  wywodzący  się  z  łacińskiego  słowa  cum  clave, 
oznacza zamknięcie pod kluczem i wskazuje miejsce zgromadzenia kardy-
nałów, będąc równocześnie nazwą samego zgromadzenia. Pierwsze, zasad-
nicze elementy konklawe – klauzura oraz straż – pojawiły się w 1198 r. 
Wybrano wówczas Innocentego III używając, niestosowanych wcześniej, 
kart do głosowania.

Do miana twórców konklawe pretendują mieszkańcy Viterbo, jednego 
z miast włoskich. Wiąże się to z wydarzeniem, które miało miejsce w pała-
cu papieskim usytuowanym w owym mieście. Konklawe to trwało niemal 
trzy lata po śmierci Klemensa IV: od grudnia 1268 r. do września 1271 r. 
Elektorów było 17, ale pomimo tej niewielkiej liczby nie potrafili oni dojść 
do porozumienia i wymaganej większości dwóch trzecich głosów. Warto 
nadmienić, że większość ta po raz pierwszy pojawiła się w 1179 r., kiedy 
to decyzją papieża Aleksandra III wyrażoną w konstytucji Licet de vitanda 
ustanowił on taką większość jako wystarczającą dla kanonicznego wyboru 
Głowy Kościoła. W związku z przedłużającą się elekcją, podesta Viterbo 
w 1268 r. dla wymuszenia decyzji wyborczej nakazał zamknięcie kardyna-
łów, argumentując to nie tylko ponagleniem ich, ale także ochroną przed 
zewnętrznymi wpływami politycznymi. Biorąc pod uwagę dalszy brak kon-
sensusu ten sam podesta Viterbo podjął drastyczną decyzję o rozebraniu da-
chu pałacu, w którym przebywali kardynałowie, by ich pozbawić ochrony 
przed deszczem i skwarem. Równocześnie elektorzy otrzymywali jedynie 
chleb i wodę aż do czasu powołania papieża na Tron Piotrowy. W końcu 
wybór  padł  na  Tebaldo  Viscontiego,  który  nie  był  kapłanem  i  dopiero 
po święceniach, siedem miesięcy od dnia wyboru w 1272 r., przybrał imię 
Grzegorza X. Pomny doświadczeń podczas swej elekcji, w 1274 r. wydał 
konstytucję Ubi periculum, w której ustanowił ramy normatywne konklawe 
oraz  jego  regulamin.  Zarządził  w  owym  dokumencie,  że  jeżeli  papież 
umrze w miejscu, w którym znajduje się kuria, kardynałowie winni czekać 
na nieobecnych elektorów tylko przez dziesięć dni. Wszyscy mieszkać mie-
li  wspólnie,  zamknięci  za  murami  konklawe,  i  nikt  nie  był  uprawniony 
do kontaktowania się z elektorami podczas wyboru. Jeżeli w ciągu trzech 
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dni  nie desygnowano nowego papieża,  purpuraci  przez kolejne pięć dni 
mieli otrzymywać dwa jednodaniowe posiłki. Jeśli i to okazało się niesku-
teczne, miały być im podawane, aż do czasu owocnego wyboru, jedynie 
chleb, wino i woda2. Regulacja Grzegorza X odnosząca się do konklawe 
okazała się bardzo trwałą. Po dzień dzisiejszy zasadnicze elementy organi-
zacji zarówno okresu bezkrólewia na Tronie Piotrowym, jak i samego kon-
klawe pozostały w swych ramach, niezmienne.

2. Charakterystyka konstytucji  apostolskiej  Universi  Dominici  
Gregis

2.1. Wstęp

W  wieku  XX  akty  prawne  dotyczące  procedury  wyboru  następcy 
św. Piotra wydali  św. Pius X, Pius XI, Pius XII,  Jan XXIII i  Paweł VI. 
Również Jan Paweł II  nie uchylił  się przed tym zwyczajem i  22 lutego 
1996 r.  w uroczystość Katedry św.  Piotra ogłosił  konstytucję apostolską 
Universi Dominici Gregis o wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze Bisku-
pa Rzymskiego3. Należy zauważyć, że nie uczynił on tego w latach począt-
kowych swego pontyfikatu, ale w osiemnastym jego roku, trzynaście lat 
po reformie Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Konstytucja  Universi Dominici Gregis potwierdza wiele zasad ustano-
wionych dawniej, ale również wprowadza pewne zmiany, które mają bar-
dzo znaczący charakter. Ze względu na założenie niniejszego opracowania, 
którym jest ogólne wskazanie na rozwiązania przyjęte w konstytucji apo-
stolskiej  Universi Dominici Gregis,  przedstawione zostaną tylko najważ-
niejsze reformy wprowadzone przez Jana Pawła II aktem z 1996 r. Wydaje 
się, że najwłaściwszym będzie wskazanie zarówno postanowień, które po-
zostały niezmienne, jak i zmian dokonanych przez Jana Pawła II w organi-
zacji konklawe, w porządku, w jakim są one uregulowane w powyższym 
akcie.

2 C. Kramer von Reisswitz, Wybór papieży. Kardynałowie i konklawe, Warszawa 2003, s. 97-101.
3 Konstytucja apostolska Universi  Dominici  Gregis Ojca Świętego Jana Pawła II o wakacie Stolicy 

Apostolskiej i wyborze Biskupa Rzymskiego, „Acta Apostolicae Sedis”, 88(1996), s. 305-343; tłuma-
czenie polskie: Konstytucja apostolska Universi Dominici Gregis Ojca Świętego Jana Pawła II o wa-

kacie Stolicy Apostolskiej i wyborze Biskupa Rzymskiego, Poznań 2005.
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2.2. Reguły konklawe potwierdzone i zmienione aktem z 1996 r.

W konstytucji  Universi  Dominici  Gregis swe potwierdzenie  znajduje 
zasada, iż wyłącznie do papieża należy definiowanie sposobu wyznaczania 
osoby  swego  następcy.  Podobnie  zostało  w  niej  wyraźnie  zaznaczone, 
że uprawnionymi do dokonania ważnego wyboru papieża są kardynałowie 
i wyłącznie oni. Co więcej, Jan Paweł II przyjął i powtórzył za innowacyj-
nymi rozwiązaniami Pawła VI regułę, iż kolegium kardynałów elektorów 
może liczyć maksymalnie sto dwadzieścia osób, a z konklawe wyłączeni są 
starsi po ukończeniu osiemdziesiątego roku życia. Ponadto Universi Domi-
nici Gregis zakłada, że wybór Biskupa Rzymu winien zawsze odbywać się 
w Watykanie, w kaplicy Sykstyńskiej. Określenie stałego miejsca wyboru 
stało się konieczne w związku z faktem rozlicznych podróży papieskich. 
Wcześniejsza reguła przewidująca wybór nowej Głowy Kościoła w miej-
scu śmierci poprzednika rodziła niebezpieczeństwo, że konklawe mogłoby 
mieć miejsce w jakiejś odległej lub nieprzyjaznej krainie, choć konklawe 
odbywa się faktycznie w Rzymie nieprzerwanie od 1878 r.

W konstytucji z 1996 r. potwierdzony zostaje kolejno obowiązek zacho-
wania w tajemnicy wszystkiego, co w sposób bezpośredni lub pośredni do-
tyczy czynności związanych z wyborem. Konstytucja dostosowując prawo 
do wymagań współczesności postanawia, że od początku czynności wybor-
czych, aż do chwili, kiedy nastąpi wybór i zostanie publicznie ogłoszony, 
kardynałowie winni  powstrzymać się  od prowadzenia  korespondencji  li-
stownej, telefonicznej lub komunikowania się przy pomocy innych środ-
ków z osobami niezwiązanymi z wyborem. Purpuraci nie mogą otrzymy-
wać prasy, słuchać radia czy oglądać telewizji. Nie wolno im przesyłać ja-
kichkolwiek wiadomości poza Państwo Watykańskie. Stąd też zostają oni 
zobowiązani  wydać polecenia dotyczące spraw osobistych i  urzędowych 
przed rozpoczęciem konklawe.

Na barki Kardynała Kamerlinga i jego trzech asystentów złożono obo-
wiązek zabezpieczenia tajności konklawe poprzez upewnienie się z pomo-
cą dwóch zaufanych techników, że w pomieszczeniach związanych z czyn-
nościami  wyboru  nie  zostały  zainstalowane  urządzenia  nagrywające 
dźwięk czy obraz. W ogólnym zarysie stanowi to powtórzenie dyspozycji 
konstytucji apostolskiej Romano Pontifici eligendo Pawła VI z 1975 r.
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Zupełnym novum jest miejsce, w którym kardynałowie mieszkają pod-
czas konklawe. Dawniej były to prowizoryczne pomieszczenia w Pałacu 
Apostolskim, w pobliżu kaplicy Sykstyńskiej. Obecnie kwatery elektorów 
znajdują się w Domus Sanctae Marthae, wzniesionym przez Jana Pawła II, 
skąd na czas posiedzeń wyborczych elektorzy są przewożeni do kaplicy 
Sykstyńskiej przy pełnym poszanowaniu zasady klauzury.

Największą i najdonioślejszą zmianą jest zniesienie dwóch z trzech me-
tod głosowania. Konstytucja  Universi Dominici Gregis nie wspomina już 
o możliwości wyboru przez aklamację. Wedle owej metody jeden z kardy-
nałów zgłaszał kandydata, a pozostali wyborcy dochodzili do konsensusu, 
wyrażając jednogłośnie zgodę na wskazanego pretendenta, bez formalnego 
głosowania.  Ostatnim papieżem, który został  w ten sposób wybrany był 
Grzegorz XV w 1621 r. Również metoda kompromisu zakładająca powie-
rzenie  prawa  wyborczego  kilku  elektorom,  którzy  mieli  pomiędzy  sobą 
uzgodnić  nazwisko  kandydata,  przy  poszanowaniu  reguł  wskazanych 
im przez pozostałych kardynałów, w obecnie wiążącej konstytucji apostol-
skiej nie znalazła już zastosowania. Po raz ostatni procedura ta została za-
stosowana przy wyborze Grzegorza X w 1271 r., na zakończenie słynnego 
konklawe w Viterbo. Ta metoda prowadziła także do usunięcia osobistej 
odpowiedzialności  każdego  z  głosujących kardynałów,  co  nie  wpływało 
dobrze na decyzje wyborcze4. Jedyną możliwą procedurą wyboru pozostało 
głosowanie per scrutinium: tajne i indywidualne.

3. Szczegółowe omówienie konstytucji apostolskiej Universi Do-
minici Gregis

3.1. Ogólne założenia aktu

Przechodząc do całościowego omówienia konstytucji apostolskiej Uni-
versi  Dominici  Gregis należy  rozpocząć  od  analizy  jej  wstępu.  W nim 
Jan Paweł II zawarł przyczyny wydania owego aktu, a także podstawowe 
jego założenia.

Papież zaznaczył konieczność stworzenia norm jasnych, precyzyjnych 
i niebudzących wątpliwości, ze względu na wagę przedmiotu elekcji. Od-

4 A. M. Piazzoni, Historia wyboru papieży, Kraków 2004, s. 397.
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wołał się on do swoich poprzedników, którzy wydali dokumenty regulujące 
przebieg  elekcji  Głowy  Kościoła.  Podkreślił,  iż  dokonane  przez  niego 
zmiany mają jedynie na celu dostosowanie tych norm, do: „(...) zmienionej 
sytuacji, w jakiej żyje dzisiaj Kościół, a ponadto [biorąc pod uwagę] ko-
nieczność uwzględnienia generalnej rewizji prawa kanonicznego (...)”5. 

Co więcej, Jan Paweł II w Universi Dominici Gregis potwierdza kanon 
349 zd. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., który mówi, że: „Kardy-
nałowie Świętego Rzymskiego Kościoła tworzą szczególne Kolegium, któ-
remu przysługuje prawo wyboru Biskupa Rzymskiego, zgodnie z postano-
wieniami specjalnego prawa”6.  W uzasadnieniu wyboru kardynałów jako 
elektorów konstytucja przytacza fakt, iż papież jest Biskupem Rzymskim, 
a kardynałowie są reprezentantami duchowieństwa tego miasta. Po wtóre, 
w składzie Kolegium Kardynalskiego, zrzeszającego duchownych różnych 
kontynentów, wyraża się powszechność Kościoła.

Konstytucja  Universi Dominici Gregis stanowi, iż wakat Stolicy Apo-
stolskiej może nastąpić z jakiegokolwiek powodu lub okoliczności. Wtedy 
to mają zastosowanie normy owego aktu. Paragraf 77 aktu wyraźnie stano-
wi, iż: „(...) dyspozycje dotyczące wszystkiego, co poprzedza wybór Bisku-
pa Rzymskiego oraz jego przebiegu, muszą być w całości zachowane także 
w przypadku, gdyby wakat Stolicy Apostolskiej nastąpił przez rezygnację 
Papieża (...)”7. Możliwość taką przewiduje Kanon 332 §2 Kodeksu Prawa 
Kanonicznego.  Mówi  on,  że:  „Gdyby  się  zdarzyło,  że  Biskup  Rzymski 
zrzekłby się swego urzędu, to do ważności wymaga się, by zrzeczenie zo-
stało dokonane w sposób wolny i było odpowiednio ujawnione; nie wyma-
ga zaś niczyjego przyjęcia”8. Słowa te wskazują, że nie ma żadnej władzy 
ani  podmiotu,  który  byłby  uprawniony  do  odrzucenia  owej  rezygnacji. 
Z możliwości odejścia z urzędu chciał skorzystać papież Pius XII z powo-
du swych dolegliwości zdrowotnych, jednakże ostatecznie do tego nie do-
szło. W historii przypadki rezygnacji Głowy Kościoła z urzędu się zdarza-
ły; chociażby Benedykta IX w 1045 r., Celestyna V w 1294 r. czy Grzego-

5 Konstytucja apostolska Universi Dominci Gregis, op.cit., s. 3.
6 Kodeks Prawa Kanonicznego, Pallottinum 1984, s. 165.
7 Konstytucja apostolska Universi Dominici Gregis, op.cit., s. 41.
8 Kodeks Prawa Kanonicznego, op.cit., s. 157.
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rza XII w 1415 r. Najbardziej znanym zdarzeniem jest historia Celestyna V, 
który pojąwszy, że brak mu zdolności do przewodzenia Kościołowi, zwołał 
13 grudnia 1294 r. konsystorz. Odczytał na nim formułę abdykacyjną, zdjął 
szaty pontyfikalne i oddał insygnia, po czym wezwał kardynałów do nie-
zwłocznego wyboru nowego papieża. Owa formuła została przygotowana 
dla  niego  przez  kardynała  Caetaniego,  który  został  następcą  Celestyna, 
przybierając imię Bonifacego VIII9.

Wstęp Universi Dominici Gregis kończy się właśnie wzmianką o możli-
wości rezygnacji papieża z urzędu i tym samym otwiera drogę dalszym re-
gulacjom odnoszącym się już do samej sediswakancji10 i konklawe.

3.2.  Kolegium  Kardynałów  i  jego  władza  w  czasie  wakatu 
na Tronie Piotrowym

Pierwsza część Konstytucji  Universi Dominici Gregis nosi tytuł: „Wa-
kat Stolicy Apostolskiej”. W rozdziale pierwszym tej części określono, ja-
kie uprawnienia posiada Kolegium Kardynałów w czasie, gdy tron papieski 
pozostaje nieobsadzony.

I  tak,  zostaje  ono  pozbawione  wszelkiej  władzy  w  sprawach,  które 
za życia papieża należą do jego zakresu jurysdykcji. Równocześnie to wła-
śnie Kolegium Kardynałów jest powierzone zadanie zarządzania Kościo-
łem dla szybkiego załatwiania spraw zwyczajnych lub niecierpiących zwło-
ki w okresie wakatu. Owe grono nie może zmieniać ani poprawiać aktów 
wydanych  przez  Biskupów  Rzymskich,  co  odnosi  się  w  szczególności 
do regulacji tyczących się wyboru papieża. Co więcej Jan Paweł II podkre-
ślił z naciskiem, iż wszelki akt władzy podjęty przez Kolegium, a sprzeci-
wiający się powyższemu zakazowi jest nieważny i uznany za niebyły. Na-
tomiast  purpuraci  mogą  dokonywać  interpretacji  niejasnych  przepisów 
konstytucji regulującej przebieg elekcji, podejmując w tym względzie de-
cyzje większością głosów zgromadzonych kardynałów. Istotną treść zawie-
ra paragraf 23 Universi Dominici Gregis; stanowi on, iż: „(...) wszelka wła-

9 R.P. McBrien, op.cit., s. 296.
10 „Sediswakancja” – słowo pochodzące od łacińskiego wyrazu „sedisvacantia”, oznaczającego opróżnie-

nie stolicy papieskiej lub biskupiej; J. Sondel,  Słownik łacińsko–polski dla prawników i historyków, 

Kraków 2001, s. 869. 
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dza cywilna Papieża dotycząca zarządu Państwem Watykańskim spoczywa 
na Kolegium Kardynałów, które nie będzie mogło jednak wydawać dekre-
tów, chyba, że w przypadku naglącej potrzeby i tylko na czas wakatu Stoli-
cy Świętej. Takie dekrety będą ważne w przyszłości, tylko jeśli zostaną po-
twierdzone przez nowego Papieża”11. Na podstawie tych słów można wy-
wnioskować, że Jan Paweł II pozostawił kardynałom furtkę do stanowienia 
pewnych aktów prawnych w sytuacji tego wymagającej, ale równocześnie 
zastrzegł on ich tymczasowość.

Podczas wakatu tronu piotrowego odbywają się dwa rodzaje kongrega-
cji kardynałów: ogólne, w których uczestniczy całe Kolegium, przy czym 
purpuraci  powyżej  osiemdziesiątego  roku  życia  mogą  odmówić  udziału 
w nich,  oraz  partykularne,  które  załatwiają  bieżące  sprawy  Kościoła. 
W skład tych ostatnich wchodzą: kardynał Kamerling Świętego Kościoła 
Rzymskiego i  trzech kardynałów,  ze  stopnia  biskupiego,  prezbiterskiego 
i diakońskiego po jednym.  Zostają oni wylosowani, a ich urząd asystenta 
trwa trzy dni, po których na ten sam okres czasu zostają wybrani nowi kar-
dynałowie.  I  tak dzieje się aż do wyboru papieża.  Konstytucja  Universi  
Dominici Gregis określa strój kardynałów na ten okres; ma to być zwyczaj-
na, czarna oblamowana sutanna, czerwony pas, piuska, krzyż i pierścień.

Powracając do tematu kongregacji, owe kongregacje partykularne mają 
władzę decyzyjną jedynie w sprawach mniejszej wagi. Natomiast kwestie 
ważniejsze należą do kompetencji kongregacji ogólnych, które mają miej-
sce, jak wskazuje konstytucja, w Watykańskim Pałacu Apostolskim lub in-
nym miejscu  wybranym przez  kardynałów,  jeśli  wymaga  tego  sytuacja. 
Przewodniczy im Dziekan Kolegium lub – w okolicznościach nadzwyczaj-
nych – Subdziekan. W owym gremium decyzje zapadają wyłącznie w for-
mie pisemnej i  tajnie.  Papież wyraźnie postanowił  w tekście konstytucji 
apostolskiej, że na pierwszych kongregacjach ogólnych kardynałowie win-
ni  mieć  pozostawione  do studiowania  teksty  Universi  Dominici  Gregis. 
Wydaje się, iż ma to służyć głębszemu zrozumieniu poszczególnych czyn-
ności w czasie sediswakancji, a także pojęciu odpowiedzialności, jaka spo-
czywa na barkach elektorów. Kardynałowie zobowiązani są złożyć przysię-

11 Konstytucja apostolska Universi Dominici Gregis, op.cit., s. 18.
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gę w której podejmują się: „(...) ściśle i wiernie zachować wszystkie nor-
my, zawarte w Konstytucji apostolskiej Universi Dominici Gregis Papieża 
Jana  Pawła  II,  i  skrupulatnie  dochować  tajemnicy  (...)”12.  Konstytucja 
mówi, że tajemnica, jakiej zobowiązani są dochować kardynałowie, doty-
czy  wiadomości  uzyskanych  przez  nich  nie  tylko  na  samym konklawe, 
ale też na spotkaniach przed dokonaniem wyboru, w jego czasie i po nim. 
Ten wymóg odnosi się także do nieelektorów, uczestniczących w kongrega-
cjach ogólnych.

Specyficznym rodzajem kongregacji ogólnej są kongregacje przygoto-
wawcze,  odbywane  codziennie  od  dnia  wskazanego  przez  Kamerlinga, 
również w dniach pogrzebu zmarłego papieża. Należy na nich ustalić czas 
przeniesienia  ciała  papieża  do  Bazyliki  Watykańskiej  dla  umożliwienia 
wiernym złożenia czci zmarłemu oraz podjąć wszelkie decyzje odnośnie 
ceremonii  pogrzebowej.  Ponadto konieczne jest  przygotowanie pomiesz-
czeń Domu św. Marty i Kaplicy Sykstyńskiej na mające się tam odbyć uro-
czystości. Co więcej, kongregacje przygotowawcze desygnują dwóch du-
chownych, których obowiązkiem będzie przeprowadzenie dla kardynałów 
rozważań  przedstawiających  problematykę  obecnego  stanu  Kościoła, 
oraz winny one zapoznać się z pozostawionymi dla Kolegium przez papie-
ża materiałami. Kongregacje partykularne zostały zobligowane do anulo-
wania Pierścienia Rybaka i ołowianej pieczęci sygnującej Listy Apostolskie 
zmarłej Głowy Kościoła. Ponadto, podczas ich trwania zatwierdzone zosta-
ją  wydatki  przewidziane  na  okres  sediswakancji,  ustalone  zostają  dzień 
i godzina pierwszego głosowania, a poprzez losowanie zostają przydzielo-
ne elektorom pokoje.

3.3. Funkcjonowanie urzędów Stolicy Świętej w okresie sediswa-
kancji

Wiele uwagi konstytucja poświęca działaniu urzędów Stolicy Apostol-
skiej w szczególnym okresie sediswakancji. W ogólnym zarysie należy za-
uważyć, iż urzędy, które zapewniają Stolicy Świętej ciągłość funkcjonowa-
nia, nie tracą swej władzy. I tak Kardynał Wikariusz Generalny dla Diecezji 

12 Ibidem, s. 13.
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Rzymskiej, Kardynał Archidiakon Bazyliki Watykańskiej, Wikariusz Gene-
ralny Państwa Watykańskiego czy Sekretarz do Spraw relacji z Państwami 
pozostają  na swych stanowiskach.  Podobnie  Sekretarze  Dykasterii  Kurii 
Rzymskiej sprawują nadal swe funkcje. Same Dykasterie na czas wakatu 
Stolicy Świętej pozbawione są władzy w kwestiach, w których muszą kon-
sultować  się  z  papieżem.  Natomiast  decyzje  w  sprawach  zwyczajnych, 
mniejszej  wagi  pozostają  w  zakresie  ich  kompetencji,  zaś  ważniejsze 
nie cierpiące zwłoki mają  być powierzone właściwym, wedle aktu,  pod-
miotom.  Legaci Papiescy a także Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostol-
skiej i Trybunał Roty Rzymskiej oraz Penitencjarz Większy i Kamerling 
Kościoła Rzymskiego nie tracą urzędów w okresie wakatu na Tronie Pio-
trowym. Władza Kamerlinga aktualizuje się wraz z nastąpieniem sediswa-
kancji. W tym momencie zaczyna on pełnić najważniejszą rolę w Stolicy 
Świętej. W sytuacji, gdyby urząd ten wakował w chwili śmierci papieża, 
Kolegium zostaje zobligowane do wyboru na to stanowisko jednego z kar-
dynałów, w tajnym głosowaniu, większością głosów. W razie równości gło-
sów oddanych na więcej niż jednego kandydata, o elekcji na stanowisko 
Kamerlinga decydują święcenia wyższego stopnia, a następnie pierwszeń-
stwo czasu wyświęcenia. Kamerling przedstawia sprawy zwyczajne Kole-
gium Kardynałów w zastępstwie przedłożenia ich papieżowi. Do Kamerlin-
ga należy stwierdzenie śmierci papieża i sporządzenie aktu zgonu. Opie-
czętowuje on pracownię i pokój zmarłego i zawiadamia o zgonie Kardyna-
ła Wikariusza Rzymu, do którego z kolei należy smutny obowiązek przeka-
zania wiernym wiadomości o śmierci Głowy Kościoła. Ponadto Kardynał 
Kamerling na czas sediswakancji obejmuje w posiadanie Watykański Pałac 
Apostolski, Pałac na Lateranie i w Castel Gandolfo, co wynika z jego obo-
wiązku troski o doczesne dobra Stolicy Apostolskiej.

Natomiast  powiadomienie  o  zgonie  papieża  kardynałów  i  zwołanie 
ich na  konklawe  pozostaje  w  gestii  Dziekana  Kolegium  Kardynałów. 
To on także informuje o tym zdarzeniu Korpus Dyplomatyczny akredyto-
wany przy Stolicy Apostolskiej i najwyższe władze wybranych (w konsty-
tucji znajdujemy przymiotnik „odpowiednich”) państw.
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4. Pogrzeb papieża

W części pierwszej konstytucji, w rozdziale piątym zostały umieszczo-
ne  normy  odnoszące  się  do  obrzędu  pogrzebu  Biskupa  Rzymskiego. 
O owej ceremonii purpuraci decydują podczas kongregacji ogólnych. Win-
na ona wypaść pomiędzy czwartym a szóstym dniem po śmierci papieża. 
Przez dziewięć kolejnych dni od dnia śmierci odprawiane są nabożeństwa 
żałobne za spokój duszy zmarłego. To tak zwane novemdiales. Pochówek 
w Bazylice Watykańskiej wiąże się z obowiązkiem spisania przez Notariu-
sza Kapituły Bazyliki, względnie Kanonika Archiwistę,  stosownego aktu 
stwierdzającego autentyczność wydarzenia. Także delegat Kamerlinga i de-
legat Prefekta Domu Papieskiego sporządzają niezależnie od siebie doku-
menty potwierdzające złożenie do grobu.

W konstytucji przewidziano też sytuację śmierci papieża poza granica-
mi Rzymu. Wówczas decyzja o przeniesieniu ciała leży w gestii Kolegium 
Kardynałów.

Ciało  zmarłego  papieża  winno  być  poddane  zabalsamowaniu,  chyba 
że sprzeciwi się on temu wyraźnie. Tak stało się w przypadku Piusa X13. 
Universi Dominici Gregis zakazuje fotografowania ciała, a także nagrywa-
nia słów papieża przed śmiercią. Jedynie za zgodą Kamerlinga, dla celów 
dokumentacyjnych, można sfotografować ciało papieża, ale już w szatach 
pontyfikalnych.

Po pogrzebie pomieszczenia prywatnego apartamentu papieża nie mogą 
być zamieszkane. Na wykonawcy testamentu spoczywa obowiązek wypeł-
nienia zaleceń testatora co do rozporządzenia prywatnymi dobrami i pisma-
mi zmarłej Głowy Kościoła. Z tego co uczynił, wykonawca ma obowiązek 
zdać sprawę wyłącznie nowemu papieżowi.

5. Papiescy elektorzy

Przechodząc do omówienia części drugiej konstytucji apostolskiej Uni-
versi Dominici Gregis zatytułowanej: „Wybór Biskupa Rzymu”, należy za-
znaczyć, że ten właśnie fragment aktu odnosi się bezpośrednio do samego 
procesu wyboru. Jednakże jest on poprzedzony szeregiem uregulowań do-

13 J.P. Pham, Następcy Świętego Piotra; kulisy śmierci i wyborów papieży, Poznań 2005, s. 43.

– 67 –



Internetowy Przegląd Prawniczy   1/2008

tyczących miejsca elekcji, tajemnicy wyborczej czy też czynności poprze-
dzających przystąpienie do głosowania. Na wstępie tej części wyrażona zo-
stała zasada, o której była już mowa, iż prawo wyboru mają kardynałowie 
do osiemdziesiątego roku życia,  w liczbie  maksymalnie  stu  dwudziestu. 
Jan Paweł II wyraźnie zastrzegł, że wyboru dokonują wyłącznie kardynało-
wie. Ani Sobór Powszechny, ani Synod Biskupów nie mogą rościć sobie 
do tego prawa, nawet gdyby wakat Stolicy Apostolskiej nastąpił  podczas 
ich trwania. Gdyby jednak uzurpowały sobie one takowe prawo, Universi  
Dominici Gregis stanowi o ich działaniach jako niebyłych i nieważnych. 
Jest  to  odzwierciedlenie  kanonu 347 §2 Kodeksu  Prawa Kanonicznego, 
zgodnie z którym: „W przypadku wakansu Stolicy Apostolskiej po zwoła-
niu Synodu albo w czasie jego trwania, na mocy samego prawa następuje 
zawieszenie  zebrania Synodu, jak również powierzonych jego członkom 
zadań, dopóki nowy Papież nie zadecyduje o rozwiązaniu lub kontynuowa-
niu zebrania”14. To samo stanowi kanon 340 w odniesieniu do Soboru Po-
wszechnego.

Żaden elektor nie może zostać wykluczony z czynnego lub biernego 
wyboru z jakiegokolwiek powodu. Jedynie purpuraci kanonicznie usunięci 
lub ci, którzy zrezygnowali z tej godności za zgodą papieża, nie mają pra-
wa uczestniczenia w elekcji.

Kolejna reguła dotycząca elektorów odnosi się do czasu oczekiwania na 
kardynałów nieobecnych. Universi Dominici Gregis ustala ten czas na mi-
nimum piętnaście pełnych dni, a maksymalnie na dni dwadzieścia. Zasada 
ta  ulegała  w  przeciągu  wieków  zmianom.    Grzegorz  X  uregulował 
ten okres na dni dziesięć. Tak było do 1922 r. Jednak pomimo znacznego 
rozwoju komunikacji, nie wszyscy uprawnieni mogli na czas przybyć na 
elekcję. Dlatego też Pius XI, w odpowiedzi na skargi amerykańskich kardy-
nałów, w swym motu proprio Cum proxime z 1922 r. wydłużył ten okres 
do piętnastu  dni.  Kolejno  Paweł  VI  w  konstytucji  apostolskiej  Romano 
Pontifici  eligendo z  1975 r.  określił  czas  oczekiwania  na piętnaście  dni 

14 Kodeks Prawa Kanonicznego, op.cit., s. 163.
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z możliwością przedłużenia tego okresu do dwudziestu dni decyzją Kole-
gium Kardynałów.  Za nim regułę tę powtórzył Jan Paweł II15. 

Purpuraci przybyli z opóźnieniem muszą zostać dopuszczeni do wybo-
ru. Natomiast ci, którzy odmówili przyjazdu z innej przyczyny niż choroba, 
są pozbawieni prawa uczestnictwa w głosowaniu. Jednakże choroba zaist-
niała w trakcie konklawe i potwierdzona przysięgą lekarzy oraz większo-
ścią głosów elektorskich umożliwia czasowe opuszczenie Watykanu i po-
nowny powrót i udział w głosowaniu.

6. Obsługa konklawe

W rozdziale drugim części drugiej konstytucji określono miejsce wybo-
ru papieża i osoby tam dopuszczone. Ze względu na omówienie tego za-
gadnienia we wstępie pracy, w tym miejscu wypada jedynie uzupełnić bra-
kujące szczegóły odnośnie tego tematu. I tak, papież Jan Paweł II ustalił, 
że powody zdrowotne mogą być podstawą, aby któryś z kardynałów przy-
był na konklawe z osobą pielęgniarza. W konstytucji  Universi Dominici  
Gregis wymieniono  też  osoby  pozostające  do  dyspozycji  kardynałów, 
a mianowicie:  Sekretarza  Kolegium Kardynalskiego,  Mistrza  Papieskich 
Ceremonii Liturgicznych z dwoma Ceremoniarzami i dwoma zakonnikami, 
duchownego wybranego do pomocy przez Kardynała Dziekana, a także kil-
ku zakonników-spowiedników posługujących się różnymi językami, dwóch 
lekarzy oraz osoby przygotowujące posiłki i robiące porządki. Przed ostat-
nimi  zmianami  żywność,  leki  i  inne  produkty  przekazywano  elektorom 
uczestniczącym w konklawe przy użyciu roty. Było to urządzenie wynale-
zione  przez  mistrza  ceremonii,  Parisa  de  Grassis,  dla  potrzeb  elekcji 
w 1503 r. Służyć miało ono zapobieżeniu kontaktom kardynałów z ludźmi 
z zewnątrz. Rota zbudowana była z pionowej, drewnianej płyty umieszczo-
nej na obrotowej platformie, wewnątrz cylindra otwartego z dwóch stron. 
Wylot z jednej strony prowadził na teren konklawe, a z drugiej poza jego 
mury.  Wymiana  przedmiotów następowała  poprzez  obracanie  platformy. 
Zasadniczą funkcją  roty  było dostarczanie  kardynałom pożywienia.  Jed-

15 J.P. Pham, op.cit., s. 91-92.  
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nakże wraz z pojawieniem się w 1978 r. w murach konklawe kuchni wraz 
z kucharzami rota utraciła swą funkcjonalność16.

Każdy  członek  obsługi  przed  rozpoczęciem  konklawe  musi  złożyć 
przysięgę przed Kamerlingiem lub innym wyznaczonym przez niego kar-
dynałem, w obecności dwóch Ceremoniarzy, że dochowa tajemnicy wobec 
kogokolwiek spoza Kolegium Kardynałów odnośnie wszystkiego, o czym 
dowiedział się w czasie konklawe. Od tego zobowiązania może go zwolnić 
jedynie wybrany papież lub jego następcy. Ponadto rota przysięgi zakazuje 
pod groźbą sankcji korzystania z jakichkolwiek urządzeń audiowizualnych 
na terenie konklawe.

7. Przebieg elekcji papieża

7.1. Czynności wstępne

Konstytucja Jana Pawła II  szczegółowo normuje procedury związane 
z głosowaniem. Pomiędzy piętnastym a dwudziestym dniem od śmierci pa-
pieża elektorzy zbierają się w Bazylice św. Piotra w Watykanie, by uczest-
niczyć we mszy św. pro eligendo Papa. Z Kaplicy Paulińskiej Pałacu Apo-
stolskiego,  po  południu,  procesją  przechodzą  do  Kaplicy  Sykstyńskiej, 
śpiewając Veni Creator – wezwanie o pomoc do Ducha Św. Po przybyciu 
do Kaplicy Sykstyńskiej składają oni przysięgę. Te przysięgę składają już 
tylko sami elektorzy, czyli purpuraci poniżej osiemdziesiątego roku życia. 
Formułę  owej  przysięgi  czyta  na  głos  Kardynał  Dziekan  lub  kardynał 
pierwszy w porządku pierwszeństwa. Zobowiązuje ona kardynałów do za-
chowania w tajemnicy wszelkich informacji  związanych z głosowaniem, 
a także  zabrania  udzielenia  jakiegokolwiek  poparcia  władzy  świeckiej 
uzurpującej  sobie prawo wpływania na wynik konklawe.  Kolejno każdy 
z elektorów  podchodzi  i  wypowiada  słowa  przyrzeczenia  kładąc  rękę 
na Ewangelii. W momencie złożenia przysięgi przez ostatniego zobowiąza-
nego, Mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych wydaje polecenie Extra 
omnes i  wówczas osoby nie biorące udziału w konklawe muszą opuścić 
Kaplicę Sykstyńską. Prócz elektorów pozostają w niej Mistrz Ceremonii 
i wybrany duchowny w celu przeprowadzenia rozważania przypominające-

16 Ibidem, s. 95.
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go elektorom o ciążącej na nich odpowiedzialności za wybór nowego pa-
pieża.  Po owym wystąpieniu duchowny ten wraz z Mistrzem Ceremonii 
opuszczają  konklawe.  Następnie  Kardynał  Dziekan  pyta  zebranych, 
czy można już rozpocząć czynności związane z wyborem. Po zamknięciu 
drzwi za ostatnimi osobami spoza tych dopuszczonych do udziału w wybo-
rze, formalnie rozpoczyna się konklawe. Książęta Kościoła zasiadają w Ka-
plicy Sykstyńskiej i zaczyna się głosowanie.

7.2. Wytyczne dla wyborców

W konstytucji apostolskiej  Universi Dominici Gregis figurują również 
normy odnoszące się do zachowań purpuratów w czasie papieskiej elekcji, 
które uznane są za niegodne i które narażają elektorów na sankcje karne. 
W tej części aktu kilkakrotnie pojawia się kara ekskomuniki. Po pierwsze, 
Jan Paweł  II  powtarzając za wcześniejszymi rozwiązaniami,  postanowił, 
że w  wypadku  wyboru  Biskupa  Rzymu,  podczas  którego  dopuszczono 
by się symonii, elekcja pozostaje ważna. Jednakże takie zachowanie zosta-
ło zagrożone karą ekskomuniki, która dotyczy zarówno osób winnych prze-
stępstwa symonii, jak i tych, którzy: „[przyjmą] pod jakimkolwiek pretek-
stem,  od  jakiejkolwiek  władzy  cywilnej  zadania  zgłoszenia  veta  lub 
tak zwanej ekskluzywy (...)”17. Podobnie jak w przypadku symonii, naru-
szenie przez kardynałów elektorów zakazu uzgodnień, obietnic, nie powo-
duje braku skuteczności wyboru, ale grozi ekskomuniką. Ponadto zostaje 
również zabronione purpuratom pertraktowanie czy też obiecywanie głosu 
za życia papieża bez jego konsultacji. Podobnie, obietnice złożone na wy-
padek zostania wybranym konstytucja uznała za nieobligujące.

Trzeba też wspomnieć o pewnych wytycznych na temat samego wybo-
ru, które Jan Paweł II pozostawił w konstytucji Universi Dominici Gregis. 
Przestrzegają one, aby kardynałowie przy wyborze papieża nie kierowali 
się ani sympatią, ani niechęcią, nie ulegali osobistym względom lub powią-
zaniom, presji osób, sugestiom środków przekazu, przemocy czy też lęku. 
Elektorzy winni kierować się wyłącznie dobrem Kościoła. W intencji ich 
słusznego wyboru mają odbywać się  we wszystkich ważniejszych miej-

17 Konstytucja apostolska Universi Dominici Gregis, op.cit., s. 42.
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scach – jak mówi konstytucja – „pokorne i gorliwe modlitwy do Pana” 18. 
Natomiast  wybranego elekta  konstytucja  napomina,  aby nie  obawiał  się 
ciężaru urzędu, gdyż wybrany wolą Bożą uzyska wsparcie w jego pełnie-
niu.

7.3. Głosowanie

Rozdział piąty części drugiej Universi Dominici Gregis bardzo dokład-
nie opisuje samą procedurę wyboru, która nosi nazwę per scrutinium – czy-
li głosowanie. O czym była już mowa, metody per acclamationem seu in-
spirationem i per compromissum zostały zniesione.

W związku z tym jedynym dopuszczalnym sposobem wyboru jest gło-
sowanie, które dla ważnego wyboru Biskupa Rzymskiego wymaga więk-
szości  dwóch  trzecich  głosów  w  stosunku  do  ogólnej  liczby  obecnych 
i uczestniczących elektorów. Przewidziano również ewentualność, gdy licz-
ba głosujących nie jest podzielna przez trzy. Wówczas wymagany jest je-
den głos ponad ustawowe dwie trzecie. W pierwszy dzień konklawe ma 
miejsce tylko jedno głosowanie,  natomiast  w kolejne dni  dwa,  zarówno 
rano, jak i po południu. 

Przystępując do omówienia procesu wyboru, należy na wstępie zazna-
czyć, że składa się on z trzech etapów. Pierwszy z nich nazywa się  prae-
scrutinium. Wtedy to każdy elektor otrzymuje dwie lub trzy karty do głoso-
wania.  Są  to  prostokąty  z  wypisanymi  w górnej  części  słowami:  Eligo 
in Summum Pontificem. Pod spodem pozostawione jest miejsce na nazwi-
sko kandydata.  Kardynałowie zostali  zobowiązani  do wpisania nazwiska 
wyraźnie, ale zmienionym, nierozpoznawalnym charakterem pisma. Kształt 
karty umożliwia jej zgięcie w pół, a w związku z tym zapewnia tajność wy-
boru. Po rozdaniu kart następuje wylosowanie purpuratów odpowiedzial-
nych za obsługę konklawe – trzech Skrutatorów – liczących oddane głosy, 
trzech Rewizorów – kontrolujących pracę Skrutatorów, i trzech Infirmarii, 
których zadaniem jest odebranie głosów od obłożnie chorych kardynałów, 
nie mogących osobiście uczestniczyć w głosowaniu. Podczas głosowania 
Kaplicę  Sykstyńską  opuszczają  Sekretarz  Kolegium,  Mistrz  Ceremonii 

18 Ibidem, s. 44.
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oraz Ceremoniarze. Pierwsza faza kończy się wraz z wypisaniem na karcie 
do głosowania nazwiska kandydata.

Kolejno druga faza – scrutinium – to już etap właściwego oddania gło-
su.  Po wypełnieniu  karty  i  złożeniu  jej  na  pół  kardynałowie,  trzymając 
ją w górze, aby była widoczna, podchodzą do ołtarza w Kaplicy Sykstyń-
skiej, przed którym stoi urna. Każdy z elektorów klęka przed ołtarzem, mo-
dli się, po czym wstaje i wypowiadając słowa: „Powołuję na świadka Chry-
stusa Pana, który mnie osądzi, że mój głos jest dany na tego, który – we-
dług woli Bożej – powinien być, moim zdaniem, wybrany”19, kładzie kartę 
na okrągłej tacy przykrywającej urnę i z niej zsuwa ją do otworu w urnie 
i powraca na miejsce. Ci purpuraci, którzy choć obecni w Kaplicy, są na-
zbyt  chorzy,  by  podejść  do  ołtarza,  owe słowa wypowiadają  pozostając 
na zajmowanym miejscu, a kartę wręczają ostatniemu ze Skrutatorów, któ-
ry umieszcza ją w urnie. Jeżeli natomiast choroba nie pozwala części elek-
torów opuścić Domu Św. Marty, wówczas to udają się do nich Infirmarii. 
Powierzona im jest kaseta, która po uprzednim upewnieniu się, że jest pu-
sta, zostaje zamknięta na klucz, który następnie umieszczony jest na ołta-
rzu. Każdy z pozostających w Domus Sanctae Marthae kardynałów oddaje 
głos w sposób tajny, złożywszy kartę na pół i wypowiedziawszy formułę 
przysięgi, wsuwa ją do kasety. Jeśli się zdarzy, że z powodu choroby któryś 
z elektorów nie jest w stanie pisać, jeden z Infirmarii lub wskazany przez 
chorego  kardynał  elektor  po  złożeniu  przysięgi  dokona  tej  czynności 
za niego. Po wykonaniu swego zadania Infirmarii przynoszą kasetę do Ka-
plicy Sykstyńskiej, gdzie Skrutatorzy są obowiązani sprawdzić, czy liczba 
kart odpowiada liczbie chorych purpuratów, a następnie wrzucić ich karty 
do urny po oddaniu głosu przez ostatniego z wyborców. Sami  Infirmarii 
głosują bezpośrednio po najstarszym kardynale, by później, nie przedłuża-
jąc konklawe, odebrać głosy od chorych.

Gdy ostatnia karta zostanie wrzucona do urny, pierwszy Skrutator po-
trząsa nią kilkakrotnie, po czym ostatni z wybranych Skrutatorów zaczyna 
wyjmować karty i liczyć je, pokazując wszystkim obecnym i odkładając 
do pustego naczynia. Liczba kart musi odpowiadać liczbie elektorów. Gdy-

19 Ibidem, s. 36.
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by zdarzyło się inaczej,  wówczas wszystkie  karty  muszą zostać spalone 
i głosowanie należy ponowić.

Procedura liczenia głosów wygląda w ten sposób, że pierwszy Skrutator 
odgina karty, zapoznaje się z ich treścią w milczeniu i przekazuje kolejne-
mu ze Skrutatorów, który czyni to samo. Trzeci natomiast odczytuje głośno 
nazwiska z kart, umożliwiając elektorom zapisanie ich na przygotowanych 
w tym celu arkuszach papieru. Ponadto sam Skrutator również odnotowuje 
przeczytane nazwiska, po czym przebija igłą każdą kartę w miejscu, gdzie 
znajduje się słowo  Eligo i  nawleka je na nitkę, której  końce są ze sobą 
związane w celu zabezpieczenia kart.

Universi  Dominici Gregis na wypadek sytuacji,  w której Skrutatorzy 
znaleźliby dwie karty wskazujące na ich wypełnienie przez tę samą osobę, 
przewiduje dwa wyjścia. Jeżeli na obu znajduje się to samo nazwisko – li-
czy się je jako jeden głos. Gdyby zawierały różne nazwiska – oba głosy 
są nieważne. Ale żaden z owych przypadków nie powoduje nieważności 
głosowania.

Po nawleczeniu wszystkich kart, zostają one położone na skraju stołu. 
Tym kończy się druga faza wyboru.

Przechodząc do omówienia trzeciej i ostatniej fazy głosowania zwanej 
post-scrutinium, należy zauważyć, że składa się ona z trzech etapów: licze-
nia głosów, ich kontroli i spalenia kart. Skrutatorzy muszą zsumować głosy 
oddane  na  poszczególnych  kandydatów.  W  sytuacji,  w  której  żaden 
nie otrzyma dwóch trzecich głosów, oznacza to, iż Głowa Kościoła nie zo-
stała wybrana. Kolejno Rewizorzy sprawdzają zarówno karty, jak i wyniki 
głosowania, by upewnić się, że wszystko się zgadza. Zaraz po kontroli kar-
ty zostają spalone przez Skrutatorów, Sekretarza Kolegium i Ceremoniarzy 
wezwanych przez najmłodszego kardynała diakona. Wraz z kartami muszą 
zostać spalone wszystkie notatki elektorów dotyczące wyników poszcze-
gólnych głosowań. 

Jeśli nie zdołano w pierwszym głosowaniu dokonać wyboru, wówczas 
karty zostają spalone razem z kartami z drugiego głosowania. Zapobiega to 
wydostaniu się informacji o przebiegu konklawe poza jego mury. Właśnie 
ze spalenia kart do głosowania w żelaznym piecyku, specjalnie instalowa-
nym na czas konklawe w jego pomieszczeniach, powstaje charakterystycz-
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ny znak konklawe – dym. Kolor dymu jest informacją dla wiernych o po-
wodzeniu danego głosowania lub też o jego bezowocności.  I  tak czarny 
dym otrzymywany przez spalanie kart z mokrą słomą świadczy o braku de-
cyzji wyborczej, zaś biały – po dokonaniu wyboru – uzyskuje się dodając 
suchą słomę.  Obecnie  z pewnością  jest  to jeszcze wspomagane poprzez 
środki chemiczne. Ma to zapobiec powtórzeniu się sytuacji z 1958 r. Wów-
czas to, pomimo starań kardynała odpowiedzialnego za spalanie kart, za-
miast czarnego dymu wciąż pojawiał się dym biały. W związku z tym zde-
cydowano  się  wysłać  asystenta  marszałka  konklawe  po  petardy  dające 
czarny dym, które dostarczył on za pomocą wspomnianej już roty na teren 
konklawe. Zanim wybrano Jana XXIII, kardynał palący karty każdorazowo 
odpalał petardę i wrzucał ją do pieca razem z dokumentami20.

W  razie  niedokonania  wyboru  w  pierwszym  głosowaniu,  elektorzy 
przystępują  do kolejnego.  Codziennie  mają  miejsce po dwa głosowania, 
rano i po południu, a jedynie w dzień wejścia na konklawe odbywa się tyl-
ko  jedno,  w razie  rozpoczęcia  konklawe  w godzinach  popołudniowych. 
Drugie głosowanie wymaga ponowienia całej procedury za wyjątkiem po-
woływania nowych Skrutatorów, Rewizorów i Infirmarii. I tak wedle usta-
lonego rytuału każdego dnia elektorzy przystępują do wyborów. 

Jeśli głosowanie po trzech dniach nie przyniosłoby rezultatu, wówczas 
następuje jeden dzień przerwy na modlitwę i wysłuchanie medytacji prze-
prowadzonej  przez  pierwszego kardynała  diakona.  I  kolejno po siedmiu 
głosowaniach i dalszym braku decyzji odbywa się druga przerwa i medyta-
cja kardynała prezbitera. A po następnych siedmiu bezowocnych głosowa-
niach trzecia przerwa i rozważania kardynała biskupa. Po owych trzech se-
riach, jeśli elektorzy nadal nie osiągną konsensusu co do osoby papieża, na-
stępuje kolejne siedem głosowań. Jeśli do tego momentu papież nie zosta-
nie wybrany, wówczas, by zapobiec patowej sytuacji, Jan Paweł II zarzą-
dził, iż Kamerling miał odebrać od purpuratów opinie, co robić w tej sytu-
acji.  Purpuraci,  absolutną  większością  głosów mogli  zaaprobować jedną 
z dwóch metod wskazanych w akcie;  albo wybór  absolutną większością 
głosów,  albo  głosowanie  na  dwóch kandydatów,  którzy  w bezpośrednio 

20 J. P. Pham, op.cit., s. 100-101.
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wcześniejszym głosowaniu uzyskali  największą ilość głosów. Wybór po-
między nimi również winien był opierać się o większość absolutną. Jednak-
że to rozwiązanie budziło szereg wątpliwości. Wiązały się one z możliwo-
ścią wystąpienia sytuacji, w której wybrany papież nie cieszyłby się popar-
ciem znaczącej  większości purpuratów, a mogłaby zostać przeforsowana 
kandydatura osoby, na którą swój głos oddałaby zaledwie większość abso-
lutna elektorów. 

Stąd też obecny papież Benedykt XVI na mocy swego  motu proprio 
De aliquibus  mutationibus  in  normis  de  electione  Romani  Pontificis 
z 11 czerwca 2007 r.21 unieważnił postanowienie Universi Dominici Gregis 
odnośnie możliwości przejścia na inną niż dwie trzecie większość przy wy-
borze papieża. Według słów wspomnianego motu proprio, jeżeli po ostat-
niej turze siedmiu głosowań nie dojdzie do wyboru Biskupa Rzymskiego, 
należy przeznaczyć jeden dzień przerwy na modlitwę. Po owej przerwie 
należy przystąpić ponownie do głosowania, ale tylko na dwóch kandyda-
tów,  którzy  w  poprzednim głosowaniu  uzyskali  większą  liczbę  głosów. 
Z tym, że również i w tym wypadku do kanonicznego wyboru papieża ko-
nieczne jest uzyskanie przez jednego z owych purpuratów większości kwa-
lifikowanej dwóch trzecich głosów. Jednakże dwaj kardynałowie posiada-
jący według aktu bierne prawo wyborcze zostali pozbawieni czynnego pra-
wa głosu.

W ten sposób zostaje zachowana kwalifikowana większość elektorskich 
głosów przez całe konklawe, aż do owocnego wyboru. 

Po dokonaniu elekcji na Tron Piotrowy Kardynał Kamerling jest zobli-
gowany do spisania sprawozdania z wyboru, w którym znaleźć się muszą 
wyniki każdej sesji. Jest to jedyny dokument, który pozostawia ślad po od-
bytym konklawe.  Ów  akt  zostaje  przekazany  papieżowi  i  umieszczony 
w archiwum, a na jego otwarcie zgodę może wydać jedynie Głowa Kościo-
ła.

21 Litterae Apostolicae Motu Proprio datae de aliquibus mutationibus in normis de electione Romani  

Pontificis, „L’Osservatore Romano”, 27 VI 2007; dostępne także w wersji elektronicznej:  www.vati-
can.va/holy_father/bendict_xvi/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20070611_de-ele-

ctione_lt.html, 8.04.2008.
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7.4. Zakończenie konklawe  

Po dokonaniu wyboru ostatni kardynał diakon wzywa do Kaplicy Syk-
styńskiej Sekretarza Kolegium i Mistrza Papieskich Ceremonii Liturgicz-
nych. Dziekan Kolegium Kardynalskiego lub pierwszy kardynał w porząd-
ku starszeństwa podchodzi do elekta i w imieniu Kolegium elektorskiego 
prosi go, aby przyjął wybór, zwracając się słowami: Acceptasne electionem 
de te canonice factam in Summum Pontificem? („Czy przyjmujesz kano-
niczny wybór na najwyższego biskupa?”). Po uzyskaniu zgody pyta: „Quo-
modo vis vocari?” („Jakim imieniem mamy Cię nazywać?”) Mistrz Cere-
monii  działając jako notariusz w obecności  przywołanych Ceremoniarzy 
spisuje dokument poświadczający zgodę i wybór imienia. Zwyczaj przyję-
cia imienia innego niż to otrzymane na chrzcie sięga już czasów św. Piotra. 
Pierwszym papieżem, który zdecydował się na zmianę imienia po wyborze 
na Stolicę Świętą, był Jan II (533 – 535). Faktycznie nazywał się on Mer-
kury, ale uznał, że nieodpowiednim imieniem dla Głowy Kościoła jest imię 
pogańskiego bóstwa. Potem już tylko Hadrian VI (1522 – 1523) i Marceli 
II (1555) zasiadając na Tronie Piotrowym pozostali przy swych imionach22.

Po przyjęciu wyboru elekt, który otrzymał już święcenia biskupie, staje 
się  natychmiast  Biskupem Rzymskim.  Nabywa:  „(...)  pełną  i  najwyższą 
władzę w Kościele powszechnym i może ją wykonywać”23. Jeśli zaś osoba 
wybrana na papieża nie jest biskupem, to Dziekan Kolegium konsekruje go 
na biskupa.  Kodeks  Prawa Kanonicznego z  1983 r.  rozwiewa,  powstałą 
na gruncie kodeksu wcześniejszego z 1917 r., wątpliwość, kiedy osoba wy-
brana,  ale  nie  będąca  biskupem,  staje  się  Głową  Kościoła.  Kanon  332 
§1 głosi,  że:  „Pełną  i  najwyższą  władzę  w  Kościele  otrzymuje  Biskup 
Rzymski przez zgodny z prawem i zaakceptowany przez niego wybór wraz 
z konsekracją biskupią. Stąd tę samą władzę otrzymuje od momentu przy-
jęcia wyboru na Papieża ten elekt,  który posiada sakrę biskupią.  Gdyby 
elekt nie miał sakry biskupiej, powinien być zaraz konsekrowany na bisku-
pa”  24.  Z owego przepisu wynika, że Głową Kościoła elekt bez sakry bi-

22 J.P. Pham, op.cit., s. 102-103.
23 Konstytucja apostolska Universi Dominici Gregis, op.cit., s. 46.
24 Kodeks Prawa Kanonicznego, op.cit., s. 157.
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skupiej staje się dopiero z momentem jej otrzymania, a nie już z chwilą 
przyjęcia wyboru. Kodeks z 1917 r. stwierdzał, że kandydat staje się papie-
żem: „z chwilą przyjęcia wyboru” (kanon 219)25. Do nowo wybranego Bis-
kupa Rzymu mogą wówczas podejść kardynałowie elektorzy, by wyrazić 
mu swe posłuszeństwo. W przypadku braku sakry biskupiej, ów hołd może 
odbyć się dopiero po jej otrzymaniu.

Lud, powiadomiony już o wyborze poprzez znak białego dymu unoszą-
cego się nad dachem Kaplicy Sykstyńskiej, zostaje następnie poinformowa-
ny o tym przez pierwszego z kardynałów diakonów, który podaje również 
przybrane imię nowego papieża.

8. Podsumowanie

Konklawe kończy się zaraz po przyjęciu wyboru przez nowego następ-
cę św. Piotra, chyba że zdecyduje on inaczej. Wraz z publicznie wygłoszo-
nymi przez kardynała diakona słowami Annuntio vobis gaudium magnum, 
habemus  Papam!  („Zwiastuję  wam  radość  wielką,  mamy  Papieża!” 
– tłum. aut.) kończy się sediswakancja. Uroczyste wprowadzenie na urząd 
następuje  dopiero  kilka  dni  później.  Ostatnia  koronacja  papieska  miała 
miejsce podczas intronizacji Pawła VI. Ów papież jednak ostatecznie za-
przestał noszenia tiary, czyli korony pontyfikalnej, i nie nałożono jej już 
więcej żadnemu z jego następców. Stąd też konstytucja Universi Dominici 
Gregis nie przewiduje już uroczystości koronacji papieskiej, a mówi o in-
auguracji pontyfikatu.

Instytucja  konklawe  dla  wiernych  zawsze  pełna  była  mistycyzmu 
i obecności Ducha Św. Budziła ciekawość i pragnienie bliższego zapozna-
nia się z jej tajemnicą. Jednakże konklawe wiąże się nieodłącznie z klauzu-
rą; jego przebieg niezmiennie pozostaje nieznany rzeszom wiernych. Kar-
dynałowie,  związani  węzłem  milczenia,  są  jedynymi  depozytariuszami 
tej tajemnicy, której zobowiązani są strzec aż po kres życia. Zasady prze-
biegu konklawe zmieniały się, szły na przód, tak jak idzie do przodu postęp 
i technika. Wielu papieży wniosło do tej instytucji swoje normy, przystoso-
wując je do współczesnych im warunków.

25 R.P. McBrien, op.cit., s. 289.

– 78 –



Katarzyna Krzysztofek

Należy powiedzieć, że konstytucja apostolska  Universi Dominici Gre-
gis wydana przez papieża Jana Pawła II jest regulacją dostosowaną do cza-
sów współczesnych.  Jest  to akt  dość szczegółowy, ale nie kazuistyczny. 
Ze względu na wagę przedmiotu regulacji musi ona uwzględniać szereg sy-
tuacji, które w okresie sediswakancji mogą mieć miejsce. Zawiera gotowe 
już rozwiązania na wypadek okoliczności, które w tym szczególnym czasie 
mogą pojawić się, stworzone, aby okres bezkrólewia trwał jak najkrócej. 
Stąd też jej szczegółowość, ale normy aktu są jasne i nie stwarzają wielu 
trudności interpretacyjnych. Universi Dominici Gregis uzupełnia szereg re-
form, jakie nastąpiły podczas pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Jest odpo-
wiedzią na nowelizację Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., a także 
na zmiany, jakie zaszły w organizacji Kurii Rzymskiej w związku z wej-
ściem w życie konstytucji apostolskiej  Pastor Bonus. Nie można zapomi-
nać, że papież Jan Paweł II był uczestnikiem dwóch konklawe, co z całą 
pewnością wpłynęło na rozwiązania przyjęte w akcie z 1996 r.  Ponadto 
osiemnaście lat pontyfikatu tego papieża poprzedzające wydanie konstytu-
cji  Universi Dominici Gregis pozwala stwierdzić, że akt ten jest wyrazem 
głębokich przemyśleń i doświadczeń.

Można było jednak oczekiwać, że także nowy papież, Benedykt XVI 
będzie chciał dokonać zmian w procesie wyboru Głowy Kościoła. Tak też 
się stało. Już trzeci rok pontyfikatu tego papieża przyniósł częściową mo-
dyfikację Universi Dominici Gregis. Odnosi się ona do większości głosów 
niezbędnych do prawidłowego wyboru Głowy Kościoła w sytuacji niemoż-
ności osiągnięcia konsensusu wśród wyborców i przedłużającej się elekcji. 
Trudno jednoznacznie ocenić znaczenie tej zmiany, w której chodzi o pew-
ność, że elekt zyskał poparcie zdecydowanej większości wyborców. Jest to 
powrót do wielowiekowej tradycji  zapoczątkowanej  przez papieża Alek-
sandra III w 1179 r., uznającego kwalifikowaną większość dwóch trzecich 
głosów za niezbędną dla prawomocnego wyboru papieża. Można się zasta-
nawiać, czy papież Benedykt XVI będzie chciał dokonać dalszych reform 
konstytucji apostolskiej  Universi Dominici Gregis. Patrząc wstecz należy 
zauważyć, że w wieku dwudziestym każda z kompleksowych regulacji od-
nośnie konklawe obowiązywała niewiele ponad dwadzieścia lat. Natomiast 
trwałe były i są zawarte w nich zasady. Nie można wykluczyć, że Benedykt 
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XVI upatruje siebie w roli papieża, który jako pierwszy w XXI w. wyda 
zmodyfikowaną, kompleksową regulację elekcji papieskiej.

Streszczenie  artykułu  „Konstytucja  apostolska  Universi  
Dominici Gregis oraz podstawowe założenia konklawe w zarysie 
historycznym”

Konklawe to instytucja, która przetrwała wiele wieków reform i zmian. 
Powstała ona wraz z hierarchizacją władzy w Kościele. Początki konklawe 
sięgają wieku XI i wydanego w 1059 r. przez papieża Mikołaja II dekretu 
In Nomine Domini. Swój pełny rozwój konklawe zawdzięcza jednak Grze-
gorzowi X i jego konstytucji z 1274 r.  Ubi periculum. Aktem tym papież 
ustanowił podstawy prawne konklawe i tym samym umożliwił jego funk-
cjonowanie do dnia dzisiejszego. 

Konstytucja apostolska Jana Pawła II  Universi Dominici Gregis o wa-
kacie  Stolicy  Apostolskiej  i  wyborze  Biskupa  Rzymskiego  z  22  lutego 
1996 r. jest najnowszą kompleksową regulacją prawną konklawe i na niej 
opierała się ostatnia papieska elekcja w 2005 r. Stanowi ona kontynuację 
aktów  promulgowanych  przez  dwudziestowiecznych  papieży  zarówno 
co do swojej budowy, jak i treści. Zamiarem Jana Pawła II było przystoso-
wanie istniejących już rozwiązań swoich poprzedników do zmian zarówno 
prawnych, jak i związanych z postępem technicznym. Wśród zmodyfiko-
wanych norm na uwagę zasługują dwie z nich.  Pierwsza z nich odnosi się 
do miejsca zamieszkania purpuratów w czasie sediswakancji. Jan Paweł II 
w  czasie  swojego  pontyfikatu  wybudował  na  terenie  Watykanu  Domus 
Sanctae Marthae, budynek, który daje zakwaterowanie elektorom na czas 
konklawe. Rozwiązanie to jest znacznym udogodnieniem dla purpuratów 
w czasie wyborów. Po drugie, Jan Paweł II uznał głosowanie  per scruti-
nium za jedyną metodę wyboru, która prowadzi do wyniesienia na Tron 
Piotrowy prawowitego papieża. Przewidując ewentualne trudności w uzy-
skaniu  przez  elektorów  większości  dwóch  trzecich  głosów  dla  jednego 
z kandydatów,  w  akcie  z  1996  r.  papież  zezwolił  na  dokonanie  elekcji 
mniejszą ilością głosów po określonej liczbie bezowocnych głosowań. Jed-
nakże na mocy motu proprio papieża Benedykta XVI z 11 czerwca 2007 r. 
De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis obec-
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nie do końca konklawe kardynałowie wyborcy muszą głosować zachowu-
jąc większość dwóch trzecich głosów. Przytoczone powyżej zmiany, wraz 
z pomniejszymi jeszcze modyfikacjami norm, uzupełniają się w konstytucji 
Universi Dominici Gregis z uregulowaniami stanowiącymi potwierdzenie 
reguł wcześniejszych. Ponadto najnowszy akt z 2007 r. świadczy o tym, 
że obecny papież dostrzegł konieczność zmiany pewnych ustaleń odnośnie 
konklawe. Choć wspomniane motu proprio reguluje niewielki zakres mate-
rii w kwestii wyboru papieża, to jednak jest ono niezwykle istotną ingeren-
cją w przebieg konklawe.
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Krzysztof Nieszporek

Przesłanki uzyskania wyłącznego prawa 
do  nowej  odmiany  roślin  a  przesłanki 
zdolności patentowej

1. Wprowadzenie

Wyłączne prawo do odmiany (fr.  droit de l'obteneur vegetale,  zwane 
za wzorem brytyjskim i amerykańskim prawem hodowcy – breeder's right 
– w dalszym tekście określenia te będą używane zamiennie) oraz wyłączne 
prawo do patentu należą do praw na dobrach niematerialnych i  operują 
konstrukcją wyłącznego prawa. W niniejszym krótkim opracowaniu  posta-
ram się porównać przesłanki dla uzyskania obu powyższych praw wyłącz-
nych. Wykażę w jakim pozostają one stosunku do siebie oraz jakie istnieją 
między nimi różnice, a jakie podobieństwa. Będą one zależne od sposobu 
ujęcia – zasadnicze znaczenie będą miały przesłanki zdolności patentowej, 
które  pośrednio  i  abstrakcyjnie  określają  wynalazek.  Już  dawno  Stefan 
Grzybowski stwierdził, że: „takie cechy jak korzyść, postęp, mające prze-
konać ustawodawcę o zdolności udzielania ochrony patentowej wynalaz-
kom, przeniknęły do wielu normatywnych określeń wynalazku, chociaż za-
sadniczo wiążą się z problemem zdolności patentowej”1. Szczególnie wi-
doczne jest to w przypadku regulacji europejskiego systemu patentowego, 
gdzie legalna definicja wynalazku nie istnieje. W przypadku wynalazku jest 
mowa jedynie, że stanowić go mogą proces lub wytwór2. W przypadku pra-
wa hodowcy będziemy mieli do czynienia z szerszym opisem, ustanawiają-
cym pojęcie odmiany niezależnie od tego, czy odpowiada ona warunkom 

1 S. Grzybowski, [w:] S. Grzybowski, A. Kopff,  Prawo wynalazcze, Warszawa 1978, s. 38, cytuję za: 

M. Korzycka-Iwanow, Wyłączne prawo do nowej odmiany rośliny uprawnej, Warszawa 1990, s. 15.
2 W ustawodawstwie amerykańskim wynalazek jest definiowany ponadto jako „invention or discovery”, 

co bynajmniej, moim zdaniem, nie rozjaśnia samego pojęcia wynalazku („invention”), a raczej je jedy-
nie rozszerza. Twierdzi się jednak, że zawsze wynalazek musi być „rozwiązaniem” jakiegoś technicz-

nego problemu.
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uzyskania wyłącznego prawa. Będzie to więc w odróżnieniu od prawa pa-
tentowego pełnowartościowa definicja legalna. W niniejszej pracy zostało 
przyjęte założenie o ścisłym powiązaniu przesłanek uzyskania prawa i defi-
nicji odmiany lub wynalazku.

2. Prawo hodowcy a zakres prawa rolnego.

Regulacja prawna ochrony odmian roślin (prawa hodowcy) jest ujmo-
wana w ramach podręczników akademickich z zakresu prawa rolnego, jed-
nak należałoby się zastanowić, czy z punktu widzenia prawa rolnego prawo 
do odmiany mieści się w zakresie definicji tej gałęzi prawa. Aleksander Li-
chorowicz3, podając własną definicję prawa rolnego, nasiennictwo, hodow-
lę zwierząt gospodarskich i  ochronę roślin zalicza do jednego z działów 
prawa rolnego. Dział ten obejmuje między innymi szeroko pojętą legislację 
dotyczącą struktur agrarnych. Te zaś rozumiane są przez autora analogicz-
nie do regulacji WPR (Wspólnej Polityki Rolnej), a więc bardzo szeroko. 
Spoglądając na regulację WPR można za Aliną Jurcewicz stwierdzić, że: 
„struktury agrarne to wszelkie instytucje czy też zespół czynników wpły-
wające na poprawę warunków gospodarowania w rolnictwie i jego otocze-
niu”4.

Abstrahując od tego, że wraz z przejściem do modelu polityki wiejskiej 
ujęcie Lichorowicza zmieniło nieco swój sens, sądzę, że tak pojęta defini-
cja pozwala na zbadanie, czy instytucja prawa do odmiany spełnia wymogi 
tej  charakterystyki5.  Z jednej strony bowiem zalicza się wyłączne prawa 
do praw własności intelektualnej, zaś prawo dotyczące odmiany w szcze-
gólności porównuje się z patentem jako instytucją paralelną. Obecnie do-
minuje teoria, że funkcją patentu jest „bycie bodźcem do wynalazczości”, 
zakładająca, że aby maksymalizować aktywność wynalazczą trzeba równo-
legle  zaoferować  specyficzny  bodziec.  Nie  jest  to  bodziec  skierowany 
do wynalazcy jako takiego, lecz odwołuje się do ekonomicznych założeń 

3 A. Lichorowicz, [w:] Wspólna Polityka Rolna, pod red. A. Jurcewicz, Warszawa 2004, s. 19.
4 Ibidem, s. 138.
5 Czytelnik może oczywiście uznać inne fundamentum divisionis wyodrębnienia prawa rolnego, np. sto-

sunek prawnorolny czy kryteria łączące prawo rolne z regulacją prawną dotyczącą określonej kategorii 
dóbr służących do produkcji rolnej lub będących efektem produkcji rolnej. W moim mniemaniu wnio-

ski zawsze będą zbliżone.
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procesu  wynalazczego.  Ma  być  więc  to  swego  rodzaju  „dźwignią 
postępu”6. W preambule do Rozporządzenia Rady nr 2100/967 ustanawiają-
cego wspólnotowy system odmian roślin można dostrzec podobną funkcję8. 
I system ten faktycznie ją spełnia9.

Jednocześnie jednak pierwszym beneficjentem, wykorzystującym efekt 
pracy hodowcy i nasiennika jest rolnik, który wysiewając kwalifikowane 
nasiona najlepszych odmian uzyskuje wyższe plony o lepszych parame-
trach jakościowych10. Ponadto prawo do odmiany reguluje rynek nasienny. 
Podstawą uporządkowanego rynku jest prawo własności do odmiany11. Na-
leży do tego dodać, że osobna regulacja prawa do odmiany wypływa wła-
śnie ze specyfiki hodowli roślinnej, tradycyjnie prowadzonej przez rolnika. 
Wszak przywilej farmera (specyficzny dla prawa do odmiany) jest usytu-
owany poza formą licencji i jako taki przeciwny konstrukcji patentu. Nawet 
w amerykańskiej regulacji patentu roślinnego (plant patent) wprowadzono 
sui generis licencję przymusową udzielaną przez Ministerstwo Rolnictwa, 

6 M. Fisher, Classical Economics and Philosophy of the patent system, „Intellectual Property Quarterly”, 
4/2005, s.2.

7 Nr CELEX 31996R2100 
8 „System powinien uwzględniać rozwój technik hodowlanych, łącznie z biotechnologią; aby pobudzać 

hodowlę i rozwój nowych odmian, należy poprawić ochronę dla wszystkich hodowców roślin w po-
równaniu z obecną sytuacją”.

9 Zysk z inwestowania w badania naukowe i tworzenie nowych odmian w Niemczech sięga 16-20%. Je-
dynie przemysł farmaceutyczny może konkurować z przemysłem nasiennym w tej dziedzinie.

10 K. Marciniak, Przyszłość hodowli zbóż w Polsce, Hodowla Roślin i Nasiennictwo, 4/2005. 
http://www.pin.org.pl/hrin/archiwum.htm#4_2005, 31.07.2008.

11 Dla pełnego zrozumienia materii konieczny jest obszerniejszy cytat z K. Marciniaka: „Właściciel wy-
łącznego prawa zezwala na zarobkowe korzystanie z odmiany, udzielając stosownych licencji: centra-

lom nasiennym na sprzedaż chronionych odmian (bez prawa reprodukcji), a plantatorom na reproduk-
cję (bez prawa sprzedaży), Hodowca utrzymuje się z uzyskanych opłat licencyjnych, a każdy kto wy-

chodzi poza zakres udzielonej licencji jest identyfikowany nie tylko przez hodowcę, ale i przez pozo-
stałych uczestników rynku. Hodowca zajmuje się hodowlą i zaopatruje centrale nasienne w materiał 

siewny do jednokrotnego rozmnożenia, centrala powierza materiał wyłącznie tym plantatorom, którzy 
otrzymali od hodowcy prawo do reprodukcji na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Firma na-

sienna odprowadza do hodowcy opłaty licencyjne od sprzedawanego materiału siewnego, czego pra-
widłowość jest kontrolowana przez powołane przez hodowców instytucje, jak Sicasov we Francji, czy 

STV w Niemczech. Ponadto w wielu krajach europejskich wprowadzone zostały efektywne systemy 
zbierania opłat od rozmnożeń własnych, co także przyczynia się do wzrostu użycia nasion kwalifiko-

wanych”. Bardziej szczegółowo na ten temat: B. Podgórski,  Hodowla roślin w Polsce i na świecie, 
„Hodowla Roślin i Nasiennictwo”, 4/2005;

http://www.pin.org.pl/hrin/archiwum.htm#4_2005,31.07.2008.
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podczas gdy Patent Act nie zna licencji  przymusowej jako takiej.  Także 
amerykański Plant Variety Protection Act wprowadza przypadek tzw. pub-
lic interest in wide usage będący sui generis licencją przymusową.

Powyższe rozważania dowodzą, że wyłączne prawo do odmiany może 
zawierać się w definicji prawa rolnego jako osobnej gałęzi prawa (por. de-
finicja Lichorowicza), choć raczej jest to domena uregulowana w ramach 
prawa własności przemysłowej (np. szerokie ujecie tej dziedziny w Kon-
wencji  Paryskiej  czy  częściowa zbieżność  funkcjonalna).  Można powie-
dzieć, że zakresy obu gałęzi prawa w przypadku instytucji prawa hodowcy 
krzyżują się, co również dowodzi, że jest to temat tym bardziej interesujący 
z punktu widzenia prawa rolnego.

3. Źródła prawa

Wspomniane prawa wyłączne uregulowane są odrębnie na trzech szcze-
blach:  prawa  międzynarodowego,  prawa  organizacji  międzynarodowej, 
jaką jest Unia Europejska, oraz prawa polskiego.

Jeśli chodzi o prawo międzynarodowe, mamy tutaj do czynienia z Kon-
wencją  Paryską  o  ochronie  własności  przemysłowej  z  dnia  20  marca 
1883 r.  (ostatnio zmienioną w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.12).  Jest 
w niej wskazówka definicyjna odnośnie terminu „własność przemysłowa”. 
Rozumiana  jest  ona  w  najszerszym  znaczeniu  i  stosuje  się  nie  tylko 
do przemysłu i handlu w ścisłym znaczeniu, ale również do przemysłów 
rolnych  i  wydobywczych oraz  do  wszystkich  produktów wytworzonych 
lub naturalnych, jak na przykład wina, nasiona, zwierzęta, kwiaty.13 Ustęp 
czwarty mówi, że do patentów na wynalazki zalicza się różne rodzaje pa-
tentów przemysłowych uznanych przez ustawodawstwo państw będących 
sygnatariuszami konwencji. Konwencja jednocześnie uprawnia Umawiają-
ce się Strony  (tzw. Związek Paryski) do zawierania między sobą dodatko-
wych umów mających na celu ochronę własności przemysłowej pod wa-
runkiem, że nie będą sprzeczne z Konwencją.

12 Dz.U. z 1975 r., nr 9, poz. 51. 
13 Art. 1 ust. 3 Konwencji Paryskiej.
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Kolejnym aktem jest Układ o współpracy patentowej z 1970 roku, który 
ustanawia ogólnoświatowe procedury udzielania patentu14.

Następnym aktem jest Konwencja o patencie europejskim, sporządzona 
w Monachium dnia  5  października  1973 r.  (ostatnia  zmiana  10 grudnia 
1998 r.15) – wprowadziła ona jednolity europejski system patentowy udzie-
lający patenty europejskie, zharmonizowany z systemami krajowymi, przez 
co powstała możliwość uzyskiwania patentów przez zgłoszenie do Euro-
pejskiego Urzędu Patentowego albo do krajowych urzędów patentowych. 
Art. 2 ust. 1 stanowi, że Patent europejski podlega tym samym warunkom 
co patent krajowy. Art. 53 pkt b stanowi, że nie udziela się patentów euro-
pejskich na odmiany roślin lub rasy zwierząt albo czysto biologiczne spo-
soby hodowli roślin lub zwierząt; przepis ten nie ma zastosowania do spo-
sobów  mikrobiologicznych  lub  produktów  otrzymanych  w  ich  wyniku. 
Jest to „konwencja regionalna” realizująca ideę patentu regionalnego, którą 
przewidywał Układ o współpracy patentowej. Z punktu widzenia przesła-
nek i definicji patentu Układ nie przewidywał znaczących zmian.

Konwencja Monachijska ukazuje wyodrębnienie się dwóch torów usta-
wodawstwa  istotnych  osobno  z  punktu  widzenia  wynalazku  i  osobno 
z punktu widzenia odmiany. Z tego względu wysnuwa się wniosek o para-
lelności obu praw wyłącznych. Projektowane jest rozporządzenie o paten-
cie europejskim, które ustanowiłoby szczebel unijny ochrony patentowej, 
w praktyce jednak członkowie Unii Europejskiej stanowią strony Konwen-
cji. Konwencja wprowadzając jednolite zgłoszenie do Europejskiego Urzę-
du Patentowego16 ustanawia europejski system patentowy.

Następujące  przestawione  regulacje  traktują  również  osobno  kwestie 
nowych odmian roślin i wynalazków, oczywiście zgodnie z regulacjami po-
wyższymi: Międzynarodowa Konwencja Ochrony Nowych Odmian Roślin 
z 2 grudnia1971 r. (ostatnia zmiana 19 marca 1991 r.17), zwana w skrócie 
po zmianie w 1991 r. Konwencją UPOV; Porozumienie w sprawie handlo-

14 Dz.U. z 1991 r., nr 70, poz. 303. 
15 Dz.U. z 2004 r., nr 79, poz. 737. 
16 European Patent Office (EPO).
17 Dz.Urz.WE z 2005 r., nr 523. 
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wych  aspektów  praw  własności  intelektualnej18 stanowiące  załącznik 
do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO). 
To porozumienie, zwane w skrócie TRIPS, stanowi z kolei, że Członkowie 
mogą wyłączyć ze zdolności patentowej rośliny i zwierzęta inne niż drob-
noustroje  i  zasadniczo  biologiczne  procesy  służące  do  produkcji  roślin 
i zwierząt  inne  niż  procesy  niebiologiczne  i  mikrobiologiczne.  Jednakże 
Członkowie zapewnią ochronę dla odmian roślin albo patentami albo sku-
tecznym systemem ochrony sui generis lub też kombinacją obu19. Zgodnie 
z tym unormowaniem Stany Zjednoczone wybrały regulację ochrony no-
wych odmian roślin za pomocą systemu patentowego (choć można też ko-
rzystać z ochrony zapewnianej przez konwencję UPOV w ramach  Plant 
Variety Protection Act), zaś Unia Europejska system ochrony  sui generis, 
przez innych określany jako quasi-patent20. 

Prawo unijne ma bezpośrednie zastosowanie w przypadku odmian ro-
ślin.  Należy  tu  wymienić  następujące  akty:  Rozporządzenie  Rady (WE) 
nr 2100/94 – w art. 1 ustanawia wspólnotowy system ochrony odmian ro-
ślin, w art. 3 deklaruje prawo Państw Członkowskich do przyznawania kra-
jowych praw do odmian roślin. W art.  4 ustanawia Wspólnotowy Urząd 
Ochrony Odmian Roślin w celu stosowania rozporządzenia. Jest ono oparte 
na konwencji UPOV, ponieważ UE skorzystała z możliwości przystąpienia 
do  konwencji;  Rozporządzenie  Komisji  (WE)  nr  930/2000  z  dnia 
4 maja 2000 r. ustanawiające reguły wykonawcze co do odpowiedniego na-
zewnictwa odmian gatunków roślin rolniczych i warzywnych.

Na szczeblu krajowym mamy do czynienia z dwoma zasadniczymi ak-
tami prawnymi: Prawo własności przemysłowej z dnia 2000-06-3021 oraz 
Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin z dnia 26.06.200322. Oczywiście 
Polska  jest  również  stroną  wspomnianych  wyżej  umów  międzynarodo-
wych. 

18 Dz.Urz.WE z 2007 r., nr 768. 
19 Art. 27, pkt 3 TRIPS.
20 A. Partycka-Skrzypek, Ochrona odmian roślin w świetle nowych regulacji prawnych, „Z problematyki 

praw na dobrach niematerialnych”, 89/2005, s. 192.
21 Dz.U. z 2001 r., nr 49, poz. 508, test jednolity: Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117.
22 Dz.U. z 2003 r., nr 137, poz. 1300, ostatnia zmiana: Dz.U. z 2006 r., nr 126, poz. 877.
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4. Nowość

4.1. Prawo do patentu

Przesłanka nowości przy prawie do patentu jest spełniona, gdy wynala-
zek nie jest częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszyst-
ko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyska-
nia patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej przez stoso-
wanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Zawężenie zakresu no-
wości nastąpiło w ust. 4 p.w.p., gdzie dopuszczono możliwość udzielenia 
patentu na substancję, która co prawda jest częścią stanu techniki, ale ma 
nowe, nieznane dotąd zastosowanie.

Nowość zatem w tym przypadku to nowość w znaczeniu bardziej intu-
icyjnym jako coś, co nie było znane wcześniej. Wyjątkowo zaś może to być 
coś znanego wcześniej, ale o nowym zastosowaniu. Dla podkreślenia rygo-
ryzmu można dodać, że eliminuje nowość już ujawnienie istoty wynalazku 
w  Biuletynie  Urzędu  Patentowego,  jeżeli  następnie  z  jakichś  powodów 
do udzielenia ochrony nie doszło23. Dodać tutaj też należy, że nowość jest 
badana w skali światowej.

Złagodzeniem rygoryzmu przesłanki są wymogi stawiane dokumentom 
przedstawiającym  stan  techniki,  które  mają  obalić  przesłankę  nowości, 
sformułowane w decyzjach Europejskiego Urzędu Patentowego24.

Przy takim ujęciu nowości pojawia się praktyczny problem ustalenia, 
jak interpretować przesłankę nowości. Generalnie stosuje się trzy reguły25: 
czy wynalazek jest nowy w indywidualnym porównaniu z innymi, podob-
nymi  wynalazkami,  które  stanowią  część  stanu techniki;  czy  wynalazek 
jest nowy wedle wiedzy eksperta; badanie tzw.  means of disclosure, czyli 
zgodnie z art. 54 ust. 2 Konwencji badanie, czy dany wynalazek został udo-

23 Decyzja z 17 III 1986 r., „Nowator”, 9/1987, s. 29.
24 Decision of the Board of Appeal of 6 Ap. 2005, T 0179/01, Official Journal EPO: „generally accepted 

principles for the evaluation of novelty which require that the relevant document of the state of the art 

provides a clear, unambiguous (albeit sometimes implicit) and enabling dislosure of the claimed sub-
ject-matter”, http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t010179eu1.pdf,31.07.2008.

25 Rudiger Rogge, The concept of Novelty and European Patent Law, ICC 4/1997, p. 445.
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stępniony w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie bądź 
w każdy inny sposób.

Jako  ciekawostkę  należy  zauważyć,  że  amerykański  The  Patent  Act 
obok przesłanki  nowości  podaje  w §102 przesłankę  braku  utraty  prawa 
do patentu (Loss of Right to Patent), spełnioną, jeśli zgłaszający wcześniej 
wynalazku nie porzucił albo jeśli pierwotny wynalazca wynalazek porzucił, 
zataił albo ukrył (abandoned, suppressed or concealed it).

4.2. Prawo do odmiany.

Konwencja  UPOV26 definiuje  nowość jako nowość rynkową,  a  więc 
nieudostępnienie do wykorzystania, a nie nowość jako rygorystycznie rozu-
miane nieujawnienie lub ujawnienie niepozwalające na odtworzenie danej 
odmiany, jak mogłoby to być przy prawie do patentu. Wiąże się to ze spe-
cyfiką prawa do odmiany. Samo ujawnienie bowiem nic nie da, aby móc 
z tego prawa korzystać potrzebny jest materiał rozmnożeniowy. Co więcej, 
nawet ujawnienie istoty wynalazku nie daje gwarancji jego odtworzenia. 
Poza  tym  prawo  do  odmiany  obejmuje  odmianę  niezależnie  od  tego, 
czy została otrzymana sposobem czysto biologicznym, czy mikrobiologicz-
nym, czy też biotechnologicznym. Odmiana jest chroniona jako wytwór, 
nawet wtedy, gdy jest wytworzona tradycyjnymi metodami hodowlanymi 
(czysto biologicznymi), które stanowią część stanu techniki. Stąd owa no-
wość rynkowa, gdzie ani materiał do rozmnożenia, ani materiał ze zbioru 
nie może być udostępniony do wykorzystania.

Tradycyjne procesy hodowlane są bardzo czasochłonne, np. krzyżowa-
nie wsteczne to proces mogący trwać nawet 4 sezony. Konieczny jest więc 
pewien okres próbny, gdzie hodowca mógłby poznać właściwości nowej 
odmiany. Wprowadzono go więc i włączono do przesłanki nowości – jest 
to okres roczny dla obszaru strony, w której złożono wniosek, oraz okres 

26 Art. 6 ust. 1 pkt a) Konwencji: „Odmianę uważa się za nową, jeżeli w dniu złożenia wniosku o udzie-
lenie prawa hodowcy, materiał do rozmnożenia lub materiał ze zbioru odmiany nie był sprzedany lub 

w inny sposób przekazany przez hodowcę lub za jego zgodą osobom trzecim w celu wykorzystywania 
odmiany: na obszarze Umawiającej się Strony, w której złożono wniosek nie wcześniej niż jeden rok 

przed tym dniem i na obszarze innym niż Umawiającej  się Strony, w której  złożono wniosek, nie 
wcześniej niż cztery lata, a w przypadku drzew i winorośli nie wcześniej niż sześc lat, przed wyżej wy-

mienionym dniem.”
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4- lub 6-letni dla innej umawiającej  się strony (tzw.  grace period).  Jego 
wprowadzenie jest  nowością w stosunku do patentu, który według Kon-
wencji monachijskiej nie korzysta z takiego okresu, choć jest on przewi-
dziany  w  ustawodawstwie  amerykańskim  (jest  to  okres  jednego  roku). 
W przypadku patentów jednak okres ten nie jest zróżnicowany.

Adamina Partycka-Skrzypek podaje tu też jako uzasadnienie tego swo-
istego grace period: „konieczność przygotowania się do procedur niezbęd-
nych do objęcia odmiany stosownym prawem ochronnym”27. Procedury te, 
zmierzające do przeprowadzenia  badań pod kątem spełnienia  przesłanek 
uzyskania prawa do odmiany, rozpoczynają się jednak po złożeniu wnio-
sku, zaś w art. 13 Konwencji UPOV28 przewidziana jest instytucja ochrony 
tymczasowej praktycznie na czas przeprowadzania wspomnianych proce-
dur.

Należy rozważyć, czy takie zróżnicowanie uzależnione nie tylko od na-
tury danych odmian (w przypadku drzew jest to uzasadnione), ale i od tery-
torium państwa-strony, na którym dana odmiana jest uprawiana, jest wła-
ściwe.  Wydaje  się  bowiem,  że  dyskryminuje  to  rolnika  z  kraju  innego 
niż kraj,  w którym dokonuje  zgłoszenia,  ale w którym warunki  są  takie 
same lub nieistotnie się różnią.

Należy też zwrócić uwagę, że zgodnie z definicją zawartą w Konwencji 
obszar umawiającej się strony może się też odnosić do organizacji między-
rządowej, która jest stroną Konwencji, takiej jak Unia Europejska. Tak wła-
śnie jest w przypadku Rozporządzenia Rady  nr 2100/94, które dopuszczal-
ny okres roczny stosuje do obszaru Wspólnoty. Tym bardziej wydaje się 
to nieuzasadnione, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że polska ustawa ko-
piuje regulację Konwencji UPOV z jednorocznym terminem odniesionym 
do terytorium RP. Stąd przesłanki nowości dla uzyskania prawa do wspól-
notowej odmiany różnią się na korzyść prawa wspólnotowego dla polskie-
go rolnika29.  Oczywiście  opłaty  w przypadku odmiany  wspólnotowej  są 

27 A. Partycka-Skrzypek, op.cit., s. 198.
28 Art. 13 Konwencji: „Każda Umawiająca się Strona przedsięweźmie środki zmierzające do ochrony in-

teresów hodowcy w okresie od złożenia wniosku o udzielenie prawa hodowcy lub jego opublikowania 

aż do udzielenia tego prawa”.
29 Przy systemie wspólnotowym niemiecki rolnik jako mieszkaniec Umawiającej się Strony będzie dys-

ponował na terytorium Polski rocznym grace period. Przy ubieganiu się o polskie prawo hodowcy nie-
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wyższe. Ale mimo wszystko Polska wedle danych CPVO uzyskała tylko 
60 wspólnotowych praw do odmiany,  mimo że mogła zgłaszać odmiany 
przez cały czas obowiązywania rozporządzenia rady, albowiem jest stroną 
Konwencji UPOV, a więc uprawnionym do złożenia wniosku od 11 listopa-
da 1989 roku30. Chociaż nie jest to wynik odbiegający od Czech czy Wę-
gier, to znacznie odbiega on od Holandii (ponad 10000 odmian). Brak in-
nowacji zastępuje import. Największym importerem nasion wśród nowych 
krajów UE jest Polska, a następne w kolejności są Czechy i Węgry.

Należy również dodać, że w przypadku tzw. odmian pochodnych prze-
słanka nowości odnośnie odmiany bazowej nie może być spełniona, jeśli 
hodowca wywiódł z niej odmianę pochodną przed początkiem okresu gra-
ce period.

Różnicą występującą w polskiej ustawie jest ujęcie przesłanki nowości 
jako nieudostępnienia do wykorzystania w celach handlowych31, podczas 
gdy  w  innych  aktach  jest  mowa  o  przekazaniu  w  celu  wykorzystania 
(art. 6 UPOV, również porównując do brytyjskiego  Plant Varieties  Act32) 
czy  przekazaniu  osobom  trzecim  (Rozporządzenie  Rady).  Wydaje  się, 
że nie zmienia to w żaden sposób treści samej normy, a utwierdza jedynie 
o rynkowym rozumieniu nowości.

Powyższe różnice jednak nie wpływają negatywnie na rzeczywistość, 
skoro Międzynarodowa Federacja Nasiennicza (ISF) zasadniczo nie wyraża 
żadnych postulatów de lege ferenda odnośnie przesłanki nowości uzyska-
nia wyłącznego prawa do odmiany33.

miecki rolnik będzie miał 4 letni grace period.
30 Stan na rok 2006.
31 Art. 8. u.o.p.o.r.
32 Schedule 2 to Plant Variety Act, Part I, par. 4: „if no sale or other disposal of propagating or harvested 

material of the variety for the purposes of exploiting the varity has, with the consent of the applicant, 

taken place in United Kingdom”.
33 ISF View on Intellectual Property, Bangalore 2003, p. 8 - „The variety shall be deemed to be new if, at 

the date of filling of the application for a Breeder's Right, propafgating or harvested material of the 
ariety has not been sold or otherwise disposed of t others, by or with the consent of the breeder, for 

purposes of exploitation of the variety within specific time limits in or outside the territory of filling”. 
Pewne wątpliwości są wyrażane jedynie co do interpretacji przesłanki. www.worldseed.org/.../OnIntel-

lectualProperty/ISF_View_on_Intellectual_Property_20030611_(En).pdf , 31.07.2008.
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5. Poziom wynalazczy a odrębność odmiany.

5.1 Prawo do patentu

Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli nie wy-
nika on dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki34. Jak zauważa 
Michał Du Vall, kluczowe jest tutaj pojęcie „znawcy”, różnie interpretowa-
ne (od fachowca najwyższej klasy po dyplomowanego specjalistę pracują-
cego w placówce prowadzącej badania w danej dziedzinie)35, aczkolwiek 
łagodniejsze  sformułowanie  wymogów  wydawałoby  się  uzasadnione, 
zwłaszcza że w USA mianem „ekspert” określa się osobę, która posiada 
przeciętne umiejętności (ordinary skill) w dziedzinie, której dotyczy patent. 
Do tego nawiązują wytyczne co do badania zdolności patentowej mające 
ujednolicić interpretację pojęcia eksperta36.

Drugim istotnym pojęciem  przy  tej  przesłance  jest  pojęcie  związku 
między wiedzą znawcy a wynalazkiem (wynikanie), określanego jako nie-
oczywisty, a więc charakteryzujący się pewnym elementem zaskoczenia, 
trudny  do  odkrycia  za  pomocą  standardowych,  pozbawionych  elementu 
twórczego  metod  wnioskowania37.  Kładzie  się  tu  nacisk,  podobnie  jak 
w przypadku nowego zastosowania przy przesłance nowości, na nieoczy-
wistość uzyskiwanych efektów lub nawet samej kombinacji  znanych już 
składników wynalazku.

Wspomniane wytyczne jednak zwracają uwagę, że poziom wynalazczy 
powinien uwzględniać różne sposoby odkrycia przez wynalazcę jakiegoś 
rozwiązania. Możliwe jest przyjęcie poziomu wynalazczego rozwiązania, 
które  przedstawiając  nierozpoznany  dotąd  problem  podaje  rozwiązanie, 

34 Art. 26 ust. 1 p.w.p.
35 M. Du Vall, [w:] A. Nowińska, U. Pomińska, M. Du Vall Prawo własności przemysłowej, Zakamycze 

2004, s. 27.
36 Guidelines for Examination at EPO, 2005, part C, chapter IV, p. 22: „The person skilled in the art sho-

uld be presumed to be an ordinary practicioner aware of what was common general knowledge in the 
art at the relevant date. He should also be presumed to have had access to everything in the „state of 

the art”, in particular the documents cited in the search report, and to have had at his disposal the nor-
mal means and capacity for routine work and experimentation.”

• http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/guiex/e/index.htm,31.07.2008.
37 M. Du Vall, op.cit., s. 27.
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które jest oczywiste, czy podaje rozwiązanie znanego od dawna problemu 
(np. możliwość oczyszczenia skóry oznaczonego zwierzęcia przez podda-
nie chłodzeniu)38. Mamy w tych wypadkach do czynienia z pewnym łagod-
niejszym potraktowaniem wymogu nieoczywistości.

Przesłanki nieoczywistości z natury rzeczy wiąże się z koniecznością 
pełnego ujawnienia istoty wynalazku, co pozwoli zbadać z kolei przez eks-
perta nieoczywistość. Wymóg ujawnienia towarzyszy niejako tej przesłan-
ce. Ujawnienie następuje zwykle w opisie wynalazku i rysunkach, jedynie 
w wypadku wynalazków biotechnologicznych konieczne jest zdeponowa-
nie koniecznych do odtworzenia wynalazków organizmów w tzw. między-
narodowych kolekcjach.

5.2. Prawo do odmian

W przypadku odmiany nie ma mowy o nieoczywistości. Odmiana po-
winna się wyraźnie odróżniać. Musi być ona nowa, ale wśród przesłanek 
prawa do odmiany nieoczywistość nie występuje. Odmiana może być obję-
ta wyłącznym prawem niezależnie od tego, czy hodowla odmiany prowa-
dząca  do  wykształcenia  takiej  właśnie  cechy  była  oczywista,  czy  nie  – 
dla przeciętnego specjalisty39. W przypadku amerykańskiego  plant patent, 
przyznaje  się,  że  właśnie  kryterium  nieoczywistości  jest  najtrudniejsze 
do praktycznego zastosowania wobec roślin40.

Odmiana zaś w konwencji UPOV41 jest odrębna, jeżeli wyraźnie odróż-
nia się od każdej innej odmiany, której istnienie jest ogólnie znane w dniu 
złożenia wniosku. Nieco inne jest ujęcie Rozporządzenia Rady o wspólno-
towym systemie  odmian42,  które  precyzuje  pojęcie  odróżnienia  mówiąc 

38 Guidelines for Examination at EPO, p. 24.
39 M. Korzycka-Iwanow, Wyłączne prawo..., op.cit., s.29.
40 D. Long, A. D'Amato, A coursebook in International Intellectual Property, New Jersey 2000, p. 80.
41 Art. 7 Konwencji: „odmianę uważa się za odrębną, jeżeli wyraźnie odróżnia się od każdej innej odmia-

ny, której istnienie jest ogólnie znane w dniu złożenia wniosku. W szczególności złożenie w jakimkol-
wiek kraju wniosku o udzielenie prawa hodowcy lub o wpisanie innej odmiany do urzędowego rejestru 

odmian uważa się za świadectwo, że ta inna odmiana jest ogólnie znana od dnia złożenia wniosku, je-
żeli wniosek ten prowadzi do udzielenia prawa hodowcy lub wpisania tej innej odmiany do urzędowe-

go rejestru odmian”.
42 Art. 7, ust. 1 Rozporządzenia: „Odmianę uważa się za odrębną, jeżeli odróżnia się wyraźnie przejawia-

nymi właściwościami wynikającymi ze szczególnego genotypu lub kombinacji genotypów każdej in-
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o właściwościach wynikających ze szczególnego genotypu lub kombinacji 
genotypów zachowując wymóg wyraźnego odróżniania. W art. 5 polskiej 
ustawy znów nie ma mowy o genotypie.

Definicje ustawowe odmiany zawarte we wspomnianych trzech aktach 
zawierają  jednak  identyczne  uregulowania,  które  obejmują  praktycznie 
przesłankę odrębności i ujmują ją tak samo wymagając, aby przejawiane 
przez odmianę właściwości wynikały z określonego genotypu lub kombi-
nacji  genotypów i  aby była odróżnialna od każdej  innej  zbiorowości  na 
podstawie przejawianych właściwości. W takim stanie rzeczy trudno zna-
leźć przyczynę powtórzenia regulacji w Rozporządzeniu Rady. Istotne jest 
tutaj wskazanie w preambule do Rozporządzenia, że właściwości nie mu-
szą by związane z jej znaczeniem gospodarczym.

Elementami uregulowanymi tylko przy przesłance odrębności we wspo-
mnianych aktach jest wymóg wyraźnego odróżniania się oraz domniemania 
prawne ustanowione, czy inna odmiana jest powszechnie znana.

Na gruncie wszystkich trzech aktów inną odmianę uznaje się za po-
wszechnie znaną,  jeśli  został  złożony wniosek o przyznanie wyłącznego 
prawa lub wniosek o wpis do rejestru odmian w innym państwie członkow-
skim, z tym, że w Konwencji UPOV zawarte jest zastrzeżenie, że inną od-
mianę uznaje się za powszechnie znaną, jeżeli  wniosek ten prowadzi do 
udzielenia prawa hodowcy lub do wpisania tej innej odmiany do urzędowe-
go rejestru odmian. Zastrzeżenie to znajduje się również w Rozporządze-
niu, a brak go tylko w polskiej ustawie, gdzie jest mowa tylko o złożeniu 
wniosku.  Praktycznie  RP  jest  związana  konwencją  UPOV,  ale  należy 
uznać, że jest to niedopatrzenie ustawodawcy.

Odmiana jest wedle polskiej ustawy powszechnie znana również wtedy, 
gdy jej opis został umieszczony w publikacji wydawanej w państwie człon-
kowskim, stowarzyszonym lub trzecim czy jej materiał siewny znajduje się 
w powszechnie dostępnych kolekcjach odmian. Mamy tu więc nowość w 
skali światowej znaną z przesłanki nowości odnośnie zdolności patentowej. 
Jeżeli chodzi o publikacje urzędowe, to Rozporządzenie w art. 88 ust. 3 
uzależnia udostępnienie danych technicznych od zgody hodowcy zgłaszają-

nej odmiany, powszechnie znanej w dniu złożenia wniosku”.
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cego. Podobnie art, 11 ust. 5 polskiej ustawy. Podstawę do tych uregulowań 
daje Konwencja UPOV w art. 13 dotyczącym ochrony tymczasowej43.

Za  odmianę  powszechnie  znaną  uznaje  się  też  oczywiście  odmianę 
wprowadzoną do obrotu, co zauważa niepotrzebnie polski ustawodawca, 
ponieważ jest to też elementem przesłanki nowości (rynkowej).

Mamy w przypadku prawa do odmiany do czynienia z faktem, że od-
miana w myśl ustawy odrębna jest  de facto odmianą powszechnie znaną, 
na co wskazuje sformułowanie „od innej odmiany powszechnie znanej”, 
a przynajmniej na to wskazuje wykładnia leksykalna. Skoro w przytoczo-
nym zdaniu nie występuje przecinek, sugeruje ono, że odmiana powszech-
nie znana różni się od odmiany chronionej tym, że jest „inna” (nieidentycz-
na z odmianą chronioną), nie zaś tym, że odmiana chroniona nie jest po-
wszechnie znana. W rozporządzeniu zaś napotykamy na zdanie: „każdej in-
nej odmiany, powszechnie znanej w dniu złożenia wniosku”, zaś w kon-
wencji UPOV: „od każdej innej odmiany, której istnienie jest ogólnie znane 
w dniu  złożenia  wniosku”.  Widać  więc,  że  nowa odmiana  nie  jest  po-
wszechnie  znana,  chociaż  umiejscowienie  przecinka  w  polskiej  ustawie 
mogłoby na to wskazywać. 

Po przeanalizowaniu przesłanki odrębności okazuje się, że tak jak wy-
nalazek nie może być częścią stanu techniki, tak odmiana nie może być po-
wszechnie znana. Są to, pomimo różnic w terminologii, przesłanki bardzo 
podobne. 

Spełnienie  przesłanki  odrębności  w  jednym  przypadku  powoduje 
nie tylko uzyskanie prawa hodowcy, ale także podleganie prawu przysługu-
jącemu innemu hodowcy.  Mianowicie  prawo hodowcy odnosi  się  także 
do odmian w istocie pochodnych od innej odmiany chronionej, o ile chro-
niona odmiana sama nie jest odmianę w istocie pochodną. W tym wypadku 
niezbędne będzie uzyskanie licencji na odmianę pierwotną, co pozwoli do-
piero objąć ochroną odmianę pochodną.

43 Art. 13 Konwencji: „Każda umawiająca się strona przedsięweźmie środki zmierzające do ochrony in-
teresów hodowcy w okresie od złożenia wniosku o udzielenie prawa hodowcy lub jego opublikowania 

aż do udzielenia tego prawa”.
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6Przemysłowa stosowalność a trwałość i wyrównanie

6.1 Prawo do patentu

Kolejną przesłanką uzyskania wyłącznego prawa do patentu jest prze-
mysłowa stosowalność wynalazku. Przesłanka ta jest  spełniona, gdy we-
dług wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany spo-
sób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysło-
wej, nie wykluczając rolnictwa, jak mówi art 27 p.w.p. Przesłanka ta ozna-
cza przede wszystkim to, że wynalazek tylko wtedy podlega opatentowa-
niu, gdy może być stosowany z identycznym skutkiem w sposób powta-
rzalny.44

6.2 Prawo do odmiany

Z kolei przesłanki trwałości i wyrównania odmiany cechują prawo wy-
łączne do odmiany, gdzie nie jest znana przesłanka przemysłowej stosowal-
ności.

Jeśli chodzi o wyrównanie45, to odmianę uznaje się za wyrównaną, jeże-
li  przy uwzględnieniu sposobu rozmnażania właściwego dla tej odmiany 
jest ona wystarczająco jednolita zarówno pod względem właściwości bra-
nych pod uwagę przy badaniach odrębności, jak również innych właściwo-
ści użytych do opisu tej odmiany. Jest to przesłanka uregulowana jednolicie 
i nie nastręcza żadnych wątpliwości interpretacyjnych.

Jeśli zaś chodzi o trwałość46 to odmianę uznaje się za trwałą, jeżeli jej 
zarówno charakterystyczne właściwości uwzględnione przy badaniu jej od-
rębności,  jak  również  inne  właściwości  użyte  do  opisu  tej  odmiany  nie 
zmieniają się po jej rozmnożeniu oraz – czego polska ustawa nie dodaje – 
gdy nie zmieniają się po cyklu rozmnożeń w przypadku specyficznego cy-
klu, co wynika z wykładni teleologicznej przesłanki trwałości.  

Od razu widać, że ratio legis obu unormowań jest w gruncie rzeczy ta-
kie samo, a wnioski zeń wynikające te same – stosowanie z identycznym 
skutkiem to odpowiednio przesłanka wyrównania, stosowanie powtarzalne 

44 M. Du Vall, op.cit., s. 30
45 Art. 8 konwencji UPOV, art 8 Rozporządzenia nr 2100/94, art 6 u.o.p.o.r.
46 Art. 9 konwencji UPOV, art. 9 rozporządzenia nr 2100/94, art. 7 u.o.p.o.r.
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to  odpowiednio  przesłanka  trwałości  odmiany.  W  przypadku  u.o.p.o.r. 
mamy do czynienia z regulacją bardziej konkretną, dostosowaną do znacz-
nie węższego i jednolitego zakresu przedmiotowego norm tej ustawy, kon-
kretnie rzecz biorąc – do roślin uprawnych. Potwierdza to fakt, że identycz-
ne przesłanki występują przy wpisaniu do odpowiednich rejestrów na pod-
stawie przepisów o nasiennictwie.

Mimo to przesłanki z obu stron nie są swoimi pełnymi odpowiednika-
mi. Co do stosowania z identycznym skutkiem, to w przypadku roślin natu-
ralne  mutacje  niezależne  od  woli  uprawiającego  zmieniają  cechy  roślin 
i nigdy, ściśle rzecz biorąc, nie będą one identyczne. Jest to immanentna 
cecha organizmu biologicznego. Co do trwałości, to również jest to trwa-
łość relatywna,  ze  względu na naturalny proces wyradzania  się  odmian, 
który właśnie wymusza postęp w dziedzinie hodowli odmian nowych.

Nawet bardzo dokładna dokumentacja hodowlana nie ma tu zasadnicze-
go znaczenia, nawet bardzo dokładny opis nie stwarza praktycznej możli-
wości otrzymania stricte identycznej odmiany. Mamy tu do czynienia z od-
miennym zakresem powtarzalności.

7. Definicja legalna odmiany

Wynalazek w europejskim systemie patentowym nie został zdefiniowa-
ny. W praktyce musi on co do swej istoty mieć techniczny charakter, cho-
ciaż wprost cecha ta nie występuje.

W przypadku prawa do odmiany wprowadzono definicję legalną od-
miany47, a więc określenie pojęcia „odmiana” wykraczające poza przesłan-
ki  uzyskania  wyłącznego  prawa,  ponieważ odmiana  jest  nią  niezależnie 
od tego, czy odpowiada warunkom przyznania wyłącznego prawa. 

W ramach polskiego ustawodawstwa definicja legalna odmiany wystę-
puje w identycznym kształcie zarówno w ustawie o ochronie prawnej od-

47 Art. 2 ust. 1 pkt 1) u.o.p.o.r.: „odmiana – oznacza zbiorowość roślin w obrębie botanicznej jednostki 

systematycznej najniższego znanego stopnia, która niezależnie od tego, czy w pełni odpowiada warun-
kom przyznania wyłącznego prawa: a) jest określona na podstawie przejawianych właściwości wyni-

kających z określonego genotypu lub kombinacji genotypów; b) jest odróżnialna od każdej innej zbio-
rowości roślin na podstawie co najmniej jednej z przejawianych właściwości; c) pozostaje niezmienio-

na po rozmnożeniu;”

– 97 –



Internetowy Przegląd Prawniczy   1/2008

mian roślin, jak i w ustawie o nasiennictwie48, które łącznie weszły w życie 
z dniem przystąpienia Polski do UE i zastąpiły wcześniejszą ustawę z dnia 
24 grudnia1995 r. o nasiennictwie. Podobnie przedmiot europejskiego sys-
temu odmian roślin powinien być tak samo interpretowany, jak w uregulo-
waniach dotyczących nasiennictwa. To wskazuje funkcję tej definicji i za-
pobiega jej rozszerzaniu na płaszczyźnie prawa do odmiany49.

Pojęcie odmiany ma znaczenie nie tylko na płaszczyźnie praw na do-
brach niematerialnych, ale i na płaszczyźnie regulacji obrotu, kontroli i re-
jestracji  nasion.  Z tego względu jednolitość terminologiczna w obu pol-
skich ustawach zasługuje na aprobatę.

Definicja  odmiany  jest  zawarta  w  Konwencji,  Rozporządzeniu 
oraz wspomnianych ustawach polskich w jednakowej wersji50.  Przyjmuje 
się, że są one identyczne w swej istocie. 

Źródłem tej definicji jest zmiana konwencji UPOV dokonana w 1991 
roku, która miała na celu wyraźne rozgraniczenie prawa do ochrony nowej 
odmiany i prawa do patentu. To też wyraża preambuła do Rozporządzenia 
Rady nr 2100/9451. Jak z powyższej wynika, rozgraniczenie prawa nie musi 
za  sobą  pociąga  zakazu  objęcia  ochroną  patentową  nowej  odmiany 
ze względu  na  to,  że  odmiana  jest  wynikiem  opatentowanego  procesu 
czy też opatentowany jest fragment DNA tej odmiany. Skrajnym rezultatem 
tego typu regulacji są tzw.  species patents, patenty na określony gatunek 
roślin,  który  w  Europie  został  po  raz  pierwszy  udzielony  na  soję 
w 1994 roku. Małgorzata Korzycka-Iwanow uważa, że w tym wypadku pa-
tent przekroczył dopuszczalne granice prawa patentowego 52.

48 Dz.U.2003 nr 137, poz. 1299, tekst jednolity Dz.U.2007 nr 41, poz. 271.
49 Decision G 1/98, of 20 Dec. 1999, Official Journal EPO: „exclusion of plant varieties should not be 

extended to other product inventions related to plants”;

http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/g980001ex1.htm,31.07.2008.
50 Art. 2.1.1) u.o.p.o.r., u.n., art.5.2 Rozporządzenia nr 2100/94, art. 1 pkt. VII Konwencji UPOV.
51 Preambuła Rozporządzenia: „W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu należy przyjąć 

definicje odmiany rośliny; definicja ta nie ma na celu zmiany definicji ustanowionych w dziedzinie 

praw własności intelektualnej, a w szczególności w dziedzinie patentu, ani nie wyłącza stosowania 
praw regulujących ochronę produktów, łącznie z roślinami i materiałem roślinnym lub procesów pod-

legających innym prawom własności przemysłowej”.
52 M. Korzycka-Iwanow, Nowe uwarunkowania własności intelektualnej w rolnictwie, „PiP”, nr 6/1999, 

s. 59.
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Sama definicja stanowi tyle, że odmiana jest trwała i wyrównana oraz 
że jest to zbiorowość roślin w obrębie jednego taksonu botanicznego naj-
niższego znanego stopnia, która niezależnie od tego, czy w pełni odpowia-
da warunkom udzielenia prawa hodowcy, może być określona przejawem 
właściwości wynikających z określonego genotypu lub kombinacji genoty-
pów. Szersza jest nieco definicja amerykańska, która wymienia określone 
postacie, w jakich odmiana może się przejawiać53.

Właściwości  te  odnoszą  się  do  całego organizmu rośliny  lub  całego 
kompletu genów tej rośliny (genotypu). Muszą one pozwolić na zakwalifi-
kowanie rośliny do określonego rodzaju.

Jeśli  więc  to  zakwalifikowanie  się  nie  powiedzie,  nie  będzie  mowy 
o odmianie, a tym bardziej o prawie do odmiany54. Wyodrębnia się więc 
pewna przesłanka zerowa, badana przez EPO, a więc w ramach systemu 
patentowego. Odbywa się to ze względów praktycznych, albowiem w spra-
wach spornych, niejasnych, kiedy konieczne jest jej badanie, zgłaszający 
zwykle pragną uzyskać patent, ponieważ daje on szerszy zakres ochrony 
niż  wyłączne  prawo  do  odmiany.  Przez  długi  czas  nie  było  bowiem 
tzw. przywileju  farmerskiego.  Ostatnio  jego  odpowiednik  pojawił  się 
w najnowszych  regulacjach  dotyczących  wynalazków  biotechnologicz-
nych.

Możliwość taka istnieje dzięki decyzji EPO55, która stanowi między in-
nymi,  że:  „A claim wherein specific  plant  varieties  are  not  individually 
claimed is not excluded from patentability under article 53(b) EPC even 
though it may embrace plant varieties”. Chodzi tu więc o wynalazek, które-
go techniczna wykonalność nie ogranicza się do jednej konkretnej odmiany 
rośliny56 (w praktyce jest to wynalazek biotechnologiczny). To, czy w da-
nym zgłoszeniu chodzi o „specific plant varieties”, jest sprawdzane właśnie 
przez weryfikację  owej  przesłanki  zerowej,  z  uwzględnieniem przy  tym 

53 PPVA, Chapter 4, sec.41, point a,9: „A variety may be represented by seed, transplants, plants, tubers, 
tissue culture plantlets, and other matter”.

54 Decision G 1/98,  op.cit.:  „The taxonomic cathegory within the traditional classification of the plant 
kingdom to which the claimed plants belong is not specified, let alone the further characteristics neces-

sary to assess the homogenity and stability of varieties”.
55 Ibidem.
56 Ta teza znajduje odzwierciedlenie w art. 932 p.w.p.
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również interpretacji teleologicznej, która każe chronić prawem do odmia-
ny tylko specyficzne produkty używane w rolnictwie i ogrodnictwie.

Ta rozgraniczająca dwa systemy funkcja definicji odmiany uwidacznia 
się przy porównaniu z amerykańskim Plant Patent Act z 1953 roku, gdzie 
dla  nowych  odmian  roślin  została  przewidziana  ochrona  patentowa 
(tzw. plant patent). Używa się tu pojęcia plant zamiast węższego plant va-
riety, a samo pojęcie plant nie posiada definicji ustawowej. Jednocześnie 
USA posiadają ustawę praktycznie opartą na Konwencji UPOV, mianowi-
cie Plant Variety Protection Act (PPVA).

8. Wymóg odpowiedniej nazwy odmiany

Art. 4 ust. 1 u.o.p.o.r. mówi, że hodowca może ubiegać się o przyznanie 
wyłącznego  prawa,  jeżeli  odmiana  jest  odrębna,  wyrównana,  trwała 
oraz nowa, a jej nazwa odpowiada wymaganiom, o których mowa w art. 9 
ust. 1.

Wymóg odpowiedniej nazwy jest w przypadku przesłanek zdolności pa-
tentowej  nieobecny,  jego  uregulowanie  wynika  ze  specyficznej  materii 
i spełnia inne zgoła funkcje niż ochrona własności intelektualnej, mianowi-
cie dąży do jednolitości terminologicznej w jak najszerszym zakresie57 oraz 
zmierza do tego, aby odmiana mogła być bez trudu odróżniona od innych 
odmian58. Ma to na celu przede wszystkim ułatwienie i zwiększenie przej-
rzystości obrotu. Nazwa nie może także wprowadzać w błąd co do hodow-
cy, jej  właściwości lub wartości użytkowych, składać z samych cyfr lub 
rozpoczynać od cyfry.

Nazwa odmiany jest odrębna od przesłanek udzielenia wyłącznego pra-
wa,  jest  uregulowana w innym przepisie.  Przepisy karne do ustawy od-

57 Art. 9 ust. 1 mówi w pkt. 1), że: „nazwa odmiany nie może być taka sama lub podobna do nazw od-

mian występujących na terytorium państw członkowskich, stowarzyszonych lub trzecich, które są lub 
były nadane odmianom należącym do tego samego lub innych gatunków tego samego rodzaju, jak 

również nazw odmian chronionych wyłącznym prawem lub wpisanych do odpowiednich rejestrów od-
mian, chyba że odmiana nie jest chroniona lub nie znajduje się w obrocie, a jej nazwa nie była po-

wszechnie znana”; ponadto nazwa nie może zawierać wyrazów „odmiana” czy „odmiana mieszańco-
wa”; oprócz tego, jeśli odmiana jest już chroniona, może być chroniona w Polsce tylko pod tą samą na-

zwą.
58 Odmiana nie może być tożsama lub podobna do innych określeń używanych w obrocie, naruszać pra-

wa osób trzecich do znaków towarowych, zawierać wyrazów „odmiana” lub „odmiana mieszańcowa”.
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dzielnie ujmują naruszenie wyłącznego prawa i oznaczenie nazwą odmiany 
chronionej materiału siewnego lub materiału ze zbioru innej lub nieznanej 
odmiany. Co więcej, za oba wykroczenia przewidziane jest takie samo za-
grożenie karą – grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wol-
ności do roku.

Obowiązek używania nazwy odmiany jest niezwykle szeroko zakreślo-
ny. Dotyczy on każdego, kto jej materiał siewny lub materiał ze zbioru oce-
nia, oferuje do sprzedaży, zbywa, udostępnia, reklamuje lub nawet udziela 
informacji dotyczących odmiany. Podobnie zakres tego obowiązku wykra-
cza poza czas, gdy sama odmiana jest chroniona. Dopóki funkcjonuje ona 
w obrocie, obowiązuje ustalona nazwa.

Zarówno sama definicja, jak i doktryna wskazują na podobieństwo na-
zwy odmiany do znaków towarowych, ale i również na różnice. Syntetycz-
nie  ujmuje  je  Małgorzata  Korzycka-Iwanow59.  Autorka  wskazuje  trzy 
główne różnice: po pierwsze, nazwa określa przede wszystkim tożsamość 
odmiany; po drugie, znaku towarowego udziela się w celu zdobycia dobrej 
reputacji.  Stąd powinien być łatwy do odróżnienia  i  zapamiętania  przez 
przeciętnego konsumenta; po trzecie wreszcie, znak towarowy może być 
używany w sposób bardziej „rzucający się w oczy”.

Nazwa odmiany jest również chroniona na podstawie Rozporządzenia 
Rady nr 2100/94, gdzie poświęcono nazwie aż trzy artykuły – 17, 18 oraz 
63. W preambule zaś mówi się, że używanie nazwy odmiany musi być obo-
wiązkowe. Zakres unormowania jest analogiczny do ustawy polskiej, choć 
bardziej szczegółowy, np. można przyznać nazwę odmiany już chronionej 
czy wprowadzonej do obrotu, w przypadku gdy odmiana ta już nie istnieje 
i jej nazwa nie uzyskała większego znaczenia. Rozporządzenie wprowadza 
jednak swoisty obowiązek dla każdego, kto używa nazwy odmiany, miano-
wicie obowiązek powiadomienia o tej nazwie zgodnie z innymi przepisami 
prawa lub na żądanie organu władzy, kupującego lub jakiejkolwiek innej 
osoby, która ma w tym interes prawny.

Oczywiście wszystkie powyższe aspekty odmiany (wymóg jednolitości 
terminologicznej, obowiązek używania nazwy, wymóg rozróżnialności na-

59 M. Korzycka-Iwanow, Wyłączne prawo... , op.cit.,  s. 94.
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zwy) są obecne w Konwencji UPOV. Nazwa odmiany to znów quasi-prze-
słanka specyficzna dla roślin uprawnych, a więc przedmiotu pracy rolnika, 
albowiem również uregulowana jest w przepisach o nasiennictwie. Na po-
ziomie UE obowiązuje wspomniane Rozporządzenie Komisji nr 930/2000 
konstruujące szereg domniemań prawnych ułatwiających ustalenie, czy na-
zwa jest właściwa. 

Oczywiście wymóg nazwy jest wymogiem o znacznie mniejszej wadze 
niż przesłanki prawa do odmiany sensu stricto. Polska ustawa mówi, że je-
żeli nazwa odmiany jest nieodpowiednia, Centralny Ośrodek Badania Ro-
ślin  Uprawnych  (COBORU  –  organ  decyzyjny  w  u.o.p.o.r.)  wyznacza 
czternastodniowy termin podania na piśmie propozycji innej nazwy.

9. Zakończenie

Przy  porównaniu  przesłanki  zdolności  patentowej  i  prawa  hodowcy, 
po jednej  stronie  wystąpiła  nowość,  poziom wynalazczy  i  przemysłowa 
stosowalność, po drugiej zaś nowość, odrębność, trwałość i  wyrównanie 
oraz, ujęty oddzielnie ze względu na nieco inne ratio legis i zakres obowią-
zywania, warunek posiadania przez odmianę właściwej nazwy.

Nie są to oczywiście przesłanki jedyne i nie zawsze są one ujęte w tej 
samej formie. W prawie amerykańskim sprzężona z patentem jest jego uży-
teczność, co ma podstawę w samej konstytucji. Najogólniej rzecz biorąc 
można stwierdzić, że wynalazek jest użyteczny wtedy, gdy może być użyty 
z korzyścią dla społeczeństwa, w przeciwieństwie do wynalazków, które 
uchybiają moralności, zdrowiu, porządkowi publicznemu lub które są błahe 
i mało znaczące60. Ta przesłanka sprawiała zawsze wiele trudności – jak bo-
wiem zbadać,  czy  użyteczne  dla  społeczeństwa  jest  coś,  co  jest  nowe? 
W praktyce  interpretacyjnej  przesłankę  użyteczności  zrelatywizowano. 
W międzynarodowych regulacjach patentowych słusznie ona nie występu-
je.  Różnie natomiast w ustawodawstwach ujmuje się poszczególne prze-
słanki: nowość (novelty – Wielka Brytania, original work – Egipt), poziom 
wynalazczy (inventive step – Wielka Brytania,  inventiveness – Chiny,  in-
ventive legal – Rosja), przemysłowa stosowalność (industrial application – 

60 D. Long, A. D'Amato, op.cit., p. 56.
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Wielka Brytania, practical applicability – Chiny, ability to be utilized in in-
dustry – Japonia)61.

Przesłanki zdolności patentowej posiadają, jak dało się zauważyć, pew-
ną niezmienną treść,  która  nie przekłada się  bezpośrednio na przesłanki 
prawa do odmiany. Zwykle nowość przeistacza się w nowość rynkową, po-
ziom wynalazczy w odrębność, przy czym zanika w ogóle nieoczywistość, 
zaś przemysłowej stosowalności w przypadku odmian odpowiada wyrów-
nanie i trwałość. Odmiana posiada też swoją definicję oraz jej regulacja jest 
bardziej  kompleksowa, ze względu na objęcie odpowiedniej  nazwy jako 
wymogu uzyskania prawa. 

Przesłanki uzyskania prawa hodowcy nie są jednakże typowe dla wy-
łącznego  prawa.  W  porównaniu  z  przesłankami  zdolności  patentowej 
są one silnie zakorzenione w problematyce rolnej, w unormowaniach doty-
czących nasiennictwa i właśnie w tej sferze pełnią ogromną rolę.

Myślę, że prawo do odmiany jest raczej instrumentem regulacji rynku 
rolnego wespół z ustawodawstwem nasienniczym (dąży się do jak najszer-
szego zastosowania nasion kwalifikowanych) czy instrumentem regulacji 
rynku rolnego niż instrumentem stymulacji postępu technicznego lub nawet 
biotechnologicznego.  Zarówno  Korzycka-Iwanow62  ze  strony  doktryny 
prawniczej, jak i Jerzy Adler63 ze strony praktyki administracyjnej (COBO-
RU) stwierdzają, że ochrona prawna odmiany jest „swoistym kontraktem 
między hodowcą i użytkownikiem odmian”.

61 Ibidem, s. 203.
62 M. Korzycka-Iwanow, Nowe..., op.cit., s. 54.
63 J. Adler, Respektowanie prawa własności do odmiany, „Hasło Ogrodnicze”, 4/2004, s. 21.
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Łukasz Pośpiech

Podstawowe  problemy  administra-
cyjnego  postępowania  w sprawie 
stwierdzenia  nieważności  decyzji 
w orzecznictwie  sądowoadministra-
cyjnym

1. Wprowadzenie

Obowiązujący obecnie w Polsce Kodeks Postępowania Administracyj-
nego (ustawa z dnia 14.06.1960 z późniejszymi nowelizacjami) statuuje za-
sadniczo dwie formy ingerencji w  indywidualne akty administracyjne (de-
cyzje i postanowienia): tryb zwyczajny oraz tzw. tryby nadzwyczajne.

1.1. Tryb zwyczajny

Jedną  z  fundamentalnych  zasad  postępowania  jest  wyrażona 
w art. 15. k.p.a.  zasada  dwuinstancyjności  postępowania  administracyjne-
go. Zasada ta daje stronie możliwość żądania od odpowiedniego (właści-
wego) organu administracji publicznej, aby ten uczynił przedmiotem swego 
rozpoznania sprawę, która już raz została rozpatrzona przez organ niższej 
instancji. Jest to zgodne z duchem art. 78. Konstytucji RP, który przyznaje 
każdej ze stron prawo zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych w pierw-
szej instancji.  Strona ma tu możliwość zaskarżenia rozstrzygnięć organu 
pierwszej instancji, dzięki czemu jej sprawa zostaje poddana ponownej we-
ryfikacji, której z reguły dokonuje organ inny aniżeli ten, który sprawę pro-
wadził  wcześniej.  Zgodnie  z  treścią  art.  127.  k.p.a.  od decyzji  wydanej 
w pierwszej instancji służy stronie odwołanie. Odwołanie jest właśnie tym 
podstawowym, regularnym środkiem „wzruszania” decyzji administracyj-
nych nieostatecznych; analogicznym środkiem w stosunku do postanowień 
jest zażalenie. 
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Odwołania od decyzji oraz zażalenia na postanowienia (jeśli przysługu-
ją) rozpatrywane są przez organ administracji publicznej wyższego stop-
nia1. Z reguły będzie to de facto inny organ, a więc i inny urzędnik; ale nie 
zawsze: jeśli decyzję lub postanowienie wydał w pierwszej instancji mini-
ster lub samorządowe kolegium odwoławcze, stronie nie przysługuje od-
wołanie ani zażalenie, lecz specjalny środek zaskarżenia w postaci wniosku 
o ponowne rozpatrzenie sprawy2, kierowanego do tegoż ministra lub tegoż 
samorządowego kolegium odwoławczego. Zachodzi więc tutaj tożsamość 
organu weryfikującego po raz drugi tę samą sprawę. 

Jeśli żadna ze stron w przepisanym terminie nie wniesie zwyczajnego 
środka zaskarżenia w postaci odwołania, wówczas decyzja staje się osta-
teczna. Ostateczność decyzji oznacza, iż nie można jej już wzruszyć w re-
gularnym trybie  za pomocą odwołania.  Art.  16.  k.p.a.  wysławia kolejną 
fundamentalną zasadę kodeksową: zasadę trwałości  ostatecznych decyzji 
administracyjnych.  Jakiekolwiek  ewentualne  wzruszenie  takich  decyzji 
przez organ administracji publicznej może nastąpić już tylko w tzw. try-
bach nadzwyczajnych, które przybierają postać odrębnych postępowań. Ce-
lem omawianej zasady jest ochrona praw nabytych strony, a także realiza-
cja postulatu pewności prawa oraz pogłębiania zaufania obywateli do orga-
nów państwa poprzez zapewnienie stabilności ostatecznych rozstrzygnięć.

1.2. Tryby nadzwyczajne

Tzw. tryby nadzwyczajne dają możliwość ingerowania w byt prawny 
ostatecznej decyzji, jeśli oczywiście zajdą odpowiednie ku temu przesłanki. 
Do trybów nadzwyczajnych zaliczamy:

• wznowienie postępowania (art. 145. -152. k.p.a.)

• uchylenie bądź zmianę decyzji ostatecznej (art. 154. , 155. k.p.a.)

• tzw. wywłaszczenie prawa, czyli nadzwyczajne uchylenie lub zmianę 
decyzji ostatecznej przez ministra lub wojewodę (art. 161. k.p.a.)

• uchylenie lub zmianę decyzji na podstawie przepisów szczególnych 
(art. 163. k.p.a.)

1 Art.127 §2 w zw. z art. 144. k.p.a.
2 Art. 127 §3 w zw. z art. 144 k.p.a.
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• stwierdzenie wygaśnięcia decyzji (art. 162. §1. k.p.a.) i uchylenie de-
cyzji (art. 162. §2. k.p.a.)

• stwierdzenie nieważności decyzji (art. 156. - 159. k.p.a.)

Z mocy art.  126.  k.p.a.  postępowanie wznowieniowe i  postępowanie 
nieważnościowe  mogą  dotyczyć  także  postanowień,  ale  tylko  takich, 
na które przysługuje zażalenie.

Ingerowanie w byt prawny ostatecznej decyzji może następować tylko 
wskutek  uruchomienia  wyżej  wymienionych  nadzwyczajnych  trybów, 
co wysławia art.16. §1. k.p.a.: „(…) Uchylenie lub zmiana takich decyzji, 
stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastą-
pić  tylko  w  przypadkach  przewidzianych  w  kodeksie  lub  w  ustawach 
szczególnych”.

2. Postępowanie  w  sprawie  stwierdzenia  nieważności  decyzji

2.1 Specyfika postępowania nieważnościowego

Instytucja stwierdzenia  nieważności  może mieć zastosowanie jedynie 
wobec  decyzji  oraz  postanowień,  od  których  przysługuje  zażalenie. 
Nie stwierdza się nieważności innego typu działań administracji, jak choć-
by czynności materialno-techniczne czy zaświadczenia: „1. Brak jest pod-
staw prawnych do wydawania decyzji o stwierdzeniu nieważności czynno-
ści materialnoprawnej, polegającej na dokonaniu wpisu do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej. 2.Art. 156 §1 k.p.a. nie upoważniał absolutnie orga-
nu administracji państwowej do stwierdzenia nieważności czynności mate-
rialnoprawnej, jaką jest wpis do ewidencji, gdyż dotyczy on decyzji admi-
nistracyjnych, a poprzez odesłanie z art. 126 k.p.a. odnosi się również do 
postanowień,  do  których  stosuje  odpowiednie  przepisy 
art. 156-159 k.p.a.”3.  Art. 156. k.p.a.  nie stanowi tym bardziej podstawy 
do oceniania przez organ ważności aktów normatywnych, w tym wydanych 
przez organy administracji.

Niektóre tryby nadzwyczajne obejmują swym zakresem zastosowania 
tylko  decyzje  ostateczne.  Tak  jest  w  przypadku  art. 145, 154, 

3 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 3 listopada 1999 r., II SA 351/99, LEX nr 46195.
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155, 161 k.p.a. Zdanie pierwsze art. 156. k.p.a. traktuje o stwierdzeniu nie-
ważności „decyzji”, a zatem uznać należy, że ustawodawca zamierzał pod-
dać  reżimowi  art.  156.  oba  rodzaje  decyzji:  ostateczne  i  nieostateczne. 
W orzecznictwie wskazano, że dopuszczalne jest wszczęcie postępowania 
nieważnościowego co do decyzji  nieostatecznej,  a  więc takiej,  od której 
wciąż  przysługuje  odwołanie.  Należy  mieć  tu  na  uwadze,  że  zarówno 
w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od danej decyzji, jak i w przedmio-
cie stwierdzenia nieważności tej decyzji, właściwy byłby ten sam organ – 
organ wyższego stopnia4.  Wniesienie odwołania lub wniosku o stwierdze-
nie nieważności nie jest obowiązkiem strony; zatem strona może wybrać 
tryb,  w  którym  chce  zakwestionować  podjętą  w  jej  sprawie  decyzję. 
W przypadku wniesienia przez stronę wniosku o stwierdzenie nieważności 
decyzji nieostatecznej zamiast odwołania, jeśli wola strony co do wyboru 
trybu z art. 156. jest jednoznaczna i niebudząca wątpliwości, organ powi-
nien  prowadzić  postępowanie  na  podstawie  art.  156.  k.p.a.   Natomiast 
w przypadku wniesienia odwołania oraz złożenia wniosku o stwierdzenie 
nieważności należy dać pierwszeństwo postępowaniu odwoławczemu; bo-
wiem postępowanie odwoławcze jest szerszego rodzaju – ma charakter ca-
łościowego rozpatrzenia sprawy,  podczas gdy w postępowaniu nieważno-
ściowym organ nie bada całościowo sprawy, a jedynie szuka przesłanek 
z art. 156. w celu skasowania decyzji. Tak też stwierdził Najwyższy Sad 
Administracyjny: „1. Nie ma przeszkód do stwierdzenia nieważności decy-
zji  nieostatecznej  na  wniosek  strony  złożony  przed  upływem  terminu 
do wniesienia odwołania, byle był to wniosek wyraźnie wskazujący na do-
konanie przez stronę wyboru trybu nadzwyczajnego postępowania(…)”5.

Niemniej  jednak można spotkać  w doktrynie  pogląd  odmawiający  – 
w kontekście art. 16. §1. k.p.a. – możliwości stwierdzania nieważności de-
cyzji nieostatecznych. Za stanowiskiem takim przemawia fakt, iż zwyczaj-
ne postępowania odwoławcze jest wystarczającą drogą weryfikowania nie-
ostatecznej decyzji – i to drogą najszerszą, zatem postępowanie nieważno-
ściowe uznać należy za drogę wyjątkową, dotyczącą tylko decyzji ostatecz-

4 Art.127 §2 k.p.a.  i art.157 §1 k.p.a.
5 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 1 października 1999 r., III SA 7537/98, LEX nr 43940.
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nych. Literalna wykładnia art. 156. §1. zdanie pierwsze pozostawia wątpli-
wość co do woli ustawodawcy poddania decyzji nieostatecznych reżimowi 
postępowania nieważnościowego. 

Postępowanie w sprawie nieważności decyzji jest samodzielnym postę-
powaniem, odrębnym od postępowania, w którym wydano weryfikowaną 
decyzję: „(…) Złożenie wniosku o stwierdzenie nieważności wszczyna po-
stępowanie w nowej sprawie i jest samodzielnym postępowaniem admini-
stracyjnym,  odrębnym  od  tego,  w  którym  zapadły  kwestionowane 
we wniosku rozstrzygnięcia(…)”6. 

Zatem poddane jest ono rygorom przepisów k.p.a. ogólnie traktujących 
o postępowaniu, w szczególności postępowanie nieważnościowe poddane 
jest zasadzie dwuinstancyjności, a więc o decyzji zapadłej wskutek złoże-
nia wniosku uruchamiającego postępowanie z art. 156. k.p.a. służy odwoła-
nie.   Zadaniem  organu  prowadzącego  postępowanie  nieważnościowe 
nie jest całościowe rozpatrywanie sprawy co do jej istoty; organ nie roz-
strzyga tutaj o prawach i obowiązkach stron poprzez konkretyzację admini-
stracyjnego prawa materialnego. „W sprawie o stwierdzenie nieważności 
decyzji  administracyjnej  obowiązuje  zasada,  że  organ  administracyjny 
orzeka wyłącznie kasacyjnie, co oznacza, że nie może orzekać co do istoty 
sprawy rozstrzygniętej wadliwą decyzją. Może jedynie albo stwierdzić nie-
ważność decyzji,  albo jej  niezgodność z prawem, a  w braku przesłanek 
do takiego orzekania – odmówi stwierdzenia nieważności decyzji. Inaczej 
mówiąc nie jest władny zmienić takiej decyzji ani też – uchylając ją – orzec 
jednocześnie co do istoty o prawach lub obowiązkach stron postępowania 
(…)”7.

Zgodnie  z  tezą  wyroku  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego 
z 15.06.19928, organ stwierdzający nieważność decyzji wydanej przez or-
gan drugiej  instancji  jest  równocześnie uprawniony do stwierdzenia nie-
ważności poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji, jeżeli rów-
nież i ta decyzja dotknięta jest wadami z art. 156. k.p.a..

6 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 29 lipca 1999 r., IV SA 1381/97, LEX nr 47911.
7 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 10 czerwca 1999 r., I SA 1527/98, LEX nr 48554.
8 IV SA 218/92, OSP 1994, nr 9, poz.162.
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Kolejną kwestią wartą omówienia jest problematyka możliwości orze-
czenia o nieważności części decyzji. Ścisła interpretacja zdania pierwszego 
art. 156. k.p.a. prowadziłaby do wniosku, iż należy zawsze wyeliminować 
całą decyzję z obrotu prawnego. Przeciwko takiej wykładni idzie teza wy-
roku Naczelnego Sądu Administracyjnego następującej treści: „Brak w ko-
deksie postępowania administracyjnego przepisu wyraźnie dopuszczające-
go stwierdzenie nieważności decyzji tylko w części dotkniętej wadą okre-
śloną w art. 156 §1 k.p.a. nie oznacza wyłączenia takiej możliwości”9. „Na-
czelny Sąd Administracyjny w swym orzecznictwie dotyczącym stosowa-
nia przepisu art. 156 k.p.a., zwłaszcza tym z ostatnich lat, przychyla się do 
stanowiska, że możliwe jest stwierdzenie nieważności decyzji administra-
cyjnej w części dotkniętej wadą (…)”10.

Zatem organ może – kończąc postępowanie nieważnościowe – stwier-
dzić nieważność tylko części decyzji: „(…) Dotyczyć to może jednak tylko 
takiej sytuacji, kiedy rozstrzygnięcie decyzji składa się z kilku elementów, 
z  których  każdy  mógłby  być  przedmiotem  rozstrzygnięcia  osobnej 
decyzji”11.  Chodzi  o  to,  aby ta  swoista  „amputacja”  decyzji  miała  sens, 
więc ów wolny od wad fragment decyzji pozostawiony w obrocie musi być 
w stanie samodzielnie funkcjonować.

Art. 28. k.p.a. definiuje pojęcie „strony” postępowania. Jest nią każdy, 
czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie (…). Mó-
wiąc o postępowaniu nieważnościowym trzeba mieć na uwadze, iż: „Stroną 
postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji administracyj-
nej jest nie tylko strona postępowania zwykłego zakończonego wydaniem 
kwestionowanej  decyzji,  lecz również każdy,  czyjego interesu prawnego 
lub  obowiązku dotyczyć  mogą  skutki  stwierdzenia  nieważności  decyzji. 
Jest to konsekwencją rozpoznawania przez organ nadzoru nowej sprawy 
w stosunku do załatwionej kwestionowaną decyzją, dlatego też otwiera się 
następnie dla wszystkich stron tego postępowania droga weryfikacji takiej 
decyzji”12.  Zatem krąg stron postępowania nieważnościowego może być 

9 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 21 grudnia 1999 r., IV SA 2311/97, LEX nr 48738.
10 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 31 marca 1998 r., I SA 1838/97, LEX nr 44510.
11 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 31 marca 1998 r., I SA 1838/97, LEX nr 44510.
12 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 1 grudnia 1999 r., IV SA 2520/98, LEX nr 48669.
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szerszy niż krąg stron postępowania zwykłego, w którym zapadła decyzja 
jest następnie poddana kontroli na podstawie art. 156. k.p.a..

2.2. Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji

Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji (jak również postanowie-
nia, na które przysługuje zażalenie13) dzieli się na dwie kategorie:

• przesłanki pozytywne – wymienione w art. 156. §1. k.p.a.; jeśli zaist-
nieją, organ wydaje decyzję stwierdzającą nieważność wadliwej de-
cyzji (ewentualnie wydaje postanowienie stwierdzające nieważność 
wadliwego postanowienia)

• przesłanki negatywne – wymienione w art. 156. §2. k.p.a.; jeśli zaist-
nieją, organ ogranicza się do stwierdzenia wydania zaskarżonej de-
cyzji (lub postanowienia) z naruszeniem prawa. Mamy tutaj do czy-
nienia  z  wadliwą decyzją  (lub  postanowieniem),  która  jednak  nie 
może być wyeliminowana z  obrotu prawnego wskutek  zaistnienia 
przesłanek z art. 156.§2.

Jeśli  w  zaskarżonym  rozstrzygnięciu  organ  nie  dopatrzy  się  żadnej 
z przesłanek stwierdzenia nieważności, wydaje decyzję (odpowiednio: po-
stanowienie) odmawiającą stwierdzenia nieważności.

2.2.1. Przesłanki pozytywne

Warunkiem sine qua non stwierdzenia nieważności decyzji jest zaistnie-
nie którejś z przesłanek wymienionych w art. 156. §1. k.p.a. Odwoływanie 
się do innych, niewymienionych w tym przepisie przesłanek, jest  niedo-
puszczalne. Tym bardziej nie można powoływać się na przesłanki będące 
podstawą innych trybów nadzwyczajnych, np. wznowienia postępowania 
(art. 145 §1. k.p.a., art. 145a §1. k.p.a.). Jeśli prześledzi się katalog wad de-
cyzji z art.156.§1., nietrudno zauważyć, iż tkwią one w samej decyzji, są z 
nią immanentnie związane (są to wady materialnoprawne). Charakter wad 
postępowania  (wad  procesowych)  mają  raczej  okoliczności  z  art.  145 
i 145a, będące podstawą wznowienia postępowania.

13 Art.126 k.p.a.
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Niedopuszczalne jest  poddanie art.  156.  §1.  wykładni rozszerzającej; 
przepis ten, wyliczający enumeratywnie przesłanki nieważnościowe, podle-
ga wyłącznie interpretacji dosłownej (interpretatio declarativa) lub wręcz 
ścieśniającej (interpretatio restrictiva). Za takim właśnie rodzajem wykład-
ni  przemawia  treść  art.16.  §1.  k.p.a.:  wzruszenie  decyzji  może  nastąpić 
„(…) tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie  lub w ustawach 
szczególnych”. W sukurs powyższym wnioskom idzie teza wyroku Naczel-
nego  Sadu  Administracyjnego  następującej  treści:  „Przepis  art.  156 
§1 k.p.a. stanowi zamknięty katalog przesłanek stwierdzenia nieważności 
decyzji administracyjnej. Nadzwyczajny charakter tej instytucji (stwierdze-
nia  nieważności  decyzji  administracyjnej)  nie  pozwala przy  interpretacji 
tego przepisu stosować wykładni rozszerzającej”14.

Przesłanki pozytywne stwierdzenia nieważności zawarte są w wylicze-
niu art.156. §1. pkt 1-6, a uzupełnione odesłaniem do przepisów odrębnych 
(pozakodeksowych) w pkt 7.

Kluczowy w dokonaniu prawidłowej wykładni art.156. §1. jest pkt 2.: 
decyzja wydana została „(…) bez podstawy prawnej lub z rażącym naru-
szeniem prawa (…)”. Przyjmuje się, że pod owe „rażące naruszenie prawa” 
podpadają wszystkie pozostałe przesłanki, oprócz tej z pkt 2. zd. pierwsze 
(brak podstawy prawnej). Innymi słowy, wszystkie okoliczności wymienio-
ne w art. 156. §1. pkt 1-7 (z wyjątkiem zdania pierwszego pkt 2.) są rażą-
cym naruszeniem prawa. W punktach 1,3-7 nastąpiła po prostu indywidu-
alizacja (nazwanie) „rażących naruszeń prawa”,  o których traktuje general-
nie pkt 2. in fine. Zatem ustawodawca określił tutaj typowe kategorie rażą-
cego naruszenia prawa; stąd też pkt 2. in fine otwiera możliwość znajdowa-
nia  nienazwanych,  innych  niż  wymienione  w  art.  156  §1.  przesłanek 
stwierdzenia  nieważności,  oczywiście  tylko  takich,  które  kwalifikować 
można  jako  „rażące  naruszenie  prawa”,  o  czym poniżej.  Widać  zatem, 
że powyższe  twierdzenia  o  enumeratywności  wyliczenia  wad  nieważno-
ściowych w art. 156. §1. trzeba rozumieć pod tym kątem, że katalog ten 
można poszerzyć o wady nienazwane w tym przepisie, jeśli tylko wchodzą 
w zakres „rażącego naruszenia prawa” z pkt 2. in fine.

14 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 29 czerwca 1999 r., IV SA 1066/97, LEX nr 48675.
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Organ nie  jest  związany  granicami  zarzutów zawartych we wniosku 
strony o stwierdzenie nieważności decyzji, więc nawet jeśli zarzuty strony 
są niezasadne, to obowiązany jest zbadać z urzędu, czy kwestionowana de-
cyzja nie jest dotknięta jedną z wad określonych w art. 156. §1. k.p.a.

2.2.1.1. Naruszenie właściwości

Pierwsza nazwana przesłanka z art. 156. §1. pkt 1. polega na wydaniu 
decyzji „z naruszeniem przepisów o właściwości”. Wyróżnić można nastę-
pujące rodzaje właściwości: rzeczowa, miejscowa, instancyjna, delegacyj-
na. Organy przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejsco-
wej  (art.  19.  k.p.a.).   Właściwość  instancyjną  reguluje  m.in.  art.  127 
§2 k.p.a.. Właściwość delegacyjna dotyczy przypadków przenoszenia wła-
ściwości na inne organy (np. art. 26. §2. k.p.a.). 

Jak stwierdza Naczelny Sąd Administracyjny: „Przepisy o właściwości 
mają charakter bezwzględnie obowiązujący i naruszenie każdego rodzaju 
właściwości przez organ administracji przy wydawaniu aktu administracyj-
nego powoduje jego nieważność bez względu na trafność merytorycznego 
rozstrzygnięcia”15.

Typowa sytuacja naruszenia właściwości ma miejsce wtedy, gdy przepis 
o  właściwości  zostanie  błędnie  zastosowany  i  decyzja  zostanie  wydana 
przez organ niewłaściwy w sprawie. W orzecznictwie wskazano także nie-
typowe sytuacje, kiedy następuje naruszenie właściwości: „Wyłączenie or-
ganu od załatwienia sprawy z przyczyny nie wymienionej w art. 25 k.p.a. 
i wydanie decyzji załatwiającej sprawę przez inny organ oznacza wydanie 
decyzji z naruszeniem przepisów o właściwości (art.156. §1 pkt 1 k.p.a.)”16.

Naruszenie właściwości zachodzi także wówczas, gdy decyzja zostaje 
podpisana  przez  osobę  niemającą  upoważnienia  do  załatwiania  spraw 
na podstawie art. 268a. k.p.a.17. Tak też wyrok Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego: „W niniejszej sprawie decyzja wydana w pierwszej instancji 

15 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 29 listopada 1999 r., V SA 955/99, LEX nr 49943.
16 Wyrok NSA OZ we Wrocławiu z dnia 3 kwietnia 1990 r., SA/Wr 1001/89, ONSA 1990, nr 2-3, poz.36.
17 Art. 268a: „Organ administracji publicznej może w formie pisemnej upoważniać pracowników kiero-

wanej jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szcze-

gólności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń”.
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została  podpisana  przez  Sekretarza  gminy  z  upoważnienia  Kierownika 
Urzędu  Rejonowego,  do  czego  nie  upoważniają  obowiązujące  przepisy. 
Na podstawie  zawartego  porozumienia  decyzję  może  wydać  wójt,  bur-
mistrz, prezydent miasta. Sekretarz gminy może podpisać decyzję z upo-
ważnienia wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Decyzja podpisana przez 
sekretarza gminy z upoważnienia kierownika urzędu rejonowego jest nato-
miast dotknięta wadą nieważności określoną w art. 156 §1 pkt 1 k.p.a. jako 
wydana przez organ niewłaściwy”18. Także powoływanie się na tego rodza-
ju upoważnienie (art. 268a.) w sytuacji, gdy decyzja wydawana jest w ra-
mach własnych przyznanych ustawowo  kompetencji, stanowi naruszenie 
właściwości. 

Jeśli  kompetencja do wydania decyzji  przyznana jest  organowi kole-
gialnemu,  naruszeniem właściwości  będzie  podjęcie  decyzji  przez  prze-
wodniczącego lub członka tego organu działającego jednoosobowo.

2.2.1.2. Brak podstawy prawnej

Należy odróżnić sytuację braku podstawy prawnej do wydania decyzji 
od sytuacji wadliwej formy decyzji. Fakt, iż decyzja nie zawiera powołania 
podstawy prawnej lub określa tę podstawę błędnie, nie implikuje twierdze-
nia, że została ona wydana bez podstawy prawnej; w takim wypadku pod-
stawa prawna może realnie istnieć, natomiast nie ma o niej właściwej infor-
macji w treści decyzji. Jest to zwykłe niedochowanie formy decyzji wyni-
kającej z art. 107. §1. k.p.a., i taka wadliwość podlega tzw. rektyfikacji19. 
Rozróżnienie wadliwego powołania podstawy prawnej lub braku powoła-
nia podstawy prawnej od obiektywnego braku tej podstawy przybiera na 
znaczeniu w kontekście wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, któ-
ry stwierdził, iż w sytuacji, gdy obowiązujące w dniu orzekania przepisy 
zawierają  regulację  taką  samą,  jak  przepisy  obowiązujące  poprzednio, 
to powołanie się przez organ w decyzji  na przepisy już nieobowiązujące 
nie oznacza, że taka decyzja została wydana bez podstawy prawnej20.

18 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 26 kwietnia 1999 r., IV SA 639/97, LEX nr 47263.
19 Art.113. k.p.a.
20 Wyrok NSA z dnia 25 października 1984 r., III SA 671/84, ONSA 1984, nr 2, poz. 96.
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Wydanie decyzji „bez podstawy prawnej” oznacza, że decyzja nie ma 
podstawy w żadnym powszechnie obowiązującym przepisie prawa mate-
rialnego, zamieszczonym w ustawie lub akcie wydanym z delegacji usta-
wowej.  Orzecznictwo  sądowoadministracyjne  wielokrotnie  wskazywało 
przypadki  sytuacji  kwalifikującej  się  jako   brak  podstawy  prawnej 
z art. 156. §1.pkt 2. k.p.a.:

• decyzja wydana została w sprawie nienależącej do sfery prawa admi-
nistracyjnego,  np.  rozstrzygnięcie  w  sprawie  cywilnoprawnej  nie-
podlegającej orzecznictwu administracyjnemu 

• brak w przepisach prawnych podstawy do zawarcia w treści decyzji 
określonej klauzuli, np. terminu wykonania obowiązku wynikające-
go z decyzji. „1. Stwierdzenie zatem samowoli budowlanej obliguje 
właściwy organ do wydania decyzji o nakazie rozbiórki budowanego 
bądź już wzniesionego obiektu budowlanego. Do takiego rozstrzy-
gnięcia  organ administracji  publicznej  jest  ustawowo zobligowany 
(…) 2. W art. 48 cyt. ustawy Prawo budowlane nie określono usta-
wowo  terminu  wykonania  tego  obowiązku,  nie  przewidziano  też 
możliwości orzeczenia o terminie wykonania tego obowiązku w de-
cyzji administracyjnej. Z tego względu, iż zaskarżona decyzja w czę-
ści dotyczącej terminu rozbiórki została wydana bez podstawy praw-
nej w rozumieniu art. 156 §1 pkt 2 k.p.a..”21

• przepisy nakazują załatwienie  sprawy w innej  formie niż decyzja. 
„Stwierdzenie zawarte w art. 104 §1 k.p.a., iż załatwienie sprawy na-
stępuje  przez  wydanie  decyzji,  odnosi  się  tylko  do  sytuacji, 
gdy z mocy przepisów prawa materialnego załatwienie sprawy po-
winno nastąpić w tej formie prawnej. Decyzja administracyjna wy-
dana w sprawie, której załatwienia w formie decyzji prawo nie prze-
widuje, jest decyzją wadliwą jako wydaną bez podstawy prawnej”22

• decyzja została wydana z urzędu w sytuacji, gdy przepis bezwzględ-
nie wymaga wniosku strony. Np.: postanowienie o wznowieniu po-
stępowania  –  w  przypadku  wznowienia  z  przyczyn  z  art.  145 

21 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 1 kwietnia 1999 r., IV SA 570/97, LEX nr 47220.
22 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 6 kwietnia 1999 r., IV SA 2546/98, LEX nr 47920.
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§1 pkt 4, art. 145a – właściwy organ wydaje tylko na żądanie stro-
ny23.  Przy czym należy mieć na uwadze treść art. 61. §2. k.p.a.24

• decyzja  określa  prawa  i  obowiązki  strony  w  sytuacji,  gdy  prawa 
i obowiązki te wynikają wprost z przepisów prawa, a więc nie wy-
magają żadnej konkretyzacji

2.2.1.3. Rażące naruszenie prawa

Tytułem wprowadzenia trzeba przypomnieć o tzw. teorii gradacji wad, 
według której nie każda wada decyzji kwalifikuje ją do całkowitego wyeli-
minowania z obrotu prawnego i to ze skutkiem  ex tunc (od momentu jej 
wydania), jak i nie każda wada jest wystarczającą podstawą do jakiegokol-
wiek wzruszania decyzji. Są wady o mniejszym i większym ciężarze gatun-
kowym;  nie  każda  wada  jest  „rażąca”.  Z  pewnością  art.  156.  §1  pkt  2 
in fine dotyczy wad o największej doniosłości.

Naruszenie prawa dotyczy wykroczenia przeciwko normom różnego ro-
dzaju:  materialnym,  procesowym,  kompetencyjnym.  Kilka  ważniejszych 
orzeczeń w tej kwestii:

• „O rażącym (a nie jakimkolwiek) naruszeniu prawa można mówić, 
gdy decyzja została wydana wbrew nakazowi lub zakazowi ustano-
wionemu  w  przepisie  prawnym,  wbrew  wszystkim  przesłankom 
przepisu  nadano  prawa  albo  ich  odmówiono,  albo  też  wbrew 
tym przesłankom obarczono stronę obowiązkiem albo uchylono obo-
wiązek.  Cechą  rażącego  prawa  jest  to,  że  treść  decyzji  pozostaje 
w sprzeczności  z  treścią  przepisu  przez  proste  ich  zestawienie 
ze sobą”25.

• „(…) nie chodzi tu bowiem o błędy w wykładni prawa, ale o prze-
kroczenie prawa w sposób jasny i niedwuznaczny. Ponadto, nie każ-
de naruszenie prawa dyskwalifikuje decyzję w takim stopniu, że nie-

23 Art.147 k.p.a.
24 Art. 61 „§1 Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. §2. Organ ad-

ministracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny interes strony wszcząć z urzędu postę-
powanie także w sprawie, w której przepis prawa wymaga wniosku strony. Organ obowiązany jest 

uzyskać na to zgodę strony w toku postępowania, a w razie nieuzyskania zgody – postępowanie umo-

rzyć.”
25 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2000 r., III SA 1935/99, LEX nr 47008.
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zbędna jest jej eliminacja, tak jakby od początku nie została ona wy-
dana”26.

• „Naruszenie prawa, które miałoby polegać na ewentualnie nietrafnej 
wykładni przepisów prawa, które budzą wątpliwości co do ich stoso-
wania, w żadnym przypadku nie może być uznane za rażące narusze-
nie prawa”27.

• „O tym, czy naruszenie prawa jest ”rażącym„, decyduje ocena skut-
ków społeczno-gospodarczych, jakie dane naruszenie za sobą pocią-
ga.  Za ”rażące„ należy uznać mianowicie  takie  naruszenie  prawa, 
w wyniku którego powstają  skutki  niemożliwe do zaakceptowania 
z punktu widzenia wymagań praworządności (…)”28.

• „Przez  rażące  naruszenie  prawa,  w  rozumieniu  art.  156 
§1 pkt 2 k.p.a., należy rozumieć oczywistą sprzeczność z przepisem 
prawa nie do pogodzenia z założeniami działania organu praworząd-
nego państwa, z zasadą demokratycznego państwa prawnego, wyma-
ganiami praworządności. Stwierdzone wady muszą być o szczegól-
nym ciężarze gatunkowym i muszą mieć charakter rażący w sensie 
obiektywnym a nie subiektywnym”29.

Tytułem przykładu  przytoczyć  można  kilka  sytuacji,  które  Naczelny 
Sad Administracyjny uznał za rażące naruszenie prawa w kontekście oma-
wianej przesłanki stwierdzenia nieważności:

• na decyzji – zamiast własnoręcznego podpisu – widnieje tzw. faksy-
mile  podpisu  (kopia):  „Stosownie  do  art.  107  §1  k.p.a.  jednym 
z istotnych elementów decyzji jest podpis z podaniem imienia i na-
zwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wyda-
nia decyzji. Podpis na decyzji musi być własnoręczny. Nie jest do-
puszczalne stosowanie tzw. facsimile podpisu, czyli odcisku pieczęci 
z kopią wzoru podpisu”30.

26 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 27 października 1998 r., II SA 1202/98, LEX nr 41891.
27 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 8 lipca 1999 r., II SA 1387/98, LEX nr 46253.
28 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 30 listopada 1999 r., V SA 876/99, LEX nr 50137.
29 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 22 października 1999 r., IV SA 1705/97, LEX nr 47858.
30 Wyrok NSA w Gdańsku z dnia 18 kwietnia 2000 r., II SA/Gd 954/98, LEX nr 44072.
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• decyzja  w  ogóle  nie  została  podpisana  przez  osobę  upoważnioną 
do jej wydania; istnieje w prawie administracyjnym teoria, według 
której  decyzja musi  zawierać cztery elementy:  oznaczenie  organu, 
oznaczenie  strony,  rozstrzygnięcie,  podpis  osoby piastującej  urząd 
(upoważnionej do wydania decyzji). Brak któregokolwiek z tych ele-
mentów powoduje nieistnienie decyzji (non existens). Gdyby przyjąć 
tę koncepcję, można by dość do wniosku, iż decyzja niezawierająca 
podpisu jest „nie-decyzją”, a zatem nie można poddać jej weryfikacji 
z art. 156. §1. k.p.a., gdyż postępowaniu nieważnościowemu może 
być poddana tylko decyzja (lub postanowienie, na które służy zażale-
nie), a jak napisano powyżej, decyzja bez podpisu – wg wspomnia-
nej  teorii  –  decyzją  nie  jest.  Jest  co  najwyżej  projektem decyzji. 
W takim przypadku strona powinna podejmować czynności w celu 
zwalczania bezczynności organu.

• organ odwoławczy nie wezwał strony do uzupełnienia braków for-
malnych odwołania i  rozpoznał  je,  mimo że nie wywoływało ono 
skutków prawnych. „W rozpatrywanej sprawie pismo zatytułowane 
odwołanie nie zawiera podpisu strony. Mimo to organ odwoławczy 
nie wezwał stron, pod rygorem z art. 64 §2 k.p.a. (pozostawienie od-
wołania bez rozpoznania) do uzupełnienia braku i odwołanie rozpo-
znał, mimo że nie wywoływało ono skutków prawnych. Okoliczność 
powyższa powodowała zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy 1995 r. o NSA 
w związku z art. 156 §1 pkt 2 k.p.a. nieważność zaskarżonej decyzji, 
jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa”31.

• organ odwoławczy rozpoznał odwołanie od decyzji wniesione po ter-
minie, mimo że termin nie został przywrócony. „(…) Rozpoznanie 
bowiem  odwołania  wniesionego  z  uchybieniem  terminu,  który 
nie został przywrócony na wniosek strony, stanowiłoby rażące naru-
szenie prawa (art. 156 §1 pkt. 2 k.p.a.)”32.

• odmówienie  stwierdzenia  nieważności  decyzji  pomimo  istnienia 
podstaw ku temu

31 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 15 września 2000 r., III SA 417/00, LEX nr 47217.
32 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 16 lutego 1998 r., IV SA 727/96, LEX nr 43307.
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2.2.1.4. Res iudicata

Zasada trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych rozciąga się 
także na samą sprawę załatwioną taką ostateczną decyzją, a więc władcze 
skonkretyzowanie praw i obowiązków strony ma również trwały charakter. 
Art. 156. §1. pkt 3. pełni rolę gwaranta realizacji tej zasady. Przepis ten sta-
nowi przesłankę stwierdzenia nieważności decyzji, która zapadła w sprawie 
rozstrzygniętej już poprzednio inną decyzją ostateczną, która wciąż funk-
cjonowała w obrocie prawnym w momencie wydania kwestionowanej de-
cyzji. Przesłanka z art. 156. §1. pkt 3. ma zastosowanie wtedy, gdy istnieje 
tożsamość  sprawy  rozstrzygniętej  kolejno  dwoma  decyzjami,  z  których 
pierwsza jest ostateczna: „Uregulowanie art. 156 §1 pkt 3 k.p.a. nie pozo-
stawia wątpliwości, że dotyczy ono tylko tych przypadków, gdy w tej sa-
mej  sprawie  kolejno  po  sobie  wydane  zostały  dwie  decyzje,  z  których 
ta pierwsza jest ostateczna”33. 

Cecha ostateczności decyzji powoduje niemożność ponownego orzeka-
nia w tej samej sprawie, chyba że decyzja owa zostanie wpierw z obrotu 
prawnego usunięta: „Żądanie wydania przez ten sam organ następnej decy-
zji, w sprawie rozstrzygniętej już ostateczną i prawomocną decyzją, która 
pozostaje w obiegu prawnym, należy uznać za całkowicie bezpodstawne 
i niedopuszczalne, ponieważ wydana w tych okolicznościach decyzja była-
by dotknięta wadą nieważności, określaną w art. 156 §1 pkt 3 k.p.a.”34.

Kluczowe dla prawidłowego stosowania omawianej przesłanki stwier-
dzenia nieważności jest pojęcie tożsamości sprawy. Wyjaśnił je Naczelny 
Sąd Administracyjny: „(…) Istnienie tożsamości sprawy zachodzi w przy-
padku występowania tych samych podmiotów w sprawie, tego samego sta-
nu prawnego w nie zmienionym stanie faktycznym sprawy oraz tego same-
go przedmiotu, rozumianego jako interesy prawne lub obowiązki, które na-
stępnie  po  wydaniu  decyzji  stają  się  prawem  nabytym  (jego  brakiem) 
lub obowiązkami prawnymi określonych podmiotów”35.  Niniejsze orzecze-
nie wymaga pewnej uwagi: przytoczony w nim warunek niezmienionego 

33 Wyrok NSA w Katowicach z dnia 15 września 1999 r., I SA/Ka 120/98, LEX nr 43920.
34 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 8 lutego 1999 r., IV SA 178/97, LEX nr 48687.
35 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 29 kwietnia 1998 r., IV SA 1061/96, LEX nr 45166.
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stanu  faktycznego  nie  oznacza,  że  ów stan  faktyczny  sprawy musi  być 
w każdym szczególe  identyczny;  Naczelny Sąd Administracyjny miał  tu 
na myśli niezmieniony stan faktyczny w sensie niezmienionych faktów pra-
wotwórczych.  Elementy  stanu  faktycznego  prawnie  obojętne 
nie są uwzględniane przy ocenie tożsamości sprawy. 

2.2.1.5. Skierowanie decyzji do osoby niebędącej stroną

O tym, czy dany podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka or-
ganizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej36) jest czy nie jest stroną 
postępowania, rozstrzyga norma art. 28. k.p.a.37. Jeżeli adresatem decyzji 
jest podmiot, który nie może być uznany za stronę postępowania, w którym 
ta  decyzja  zapadła,  decyzja  taka  podlega  stwierdzeniu  nieważności 
na mocy art. 156. §1. pkt 4. „Art. 156 §1 pkt 4 k.p.a. przewiduje taką sytu-
ację, że osoba, do której skierowana została decyzja, istnieje, tzn. osoba fi-
zyczna  żyje,  a  inny  podmiot  faktycznie  i  prawnie  istnieje,  jednakże 
nie może wykazać się przymiotem strony w rozumieniu art. 28 k.p.a.”38.

Typowymi sytuacjami w których zachodzi omawiana wada są m.in. na-
stępujące:

• decyzja została skierowana do pełnomocnika strony;

• decyzja została skierowana do osoby „trzeciej”, niemającej nic wspólnego 
z postępowaniem;

• decyzja została skierowana do organu osoby prawnej, zamiast do osoby 
prawnej;

• decyzja została skierowana do piastuna określonego stanowiska  w struk-
turze jednostki  organizacyjnej,  zamiast do samej  jednostki:  „Wskazanie 
imiennie prezesa spółdzielni jako adresata decyzji jest równoznaczne ze 
skierowaniem decyzji do osoby nie będącej stroną w sprawie”39

Skierowanie decyzji do osoby niebędącej stroną należy odróżnić od sy-
tuacji, kiedy nastąpił np. błąd pisarski lub oczywista omyłka w nazwaniu 

36 Art. 29 k.p.a.
37 Art.  28: Stroną  jest  każdy,  czyjego  interesu  prawnego  lub  obowiązku  dotyczy  postępowanie  albo 

kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
38 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 17 grudnia 1998 r., IV SA 2272/97, LEX nr 45697.
39 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 30 września 1999 r., IV SA 1357/97, LEX nr 47899.
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strony; wada taka – jako nieistotna – nie prowadzi do stwierdzenia nieważ-
ności decyzji, a jedynie do jej sprostowania40.

Często postępowanie administracyjne dotyczy kilku stron. Kontrower-
syjna wydaje się  kwestia,  co zrobić z decyzją,  która została skierowana 
do kilku podmiotów, z których tylko niektóre nie są stronami, a pozostałe 
stronami  są.  Czy  należy  tutaj  orzekać  o  nieważności  całej  decyzji? 
W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przeważył pogląd o 
dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji w części.

„Skierowanie postanowienia do osoby nie będącej stroną w sprawie sta-
nowi  istotną  wadę  skutkującą  nieważność  tego  postanowienia  (art.  156 
§1 pkt 4 w związku z art. 126 k.p.a.)”41.   Stosując przesłankę z art. 156 
§1 pkt  4.  trzeba  pamiętać  o  jej  odpowiedniej  interpretacji  w  stosunku 
do postanowień: postanowienia bowiem nie zawsze kierowane są do stron 
postępowania, ale także do  innych uczestników postępowania, świadków, 
biegłych, a nawet publiczności przy rozprawie administracyjnej (np. posta-
nowienie o ukaraniu grzywną za niewłaściwe zachowanie się na rozprawie 
administracyjnej42). W tym kontekście pamiętać należy, iż wiele postano-
wień nieskierowanych do stron postępowania, będzie prawidłowych.

2.2.1.6. Niewykonalność decyzji

Niewykonalność może być dwojakiego rodzaju: faktyczna i/lub prawna. 
Sens obu rodzajów niewykonalności wyjaśnia teza 2. wyroku Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z 1999 r.: „Decyzja jest niewykonalna w rozumie-
niu art. 156 §1 pkt 5 k.p.a. tylko wówczas, gdy zachodzi przeszkoda w jej 
wykonaniu wynikająca z określonych przepisów prawa lub jest ona fak-
tycznie (obiektywnie) niemożliwa do wykonania, np. przy istniejącym sta-
nie wiedzy technicznej(…)”43.  Niewykonalność faktyczna oznacza obiek-
tywną niemożliwość wykonania decyzji z punktu widzenia aktualnego sta-
nu wiedzy i techniki; nie oznacza natomiast trudności technicznych przy 

40 Art. 113 §1 „Organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze 

postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ 
decyzjach”.

41 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 20 sierpnia 1999 r., IV SA 1217/97, LEX nr 47879.
42 Art. 96 k.p.a.
43 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 4 stycznia 1999 r., IV SA 1239/97, LEX nr 48176.
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realizowaniu decyzji. Podobnie nie stanowią o niewykonalności względy 
ekonomiczne i finansowe (np. gospodarcza nieopłacalność), ani też nega-
tywne nastawienie  adresatów decyzji  do jej  wykonywania.  Niewykonal-
ność prawna oznacza, że istnieją w systemie prawnym normy statuujące 
określone  nakazy  bądź  zakazy,  które  uniemożliwiają  realizację  decyzji, 
czy też jej realizacja prowadziłaby do złamania owych norm; np. decyzja, 
której wykonanie równałoby się dokonaniu czyny niedozwolonego (w ro-
zumieniu przepisów prawa cywilnego) albo przestępstwa (w rozumieniu 
prawa karnego). Tutaj warto zauważyć, iż przesłanka z art. 156 §1 pkt 6 
jest szczególnym rodzajem niemożliwości prawnej wykonania decyzji. 

„Niewykonalność decyzji powinna być spowodowana istnieniem prze-
szkód w jej wykonaniu, które znamionują dwie cechy:

a) istniały już w dacie wydania decyzji,
b) są nieusuwalne przez cały czas.
Jako  miarodajny  jest  stan  rzeczy  istniejący  w  dacie  wydania 

decyzji(…)”44.
Za  datę  wydania  decyzji  należy  przyjąć  widniejącą  na  decyzji  datę, 

o której mowa w art. 107. §1. k.p.a.. W wypadku, gdy niewykonalność de-
cyzji pojawia się dopiero po jej wydaniu, niemożliwe jest zastosowanie try-
bu  nieważnościowego,  a  jedynie  stwierdzenie  wygaśnięcia  decyzji  jako 
bezprzedmiotowej na podstawie art. 162. §1. pkt 1. k.p.a..

2.2.1.7. Wywołanie czynu karalnego wskutek  realizacji decyzji

Jak już wspomniano powyżej, wada z art. 156. §1 .pkt 6. k.p.a. stanowi 
szczególny przypadek prawnej niewykonalności decyzji. 

Przez realizację decyzji  należy tu rozumieć podejmowanie czynności 
niezbędnych  i  koniecznych  do  wykonania  decyzji,  a  nie  jakichkolwiek 
czynności podejmowanych „przy okazji” realizowania decyzji.

Przez „czyn zagrożony karą” rozumie się czyn zagrożony sankcją karną 
przepisów  Kodeksu  Karnego,  Kodeksu  Wykroczeń,  Kodeksu  Karnego 
Skarbowego i innych przepisów o karnym charakterze. 

44 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 8 lipca 1999 r., IV SA 970/97, LEX nr 47901.
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Omawianej przesłanki nie należy mylić z przesłanką wydania decyzji 
w wyniku przestępstwa45 ,  która  stanowi  podstawę uruchomienia  innego 
trybu nadzwyczajnego - wznowienia postępowania.

2.2.1.8. Nieważność z mocy przepisów odrębnych

Aby przesłanka ta miała zastosowanie, odrębny przepis prawa musi za-
wierać wyraźną klauzulę nieważności,  niepodlegającą żadnym wątpliwo-
ściom,  tzn.  literalna  wykładnia  takiego  przepisu  musi  jasno  i  wyraźnie 
wskazywać na wolę ustawodawcy przypisania określonej w przepisie wa-
dzie skutku nieważności decyzji. Przykładem takiego przepisu pozakodek-
sowego  jest  art.  11  ustawy  z  27.04.2001  Prawo  ochrony  środowiska 
w brzmieniu następującym: „Decyzja wydana z naruszeniem przepisów do-
tyczących ochrony środowiska jest nieważna”46.  

2.2.2. Przesłanki negatywne

Jeżeli wystąpią określone w art. 156. §2. k.p.a. przesłanki negatywne, 
organ nie stwierdza nieważności decyzji, lecz ogranicza się do stwierdzenia 
wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa47. Decyzja zatem pozo-
staje w obrocie prawnym.

2.2.2.1. Upływ dziesięciu lat

Nie stwierdza się nieważności decyzji przyczyn wymienionych w punk-
tach 1,3,4, i 7 art. 156. §1., jeżeli od jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 
dziesięć lat. Należy zauważyć, iż decyzja obarczona pozostałymi wadami 
może być unieważniona po upływie jakiegokolwiek okresu; dlatego możli-
we jest nawet stwierdzanie nieważności decyzji wydanych kilkadziesiąt lat 
temu, o ile uzasadnia się to innymi wadami niż te wymienione powyżej – 
do których odnosi się okres dziesięcioletni. 

Można się zastanawiać, czy nie należałoby wprowadzić do k.p.a. termi-
nu przedawnienia możliwości stwierdzenia nieważności decyzji bez wzglę-
du na rodzaj wady, jaką jest obarczona. Zapobiegłoby to trudnościom zwią-

45 Art. 145 §1 pkt. 2 k.p.a.
46 Dz. U. Nr 62, poz.627.
47 Art. 158 §2 k.p.a.
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zanym  z  rozpatrywaniem  stanów  faktycznych  i  prawnych,  które  miały 
miejsce np. pięćdziesiąt lat temu.

2.2.2.2. Nieodwracalne skutki prawne decyzji

Nie  stwierdza  się  nieważności  decyzji  obarczonej  jakąkolwiek  wadą 
z art.  156.§1.,  jeżeli  decyzja  wywołała  nieodwracalne  skutki  prawne. 
Nie znalazł poparcia w doktrynie pogląd, jakoby nieodwracalność skutków 
prawnych oznaczała rzeczywistą niemożliwość przywrócenia stanu praw-
nego w drodze  jakiegokolwiek trybu postępowania.  Przyjmuje  się  nato-
miast, iż decyzja wywołała nieodwracalny skutek prawny w sytuacji, gdy 
organ administracyjny nie ma prawnej możliwości cofnięcia, odwrócenia 
lub zniesienia tego skutku prawnego przez wydanie decyzji. „Z nieodwra-
calnymi skutkami prawnymi w rozumieniu art. 156 §2 k.p.a. mamy do czy-
nienia wówczas, gdy organ administracji przysługującymi mu środkami, w 
ramach własnych kompetencji  nie może przywrócić stanu poprzedniego. 
Jeśli natomiast skutki prawne mogą być zniesione w drodze postępowania 
administracyjnego, oznacza to, że nie mają one charakteru nieodwracalne-
go”48. „Nieodwracalne skutki prawne w rozumieniu art. 156 §2 k.p.a. wy-
stępują wtedy, gdy organ administracji, działając w granicach przysługują-
cych mu kompetencji, nie ma możliwości własnymi działaniami odwrócić 
skutków prawnych powstałych po wydaniu dotkniętej wadą nieważności 
decyzji”49.

Obiektywnie  może  istnieć  prawna  możliwość  odwrócenia  skutków 
prawnych decyzji, ale ta możliwość nie leży w kompetencji organu admini-
stracji publicznej, lecz np. sądu: „(…) skutki prawne decyzji administracyj-
nej obarczonej wadami powodującymi jej nieważność będą miały znamię 
nieodwracalnych w rozumieniu art. 156 §2 k.p.a., albowiem ich odwróce-
nie może  nastąpić  na  podstawie  orzeczenia  sądowego  (sądu 
powszechnego), a nie w drodze administracyjnej”50. Przykładowo, zawarcie 
umowy notarialnej i przeniesienie własności nieruchomości będące wyni-
kiem wydania wadliwej decyzji administracyjnej dotyczącej tej sprzedaży 

48 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 27 października 1998 r., IV SA 1906/97, LEX nr 45890.
49 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 3 marca 1998 r., IV SA 1902/97, LEX nr 45672.
50 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 3 lutego 1999 r., IV SA 1170/97, LEX nr 47262.
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kwalifikuje się jako nieodwracalny skutek prawny; organ bowiem nie ma tu 
prawnej możliwości ingerencji w stosunek cywilnoprawny: „Organ admini-
stracji, działając w granicach swojej właściwości, nie ma możliwości praw-
nych zniweczenia skutków cywilnoprawnych powstałych wskutek zawar-
cia umowy sprzedaży(...)”51. Jest to podyktowane ochroną osób trzecich na-
bywających prawa w dobrej wierze: „Niewątpliwie celem uregulowania za-
wartego w art. 156 §2 k.p.a. jest ochrona osób trzecich, które po wydaniu 
decyzji dotkniętej wadą nieważności nabyły rzecz w dobrej wierze, i jest to 
podyktowane ochroną obrotu prawnego”52.

Omawiana  przesłanka  negatywna  stwierdzenia  nieważności  dotyczy 
wyłącznie nieodwracalnych skutków prawnych, a nie faktycznych: „Skutki 
prawne wskazane w przepisie art. 156 §2 k.p.a. oznaczają, iż nie chodzi 
tu o  stan  faktyczny  spowodowany istnieniem lub wykonaniem wadliwej 
decyzji,  ani  też  o  to,  czy  istnieje  faktyczna  możliwość  odwrócenia  na-
stępstw spowodowanych przez taką decyzję, a w szczególności przywróce-
nia stanu poprzedniego. Istotne jest to, czy organ administracyjny na pod-
stawie przepisów k.p.a. oraz przepisów prawa materialnego, przy zastoso-
waniu indywidualnych aktów administracyjnych, może odwrócić,  cofnąć 
czy znieść skutki prawne wadliwej decyzji.”53 Dlatego: „Zrealizowanie in-
westycji nie stanowi nieodwracalnego skutku prawnego, a jedynie skutek 
faktyczny”54. 

3. Podsumowanie

Instytucja stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej oraz po-
stanowienia ma charakter wyjątkowy. Umożliwia ona bowiem wycofanie 
z obrotu prawnego decyzji i postanowień obciążonych materialnoprawnymi 
wadami – można by rzec – najcięższego kalibru. Ciężar gatunkowy tych 
wad uzasadnia eliminowanie aktu administracyjnego ze skutkiem ex tunc, 
a więc tak jakby od początku był ów akt nieważny. Pamiętać trzeba jednak, 
iż art. 156. k.p.a. jest jednocześnie jedyną drogą prowadzącą do tego typu 

51 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 8 października 1999 r., I SA 119/99, LEX nr 48619.
52 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 20 kwietnia 1998 r., IV SA 1050/96, LEX nr 45938.
53 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 6 września 1999 r., IV SA 2708/98, LEX nr 48632.
54 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 23 grudnia 1999 r., IV SA 2144/97, LEX nr 48710.
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unicestwienia decyzji (postanowienia). Strona decyzji nie może arbitralnie 
odmówić jej wykonywania, nawet jeśli jest ewidentnie sprzeczna z prawem 
– gdyż decyzja, póki funkcjonuje w obrocie, korzysta z domniemania legal-
ności. Dopiero właściwy organ administracji publicznej, we właściwym po-
stępowaniu (które stanowiło przedmiot niniejszego artykułu) orzeka auto-
rytatywnie, iż owa decyzja była od początku nieważna.
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Adam Pązik

Przedmiot  i  podmiot  prawa 
do wizerunku

1. Wprowadzenie

Wizerunek według  opinio communis przedstawicieli polskiej doktryny 
(choć ostatnio i co do tego pojawiły się poglądy odmienne), jest dobrem 
osobistym,  będącym  przedmiotem  bezwzględnego,  skutecznego  wobec 
wszystkich prawa podmiotowego osobistego1, które jest niezbywalne, nie-
dziedziczne i nie podlega zrzeczeniu. W niniejszej pracy chciałbym zająć 
się sporami związanymi z samym pojęciem „wizerunku” jako dobra osobi-
stego, analizą przedmiotu oraz podmiotów tego dobra, zarówno na tle regu-
lacji art. 23 i 24 kodeksu cywilnego (ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., 
Dz.U.64.16.93, z późniejszymi zmianami, dalej jako k.c.), jak i art. 81 usta-
wy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 
r., Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, z późniejszymi zmianami, dalej jako pr.aut.)2. 
Kilka  uwag  poświęcę  również  stosunkowi  wizerunku  do  „pokrewnych” 
wobec niego dóbr osobistych, takich jak cześć, prywatność czy kult pamię-
ci bliskiej osoby zmarłej. Rozważania moje rozpocznę od bardzo uprosz-
czonego omówienia genezy ochrony wizerunku.

2. Geneza ochrony wizerunku

Koncepcja  ochrony  wizualizacji  wyglądu  człowieka  pojawiła  się 
w 2 połowie XIX w., jako reakcja na rozwijające się dynamicznie media, 

1 Por. np. Z. Radwański, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2005, s. 172. Zaznaczyć jednak trze-

ba,  że nie jest  to pogląd całkowicie niekontrowersyjny.  W doktrynie jest  też wyrażone stanowisko 
kwestionujące ochronę dóbr osobistych (a zatem też wizerunku) za pomocą koncepcji praw podmioto-

wych. Por. B. Gawlik, Ochrona dóbr osobistych. Sens i nonsens tzw. praw podmiotowych osobistych, 
„ZNUJ PWiOWI”, 1985, z. 41, s. 138.

2 Pomijam tu tematykę dotyczącą wizerunku zawartą w kodeksie postępowania karnego (Dz.U z 1997, 
nr 89, poz. 555, z późniejszymi zmianami). np. zgodnie z art. 280 k.p.k. w liście gończym może zostać 

umieszczona fotografia poszukiwanego.  
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które w pogoni za zainteresowaniem czytelników (potem też widzów) co-
raz odważniej wkraczały w sferę życia prywatnego i rodzinnego człowieka. 
Początków cywilnoprawnej ochrony wizerunku człowieka należy doszuki-
wać się w prawie dwóch państw. Chronologicznie pierwszym z nich były 
Stany Zjednoczone,  gdzie  w 1890 r.  Warren i  Brandeis  w artykule  The 
right to privicy opublikowanym w „Harvard Law Review” (uznawanym 
powszechnie za przełomowe dzieło, dające początek doktrynalnym rozwa-
żaniom na temat prawa do prywatności3), za element ochrony sfery prywat-
ności uznali m.in. ochronę wizerunku. Już w 1903 r. do kodeksu cywilnego 
stanu Nowy Jork wprowadzono przepis chroniący osoby powszechnie zna-
ne przed komercyjnym wykorzystaniem ich wizerunku.4 W 1905 r. za po-
glądem Warrena i Brandeisa opowiedział się również Federalny Sąd Naj-
wyższy USA, stwierdzając, iż wykorzystanie bez zgody powoda jego wize-
runku  do  celów reklamowych  jest  naruszeniem prawa  do  prywatności5. 
Do dziś  w doktrynie  amerykańskiej  nie  wyodrębnia się  osobnego prawa 
do wizerunku, lecz traktuje się je jako fragment prawa do prywatności bądź 
tzw.  right of publicity (koncepcja wykształcona w amerykańskim orzecz-
nictwie)6.  R.  Prosser  twierdzi,  iż  prawo do prywatności obejmuje cztery 
różne rodzaje naruszeń czterech, różnych interesów jednostki powiązanych 
ze sobą różną nazwą. Jednym z tych naruszeń jest tzw. appropriation (pole-
gające na przywłaszczeniu nazwiska bądź wizerunku w celach komercyj-
nych)7.

3 J. Sieńczyło – Chlabicz, Prawo do prywatności osób publicznych przez prasę. Analiza cywilnoprawna, 
Kraków 2006, s. 25. Przyznawanie pierwszeństwa Warrenowi i Brandeisowi, choć powszechne, nie 

jest zgodne z prawdą historyczną. Koncepcje przedstawione we wspomnianym artykule stanowiły pró-
bę recepcji poglądów przedstawianych już od dawna na europejskich uniwersytetach (Brandeis studio-

wał prawo w Europie). Zatem artykuł, choć przełomowy w USA, nie był bynajmniej oryginalny.   
4 K. Czyżewski, Right of publicity w orzecznictwie amerykańskim, „Prace Instytutu Prawa Własności In-

telektualnej UJ”, rok 2005, z. 89, s. 249.  
5 Orz. Pavesich v. New England Life Insurance Co., przytaczam za J. Sieńczyło – Chlabicz,  op.cit., 

s. 28.
6 K. Czyżewski, op.cit., s. 247, gdzie Autor przytacza definicję tego prawa jako: „instytucji prawa ame-

rykańskiego, która uprawnia każdego człowieka do sprawowania wyłącznej kontroli nad komercyjnym 
wykorzystywaniem elementów swojej osobowości”.   

7 R. Prosser, przytaczam za J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo do prywatności…, s. 30 i 31. 

– 127 –



Internetowy Przegląd Prawniczy   1/2008

Równolegle do Stanów Zjednoczonych ochrona wizerunku kształtowała 
się  w Niemczech..  Powód zaś  do  jej  powstania  dał  (choć  mimowolnie) 
sam kanclerze Otton von Bismarck. W 1898 r. przed pogrzebem „żelaznego 
kanclerza”  do  miejsca,  gdzie  przechowywano  jego  zwłoki,  wdarł  się 
fotoreporter  i  utrwalił  ciało  na  fotografii,  która  następnie  znalazła  się 
w prasie (zostało to określone jako pierwszy w historii Niemiec przypadek 
działalności paparazzi, Papparazzi - Fall8). Oburzenie społeczne wywołane 
tym  zdarzeniem  zaowocowało  zamieszczeniem  w  wydanej  w  1907  r. 
ustawie o prawie autorskim do dzieł artystycznych i fotografii9 paragrafu 
22,  który  wprost  statuuje  ochronę  wizerunku.  Prawodawca  niemiecki 
zdecydował  się  zatem  na  ustawową  ochronę  wizerunku,  niezależną  od 
ochrony  innych,  zbliżonych  dóbr  osobistych  (prywatność,  cześć). 
Wizerunek  w  Niemczech  jest  chroniony  również  na  podstawie 
art. 823 BGB,  w  ramach  koncepcji  tzw.  ogólnego  prawa  osobowości 
(allgemeine  Persönlichkeitsrecht),  a  zatem  jako  jedno  z  uprawnień 
składających się na ogólne dobro osobiste10.  

Zatem można  wyróżnić  dwa  generalne  sposoby  ochrony  wizerunku: 
jako odrębnego dobra osobistego, które można naruszyć bez wkroczenia 
w inne  sfery  chronione  przez  prawo  (Niemcy),  i  jako  środka,  poprzez 
utrwalenie bądź rozpowszechnienie którego narusza się inne dobra prawne, 
jak prywatność (USA, Francja11). 

To właśnie  na  niemieckim rozwiązaniu  wzorował  się  polski  ustawo-
dawca umieszczając w uchwalonej w 1926 r. ustawie o prawie autorskim 
art. 1812. Wprowadzając kolejne regulacje  prawnoautorskie (ustawę z 1952 

8 T.  Fricke  [in:]  A.  Wandtke,  W.  Bullinger,  Praxiskommentar  zum  Urheberrecht,  München  2006, 

S. 1718.
9 Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werben der bildenden Kunste und der Photographie (dalej jako 

KUG). Akt ten już nie obowiązuje, został zastąpiony przez ustawę o prawie autorskim i prawach po-
krewnych, ale przepisy uchylonej ustawy dotyczące ochrony wizerunku zostały utrzymane w mocy.  

10 J. Balcarczyk-Myczkowska, Prawo do wizerunku w RFN, PIPWI UJ, rok 2005, z. 89, s. 272 – 282.
11 E. Wojnicka, Prawo do wizerunku w ustawodawstwie polskim, „ZNUJ PWiOWI”, 1990, z. 56, s. 104 

i 105. W prawie francuskim przed bezprawnym rozpowszechnianiem wizerunku chroni się za pośred-
nictwem art. 9 francuskiego kodeksu cywilnego, stanowiącego, iż „każdy ma prawo do poszanowania 

jego życia prywatnego”.
12 Art. 18 ustawy o prawie autorskim z 1926 r.: „Na wykonanie praw autorskich do wszelkiego rodzaju 

portretów potrzeba zezwolenia osoby portretowanej, jeżeli nie otrzymała od artysty zapłaty”. 
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r., a następnie z 1994 r.) zdecydowano się utrzymać taki stan rzeczy (choć 
zmieniała się redakcja przepisów dotyczących wizerunku)13. 

Paragraf  22  KUG  ma  duże  znaczenie  interpretacyjne  nie  tylko 
ze względów  na   historyczne  inspiracje.  Ustawodawca  polski  nie  tylko 
umieścił  ochronę  wizerunku  w  akcie  prawnym  tego  samego  rodzaju, 
co jego niemiecki odpowiednik, ale również obecny art. 81 ustęp 1 pr.aut. 
został bardzo podobnie zredagowany do paragrafu 22 KUG14. W razie wąt-
pliwości w wykładni przepisów polskich można zatem posiłkować się nie-
mieckim orzecznictwem i doktryną, ukształtowanymi na gruncie wskazanej 
wyżej normy.  

Problemy interpretacyjne na gruncie prawa polskiego przyniosło wpro-
wadzenie niejako „równoległej” do prawa autorskiego ochrony wizerunku 
w art.  11 uchwalonych w 1950 r.  przepisów ogólnych prawa cywilnego 
(p.o.p.c.). Wśród dóbr osobistych powszechnego prawa cywilnego podlega-
jących ochronie został tam wyraźnie wymieniony wizerunek. Rozwiązanie 
to zostało następnie przejęte do art. 23 k.c. Rozpoczęte wówczas dyskusje 
na temat znaczenia takiej „dwoistości” wizerunku trwają w polskiej doktry-
nie do dzisiaj.

3. Definiowanie wizerunku

Zanim jednak przejdę do rozważenia tego zagadnienia, zdefiniować na-
leży samo pojęcie  wizerunku.  Nie ma jednej,  powszechnie  aprobowanej 
w doktrynie  definicji  wizerunku,  w  zasadzie  każdy  autor  zajmujący  się 
tą problematyką przedstawia własną propozycję rozumienia tego pojęcia. 
Wśród nich można wyróżnić dwa generalne stanowiska. Zgodnie z pierw-
szym,  wizerunek  to  po  prostu  wygląd  człowieka  (reprezentują 

13 Art. 24 ustawy o prawie autorskim z 1952 r.
14 §22 KUG -  Bildnisse dürfen nur mit  Einwilligung des  Abgebildeten  verbreitet  oder  öffentlich  zur  

Schau gestellt werden. Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, daß er  

sich abbilden ließ, eine Entlohnung erhielt.(…) – Wizerunki mogą być rozpowszechniane lub upub-
licznione jedynie za zgodą osoby przedstawionej – inaczej niż w prawie polskim w prawie niemieckim 

sformułowane są wyłączenia od ochrony.
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ją m.in. E. Wojnicka15, K. Stefaniuk16 oraz J. Barta z R. Markiewiczem17). 
Drugie stanowisko odróżnia od siebie wygląd (obraz fizyczny) i wizerunek 
danej osoby. To pierwsze jest dobrem osobistym człowieka, drugie zaś tyl-
ko jego podobizną, odwzorowaniem, odbiciem (początek temu poglądowi 
dał S. Grzybowski18, zbliżają się do niego T. Grzeszak19, A. Matlak20, oraz 
J.  Barta  i  R.  Markiewicz  w  innej  publikacji21).  „Pośrednie”  stanowisko 
w tym sporze zajmuje E. Traple22 (o czym niżej). Drugie stanowisko jest 
zbliżone  do  poglądu  rozpowszechnionego  w  doktrynie  i  orzecznictwie 
RFN, gdzie uznaje się, że wizerunek to „rozpoznawalne odtworzenie wy-
glądu zewnętrznego osoby”23. Orientację w zagadnieniu komplikuje jeszcze 
pojęcie  „portret”  występujące  na  gruncie  poprzednio  obowiązujących 
ustaw.

15 E. Wojnicka, op.cit., s. 107: „wizerunek to dostrzegalne, fizyczne cechy człowieka, tworzące jego wy-
gląd i pozwalające na identyfikację osoby wśród innych ludzi”. 

16 K. Stefaniuk,  Naruszenie prawa do wizerunku przez  rozpowszechnianie podobizny,  „PiP”,  1/1970, 
s. 64; wizerunek to: „takie cechy twarzy i całej postaci, które pozwalają zidentyfikować jakąś osobę, 

jako określoną jednostkę fizyczną”. 
17 J. Barta, R. Markiewicz, Wokół prawa do wizerunku, „Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności In-

telektualnej”, 2002, z. 80, s. 12. Autorzy ci w porównaniu do E. Wojnickiej rozszerzają pojęcie wize-
runku o cechy charakterystyczne danej osoby, które są do jej „naturalnego” wyglądu dodane (ubiór, re-

kwizyty), a nawet szczególny sposób zachowania, gestykulacji danej osoby. 
18 S. Grzybowski,  Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1957, s. 96 „Wizerunek jako podobizna dobra 

osobistego jakim jest obraz fizyczny (wygląd) danej osoby.”  
19 T. Grzeszak, [w:] J. Barta (red.)  System Prawa Prywatnego. Tom 13. Prawo Autorskie, wydanie 2, 

Warszawa 2007, s. 538-539.
20 A. Matlak, Cywilnoprawna ochrona wizerunku, „KPP”, 2/2004, s. 332.
21 J. Barta, R. Markiewicz, [w:] J. Barta, Z. Ćwiąkalski, M. Czajkowska – Dąbrowska, R. Markiewicz, 

E. Traple,  Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – komentarz, Warszawa 2005, s. 628: 

„Termin „wizerunek” użyty w art. 81 oznacza wytwór niematerialny, który za pomocą środków pla-
stycznych przedstawia rozpoznawalną podobiznę danej osoby.”

22 E. Traple, [w:] E. Traple (red.) Prawo reklamy i promocji, Warszawa 2007, s. 813 – 816.
23 T. Fricke, op.cit., s. 1720 “Ein Bildnis ist die erkennbare Wiedergabe des äußeren Erscheinungsbildes  

einer Person.”. Zobacz też M. Rehbinder, Kurzlehrbücher für des Juristische Studium. Urheberrecht, 
14  Auflage,  München  2006,  S.  291  .  “Unter  einem  Bilnis  ist  jede  Wiedergabe  der  äußeren  

Erscheinungsweise  einer  Person  zu  verstehen,  durch  die  diese  erkennbar  ist.”  –  pod  pojęciem 
wizerunku należy rozumieć każde odtworzenie wyglądu zewnętrznego jakiejś osoby, przez które jest 

ona rozpoznawalna.
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3.1. Próby ujednolicenia terminologii

Na uwagę zasługuje propozycja T. Grzeszak, mająca na celu uporząd-
kowanie  terminologii  (co ma niezmiernie  ważne znaczenie  dla  dalszych 
rozważań). Autorka ta sugeruje wyróżnienie pięciu odrębnych pojęć, a mia-
nowicie24:

1. Obrazu fizycznego (wyglądu człowieka) – rozumianego podobnie jak 
u  S.  Grzybowskiego,  czyli  jako  właściwe  dobro  osobiste  podlegające 
ochronie.

2.  Wizerunku –  czyli  „konkretyzacji”  (ustaleniu)  powyższego  dobra, 
która może stać się przedmiotem obrotu, może zostać rozpowszechniona 
(utrwalona w postaci fotografii, filmu, rysunku itd.). Jest to obraz fizyczny 
„uchwycony” w danej, konkretnej chwili, nie można mówić o wizerunku 
danej osoby „w ogóle” (patrz niżej). W uproszczeniu wygląd jest zatem ka-
tegorią generalną, ogólną; wizerunek zaś jest czymś konkretnym (tym jak 
osoba wyglądała w danej chwili).

3.  Portretu  –  czyli  takiego  utworu  w rozumieniu  prawa  autorskiego 
(spełniającego przesłanki z art. 1 pr.aut.), w którym został inkorporowany 
wizerunek jakiejś  osoby (modelki,  samego twórcy itd.).  Pomiędzy poję-
ciem wizerunku a porteru występuje stosunek logiczny krzyżowania. Mia-
nowicie istnieją wizerunki zawarte w utworze, ale są też takie, które nie 
spełniają cech wymaganych przez prawo autorskie (na mocy ustawy o do-
kumentach paszportowych z 13 lipca 2006 r.25 wizerunek osoby utrwalony 
na zdjęciu paszportowym musi spełniać ściśle określone w tej ustawie wy-
mogi, nie można więc mówić tu o jakiejkolwiek indywidualności twórcy 
takiego zdjęcia). Są w końcu też takie utwory w rozumieniu art. 1 pr.aut., 
które nie inkorporują w sobie wizerunku.    

4. Materialnego egzemplarza – nośnik wizerunku, bądź utworu (portre-
tu), który go inkorporuje. Nawiązując do prawa autorskiego można powie-
dzieć, że wizerunek, tak jak utwór, może mieć swój  corpus mechanicum 
(w postaci kartki papieru, zdjęcia, kliszy filmu, pliku graficznego czy „ma-
lowidła” wykonanego sprejem na murze), choć nie jest to konieczne – tak 

24 T. Grzeszak, op.cit., s. 539.
25 Dz.U. z 2006r., nr 143, poz. 1027.
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jak w przypadku utworu, wystarczy samo ustalenie wizerunku (w drodze 
np.  transmisji  telewizyjnej  „na żywo”) dla jego ochrony. Materialny eg-
zemplarz jest przedmiotem prawa własności. 

5. Persony – jest to propozycja T. Grzeszak nowego dobra osobistego, 
które chroniłoby materialne interesy związane z osobowością, tożsamością 
człowieka (przed komercyjnym wykorzystaniem wizerunku, głosu, nazwi-
ska  i  innych  charakterystycznych  cech  danej  osoby).  Nawiązuje  ona 
do amerykańskiej koncepcji right of publicity26. Koncepcja ta w intencji jej 
autorki miałaby rozwiązać wiele problemów związanych z prawem do wi-
zerunku, stąd też wyczekuje ona „odkrycia persony przez orzecznictwo”27. 
Zagadnienie  jednak  persony  jako  nowego  dobra  osobistego  przekracza 
ramy tego opracowania.

Ta propozycja,  choć zasługuje  na uwagę,  nie zakończyła  bynajmniej 
sporów dotyczących samego definiowania wizerunku.

3.2. Dwoistość wizerunku

Problematyczne jest nadal to, czy w art. 23 k.c. i art. 81 ust. 1 pr.aut. 
mowa jest o tym samym, czy też o różnych dobrach. Według pierwszego 
poglądu28 zarówno ochrona z kodeksu cywilnego (art. 23), jak i prawa au-
torskiego  (81  ust.  1)  dotyczy  tego  samego  dobra  prawnego.  Funkcją 
art. 81 ust. byłoby w takim wypadku jedynie dookreślenie, doprecyzowanie 
zakresu ochrony wizerunku statuowanej przez przepisy kodeksu cywilne-
go. Za takim poglądem zdaniem jego zwolenników przemawiać mają argu-
menty natury systemowej i celowościowej. Zatem wizerunek, niezależnie 
od  tego,  czy  dochodzimy  jego  ochrony  na  podstawie  przepisów  k.c., 
czy prawa autorskiego, powinien być rozumiany jednakowo – jako „ustale-
nie  obrazu  fizycznego  zdatne  do  zwielokrotniania 
i do rozpowszechnienia”29.   

26 Por. K. Czyżewski, op.cit., s. 247.
27 T. Grzeszak, op.cit., s. 543. Pewne wątpliwości może budzić to, jak dobro osobiste może zostać „od-

kryte” – autorce chodziło tu zapewne o ustalenie przez sądy istnienia takiego dobra.  
28 Reprezentowanego m.in. przez A. Matlak, op.cit., s. 321.
29 Ibidem.

– 132 –



Adam Pązik

Reprezentowany jest również pogląd odmienny30, według którego, sko-
ro mamy dwa różne reżimy ochrony wizerunku, to w każdym z nich po-
winniśmy to pojęcie rozumieć odmiennie. Wynika ono z tezy, że art. 23 k.c. 
pełni inną funkcję niż art.  81 pr.aut. – upraszczając nieco te rozważania 
można powiedzieć, że art. 23 k.c. chroni osobę przed naruszeniem jej in-
nych dóbr osobistych (jak prywatność, cześć, godność) za pośrednictwem 
wizerunku (np. opublikowanie w prasie karykatury obrażającej jakąś oso-
bę), zaś art. 81. ust. 1 pr.aut. chroni swobodę, dowolność jednostki ludzkiej 
w decydowaniu, czy i w jaki sposób jej podobizna zostanie rozpowszech-
niona  (dla  przyznania  ochrony nie  jest  konieczne  wykazanie  naruszenia 
żadnego  innego  dobra  osobistego),  i  jednocześnie  interes  ekonomiczny, 
jaki z wizerunkiem niektórych osób może się wiązać (znani aktorzy, spor-
towcy). Zatem wizerunek z art. 81 ust. 1 pr.aut. to „odwzorowanie fizycz-
nych  cech  człowieka,  ewentualnie  w  połączeniu  z  charakterystycznymi 
dla niego  rekwizytami  ubioru”,31 pozwalającymi  na  identyfikację  takiej 
osoby (taka definicja może być zakwalifikowana do pierwszej grupy poglą-
dów na temat istoty wizerunku – o której była mowa wyżej – utożsamiają-
cej go z wyglądem danej osoby). To samo pojęcie w art. 23 k.c. oznacza 
zaś „obraz postaci człowieka” jaki powstaje w odbiorze publicznym32, od-
wzorowanie cech fizycznych osoby (jest to zatem definicja podobna do tej, 
którą zaproponował S. Grzybowski). 

Dalej  autorka  tego  poglądu  twierdzi,  że  pomiędzy  tak  rozumianymi 
przepisami art. 23 k.c. i 81 pr.aut. zachodzi kumulatywny zbieg przepisów 
(co oznacza, że pokrzywdzony może domagać się ochrony bądź na podsta-
wie jednego przepisu, bądź drugiego, ale może również połączyć roszcze-
nia z obu podstaw33). Zauważyć należy, że istotnie bardzo często będzie 
tak, że naruszenie swobody dysponowania własnym wizerunkiem będzie 
jednocześnie  naruszeniem innego  dobra  osobistego  (cześć,  prywatność). 
Może być jednak tak (jak w podawanym przez E. Traple przykładzie za-
mieszczenia czyjejś fotografii na wystawie, bez zgody osoby przedstawio-

30 E. Traple, op.cit., s. 813-816.
31 Ibidem, s. 816.
32 Ibidem, s. 816.
33 Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo zobowiązań. Cześć ogólna, Warszawa 2005, s. 365. 
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nej), że nie dojdzie do naruszenia żadnego innego dobra prawnego poza 
wizerunkiem34. Wtedy zaś osoba przedstawiona będzie mogła zakazać roz-
powszechniania wizerunku tylko na podstawie art. 81 ust. 1 pr.aut., rosz-
czenie zaś oparte na podstawie art. 23 k.c. rozumianego tak jak powyżej, 
będzie niezasadne ze względu na brak naruszenia innego dobra osobistego. 
Nie można zatem w takiej sytuacji mówić o kumulatywnym zbiegu przepi-
sów. 

Z poglądem o „wielości wizerunków” w prawie polskim trudno się zgo-
dzić także z innego względu. E. Traple twierdzi, iż w art. 23 k.c. chodzi 
o ochronę wartości idealnej, jaką jest „poszanowanie spokoju psychicznego 
człowieka”35, stąd zaś ma wynikać, iż tylko takie rozpowszechnienie wize-
runku, które uderza jednocześnie w inne dobra wymienione w tym przepi-
sie (cześć) bądź chronione przez orzecznictwo (prywatność, kult pamięci 
bliskiej osoby zmarłej), mieści się w hipotezie norm z art. 23 i 24 k.c. Moż-
na  jednak bronić  także  poglądu odmiennego.  Kierując  się  niezachwianą 
wiarą  w racjonalność  polskiego ustawodawcy,  należy  stwierdzić,  iż  taki 
właśnie ustawodawca nie wymieniałby wyraźnie w treści przepisu osobne-
go dobra, jakim jest wizerunek, tylko po to, aby za jego pośrednictwem 
chronić inne dobra również wymienione w art. 23 k.c.,  bądź te,  których 
ochronę za zasadną uzna orzecznictwo (poprzestałby zatem na wyraźnym 
wyszczególnieniu czci).  Gdyby przyjąć pogląd cytowany wyżej, umiesz-
czenie wizerunku w treści art. 23 k.c. byłoby pozbawione sensu, gdyż to 
nie on jest chroniony, ale inne dobra osobiste – sam wizerunek pełni tylko 
rolę środka, narzędzia do dokonywania ich naruszeń. Należy zatem moim 
zdaniem za trafny uznać pogląd odmienny, a mianowicie, że „wizerunek 
jest  samodzielnym  dobrem  osobistym,  nie  stanowi  jedynie  przejawu, 
czy specjalnego aspektu prywatności”36 czy innego dobra osobistego.

34 W szczególności nie dojdzie wtedy moim zdaniem do naruszenia „spokoju psychicznego związanego 
ze sferą prywatności” (co sugeruje wspomniana Autorka), gdyż  wizerunek przedstawiony na konkret-

nej fotografii nie musi wiązać się w żaden sposób ze sferą życia rodzinnego, prywatnego czy intymne-
go danej osoby (np. przypadkowa osoba została uwieczniona w trakcie spaceru ulicami Krakowa). Je-

śli w takiej sytuacji zostanie wniesione powództwo, to głównie dla ochrony interesów majątkowych – 
tzn. uzyskania wynagrodzenia za rozpowszechnianie wizerunku.  

35 E. Traple, op.cit., s. 814.
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Reasumując, art. 23 nie stanowi zatem podstawy do opracowania innej 
definicji wizerunku, niż tej przyjętej na gruncie prawa autorskiego. W obu 
przypadkach chodzi o to samo dobro (które można naruszyć niezależnie 
od innych), zawsze zachodzi zbieg kumulatywny przepisów, a tylko od wy-
boru pokrzywdzonego zależałoby,  czy  będzie  dochodził  swych roszczeń 
z art. 23 w zw. z 24 k.c. czy art. 81 ust. 1 pr.aut., czy z obu tych przepisów. 

Koniec  powyższym  wątpliwościom  mogłaby  przynieść  postulowana 
przez wielu przedstawicieli  doktryny (m.in.  J.  Bartę i  R.  Markiewicza37, 
A. Matlaka38) interwencja ustawodawcy i uregulowanie ochrony wizerunku 
wyłącznie  w  kodeksie  cywilnym  (połączone  z  uchyleniem  art.  81 
i 83 pr.aut.).  Potwierdzałoby to definitywnie jednolitość pojęcia „wizeru-
nek” na gruncie prawa polskiego.

4. Cechy wizerunku

Najlepszym moim zdaniem rozwiązaniem na wskazane powyżej pro-
blemy terminologiczne jest rezygnacja z wytworzenia syntetycznej defini-
cji wizerunku, a ograniczenie się do wskazania jego cech (przyjmując kon-
wencję terminologiczną, zaproponowaną przez cytowaną powyżej T. Grze-
szak, jako najbardziej rozjaśniającą sytuację).

4.1. Zmienność

Pierwszą cechą wyróżniającą obraz fizyczny (wygląd człowieka) spo-
śród innych dóbr osobistych jest jego zmienność39, efektem zaś tego jest, 
że jedna i ta sama osoba w ciągu całego życia charakteryzuje się różnymi 
wizerunkami  (jeden  człowiek  –  wiele  wizerunków)40.  Zmiany  zachodzą 
na skutek wieku (innym bowiem jest wizerunek pięcio-, a innym osiem-
dziesięciopięciolatka),  zmian  fryzury,  makijażu,  czy  operacji  plastycznej 
(w skrajnych przypadkach zmian koloru skóry). W przypadku utrwalenia 

36 J. Barta, R. Markiewicz, [w:]  J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak (red.)  Prawo Mediów, Warszawa 
2005, s. 450.

37 J. Barta, R. Markiewicz, Ustawa..., s. 532.
38 A. Matlak, op.cit., s. 321.
39 Np. cześć człowieka nie ulega zmianie, co do zasady nie zmienia się również nazwiska, „ruchome gra-

nice” ma prawo do prywatności. Por. J. Sieńczyło – Chlabicz  Prawo do prywatności…, passim.
40 A. Matlak, op.cit., s. 320.

– 135 –



Internetowy Przegląd Prawniczy   1/2008

na nośniku takim jak zdjęcie, film, poszczególne wizerunki mogą różnić się 
od  siebie  naświetleniem,  ustawieniem  ciała,  rekwizytami  itd.  Dostępne 
na rynku programy komputerowe umożliwiające  graficzną  korektę  zdjęć 
pozwalają  na  tworzenie  różnych  wersji  już  raz  utrwalonego  wizerunku. 
Ogólnie  rozwój  techniki  i  dostępu  do  niej  powoduje,  że  możemy mieć 
do czynienia z niezliczoną ilością różnych wizerunków jednej i tej samej 
osoby. 

Uwagi te mają duże znaczenie praktyczne. Wyrażenie przez osobę zgo-
dy na rozpowszechnianie konkretnego, określonego wizerunku (np. znane-
go piłkarza w stroju nie mniej znanego klubu), powoduje, że zgoda ta doty-
czy tylko i wyłącznie tego (wskazanego w zgodzie) wizerunku, nie zaś in-
nych,  późniejszych  bądź  wcześniejszych  podobizn  tej  samej  osoby 
(ten sam piłkarz w stroju reprezentacji swojego kraju czy podczas wypo-
czynku na plaży po wyczerpującym sezonie)41.  Te uwagi mają kluczowe 
znaczenie dla zagadnienia wyłączeń spod ochrony wizerunku.

Za trafny należy uznać pogląd zaprezentowany przez J. Bartę i R. Mar-
kiewicza42,  zgodnie  z  którym na  wygląd  człowieka  (ustalony  następnie 
w konkretnym wizerunku) składają się nie tylko „naturalne”, fizjonomiczne 
cechy człowieka (niebieskie oczy, blond włosy, duży nos itd.), ale też ele-
menty do nich dodane jak (zarost na twarzy, ubiór, stale noszone okulary, 
makijaż)  czy  nawet  cechy  zależne  od  charakteru  człowieka  (wyjątkowy 
sposób zachowywania się,  poruszania się,  gestykulacji). Dla uznania po-
wyższych  elementów  za  składniki  wyglądu  muszą  one  być  charaktery-
styczne dla danej osoby, umożliwiać jej identyfikację. Używając języka ko-
lokwialnego,  muszę one być „znakiem rozpoznawczym” danej  jednostki 
ludzkiej (np. ciągle palona fajka).

4.2. Rozpoznawalność

Wizerunek najczęściej będzie koncentrował się na twarzy danej osoby43, 
choć bynajmniej nie jest to konieczne. Za wizerunek może być też uznane 
przedstawienie innych części ciała czy osoby odwróconej – jeśli tylko taka 

41 Ibidem, s. 321.
42 J. Barta, R. Markiewicz, Wokół prawa…, s. 12, J. Barta, R. Markiewicz,  Prawo Mediów, s. 451. 
43 K. Stefaniuk, op.cit., s. 64. Autor podkreśla tam cechy twarzy jako podstawę identyfikacji osoby. 

– 136 –



Adam Pązik

osoba jest rozpoznawalna (o tym wymogu  jest mowa niżej). W jednym 
z orzeczeń Sądu Najwyższego Republiki Federalnej Niemiec (BGH) uzna-
no,  że  doszło  do  bezprawnego  rozpowszechnienia  wizerunku  znanego 
bramkarza  piłkarskiego,  poprzez  opublikowanie  zdjęcia,  na  którym stał 
on tyłem do obiektywu. Jego postawa, postura i fryzura były jednak na tyle 
charakterystyczne, że pozwalały na identyfikację osoby44.  Temu samemu 
sądowi, w sprawie profesjonalnej modelki, dla przyjęcia naruszenia prawa 
do wizerunku, wystarczyło uwiecznienie na fotografii  fragmentu jej  ple-
ców.45  

Podstawowe znaczenie dla przyznania ochrony określonemu wizerun-
kowi ma zatem rozpoznawalność osoby przedstawionej. Wymóg ten nie zo-
stał wyrażony wprost w ustawie, jednakże pozbawiona sensu byłaby ochro-
na oparta tylko i wyłącznie na subiektywnym (i niesprawdzalnym) przeko-
naniu jednostki, że została pokazana np. na zdjęciu czy filmie. Rozpozna-
walność oznacza możliwość identyfikacji osoby przedstawionej przez oso-
by trzecie46. Z pojęciem tym związane są dwa problemy: minimalnego krę-
gu osób, które muszą daną osobę zidentyfikować, oraz to, jakie cechy mają 
wskazywać na tożsamość przedstawionego.

4.2.1. Krąg osób rozpoznających

Jeśli chodzi o krąg osób konieczny dla przyjęcia „rozpoznawalności”, 
to na pewno nie może być o niej mowy, jeśli tylko osoba przedstawiona po-
trafi rozpoznać siebie, np. na zdjęciu. To samo dotyczy sytuacji, gdy rozpo-
znanie danej jednostki przez inne następuje dopiero wtedy, gdy przedsta-
wiony poinformuje o tym, do kogo „należy” dany wizerunek (rozpoznanie 
jest wprawdzie możliwe, ale dopiero na skutek wskazówek, nakierowania 
bądź  sugestii  innej  osoby).  Doktryna  niemiecka  na  gruncie  paragra-
fu 22 KUG uznaje, że w zupełności wystarczające jest rozpoznanie doko-
nane  przez  ograniczoną  grupę  ludzi,  należących do tego samego kręgu, 
co osoba przedstawiona47,  musi  być on jednak szerszy niż tylko rodzina 

44 J. Balcarczyk – Myczkowska , op.cit., s. 285.  
45 Ibidem, s. 286. 
46 Wyr. SN z 27.02.03 r. IV CKN 1819/00, OSP 2004, Nr 6, poz. 75.
47 J. Balcarczyk – Myczkowska, op.cit., s. 285.
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i najbliżsi48.  Zdaniem polskiego Sądu Najwyższego, musi być to na tyle 
duża grupa ludzi, aby było można mówić o „uniwersalnej rozpoznawalno-
ści”49. Nie może ona ograniczać się do wąskiego kręgu znajomych i naj-
bliższych50. Wykładając a contrario słowa sądu, można stwierdzić, iż wy-
starczające jest powszechne rozpoznawanie wizerunku danej osoby w obrę-
bie społeczności lokalnej, w której osoba ta zamieszkuje (gmina, miasto). 
Z poglądem SN zgadza się T. Grzeszak, podając dla kontrastu, że tylko dla 
innych  dóbr  osobistych  powiązanych  z  wizerunkiem  (jak  prywatność, 
cześć)  wystarczająca  jest  identyfikacja  jednostki  przez  „kogokolwiek”51. 
Z poglądem tym można polemizować. Ocena naruszenia dóbr osobistych 
powinna być dokonywana obiektywnie (taki jest obecnie dominujący po-
gląd w orzecznictwie), czyli z punktu widzenia społecznego (tzn. w świetle 
rozpowszechnionych  w  społeczeństwie  norm obyczajowych,  religijnych, 
moralnych52). W jaki sposób dokonywać takiej oceny np. w przypadku, gdy 
jedyną osobą, która rozpoznaje pokrzywdzonego na ilustracji naruszającej 
(w jego mniemaniu) cześć, jest on sam (a taka sytuacja chyba mieści się 
w użytym przez T. Grzeszak pojęciu „ktokolwiek”). W tej ostatniej sytuacji 
trudno mówić zarówno o naruszeniu prawa do wizerunku, jak i jakiegokol-
wiek innego dobra osobistego. Również w wypadku prywatności czy czci, 
dla przyjęcia ich naruszenia, w mojej ocenie, konieczne jest wyznaczenie 
minimalnego kręgu osób (np. rodzinnego) rozpoznających jednostkę.

4.2.2. Elementy umożliwiające rozpoznanie

Jeśli chodzi o zakres okoliczności, które mają umożliwiać ustalenie toż-
samości podmiotu prawa do wizerunku, to zgodnie z powyższymi uwagami 
dotyczącymi składników wizerunku – identyfikacja osoby może nastąpić 
również za sprawą jej różnych cech charakterystycznych (np. gestykulacja, 
oryginalna fryzura) bądź na skutek informacji  zamieszczonej  przez pod-
miot rozpowszechniający dany wizerunek (np. podpis pod zdjęciem, słow-

48 T. Fricke, op.cit., S. 1720.
49 Wyr. SN z 27.02.03 r. IV CKN 1819, OSP 2004, Nr 6, poz. 75.
50 Inaczej J. Barta, R. Markiewicz,  Prawo Mediów, s. 452. Wg tych autorów identyfikacja przez osoby 

z kręgu znajomych, współpracowników wystarcza dla przyjęcia rozpoznawalności.
51 T. Grzeszak, op.cit., s. 542.
52 B. Gawlik, op.cit., passim.
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ny komentarz do filmu) czy nawet kontekstu zamieszczenia wizerunku, je-
śli jest on szczególnie sugestywny. Nadto prezentowany jest pogląd, iż dla 
przyjęcia rozpoznawalności nie jest konieczne uświadomienie sobie przez 
innych dokładnych danych osobowych przedstawionego, wystarczy samo 
„kojarzenie” tej osoby, nawet jeśli rozpoznający nie są w stanie podać jej 
imienia i nazwiska53.  

Pogląd ten nie spotkał się jednak z aprobatą Sądu Najwyższego, gdyż 
w cytowanym już wyżej orzeczeniu przyjął on, iż już sam sposób ujęcia 
musi pozwalać na identyfikację osoby fotografowanej54. W świetle takiej 
wykładni powinno się odróżnić sam wizerunek człowieka od okoliczności 
pozwalających na identyfikację pokrzywdzonego55 (a zatem skutecznie po-
wołać  się  na  ochronę  z  art.  81  ust.  1  pr.aut.  można  tylko  wtedy,  jeśli 
na podstawie  samego wyglądu osoby  fizycznej  ustalonego w wizerunku 
możemy stwierdzić, iż osoba przedstawiona to powód. Możliwości takiej 
nie ma w wypadku, gdy do takiego samego wniosku dojdziemy poprzez 
analizę np. ubrania, postawy ciała bądź podpisu pod fotografią).  Zdaniem 
SN zdolność do identyfikacji osoby na podstawie innych okoliczności niż 
te zawarte w samym wizerunku może wskazywać co najwyżej na narusze-
nie innych dóbr osobistych (np. czci).

Zdjęcie 1. Trener Jerzy E. junior usłyszał zarzut korupcyjny56

53 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo Mediów, s. 452.
54 Wyr. SN z 27.02.03 r. IV CKN 1819/00, OSP 2004, Nr 6, poz. 75.
55 J. Błeszyński, Glosa do Wyr. SN z 27 lutego 2003 r., „OSP”, 2004, nr 6 poz. 75.
56 Źródło  zdjęcia  i  tytułu:  Portal  internetowy  „Gazety  Wyborczej”  z  dnia  2008-06-04  23:12, 

http://www.sport.pl/pilka/1,65050,5279848,Trener_Jerzy_E__uslyszal_zarzut_korupcyjny.html 
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Pogląd taki (jeśli zostanie utrwalony w innych orzeczeniach) może wy-
woływać pewne praktyczne trudności. Wystarczy spojrzeć na bardzo często 
spotykaną w mediach (szczególnie elektronicznych, jak portale internetowe 
czy telewizja), praktykę umieszczania filmów bądź zdjęć osób związanych 
z bieżącymi wydarzeniami (najczęściej negatywnymi), których twarze zo-
stały za pomocą środków technicznych w mniejszym lub większym stopniu 
zakryte bądź zniekształcone (za pomocą np. czarnego paska).

Jeżeli w przypadku zamieszczonej powyżej fotografii (zdjęcie 1) zasto-
sować wykładnię zaproponowaną przez SN, portal internetowy nie dopu-
ścił się bezprawnego rozpowszechnienia wizerunku, gdyż nie da się ustalić 
tożsamości osoby przedstawionej na podstawie samego sposobu ujęcia oso-
by sfotografowanej (pomimo że bardzo wiele osób, które interesują się pił-
ką nożną, „skojarzy” czyje to zdjęcie, szczególnie po zapoznaniu się z pod-
pisem). Postępowanie tego typu stanowi przykład jawnego obejścia zakazu 
publikacji wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przy-
gotowawcze bądź sądowe, zawartego w art. 13 ust. 2 prawa prasowego57 
(ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r., Dz.U.84, nr 5, poz. 24)58.

W tym przypadku nie pomoże odwołanie się do innych dóbr osobistych 
(co sugerował SN w cytowanym wyżej wyroku) – z orzecznictwa bowiem 
wynika, iż podanie samej informacji (skoro, wg SN, nie mamy tu wizerun-
ku, to pozostaje tylko informacja) o toczącym się przeciwko osobie postę-
powaniu karnym nie narusza chronionej przez art. 14 ust. 6 prawa prasowe-
go sfery życia prywatnego.59 Nie wydaje się także, aby samo podanie infor-
macji (prawdziwej) o postawieniu zarzutów powodowało naruszenie czci 
danej osoby. Jedynym środkiem zapobieżenia rozpowszechnianiu takiego 

57 Art. 13 ust. 2 prawa prasowego: „Nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunku 

osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, jak również danych oso-
bowych i wizerunku świadków, pokrzywdzonych i poszkodowanych, chyba że osoby te wyrażą na to 

zgodę”.
58 Oczywiście tylko wtedy gdy Sąd Najwyższy wykaże się konsekwencją i na gruncie przepisów prawa 

prasowego będzie stosował identycznie rozumiane kryterium rozpoznawalności dla przyjęcia, że do-
szło do publikacji wizerunku. Wymaga tego spójność orzecznictwa.  

59 Tak trafnie SA w Krakowie w Wyr. z 19.12.2000 r., I ACa 794/00, TPP nr 3/2002, s. 137. „Osoba 
oskarżona o popełnienie przestępstwa nie może zasadnie powołać się na brak jej zgody na publikację 

informacji o toczącym się przeciwko niej postępowaniu sądowym”.
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wizerunku jest więc art. 81 ust. 1 pr.aut.60 (ewentualnie wspomniany już 
13 ust. 2 prawa prasowego), jeśli przyjąć szersze niż SN, bardziej liberalne 
rozumienie  przesłanki  rozpoznawalności.  Tak  też  jest  ona  rozumiana 
w orzecznictwie niemieckim na gruncie paragrafu 22 KUG, zakłada się tam 
bowiem, że dla samego pojęcia „natury” wizerunku nie ma znaczenia to, 
w oparciu o jakie okoliczności zidentyfikujemy daną osobę (poprzez sam 
sposób uwiecznienia czy dodatkowe elementy, jak np. podpis)61. W moim 
przekonaniu tylko szerokie rozumienie rozpoznawalności może w sposób 
należyty służyć ochronie osób, które stały się przedmiotem (niekiedy zbyt 
intensywnego) zainteresowania mediów.

Za prezentowanym wyżej poglądem może przemawiać to, iż judykatura 
niemiecka,  która  stanęła  przed  analogicznym problemem,  uznała  użycie 
wspominanych  wyżej  środków technicznych  dla  zakrycia  części  twarzy 
za skuteczne,  gdy  wykluczały  one  rozpoznanie  osoby  przedstawionej62. 
W powyższym zaś przypadku o braku rozpoznawalności można by mówić 
tylko w przypadku całkowitego zasłonięcia twarzy osoby przedstawionej 
i niepodania imienia i pierwszej litery jej nazwiska.

5. Sobowtór a prawo do wizerunku

Kontrowersje budzi również status sobowtóra w kontekście ochrony wi-
zerunku. W doktrynie niemieckiej przyjmuje się, że wizerunek sobowtóra 
popularnej osoby jest jednocześnie wizerunkiem tej osoby i narusza jej pra-
wo, jeśli sprawia on wrażenie, że jest tą osobą63. Dotyczy to także aktora, 
który gra w filmie rolę naprawdę żyjącej osoby. Podobny pogląd na gruncie 
art. 81 ust. 1 pr.aut. prezentują J. Barta i R. Markiewicz64 (zaznaczając jed-
nocześnie, iż nie ma naruszenia prawa do wizerunku, gdy odbiorcy są poin-
formowani o tym, że mają do czynienia z sobowtórem). Według T. Grze-
szak zakazać sobowtórowi czy aktorowi rozpowszechniania jego wizerun-

60 Zakładam tutaj,  że wizerunek danej   osoby nie mieści  się  w wyłączeniach spod ochrony z ust.  2 
art. 81 pr.aut. (Tak jest w omawianym przykładzie, gdyż za osobę publiczną można uznać co najwyżej 

ojca pana Jerzego E. juniora., znanego trenera, nie zaś jego samego).   
61 J. Balcarczyk – Myczkowska, op.cit., s. 284.  
62 T. Fricke op.cit., S. 1720 i przytoczone tam orzeczenia.
63 Ibidem, S. 1721. 
64 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo Mediów, s. 452.
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ku można tylko w przypadku równoczesnego naruszenia innych dóbr oso-
bistych osoby naśladowanej65.

6. Wizerunek a maska artystyczna (artystyczne wykonanie)

Wątpliwości  w  polskiej  doktrynie  wywoływała  i  nadal  wywołuje 
tzw. maska artystyczna66 i jej stosunek do wizerunku. Z samej natury tych 
dwóch  pojęć  wynika,  iż  rozpowszechnienie  maski  artystycznej  będzie 
za sobą  pociągać  rozpowszechnienie  wizerunku  artysty67.  Teoretycznie 
możliwe są zatem dwie sytuacje, tzn. że mamy dwa osobne dobra: maskę 
artystyczną  (obecnie  artystyczne  wykonanie)  i  wizerunek68 albo  jedno 
w postaci  artystycznego wykonania  (które  „pochłania”  wizerunek69).  Po-
średnie stanowisko zajmuje tu A. Matlak, który choć zgadza się z poglądem 
o prymacie artystycznego wykonania nad wizerunkiem, to jednak przyzna-
je, że są takie sytuacje, w których dojdzie do rozpowszechnienia wizerunku 
danego aktora,  a  nie  artystycznego wykonania70.  Pogląd swój  uzasadnia 
względami pragmatycznymi, tzn. jeśli przyjąć by równoległe występowa-
nie  obok  siebie  wizerunku  i  artystycznego  wykonania  tej  samej  osoby, 
to rozpowszechnianie  utworu  zawierającego  artystyczne  wykonania 
(np. filmu, sztuki teatralnej) byłoby uzależnione od zgody wszystkich akto-
rów na rozpowszechnianie ich podobizn. Zgodę taką jeden bądź wszyscy 
aktorzy mogliby wycofać (a taka możliwość jest dopuszczana przez doktry-
nę  prawa  autorskiego),  co  powodowało  by  niemożność  udostępnienia 
utworu publiczności (i straty producentów filmu, sztuki). W takiej sytuacji 

65 T. Grzeszak, op.cit., s. 543.
66 Wg S. Rittermanna był to „wizerunek sztucznie stworzony przez artystę dla oddania cudzej, a nie wła-

snej postaci”  (przytaczam za T. Grzeszak op.cit., s. 543). Wyodrębnienie tego pojęcia wynikało z bra-

ku na gruncie poprzednio obowiązujących ustaw ochrony artystów wykonawców. Obecnie związane 
z „maską artystyczną” problemy dotyczą właśnie artystycznych wykonań. 

67 J. Barta, R. Markiewicz, Wokół prawa..., s. 14-15.
68 Ibidem, s. 14.
69 Tak T. Grzeszak, op.cit., s. 544.
70 Autor  ten podaje za J. Bartą i R. Markiewiczem, że tak jak nie można uznać za artystyczne wykonanie 

utworu muzycznego zagranie jednej nuty, tak jedno zdjęcie z planu filmowego (klatka z filmu) nie jest 
aktorskim artystycznym wykonaniem. W tej ostatniej sytuacji może być mowa tylko o ochronie wize-

runku. Zatem podmiot, który nabył prawo do artystycznego wykonania roli filmowej, nie nabywa jed-
nocześnie prawa do umieszczenia podobizny aktora ją odgrywającego na pamiątkach. Por. A. Matlak, 

op.cit., s. 323, J. Barta, R  Markiewicz, Wokół prawa…, s. 14 – 15.  
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nabywanie praw artystów wykonawców byłoby pozbawione sensu (gdyż 
nie zabezpieczałaby to pozycji producenta). 

Pogląd  ten  wydaje  się  słuszny,  jednakże  może  budzić  wątpliwości 
w świetle analogicznego problemu, a mianowicie: czy wizerunek inkorpo-
rowany w portrecie (utworze w rozumieniu prawa autorskiego, np. fotogra-
fii, obrazie) jest „pochłonięty” przez ten utwór (mamy do czynienia tylko 
z utworem, a nie utworem i wizerunkiem)? Ujmując rzecz bardziej prak-
tycznie: czy osoba przedstawiona na zdjęciu będącym utworem może sku-
tecznie  sprzeciwić  się  rozpowszechnianiu  tego  zdjęcia,  jeśli  zgodził  się 
na to rozpowszechnianie autor fotografii (bądź jeśli, np. publikacja w pra-
sie  jest  dopuszczalna  na  podstawie  przepisów o  dozwolonym użytku  – 
art. 23-35  pr.aut.)?  Odpowiedź  na  to  pytanie  jest  sporna  w  doktrynie 
i orzecznictwie sądowym71.  Jeśliby jednak wyjść z założenia, iż przepisy 
prawa autorskiego o ochronie wizerunku chronią „wyłączną kompetencję 
osoby  portretowanej  do  decydowania  o  rozpowszechnieniu  jej 
wizerunku”72,  to w omawianym powyżej  przypadku mamy do czynienia 
z dwoma,  niezależnymi  od  siebie,  przedmiotami  ochrony:  wizerunkiem 
i utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Nie ma zaś żadnej podstawy 
normatywnej dla twierdzenia, że wyłączenie ochrony jednego z tych przed-
miotów,  utworu  (np.  w wyniku  zastosowania  przepisów o  dozwolonym 
użytku,  zgody  autora  na  rozpowszechnianie  itp.),  skutkuje  wyłączeniem 
ochrony drugiego (wizerunku). Zatem z samego faktu, że dana osoba może, 
zgodnie  z  prawem,  rozpowszechniać  utwór  inkorporujący  wizerunek, 
nie wynika,  iż może ona rozpowszechniać wizerunek – na to potrzebuje 
ona  osobnej  zgody  (albo  tego,  aby  zachodziło  któreś  z  wyłączeń  spod 
ochrony z art. 81 ust. 2 pr.aut.). W przeciwnym wypadku osoba przedsta-
wiona może skutecznie sprzeciwiać się rozpowszechnieniu takiego portre-
tu73. 

Nie widzę żadnych przeciwwskazań, aby powyższą koncepcję, dotyczą-
cą utworów, zastosować także do artystycznych wykonań. Zatem w przy-

71 Por. Wyrok SN z 2 II 1967 r.,  I CR 496/66, OSNC 1967, nr 9, poz. 161, Wyrok SA w Krakowie 

z 19.12.2000 r., I ACa 794/00, TPP 3/2002, s. 137
72 Tak trafnie SA w Krakowie w wyr. z 19.12.2000 r., I ACa 794/00, TPP 3/2002, s. 137.
73 Tak SA w Krakowie w cytowanym wyżej orzeczeniu. 
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padku np. aktorskiego artystycznego wykonania mielibyśmy do czynienia 
z dwoma osobnymi  dobrami:  artystycznym wykonaniem i  wizerunkiem. 
Zgodę na rozpowszechnienie tego drugiego aktor  mógłby cofnąć,  nawet 
po przeniesieniu praw do artystycznego wykonania74. Niekonsekwencją by-
łoby bowiem twierdzenie, że zgodę na rozpowszechnianie wizerunku za-
wartego utworze można cofnąć, a „pochłoniętego” przez artystyczne wyko-
nanie – nie.

7. Wizerunek a karykatura

Za przykład wizerunku powszechnie uważa się również karykaturę75. 
Te przedstawione w prasie na podstawie art. 41 prawa prasowego, nie wy-
magają zgody na ich rozpowszechnianie. Umieszczone zaś w innych środ-
kach przekazu (np. Internet) powinny być rozpowszechniane tylko za zgo-
dą osób skarykaturowanych (która z reguły, ze zrozumiałych względów, nie 
zostanie udzielona). Inny pogląd w tej kwestii przedstawia E. Traple, twier-
dząc, że ze względu na z reguły bardzo poważne zniekształcenie wyglądu 
osoby przedstawionej w ten sposób,  nie mamy tu w ogóle do czynienia 
z wizerunkiem,  zatem  zgoda  nie  jest  konieczna76.  Jeśli  jednak  przyjąć 
(tak jak zostało to zrobione w niniejszej pracy), że sama możliwość rozpo-
znania przedstawionego przez inne osoby (a sens karykatura ma tylko wte-
dy, gdy bardzo łatwo jest taką osobę poznać), wystarczy dla uznania danej 
wizualizacji  za  wizerunek,  to  zgoda  ta  będzie  teoretycznie  konieczna77. 
W przypadku wyjątkowo obraźliwych karykatur ich „obiekty” mogą odwo-
łać się także do ochrony czci i godności.

8. Nowe propozycje ochrony      

Na koniec uwag dotyczących definiowania przedmiotu prawa do wize-
runku warto wspomnieć o nowych propozycjach ochrony, wykraczających 

74 Choć dopuszczalne było by moim zdaniem zawarcie umowy, w której osoba przedstawiona zobowią-

zuje się do nie wykonywania swoich praw w stosunku do wizerunku (a zatem do nie cofania zgody na 
jego rozpowszechnienie). Podobne umowy zawierane są w przypadku autorskich praw osobistych.

75 Tak T. Grzeszak, op.cit., s. 537, E. Wojnicka, op.cit., s. 117, T. Fricke, op.cit., S. 1720, na gruncie pra-
wa niemieckiego.

76 E. Traple, op.cit., s. 821. 
77 W praktyce jednak karykatury z reguły dotyczą osób publicznych, których wizerunki mieszczą się 

w wyłączenie spod ochrony z art. 81 ust. 2 pr.aut. 
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poza klasyczne ujęcie tego prawa. Jedną z nich jest próba odpowiedniego 
stosowania przepisów o ochronie wizerunku do głosu człowieka (tzw. wi-
zerunek audialny, „dźwięczny”). Ochronie miałaby tu podlegać specyficzna 
barwa, ton, brzmienie głosu czy nawet sposób wysławiania się (charaktery-
styczne  powiedzonka)78.  Niektóre  osoby  (aktorzy,  prezenterzy  radiowi) 
są powszechnie rozpoznawalne właśnie dzięki swojemu charakterystyczne-
mu głosowi, a nie wyglądowi. Zwolennikami chronienia wizerunku audial-
nego są J. Sieńczyło – Chlabicz79,  J. Barta i R. Markiewicz80, a także Sąd 
Apelacyjny w Gdańsku81.  Literalne  brzmienie  przepisów 81 i  83  pr.aut. 
(„osoba  na  nim  [wizerunku]  przedstawiona”,  sformułowanie  wyłączeń 
w ustępie drugim, w szczególności „osoba stanowiąca szczegół całości”) 
jest  niedostosowane  do  ochrony  głosu.  Dlatego  też  ochrona  wizerunku 
dźwięcznego moim zdaniem jest uwagą de lege ferenda.

Należy wspomnieć również o, związanej z powyższą, koncepcji „prawa 
do  wypowiedzianego  słowa”  (recht  am  gesprochenen Wort)82,  uznanej 
przez niemiecki Trybunał Konstytucyjny. Miałaby ona polegać na zakazie 
sporządzania bez wiedzy danej osoby nagrań jej głosu i ich przekształcania. 
Szersza  analiza  tego zagadnienia  nie  jest  jednak przedmiotem niniejszej 
pracy.

Inną  propozycją  analogicznego  stosowania  przepisów  o  wizerunku 
do czegoś, co bynajmniej wizerunkiem nie jest (w tradycyjnym rozumieniu 
tego  słowa),  jest  koncepcja  „wizerunku piśmienniczego”83.  W doktrynie 
podkreśla się, iż pisemna charakterystyka (opis człowieka, życiorys, jego 
fragment, lub znany epizod z jego życia) może być nie mniej rozpoznawal-
na niż jego wizerunek „wizualny”. Rozpowszechnienie takiej formy opisu 
może też uderzać w uczucia osoby scharakteryzowanej. Podobny problem 

78 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo Mediów, s. 454.
79 J. Sieńczyło – Chlabicz,  Przedmiot podmiot i charakter prawa do wizerunku, Przegląd Ustawodaw-

stwa  Gospodarczego, Warszawa 2003, nr 8, s. 20
80 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo Mediów, s. 454.
81 I ACr 127/91, OSA 1992, z. 1, poz. 8. Nadto niemieckie orzecznictwo chroni aktorów przed imitacjami 

ich głosów (J. Barta, R. Markiewicz, Prawo Mediów, s. 454).
82 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo mediów, s. 456.
83 R. Markiewicz, Granice dozwolonego przedstawiania osób rzeczywistych w dziele piśmienniczym. Za-

gadnienia cywilnoprawne, ZNUJ PWiOWI, rok 1987, z. 44. s. 73 i 74.
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został zauważony w judykaturze i doktrynie niemieckiej, gdzie w szeroko 
komentowanym  orzeczeniu  w  sprawie  Mefisto,  BGH  odpowiedział  się 
za zastosowaniem do pisemnego przedstawienia osoby, w drodze analogii 
przepisów o ochronie wizerunku84. Z analizy tego orzeczenia wyłania się 
główny problem związany z wizerunkiem piśmienniczym – gdzie kończy 
się opisywanie „typu ludzkiego”85, a zaczyna charakteryzowanie konkretnej 
osoby. Ze względu na te wątpliwości, a także ze względu na dyrektywę, 
aby ograniczenia wolności obywatelskich (w tym wypadku swobody twór-
czości)  wykładać  ściśle,  należy  opowiedzieć  się  przeciwko  stosowaniu 
przepisów  o  ochronie  wizerunku  do  pisemnych  opisów  osób86.  Osoba 
przedstawiona w artykule, książce czy sztuce teatralnej może zawsze od-
wołać się do innych dóbr osobistych (cześć, prywatność, kult pamięci bli-
skiej osoby zmarłej), do których naruszenia może dojść tą drogą.

Tak jak w przypadku „klasycznego” wizerunku, z jego piśmienniczym 
odpowiednikiem  jest  problem  jego  komercyjnej  eksploatacji.  Powyższe 
uwagi nie dają odpowiedzi na pytanie, co ma zrobić znana osoba (sławny 
piosenkarz, aktor), której życiorys został przedstawiony (z podaniem imie-
nia  i  nazwiska)  w  „nieautoryzowanej  biografii”  (rozumiem  przez  to, 
że osoba opisana  nie  wyraziła  na  nią  zgody),  a  jednocześnie  nie  doszło 
do naruszenia żadnego innego dobra osobistego tej osoby (przedstawione 
fakty mieściły się w wyłączeniu od ochrony prywatności z art. 14 ust. 6 
prawa prasowego, nie doszło do naruszenia czci, godności itp.). Z reguły 
jest tak, że sukces finansowy taka publikacja zawdzięcza wyłącznie, bądź 
w przeważającym stopniu, popularności przedstawionej postaci (więc sytu-
acja ta zbliża się do czerpania korzyści z wizerunku wizualnego takiej oso-
by, np. w reklamie), ale nie odnosi ona z tego tytułu żadnych korzyści ma-
terialnych. Rozwiązaniem tego i  zbliżonych problemów mogłaby okazać 
się proponowana przez T. Grzeszak „persona” jako nowe dobro osobiste 

84 J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo do prywatności…, s. 89, Główny bohater powieści K. Manna „Mefisto”, 

dysponował cechami osobowości i życiorysem zbliżonymi do znanego niemieckiego aktora G. Gründ-
gensa. Mogło to sugerować czytelnikom, że to sam Gründgens, dopuszcza się czynów (bynajmniej nie 

chwalebnych) przedstawionych w książce.    
85 R. Markiewicz, op.cit., s. 97. Takim właśnie argumentem bronił się K. Mann w powyższej sprawie.
86 Tak trafnie R. Markiewicz, op.cit., s. 74. 
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(dalsze rozważania na temat komercjalizacji  wizerunku wykraczają poza 
granicę tego opracowania).

9. Podmiot prawa do wizerunku

Podmiotem prawa do wizerunku może być tylko osoba przedstawiona, 
tj.  taka,  której  wygląd  został  uwieczniony,  odwzorowany na  wizerunku. 
Z charakteru tego prawa wynika, iż nie może ono powstać na rzecz innej 
osoby.  Niemożliwa  jest  także  żadna  „wspólność”  prawa  do  wizerunku 
(konstrukcja zbliżona do współwłasności rzeczy czy współautorstwa utwo-
ru) – jeśli na jednym zdjęciu bądź filmie przedstawione są różne osoby, 
to przyjmuje się,  iż  powstaje  tyle  osobnych praw do wizerunku,  ile  jest 
osób.

Jeśli chodzi o podmiot prawa do wizerunku, to zgodnie z utrwalonym 
w polskiej doktrynie poglądem może nim być każda osoba fizyczna87. Oso-
ba prawna, jako pewna forma konstrukcji myślowej, nie posiada swojego 
wyglądu, który mógłby być przedmiotem wizerunku, zatem nie jest w tym 
przypadku możliwe odpowiednie stosowanie do niej przepisów o ochronie 
dóbr osobistych ludzi. Pogląd ten potwierdził Sąd Najwyższy w orzeczeniu 
z 1977 r.88, stwierdzając, iż w szczególności wizerunkiem osoby prawnej 
nie  jest  odwzorowanie  jej  siedziby  czy  osób  wchodzących w jej  skład. 
Można też podnieść, że uznanie za wizerunek osoby prawnej jej renomy, 
pozycji jaką zdobyła sobie na rynku, wśród klientów itd. doprowadziłoby 
do znacznego ograniczenia wolności słowa – każda bowiem wypowiedź 
poświęcona danej osobie prawnej jako eksploatująca jej renomę (jej „wize-
runek” wśród jej  klientów,  odbiorców itp.)  mogłaby zostać zakazana na 
podstawie art. 24 k.c. bądź 81 pr.aut. Dotyczyłoby to także (a może przede 
wszystkim) wypowiedzi negatywnych. 

Koncepcja  wizerunku  osób  prawnych  jest  jednak  przyjęta  w innych 
państwach. Tak na przykład w orzeczeniu w sprawie Carrera BGH, przy-
znał iż art. 823 BGB dotyczy nie tylko osób fizycznych, ale także praw-

87 Por. np. J. Barta, R. Markiewicz,  Wokół prawa..., s. 16-17, A. Matlak,  op.cit., s. 324, T. Grzeszak, 

op.cit., s. 535.
88 Wyr. SN z dnia 25.05.1977 r., I CR 159/77, Lex nr 7938. Orzeczenie to zapadło na kanwie sprawy Ze-

społu Pieśni i Tańca „Mazowsze”. 
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nych, a w przypadku tych ostatnich ochrona wizerunku polega na zabezpie-
czeniu „przymiotów w sposób istotny i nieodłączny kojarzonych w świado-
mości społecznej z uprawnionym”89 (zatem jego renomę). Wizerunek oso-
by prawnej zdaje się również wyodrębniać ustawodawca europejski, który 
w art.  4 pkt 12 tzw. dyrektywy usługowej90,  wprost mówi o „wizerunku 
przedsiębiorstwa,  organizacji,  lub osoby prowadzącej  działalność  gospo-
darczą” (z kontekstu tego przepisu wynika, iż chodzi tu również o renomę 
przedsiębiorstwa). Pewne wyłomy w dotychczasowej wykładni zachodzą 
również na gruncie polskiego orzecznictwa. W orzeczeniu z 7.03.2003 r. 
Sąd Najwyższy przyznał ochronę godłu Uniwersytetu Warszawskiego jako 
dobru reprezentującemu renomę tej szlachetnej uczelni. Należy jednak wy-
raźnie zaznaczyć, że sąd nie odwołał się tu do przepisów o ochronie wize-
runku,  lecz  określił  renomę  jako  osobne  dobro  chronione  przez  normę 
art. 23  k.c.91 Problematyka  ta  wymaga  dalszej  analizy,  jednakże  biorąc 
pod uwagę przedstawione wyżej argumenty i poglądy przedstawicieli pol-
skiej doktryny przyjmuję, iż w prawie polskim pojęcie wizerunku czy po-
dobizny może dotyczyć tylko i wyłącznie osoby fizycznej, nie zaś osoby 
prawnej.

10. Podsumowanie

Przedstawione powyżej zagadnienia stanowią jedynie niewielki wyci-
nek dużo szerszej problematyki, jaką jest cywilnoprawna ochrona wizerun-
ku. Polski ustawodawca, podążając wzorem swojego niemieckiego odpo-
wiednika, zdecydował się, po pierwsze, na wprowadzenie ochrony wize-

89 J. Balcarczyk-Myczkowska, op.cit., s. 281 i 282. W stanie faktycznym tego orzeczenia pozwany wy-

tworzył samochody – zabawki (opatrzone nazwą i logo), wyglądające jak samochody produkowane 
przez  powoda (spółka z  o.o.),  znakując je przy pomocy nazwy i  logo powoda.  Należy zauważyć, 

że BGH odwołał się tu do ochrony dóbr osobistych na podstawie BGB, a nie paragrafu 22 KUG statu-
ującego ochronę wizerunku. Na gruncie tego ostatniego przyjmuje się iż uprawnionym może być tylko 

osoba fizyczna (por. T. Fricke, op.cit., S. 1724).   
90 Dyrektywa 2006/123/WE parlamentu europejskiego i  rady z  dnia  12 grudnia 2006 r.  (  EUR-Lex-

32006L0123-PL)  dotycząca  usług  na  rynku  wewnętrznym.  Posłużenie  się  terminem  „wizerunek” 
w tym akcie może być efektem nie tyle woli ustawodawcy europejskiego, co niefortunnego tłumacze-

nia na język polski tej dyrektywy. W tekście angielskim posłużono się słowem „image” (obraz , wize-
runek). 

91 Wyr. SN sygn. I CKN 100/01, przytoczone przez T. Grzeszak, op.cit., s. 535.
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runku jako osobnego dobra osobistego (które można naruszyć bez narusze-
nia innych dóbr człowieka, takich jak cześć czy prywatność), po drugie zaś, 
uregulować  tę  ochronę  w  dwóch  aktach  prawnych:  kodeksie  cywilnym 
i prawie autorskim. Obie te decyzje powodują wiele kontrowersji, zarówno 
teoretycznych, jak i praktycznych, z których część postarałem się przedsta-
wić powyżej. Aby przeciąć przynajmniej niektóre, postulowane jest uchyle-
nie art. 81 z pr.aut. i nowelizacja kodeksu cywilnego, co powodowałoby, 
iż ochrona wizerunku realizowana byłaby tylko przez normy powszechne-
go  prawa  cywilnego.  Zakończyło  by  to  specyficzną  „dwoistość”  prawa 
do wizerunku w polskim ustawodawstwie.

Złożoność współczesnego świata, w połączeniu z coraz większą inge-
rencją  mediów,  powoduje,  iż  pojawiają  się  postulaty  ochrony  kolejnych 
stref blisko związanych z osobą ludzką (głos, jej pisemna charakterystyka), 
która, z braku odnośnych przepisów, miałaby być realizowana przez analo-
giczne zastosowanie norm dotyczących wizerunku. Z uwagi jednak na to, 
iż  wprowadzenie  ochrony  każdej  ze  wskazanych  powyżej  sfer  oznacza 
z reguły  ograniczenie  swobody  twórczości  czy  dostępu  do  informacji, 
do posunięć takich należy się odnosić ze szczególną ostrożnością. Odnosi 
się to także do ewentualnych prób konstruowania ochrony wizerunku oso-
by prawnej.

Praca niniejsza rozpoczęła się od rozważań natury historycznej, chciał-
bym je zaś zakończyć paroma uwagami dotyczącymi teraźniejszości i przy-
szłości cywilnoprawnej ochrony wizerunku. Charakter wizerunku zaczyna 
coraz bardziej odbiegać od charakteru innych dóbr osobistych. Podobizny 
znanych  osób  (sportowców,  aktorów,  modelek,  rzadziej  polityków)  za-
mieszczone na towarze, usłudze (bądź w ich reklamie), zwiększają znacz-
nie atrakcyjność tych dóbr, a co za tym idzie ich – wartość rynkową. Zjawi-
sko to określa się mianem komercjalizacji  prawa do wizerunku. Stał  się 
on bowiem „towarem”, który może przynosić duże zyski. Jeśli znana osoba 
wnosi pozew o zaniechanie rozpowszechniania jej wizerunku, to z reguły 
nie dlatego, że naruszony został jej spokój psychiczny92 (tak jak w przypad-

92 S. Grzybowski, op.cit., s. 78. Autor ten definiował dobra osobiste jako „indywidualne wartości świata 

uczuć, stanu życia psychicznego człowieka”.
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ku innych dóbr osobistych), ale dlatego, że doszło do naruszenia jej intere-
sów majątkowych,  została  ona  pozbawiona  korzyści  materialnych,  jakie 
mogłaby odnieść, gdyby rozpowszechnianie odbyło się za jej zgodą (i wy-
nagrodzeniem).  Dostrzegają  ten problem wszyscy autorzy zajmujący się 
obecnie wizerunkiem, przedstawiając propozycje rozstrzygnięcia tego pro-
blemu  (co  jednak  przekracza  zakres  mojego  opracowania).  W  świetle 
wskazanego wyżej „wzrostu wartości” wizerunku człowieka we współcze-
snym świecie, szczególnego znaczenia nabierają właśnie zagadnienia, któ-
rym poświęcona była niniejsza praca: czym jest wizerunek, jakie są granice 
tego pojęcia i kto jest jego podmiotem. 

Streszczenie  artykułu  „Przedmiot  i  podmiot  prawa  
do wizerunku”

Wizerunek człowieka stał się przedmiotem zainteresowania prawników 
i ustawodawców pod koniec XIX w. W Stanach Zjednoczonych zakaz roz-
powszechniania wizerunku człowieka jest jedną z płaszczyzn ochrony jego 
prywatności (right to privacy). W Niemczech zaś wizerunek jest chroniony 
jako osobne dobro osobiste, niezależne od innych (cześć, kult pamięci oso-
by  zmarłej).  W  prawie  polskim  prawo  do  wizerunku  pojawiło  się  już 
w ustawie o prawie autorskim z 1926 r. Obecnie wizerunek jest chroniony 
zarówno przez kodeks cywilny (art. 23 w zw. z 24 k.c.), jak i przez prawo 
autorskie (art. 81 pr.aut.). W doktrynie nie występuje jedna powszechnie 
aprobowana definicja pojęcia „wizerunek”, jest ono przedmiotem sporów. 
Na uwagę zasługuje propozycja wyróżnienia pięciu osobnych pojęć, a mia-
nowicie: podobizny, wizerunku, portretu, materialnego egzemplarza i „per-
sony”.  Zagadnieniem kontrowersyjnym jest  również  to,  czy  wizerunek, 
o którym mowa w art. 23 k.c., należy definiować tak samo, jak na gruncie 
art. 81 pr.aut. Wizerunek, w przeciwieństwie do innych dóbr osobistych, 
charakteryzuje się dużą zmiennością (w zależności od wieku, charakteryza-
cji, pozy osoby przedstawionej). Dla uzyskania ochrony przed sądem ko-
nieczne jest, aby osoba przedstawiona była rozpoznawalna na wizerunku. 
Sporne jest jednak, jak szeroki musi być krąg osób niezbędny dla przyjęcia 
tej rozpoznawalności, jak i zakres elementów, cech koniecznych dla identy-
fikacji. Z pojęciem wizerunku związany są też takie zagadnienia, jak rela-
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cja, w jakiej pozostaje on do maski artystycznej (artystycznego wykonania) 
czy karykatury. Na uwagę zasługują również nowe propozycje takie jak: 
wizerunek piśmienniczy, czy audialny (dźwiękowy), co do których postulo-
wane jest stosowanie art. 81 pr.aut. per analogiam. Obok wizerunku osoby 
fizycznej, w doktrynie prawniczej innych państw występuje także pojęcie 
wizerunku osoby prawnej, co jednak nie znalazło uznania w nauce polskiej. 
Analiza praktyki orzeczniczej wskazuje na to, iż doszło do zjawiska komer-
cjalizacji wizerunku.
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