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Przedsie˛biorstwo publiczne wobec prawa równości
prof. UŁ dr hab. Kazimierz Strzyczkowski
W dyskursie dotycza˛cym pozycji prawnej przedsie˛biorstw publicznych dominuje odniesienie do prawa swobodnej działalności gospodarczej (wolności gospodarczej).
W mniejszym zakresie odniesieniem dla oceny pozycji
prawnej przedsie˛biorstw publicznych jest zagwarantowane
konstytucyjnie prawo/zasada równości. Dogmatyka praw
podstawowych obejmuje nie tylko dogmatyke˛ zasady (prawa
wolności), ale także dogmatyke˛ zasady równości. Prawo do
równości zaliczane jest do modalnych praw ochronnych1.
Nie podlega dyskusji, iż prawo równości konstytuuje relewantne gospodarczo prawo podstawowe, które decyduje
o pozycji prawnej przedsie˛biorstw publicznych stanowia˛c
hipotetyczne ograniczenie dla publicznej działalności gospodarczej, jako najdalej ida˛cy wpływ państwa i innych
podmiotów publiczno-prawnych na procesy gospodarcze2.
W sensie ogólnym równość to jedno z konstytucyjnych
praw podstawowych tworza˛cych system przesłanek dopuszczalnej ingerencji władzy publicznej w dziedzine˛ życia
gospodarczego. O ile prawo podstawowe wolnej działalności gospodarczej jest tradycyjnie wia˛zane z zasada˛ państwa
prawnego, o tyle prawo równości jest wia˛zane z zasada˛
państwa sprawiedliwości społecznej, legitymuja˛ca˛ w najszerszym zakresie regulacyjna˛ działalność organów władzy
publicznej. Ponieważ, jak wskazano na wste˛pie, publiczna
działalności gospodarczej jest najdalej posunie˛ta˛ ingerencja˛
państwa w procesy gospodarcze dlatego oczywista jest
potrzeba weryfikacji dopuszczalności tej działalności gospodarczej z punktu widzenia prawa równości. Znaczenie
respektowania tego prawa podnosi stwierdzenie, iż prawo
do wolności gospodarczej, jak również prawo do wolnej
konkurencji jest możliwe tylko w warunkach równego
traktowania podmiotów gospodarczych. W szczególny
sposób doniosłość tej zasady dla obrotu gospodarczego
podkreśla prawo Unii Europejskiej, zgodnie z którym
zakazana jest wszelka dyskryminacja ze wzgle˛du na
przynależność państwowa˛. (art. 19 TFUE).
Poje˛cie i zakres prawa równości zostały sformułowane
w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym wszyscy
sa˛ wobec prawa równi. Wszyscy maja˛ prawo do równego
traktowania przez władze publiczne. Norma ta jest adresowana do wszelkich organów władzy publicznej, w tym do
organów stanowia˛cych i stosuja˛cych prawo. Znaczenie
zasady równości precyzuje art. 32 ust. 2 ustawy zasadniczej, który stanowi, że nikt nie może być dyskryminowany
w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (zakaz dyskryminacji). Uregulowanie to traktowane jest jako lex generalis w stosunku do
innych norm konstytucyjnych, które również reguluja˛ zasade˛ równości, jednak w wa˛skim zakresie (np. art. 11).
Zasada równości i zakaz dyskryminacji ujmowane sa˛ jako
oddzielne zasady, pomie˛dzy którymi zachodzi ścisły zwia˛zek,
2

dostrzegalny na tle regulacji konstytucyjnej — obie zasady
zamieszczono w jednym przepisie3. Z konstytucyjnej zasady równości wynika nakaz jednakowego traktowania podmiotów prawa w obre˛bie określonej kategorii. Wszystkie
podmioty prawa charakteryzuja˛ce sie˛ danymi istotnymi
cechami wyróżniaja˛cymi powinny być traktowane według
jednakowej miary, bez zróżnicowań zarówno dyskryminuja˛cych, jak i faworyzuja˛cych. Dyskryminacja to zróżnicowane traktowanie osób znajduja˛cych sie˛ w obiektywnie
takiej samej sytuacji4. W jednym ze swoich orzeczeń
Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż przejawem dyskryminacji jest pominie˛cie pewnej kategorii osób, za których
jednakowym potraktowaniem ma przemawiać tożsamość
cech, ze wzgle˛du na które podje˛to regulacje˛ ustawowa˛
(cechy relewantne, prawnie znacza˛ce; wyrok Trybunału
Konstytucyjnego z 30 września 2002 r., K 41/01, OTK ZU
2002, nr 5A, poz. 61; zob. też wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 listopada 1997 r., K22/97, OTK ZU 1997,
nr 3–4, poz. 41).
Jednak warunkiem oceny regulacji prawnej z punktu
widzenia zasady równości jest wskazanie istotnej wspólnej
cechy uzasadniaja˛cej równe traktowanie podmiotów prawa.
Odste˛pstwo od zasady równości wyste˛puje w przypadku, gdy ustawodawca różnicuje podmioty o wspólnych
cechach wyróżniaja˛cych. Nakaz jednakowego traktowania podmiotów należa˛cych do tej samej klasy podmiotów nie ma charakteru bezwzgle˛dnego. Nierówne traktowanie podobnych podmiotów nie musi oznaczać dyskryminacji lub uprzywilejowania, a w konsekwencji
naruszenia art. 32 Konstytucji RP.
Dopuszczalność odste˛pstwa w świetle orzecznictwa od
zasady równości warunkuje ocena kryteriów, na podstawie
których dokonano zróżnicowania. Musza˛ one opierać sie˛ na
przekonuja˛cych argumentach. Po pierwsze, musza˛ mieć
charakter relewantny, to znaczy pozostawać w bezpośrednim zwia˛zku z celem i zasadnicza˛ treścia˛ przepisów,
w których zawarta jest kontrolowana norma. Wprowadzone
zróżnicowanie musi być racjonalnie uzasadnione. Po drugie, musza˛ mieć charakter proporcjonalny, czyli wagi
interesów chronionych (w naste˛pstwie zróżnicowania podobnych podmiotów) i interesów ograniczanych (wskutek
nierównego potraktowania podobnych podmiotów) powinny pozostawać w odpowiedniej proporcji. Po trzecie, musza˛ pozostawać w jakimś zwia˛zku z innymi wartościami,
zasadami czy normami konstytucyjnymi, uzasadniaja˛cymi
odmienne, proteguja˛ce lub dyskryminuja˛ce traktowanie
podmiotów podobnych (np. z zasada˛ sprawiedliwości społecznej — dyskryminacja pozytywna). Z naruszeniem zasady równości mamy wie˛c do czynienia w przypadku, gdy
regulacja prawna w sposób nieuzasadniony wprowadza
zróżnicowanie podmiotów o podobnych cechach, ba˛dź nie
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wprowadza różnic w przypadkach, gdy sa˛ one uzasadnione
i konieczne5.
Tym samym zasada równości stanowi kryterium oceny
dopuszczalnej ingerencji państwa wobec uczestników życia
gospodarczego, a wie˛c nie chroni przed ingerencja˛. Jej
podstawowym celem jest kształtowanie stosowania środków ingerencji w taki sposób, aby nie dochodziło do
naruszenia równości podmiotów gospodarczych. Z punktu
widzenia funkcji zasady równości szczególnie ważne znaczenie maja˛ wie˛c dwa elementy poje˛cia równości, a mianowicie: właściwa ocena stanu faktycznego i równość skutków prawnych podje˛tych działań ingerencyjnych.
Prawo do równego traktowania zostało uznane w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego jako prawo podmiotowe
szczególnego rodzaju. Przemawia za tym literalne brzmienie
art. 32 ust. 1 Konstytucji: ,,wszyscy sa˛ wobec prawa równi’’,
co należy rozumieć: każdy ma prawo do równego traktowania. Prawo to dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i osób
prawnych prawa prywatnego. W orzecznictwie Trybunału
Konstytucyjnego przyje˛to koncepcje˛ prawa do równego
traktowania jako prawa drugiego stopnia (metaprawa), czyli
prawa w powia˛zaniu z innymi prawami podstawowymi.
Oznacza to, iż prawo to nie daje podstawy do skargi
konstytucyjnej, nie ma charakteru samoistnego, przysługuje
w zwia˛zku z innymi normami prawnymi lub działaniami
organów władzy publicznej, które maja˛ odniesienie do
określonych w Konstytucji wolności i praw podmiotowych.
Konieczne jest uwzgle˛dnienie także innych regulacji prawnych innych jednostek (grup jednostek) oraz porównanie
norm, których adresatem jest zainteresowany podmiot, i norm
reguluja˛cych pozycje˛ prawna˛ podmiotów znajduja˛cych sie˛
w takiej samej lub podobnej sytuacji.
Aktualizacja prawa równości dokonuje sie˛ w momencie
regulacji prawnej lub innych działań, w zwia˛zku z określona˛ wolnościa˛ lub prawem, które sa˛ zróżnicowane6. Jeżeli
wie˛c, jak argumentuje Trybunał Konstytucyjny, normy te
lub działania nie maja˛ odniesienia do konkretnych, określonych w Konstytucji wolności i praw, prawo do równego
traktowania nie ma w pełni charakteru prawa konstytucyjnego. Inaczej mówia˛c prawa równości nie jest odre˛bnym
prawem lub wolnościa˛ jednostki. Wynika to z niemożliwości obje˛cia prawa równości ograniczeniem dopuszczalnym
w świetle art. 31 ust. 3 Konstytucji RP z uwagi na to, że
równość jest założeniem dotycza˛cym tych ograniczeń.
A zatem art. 32 Konstytucji RP może być stosowany
wspólnie z innym przepisem Konstytucji określaja˛cym
wolności i prawa konstytucyjne, które moga˛ być naruszone przez regulacje˛ prawna˛. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego równość nie została wie˛c uznana
za prawo podmiotowe jednostki zagwarantowane konstytucyjnym prawem podstawowym7.
Przyje˛te stanowisko Trybunału, a zwłaszcza jego argumentacja odwołuja˛ca sie˛ do wykładni je˛zykowej, a także
systemowej treści normatywnej art. 32 ust. 1 Konstytucji
RP8 spotkała sie˛ z krytyka˛ piśmiennictwa. Polemicznie
odniesiono sie˛ do stwierdzenia Trybunału, iż z umiejscowienia art. 32 Konstytucji w cze˛ści zatytułowanej ,,Zasady ogólne’’ wynika, iż przepis ten jest wyła˛cznie zasada˛
ustrojowa˛. Nie stanowi to jednak przeszkody w uznaniu tej
zasady za konstytucyjne prawo podmiotowe9. Stosunkowo
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najwie˛cej wa˛tpliwości wzbudziła normatywna kwalifikacja
art. 32 ust. 1 Konstytucji RP jako ,,prawa podmiotowego
drugiego stopnia’’ — ,,metaprawa’’, które nie może być
samodzielnym źródłem praw jednostki ponieważ ma charakter czysto formalny i musi być zawsze odniesione do
innego konstytucyjnego prawa lub wolności. W tym uje˛ciu
prawo do równego traktowania byłoby pozbawione samoistnej treści i powinno być traktowane wyła˛cznie jako nakaz
adresowany do ustawodawcy, nie maja˛c bezpośredniego
przełożenia na prawa adresatów norm prawnych10. Wydaje
sie˛, iż istota prawa do równego traktowania (równości)
może zostać sprowadzona do zapewnienia nieuzasadnionego ważnym celem publicznym nieróżnicowania adresatów
norm prawnych. Wyraża sie˛ w nim zasada sprawiedliwości, która wymaga aby zróżnicowanie poszczególnych ludzi pozostawało w odpowiedniej relacji o ich sytuacji11.
Tym samym zasada/prawo równości wia˛że sie˛ z zasada˛/prawem sprawiedliwości społecznej w sposób dopuszczaja˛cy zróżnicowanie sytuacji jednostki jednak pod warunkiem, że jest usprawiedliwione12. Zróżnicowanie jednostek znajduja˛cych sie˛ w obiektywnie takiej samej sytuacji
bez obiektywnego usprawiedliwienia stanowi naruszenia
prawa równości, określone jako dyskryminacja, która jest
na gruncie art. 32 ust. 2 Konstytucji RP zakazana. A zatem
uje˛te razem przepisy art. 32 ust. 1 i art. 32 ust. 2 stanowia˛
konstytucyjna˛ podstawe˛ prawa podmiotowego równości13.
W świetle podstawowej problematyki opracowania istotne znaczenie ma pytanie czy działalność przedsie˛biorstw
publicznych może stanowić naruszenie zasady/prawa równości przedsie˛biorstw prywatnych, zagwarantowanych
w Konstytucji RP i w aktach o randze ustawowej. Jest
bezsporne, że działalność gospodarcza państwa i innych
podmiotów publiczno-prawnych dotyka (ogranicza) zakresu ochrony innych, relewantnych gospodarczo, praw
podstawowych jednostek i osób prawa prywatnego. Jednak w świetle zgodnej opinii piśmiennictwa prawo równości jako takie nie może stanowić podstawy prawnej roszczenia prywatnych podmiotów gospodarczych przeciwko
konkurencyjnej działalności gospodarczej państwa i innych
podmiotów publicznoprawnych dlatego, że przepis ten
gwarantuje tylko równość prawna˛ i zakłada naruszenia
sytuacji prawnej określonego podmiotu14. Prywatne podmioty gospodarcze nie moga˛ zatem powoływać sie˛ na
prawo do swobodnej działalności gospodarczej (art. 64
Konstytucji RP) w sytuacji utworzenia i działalności przedsie˛biorstw publicznych, prowadzonych przez państwo i inne podmioty publicznoprawne.
Natomiast przedsie˛biorstwa publiczne nie sa˛ podmiotami
prawa swobodnej działalności gospodarczej uzasadnionej
prawem równości (art. 32 Konstytucji RP), z którego —
zdaniem niektórych autorów — wynika równość podmiotów publicznych i prywatnych. Otóż równość wobec prawa
nie odnosi sie˛ do wszystkich podmiotów gospodaruja˛cych,
gdyż nie wszystkie podmioty gospodaruja˛ce sa˛ podmiotami
prawa równości. Odwołuja˛c sie˛ do argumentu równości
trudno byłoby państwu i gminie, ba˛dź innej jednostce
samorza˛du terytorialnego, przypisać prawo do swobodnej
działalności gospodarczej. Przedsie˛biorstwa publiczne nie
sa˛ podmiotami prawa równości gwarantuja˛cego wolny doste˛p do działalności gospodarczej tak, jak w przypadku
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przedsie˛biorców prywatnych, gdyż nie sa˛ podmiotami praw
podstawowych, w tym prawa równości, które można by
w jakikolwiek sposób naruszyć. Sta˛d nie można mówić
o naruszeniu w stosunku do nich prawa równości przez
rozwia˛zania prawne dyskryminuja˛ce w stosunku do prywatnych podmiotów gospodaruja˛cych15. Trudno w zwia˛zku
z tym podzielić stanowisko judykatury, że z chwila˛ powołania przez państwo jednostki organizacyjnej posiadaja˛cej
osobowość prawna˛, to jednostki te (czyli przedsie˛biorstwa
publiczne — podkreślenie K. S.) nie moga˛ co do zasady
— bez szczególnego uzasadnienia — być traktowane inaczej niż inne, niepubliczne podmioty działaja˛ce na rynku.
W zwia˛zku z tym niedopuszczalne jest ich szczególne
uprzywilejowanie ani dyskryminowanie. Państwo i jednostki samorza˛du terytorialnego nie sa˛ podmiotami praw
podstawowych, w tym także prawa równości bez wzgle˛du
w jakich formach organizacyjnych, mniej lub bardziej
prawnie samodzielnych, podejmuja˛ i prowadza˛ działalność
gospodarcza˛. Państwo i jednostki samorza˛du terytorialnego
wyste˛puja˛ w omawianej sytuacji jako podmioty zobowia˛zane a nie uprawnione z tytułu prawa równości, które nie
przechodzi na ich gospodarczych satelitów16. Podobne stanowisko w tym zakresie zdaje sie˛ reprezentować judykatura TS w odniesieniu do jednostek organizacyjnych utworzonych przez podmiot publiczny, nawet w przypadku
obdarzenia ich osobowościa˛ prawna˛ i jednocześnie kontrolowanych przez te podmioty17. Także polskie orzecznictwo
przyje˛ło stanowisko, zgodnie z którym wykonywanie
przez gmine˛ zadań komunalnych we własnym zakresie
przez utworzona˛ w tym celu jednostke˛ organizacyjna˛,
także w postaci jednoosobowej spółki gminy, nie wymaga zawarcia umowy. Oznacza to, że działalność tychże
spółek jest traktowana jako działalność gmin, które nie
sa˛ podmiotami prawa równości18. Sta˛d wszelkie inicjatywy zmierzaja˛ce do utworzenia i działalności przedsie˛biorstw publicznych nie moga˛ powoływać sie˛ na prawo
równości i wolność działalności gospodarczej i dlatego
musza˛ legitymować sie˛ wyraźnym upoważnieniem zawartym w akcie prawnym o randze ustawowej.
Publiczne podmioty gospodarcze musza˛ wskazać nie
tylko podstawe˛ prawna˛ swojej działalności, ale również
prowadzić te˛ działalność w ramach wyznaczonych regulacja˛ ustawowa˛. Dozwolona jest zatem tylko taka działalność
przedsie˛biorstw publicznych, która˛ prawo wyraźnie przewiduje. Nie można zatem domniemywać ich wolności
działalności gospodarczej powołuja˛c sie˛ na prawo równości. Państwo i inne podmioty publicznoprawne sa˛ natomiast
zobowia˛zane do przestrzegania prawa/zasady równości. Sa˛
zwia˛zane prawem równości, co oznacza, że jakiekolwiek
rzeczowo nieuzasadnione zróżnicowanie prawne na korzyść przedsie˛biorstw publicznych jest prawnie zakazane19.
Nie odnosi sie˛ to jednak do sytuacji, gdy jest ona uzasadniona (usprawiedliwiona) doniosłym celem publicznym20.
Natomiast badaniu z punktu widzenia zgodności z art. 32
Konstytucji RP podlega sytuacja, w której państwo stwarza
własnym przedsie˛biorstwom dogodniejsze warunki działalności gospodarczej aniżeli prywatnym przedsie˛biorcom
(np. poprzez subwencjonowanie przedsie˛biorstw publicznych), gdyż takie działanie be˛da˛ce przejawem nierównego
traktowanie przedsie˛biorców jest nieoboje˛tne z punktu
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widzenia Konstytucji21. Działanie takie jest dopuszczalne
z punktu widzenia Konstytucji, jeżeli służy realizacji legitymowanego celu publicznego, a zastosowane środki gospodarcze sa˛ odpowiednie i konieczne oraz pozostaja˛ w rozsa˛dnym stosunku do wagi realizowanego celu (zasada
proporcjonalności). Jako legitymowany cel wchodzi w gre˛
wspieranie (publicznego) celu działania przedsie˛biorstwa.
Na przykład subwencjonowanie komunalnego przedsie˛biorstwa transportu publicznego jest uzasadnione na gruncie
Konstytucji, gdy umożliwia to stosowanie szczególnych
taryf dla słabszych ekonomicznie grup ludności22. Zasadniczo uprzywilejowanie przedsie˛biorstw publicznych
w stosunku do przedsie˛biorstw prywatnych nie jest
niedopuszczalna jeśli ma uzasadnienie odwołuja˛ce sie˛
do zasady sprawiedliwości społecznej, ba˛dź konieczności ochrony dobra wspólnego. Natomiast bezwzgle˛dnie
niedopuszczalne jest powoływanie sie˛ przedsie˛biorstw
publicznych na prawo równości, w sytuacji obowia˛zywania regulacji dyskryminuja˛cej przedsie˛biorstwa prywatne. W stosunku do przedsie˛biorstw publicznych moga˛
być wprowadzone rozwia˛zania ograniczaja˛ce, które z punktu widzenia reguł konkurencji stanowia˛ dodatkowe utrudnienie i obcia˛żenie23.
Samo prowadzenie publicznego przedsie˛biorstwa nie jest
naruszeniem zasady równych szans mimo, że przedsie˛biorstwo publiczne rozporza˛dza całym szeregiem konkurencyjnych korzyści (kontekst pomocy), wśród których bez zastrzeżeń szczególne znaczenie posiada budżet państwa.
Wszelako nie wyklucza to możliwości prowadzenia przedsie˛biorstwa przez państwo niezgodnie z zasada˛ równości
art. 32 Konstytucji RP, co byłoby niemożliwe tylko wtedy,
gdyby z tego przepisu Konstytucji wynikało bezpośrednie
roszczenie o równość szans. O tym zaś według panuja˛cego
pogla˛du nie ma mowy. Wynikaja˛cy z art. 32 Konstytucji
RP zakaz rzeczywistego zróżnicowania nie jest naruszony
przez prowadzenie publicznego przedsie˛biorstwa, gdyż nie
jest naruszeniem zasady równych szans24.
Nie sposób w tym miejscu nie przytoczyć wygłoszonych
w swoim czasie i podtrzymywanych w dalszym cia˛gu
pogla˛dów o nierówności ze swej istoty państwowej i prywatnej konkurencji oraz fikcyjnej równości konkurencji
publicznych i prywatnych przedsie˛biorstw25. Konkurencyjny udział państwa w gospodarce nie może być pozytywnie
rozstrzygnie˛ty o ile czynniki (przesłanki) uczestnictwa
państwa w gospodarce be˛da˛ bez znaczenia. Konkurencja
nie jest w stanie rozwia˛zać konfliktu mie˛dzy publicznym
i prywatnym uczestnictwem w gospodarce rynkowej. Jest
oczywiste, iż optymalne zachowanie uczestników rynku
warunkuje równe ich traktowanie przez władze publiczne.
Mechanizm konkurencji realizuje swoje funkcje w warunkach równości, stanowia˛cej zasadniczo konieczna˛ przesłanke˛ niezakłóconej konkurencji. Oczywiste jest naruszenie
zasady (prawa) równości i w konsekwencji podje˛cia przez
państwo decyzji o subwencjonowaniu konkurentów. Ale
nie można traktować ich jako naruszenie (art. 64 Konstytucji RP) prawa do swobody działalności gospodarczej,
gdyż dla uczestników rynku skutkuja˛ one jedynie zmiana˛
warunków konkurowania.
Prawo swobodnej działalności gospodarczej chroni przed
nieuzasadniona˛ interesem publicznym ingerencja˛ państwa
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ograniczaja˛ca˛ wolna˛ przestrzeń działalności gospodarczej,
natomiast nie chroni przed władczymi działaniami państwa, które uprzywilejowuja˛ konkurentów. Nie zmienia to
faktu, iż w relacjach konkurencji problem równości jest
także problemem wolności działalności gospodarczej, ponieważ sprzeczne z prawem uprzywilejowanie konkurentów wzmacnia ich pozycje˛ rynkowa˛, a relatywizuje pozycje˛
innych uczestników rynku, gdyż każda dyskryminacja
w ramach warunków rynku zmienia sytuacje wyjściowa˛
pozostałych uczestników rynku26. Ochrona praw podstawowych i wolności jest bardziej skuteczna w sytuacji kiedy
wszelkiego rodzaju działania państwa, wynikiem których
jest osia˛gnie˛cie przewagi konkurencyjnej gospodarki publicznej (subwencje, dotacje, ustawy specjalne) nad przedsie˛biorstwami prywatnymi, zostana˛ uznane za sprzeczne
z Konstytucja˛27. Zasadniczo, naruszenie art. 32 i art. 64
Konstytucji RP można stwierdzić, jeżeli ma miejsce uprzywilejowanie przedsie˛biorstwa publicznego w naste˛pstwie
udzielonego wsparcia (rekompensaty) nieuzasadnionego
celem publicznym (ogólnogospodarczym), którego nie otrzymuja˛ prywatne przedsie˛biorstwa. W takim przypadku przedsie˛biorca prywatny, w konsekwencji uprzywilejowania przedsie˛biorstwa publicznego, faktycznie nie jest w stanie podja˛ć
działalności gospodarczej jako samodzielny przedsie˛biorca,
ponieważ nie może (cenowo) konkurować z przedsie˛biorstwem publicznym. Powstaje zatem obiektywna trudność
doste˛pu, albo ograniczenie doste˛pu do rynku (działalności
gospodarczej), która — zgodnie z wypracowanymi przez
orzecznictwo kryteriami — powinna być zbadana z punktu
widzenia zgodności z art. 64 Konstytucji RP.
W świetle tej zasady, uprzywilejowanie przedsie˛biorstw
publicznych, wykluczaja˛ce zainteresowanych podje˛ciem
działalności gospodarczej, musi być uznane za naruszaja˛ce
prawo swobodnej działalności gospodarczej. Jeżeli przywileje przedsie˛biorstw publicznych bezpośrednio nie dotycza˛
konkurencji z przedsie˛biorstwami prywatnymi lecz powstrzymuja˛ w inny sposób prywatna˛ inicjatywe˛ gospodarcza˛ (art. 64 Konstytucji RP), moga˛ one zrealizować swoja˛
funkcje˛ ochronna˛ w przypadku, gdy uprzywilejowanie
jest niezgodne z wymogami zasady proporcjonalności28.
Natomiast całkowicie innym problemem jest kwestia,
jak dalece określone uprzywilejowanie przedsie˛biorstwa
publicznego może być zakwestionowane. Panuje zgodny
pogla˛d, iż brak rzeczowego usprawiedliwienia uprzywilejowania przedsie˛biorstwa publicznego stanowi naruszenie
art. 32 Konstytucji RP. Publiczny charakter przedsie˛biorstwa działaja˛cego w przestrzeni konkurencji nie usprawiedliwia w żadnym razie jakiegokolwiek uprzywilejowania
w stosunku o przedsie˛biorstw prywatnych. Uprzywilejowanie przedsie˛biorstwa publicznego musi wynikać ze szczególnej podstawy prawnej o randze ustawowej. W przeciwnym razie dochodzi do naruszeniem zasady równości przewidzianej w art. 32 Konstytucji RP. Poza obszarem konkurencji, uprzywilejowanie przedsie˛biorstw publicznych
jest dopuszczalne i nie stanowi naruszenia tego artykułu
Konstytucji RP29. Efektywność konkurencji wymaga wprowadzenie równości mie˛dzy przedsie˛biorstwami publicznymi i prywatnymi, w szczególności jednak przez prywatyzacje˛ i liberalizacje˛ doste˛pu do działalności gospodarczej
i sposobu jej wykonywania.
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Obowia˛zek tworzenia konkurencyjnego ramowego porza˛dku i zasadniczo równego statusu przedsie˛biorstw publiczych i prywatnych jest oczywisty. Tym porza˛dkiem
prawnym jest prawo konkurencji Unii Europejskiej, które
tworzy ramowe warunki dla prywatnych i publicznych
przedsie˛biorstw oparte na zasadzie równości30. Regulacja
prawa konkurencji realizuje dwie funkcje, zarówno w odniesieniu do publicznych, jak i prywatnych przedsie˛biorstw.
Prawo to określa warunki uzgadniania zróżnicowanych
interesów uczestników konkurencji, a nadto tworzy ramy
prawne publicznej działalności gospodarczej (publicznej
przedsie˛biorczości). Zasadniczo prawo konkurencji Unii
Europejskiej wprowadza zasade˛ równej pozycji przedsie˛biorstw publicznych i prywatnych w przestrzeni konkurencji. Jako prawo równych znajduje zastosowanie zarówno
w stosunku do przedsie˛biorstw publicznych, jak i przedsie˛biorstw prywatnych31, co jest przejawem funkcjonalizacji
prawa konkurencji jako prawa tworza˛cego równe warunki
dla uczestników konkurencji. Nadto, prawo to uwzgle˛dnia
uprzywilejowanie albo zakłócenie konkurencji przez przedsie˛biorstwa publiczne. W ramach tego wariantu regulacyjnego rynek jest cze˛ścia˛ programu steruja˛cego uczestnictwem
przedsie˛biorstwa publicznego w rynku, które powinno być
zmodyfikowane ba˛dź to ułatwione, ba˛dź to utrudnione32.
Na gruncie prawa UE to w odniesieniu do przedsie˛biorstw publicznych została wprowadzona strukturalna
ochrona niezakłóconej konkurencji. Uczestnictwo przedsie˛biorstw publicznych w gospodarce wolnorynkowej jest samo
przez sie˛ zrozumiałe i dopuszczalne. Zasade˛ uczestnictwa
przedsie˛biorstw publicznych w życiu gospodarczym w rynku wewne˛trznego Unii Europejskiej przewiduje art. 106
ust. 1 TFUE. Z treści normatywnej tego przepisu wynika
jednak, że jest ono uwarunkowane spełnieniem warunków
określonych w przepisach Traktatu, z czego wynikaja˛ dwie
istotne konsekwencje. Pierwsza, prawo Unii Europejskiej
nie wyklucza przedsie˛biorstw publicznych z życia gospodarczego Unii Europejskiej z tym zastrzeżeniem, iż niezakłócona konkurencja na poziomie Unii Europejskiej jest
ła˛czona nie tyle z zasada˛ ,,wolnej’’ konkurencji lecz z zasada˛ równości, gdyż zasada niezakłóconej konkurencji ,,toleruje’’ przedsie˛biorstwa publiczne. Jednocześnie prawo
Unii Europejskiej dostrzega po pierwsze, zagrożenie
niezakłóconej konkurencji jakie niesie uczestnictwo
przedsie˛biorstw publicznych w rynku wewne˛trznym
i po drugie, zagrożenie zasady równości przedsie˛biorstw
prywatnych i publicznych przez ich stosunki (finansowe) z państwami członkowskimi33.
W przestrzeni rynku wewne˛trznego sytuacje˛ przedsie˛biorstwa publicznego, jak i prywatnego, (gdyż sa˛ one nieporównywalne) wyznacza zatem zasada równości określona
w art. 106 ust. 1 TFUE, chronia˛ca przed ryzykiem dyskryminacji i zakłócenia konkurencji, które powstaje zawsze
wtedy kiedy państwa członkowskie, z mocy obowia˛zuja˛cego prawa, ,,panuja˛’’ nad określonymi jednostkami gospodarczymi34. Sta˛d art. 106 ust. 1 TFUE jest norma˛ podstawowa˛ przedsie˛biorstwa publicznego, legitymuja˛ca˛ przedsie˛biorcza˛ działalność państwa35. Nie jest to przepis ustanowiony ,,przeciw’’ przedsie˛biorstwu publicznemu lecz dla
ochrony indywidualnego prawa do konkurencji w przestrzeni rynku wewne˛trznego Unii Europejskiej.
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Przepis ten różnicuje państwo członkowskie i przedsie˛biorstwo publiczne i rozpoznaje przedsie˛biorstwo publiczne jako własne ,,urza˛dzenie’’ państwa, które podporza˛dkowuje prawu (prywatnej) przedsie˛biorczości. Jego celem
jest ochrona niezakłóconej konkurencji, gdyż na gruncie
funkcjonalnym powstaje ryzyko zakłócenia konkurencji
przez przedsie˛biorstwo publiczne. Wykładnia tego przepisu
traktatowego zmierza do uznania zwia˛zania przedsie˛biorstwa publicznego prawem równego traktowania.
Przewidziana w art. 106 ust. 1 TFUE ogólna zasada
równości przedsie˛biorstw publicznych i prywatnych
przewiduje, że przedsie˛biorstwa te znajduja˛ sie˛ w porównywalnej sytuacji. W ramach wyznaczonych przez
obowia˛zuja˛ce prawo, przedsie˛biorstwa prywatne określaja˛ strategie˛ przemysłowa˛ i handlowa˛ orientowane
przez zasade˛ opłacalności, natomiast przedsie˛biorstwa
publiczne moga˛ wykonywać działalność orientowane
przez innego rodzaju motywacje, np. cele publiczne,
przez co władze publiczne moga˛ wywierać wpływ na
podejmowanie i prowadzenie tego rodzaju działalności.
Gospodarcze i finansowe konsekwencje takiego wpływu
prowadza˛ do ustalenia szczególnych relacji finansowych
mie˛dzy przedsie˛biorstwami publicznymi i władzami publicznymi, które różnia˛ sie˛ od analogicznych relacji mie˛dzy
władzami publicznymi i przedsie˛biorstwami prywatnymi.
Ponieważ dyrektywa nr 80/723 dokładnie ustala takie
szczególne relacje finansowe nie można przyja˛ć sugestii,
że przedsie˛biorstwa publiczne sa˛ dyskryminowane na korzyść przedsie˛biorstw prywatnych36.
W świetle podniesionych uwag, prawo przedsie˛biorstw
publicznych Unii Europejskim nosi pie˛tno funkcjonalnego
uje˛cie przedsie˛biorstwa publicznego jako instrumentu państwa
członkowskiego. Art. 106 ust. 1 TFUE nie stanowi natomiast
podstawy legitymacji działalności gospodarczej przedsie˛biorstwa publicznego w rynku wewne˛trznym. Decyduja˛ o tym
rozwia˛zania prawne przyje˛te w państwach członkowskich.
Należy w tym miejscu wyraźnie stwierdzić, iż ogólna
wspólnotowa zasada (zakaz) dyskryminacji podobnie, jak
w ogóle prawa podstawowe, nie znajduja˛ zastosowania
wobec przedsie˛biorstw publicznych. Przedsie˛biorstwo publiczne w prawie unijnym nie korzysta (nie jest podmiotem)
z praw podstawowych37. Zdolność praw podstawowych
osób prawa publicznego państw członkowskich jest bardzo
różnie uregulowana. Podczas gdy w Niemczech zdolność
prawa podstawowego przedsie˛biorstwa publicznego, z dogmatycznego punktu widzenia, została odrzucona (wyła˛czona) o tyle w Danii, w Portugalii i w Wielkiej Brytanii
przyje˛to rozwia˛zania przeciwne38. W literaturze niemieckiej problem przywileju praw podstawowych przedsie˛biorstw publicznych w prawie unijnym nasilił sie˛ pod
wpływem liberalizacji rynku energii. W toku dyskusji
wie˛kszość autorów opowiedziała sie˛ przeciwko podmiotowości przedsie˛biorstw publicznych w obszarze praw podstawowych w prawie Unii Europejskiej. Rozstrzygaja˛cy
argument przeciw uznaniu prawa przedsie˛biorstw publicznych do równości leży w istocie praw podstawowych, które
w pierwszym rza˛dzie maja˛ charakter obronny przeciwko
państwu i jako takie nie uprawnia państwa do prawa
równości lecz wia˛że go tym prawem (zasada˛). Jest to
stanowisko konsekwentne wobec funkcjonalnego uje˛cia
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przedsie˛biorstwa publicznego jako narze˛dzia (instrumentu)
państwa członkowskiego. Gdyby przyja˛ć stanowisko przeciwne to państwo, jako zobowia˛zane (zwia˛zane) prawami
podstawowymi, byłoby zarazem podmiotem tych praw
jako podmiot prowadza˛cy przedsie˛biorstwa publiczne.
Gdyby natomiast przedsie˛biorstwo publiczne posiadało
kwalifikacje˛ podmiotu prawnego należałoby zaja˛ć stanowisko, zgodnie z którym państwo członkowskie byłoby zwia˛zane prawami podstawowych, a podlegaja˛ce jego wpływowi przedsie˛biorstwo publiczne byłoby ich (praw podstawowych) podmiotem39. Jednakże w świetle funkcjonalnego
poje˛cia państwa konstruowanie obronnych praw podstawowych przedsie˛biorstw publicznych, stanowia˛cych ,,przedłużone ramie˛ państwa’’, ,,cze˛ść państwa’’ nie jest w danym przypadku w ogóle uzasadnione40. Niemożliwość powoływania sie˛ przedsie˛biorstw publicznych na prawo równości, zgodnie z linia˛ orzecznicza˛ Trybunału Sprawiedliwości, jest usytuowanie przedsie˛biorstw publicznych
w sferze odpowiedzialności państwa41.
W świetle podniesionych uwag wyraźnie widoczna jest
różnica stosunku do przedsie˛biorstw publicznych prawa
Unii Europejskiej i prawa krajowego, co wynika z ich
odmiennych założeń aksjologicznych42. Różnica konstytucji gospodarczej UE i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
ma charakter strukturalny. O ile fundamentalnym celem
konstytucji Unii Europejskiej jest w dalszym cia˛gu konkurencja43, o tyle konstytucja państwa członkowskiego (np.
nasza) ,,chroni’’ konkurencje˛ pośrednio poprzez gwarancje
praw podstawowych44. W konsekwencji, prawo krajowe
widzi problem przedsie˛biorstwa publicznego przede wszystkim jako problem ,,wolności’’, o tyle prawo Unii Europejskiej eksponuje przede wszystkim problem ,,równości’’
przedsie˛biorstw w przestrzeni rynku wewne˛trznego45. O ile
konstytucyjny reżim ochronny wolności gospodarczej jest
w każdym razie problematyzowany z punktu widzenia
wymogu (konieczności) jej usprawiedliwienia, o tyle prawo unijne traktuje interwencje˛ państwa członkowskiego
w ramach prawa pomocy (udzielanie pomocy państwa)
zasadniczo jako zakazana˛ i wymagaja˛ca˛ zgody właściwych
organów Unii Europejskiej46. Biora˛c to pod uwage˛, ma
miejsce spojenie konkurencyjno-relewantnej ochronnej dogmatyki praw podstawowych z unijno-prawnych roszczeniem konkurencji. Celem prawa Unii Europejskiego jest
stworzenie warunków niezakłóconej konkurencji, zagrożonej przez każda˛ zmiane˛ stosunków konkurencyjnych, be˛da˛cej rezultatem interwencji państw członkowskich wobec
przedsie˛biorstw publicznych.
Zasadnicza różnica mie˛dzy unijnym prawem konkurencji a prawem krajowym polega na tym, że w prawie
krajowym, w którym zadeklarowano i konstytucyjnie
zagwarantowano ustrój gospodarki rynkowej, przedsie˛biorstwo publiczne pozostaje ,,obcym ciałem’’ w porza˛dku
gospodarczym, opartym zasadniczo na wolności gospodarczej47. Działalność gospodarcza państwa i innych podmiotów
publicznoprawnych, w tym jednostek samorza˛du gospodarczego, stanowi źródło problemu wolności gospodarczej
przedsie˛biorstw prywatnych. W świetle rozwia˛zań konstytucyjnych, działalność państwa i innych podmiotów publicznoprawnych wymaga prawnego usprawiedliwienia ważnym
celem publicznym. Z tego powodu równość mie˛dzy
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przedsie˛biorca˛ publicznym i przedsie˛biorca˛ prywatnym nie
jest możliwa, gdyż przedsie˛biorstwa prywatnego, inaczej
niż w przypadku przedsie˛biorcy publicznego, nie obejmuje
wymóg usprawiedliwienia działalności gospodarczej, co
przesa˛dza o jego swoistości i szczególnej pozycji prawnej48. Natomiast w prawie Unii Europejskiej pozycja przedsie˛biorstw publicznych została ukształtowana w sposób
zakładaja˛cy inter pares concurrentium, co oznacza zrównanie przesłanek udziału w rynku wewne˛trznym przedsie˛biorstw publicznych i prywatnych.
Jak z tego wynika, te dwa porza˛dki prawne — unijny
i krajowy — reprezentuja˛ różne podejścia do regulacji
działalności gospodarczej przedsie˛biorstw publicznych.
Prawo Unii Europejskiej skupia sie˛ na ochronie mechanizmu konkurencji i dlatego reguluje sposób (,,jak’’) zachowania przedsie˛biorstwa publicznego w przestrzeni rynku wewne˛trznego. Poza jego regulacja˛ pozostaje kwestia doste˛pu
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i niedopuszczalność udziału w gospodarce publicznej re˛ki nie byłoby
uzasadnione (por. Verwaltung..., op. sit., s.106).

przedsie˛biorstw publicznych do rynku wewne˛trznego, inaczej w ogóle dopuszczalności prawnej przedsie˛biorstw
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Summary

Public undertakingand right to equal treatment
The article seeks to explain a controversial question of the relations between public undertaking and right to equal treatment with reference
to still remaining in area of ambiguityconstitutional fundamental rights. In order to clarify whether public undertaking are a subjects of right
to equal treatment, it remainsnecessary to elaborate a notion and function of the fundamental rights and also scope of their subject matter.
Provided analysis have proven that public undertaking are not a subjects of the economic activity law. Their participation in economy is
rather a subject of proper legal regulations but situated outside of actualization of the freedom of economic activity law. This paper meant to
demonstrate distinction in attitudes towards equal treatment of the public undertakings in the law of Member States and in law of European
Union.The law of European Union guarantees principle Equal treatment of public and private undertakings in internal market. Nevertheless,
law of the Member State regulates not only equality of private and public undertakings but also ensures their economic freedom.
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Nowe reguły zarza˛dzania gospodarczego
w strefie euro. Wybór zagadnień
dr Tomasz W. Kolasiński
Wprowadzenie
Upadek banku Lehman Brothers w Stanach Zjednoczonych we wrześniu 2008 roku i nieoczekiwane dla państw
strefy euro skutki tego wydarzenia w postaci kryzysu
finansów publicznych1, symbolicznie zakończył jedna˛ ere˛
i rozpocza˛ł druga˛. W teorii ekonomii definitywnie załamał
sie˛ nurt neoliberalny a z nim pogla˛d, że rynki sa˛ efektywnym mechanizmem przywracaja˛cym równowage˛2. Załamanie w polityce gospodarczej konsensusu waszyngtońskiego, określanego potocznie hasłem ,,stabilizuj–liberalizuj–prywatyzuj’’ i procesy zagrażaja˛ce stabilności gospodarczej, z którymi rynek sobie nie radzi, skłaniaja˛ ku
pogla˛dowi koniecznego sprawowania pieczy przez instytucje państwa nad działaniem podmiotów gospodarki
narodowej, rynku finansowego i jego interwencje˛ w wolny rynek3. Brak nadzoru państwa i jego mechanizmów nad
operacjami spekulacyjnymi w segmencie rynku kredytów
hipotecznych wysokiego ryzyka bez zabezpieczenia, poniżej
normalnego standardu (subprime) na rynku finansowym,
spowodował, że pocza˛wszy od roku 2007 narastała ,,bańka
spekulacyjna’’, która pe˛kła we wrześniu 2008 roku4.
,,Przelanie sie˛’’ skutków kryzysu na finanse publiczne
i spowodowany tym kryzys zadłużeniowy, konieczność
oszcze˛dzania i prowadzenia procyklicznej polityki budżetowej, załamały model europejskiego państwa socjalnego.

Oblicza kryzysu w strefie euro
Zaistniała w Unii Europejskiej (UE) z dniem 1 stycznia
1999 roku, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGiW), zwia˛zana z przejściem 11 państw UE do realizacji III etapu unii
gospodarczej i walutowej — przyje˛ciem waluty Euro w obrocie bezgotówkowym i powia˛zaniem kursów walut narodowych nieodwołalnie usztywnionym kursem konwersji
z Euro, stanowiła bezprecedensowe wydarzenie w mie˛dzynarodowych stosunkach gospodarczych. Fakt, że 6 państw:
Austria, Belgia, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Włochy,
przekroczyło wartość referencyjna˛ kryterium konwergencji
Maastricht długu publicznego 60% PKB, notuja˛c w roku
1999 odpowiednio 67,5%; 115,9; 63,4; 63,1; 61,3; 114,6%,
można było wówczas uznać za polityczne da˛żenie do
osia˛gnie˛cia jedności i spójności. Po 10 latach funkcjonowania strefy euro, w roku 2009, okazało sie˛, że dorobek teorii,
koncepcje optymalności obszaru walutowego (de facto
postulat nigdy nie spełniony w UGiW), kryteria konwergencji Maastricht (trudne do utrzymania nie tylko przez
8

Portugalie˛, ale i państwa założycielskie integracji europejskiej: Niemcy i Francje˛ już w okresie pierwszych 3 lat
funkcjonowania UGiW) czy Pakt T. Weigela, znany jako
Pakt Stabilności i Wzrostu, nie uchroniły państw UGiW
przed kryzysem5. Jedna˛ z miar kryzysu w tym czasie był
spadek realnego PKB w strefie euro. W okresie 2008–2009
— –3,6%6. Pocza˛wszy od III kwartału roku 2008 do
pocza˛tków I kwartału 2010 roku, dynamika realnego PKB
strefy euro była ujemna, z wartościa˛ najniższa˛ –5,5% w II
kwartale roku 20097. Najwie˛ksze spadki w I kwartale 2009
roku odnotowała Estonia, –15,6%, Niemcy, –6,9%, Włochy, –5,9%, Holandia, –4,5%, Wielka Brytania, –4,1%
i Francja, –3,1%8. Spadki dynamiki PKB oznaczaja˛ dla
gospodarki narodowej m.in. obniżenie poziomu dochodów
publicznych, konieczność interwencji państwa w postaci
zwie˛kszonych wydatków publicznych stymuluja˛cych składowe popytu globalnego: konsumpcje˛ i inwestycje9. Niższe
dochody zmuszaja˛ do ucieczki w deficyt budżetowy lub
zapożyczanie za granica˛, co sprzyja wzrostowi poziomu
zadłużenia publicznego.
Uderzenie fali kryzysu najwcześniej odczuły państwa
poda˛żaja˛ce w polityce gospodarczej ścieżka˛ neoliberalizmu (m.in.: posunie˛ty proces deregulacji rynku finansowego i jego istotny udział w tworzeniu dochodu narodowego10, szeroki zakres swobód prowadzenia działalności gospodarczej, niskie podatki od osób prawnych,
samowola instytucji rynku finansowego dla osia˛gnie˛cia
zysków spekulacyjnych, możliwych z powodu braku
kontroli instytucji państwa) i których banki i inne
podmioty systemu finansowego charakteryzowały silne
powia˛zania poprzez operacje finansowe z instytucjami
za oceanem.
Na Islandii11 w wyniku reform prowadzonych od lat
1990-tych12, dokonano liberalizacji handlu zagranicznego,
prywatyzacji, przeprowadzono reforme˛ podatkowa˛ (obniżono CIT z poziomu 50% do 18%, PIT z 47% do 36%,
a podatek od zysków kapitałowych z 40 do 10%). W latach
2003–2007, sprywatyzowane banki: Kaupthing, Glitnir
i Landsbanki dokonały gwałtownej ekspansji na rynki
europejskie. W tym okresie nasta˛pił też boom kredytowy.
Ceny nieruchomości wzrosły o 200% w porównaniu do
2000 roku. Sektor bankowy (ła˛czne aktywa banków islandzkich) rósł rocznie o ponad 50% i osia˛gna˛ł w 2007 roku
1038% PKB. Niski poziom stóp procentowych banku centralnego zwie˛kszył doste˛p do taniego kredytu, co przełożyło sie˛ na wysoki poziom zadłużenia przedsie˛biorstw —
w 2008 roku ła˛cznie na 308% PKB, także osób fizycznych.
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,,Hazardowy’’ sposób poste˛powania tych podmiotów był
bardzo zbliżony do zachowania gigantów z Wall Street13.
Kryzys finansowy w połowie 2007 roku został wywołany wzrostem deficytu na rachunku obrotów bieża˛cych
— w roku 2006 osia˛gna˛ł 25% PKB. Kiedy Fitch obniżyła
rating Islandii, panika inwestorów doprowadziła do spadku
akcji banków o 25%. Banki Kaupthing i Landsbanki ratowały sie˛ oferuja˛c atrakcyjne depozyty Duńczykom i Brytyjczykom. Finansowanie na rynku duńskim, brytyjskim
i holenderskim zakończyło sie˛ po upadku Lehman Brothers
na skutek zwie˛kszonej niepewności na rynku mie˛dzybankowym. Zobowia˛zania zagraniczne trzech najwie˛kszych
banków Islandii wynosiły 50 mld euro przy PKB rze˛du 8,5
mld euro. Doszło do typowego zachowania, powielanego
w kryzysie w UE i strefie euro, dzie˛ki któremu kryzys
z sektora bankowego przelał sie˛ na finanse publiczne
i pogra˛żył gospodarki narodowe. Można je określić
mianem ,,prywatyzacji zysków i nacjonalizacji strat’’.
Pod koniec września 2008 roku, rza˛d Islandii wykupił 75%
udziałów w banku Glitnir za 600 mln euro. Ta nacjonalizacja odbyła sie˛ w ramach nieplanowanych wydatków budżetowych. Bankowi Kaupthing pożyczki w wysokości 1 mld
euro udzielił bank centralny Islandii i Szwecji. Upadł
internetowy bank Icesave należa˛cy do Landsbanki, na
którym oszcze˛dności trzymali głównie Brytyjczycy i Holendrzy. Index giełdy OMX Iceland spadł w cia˛gu kilku dni
o 77%. Deprecjacji we wrześniu 2008 roku o 70% uległa
korona islandzka.
Podobny mechanizm zaistniał w Wielkiej Brytanii14.
W kłopoty wpadły banki zaangażowane w operacje wysokiego ryzyka w segmencie kredytów hipotecznych dla
klientów, którzy nie spełniali wymogów zdolności kredytowej (subprime). Pierwszym był Northern Rock, prowadza˛cy szerokie operacje na rynku kredytów hipotecznych
i instrumentów pochodnych. Wie˛kszość środków finansowych pozyskiwał z kredytów rynku mie˛dzybankowego,
emisji obligacji i sekurytyzacji aktywów zabezpieczonych
nieruchomościami. W roku 2007 udział tego banku w rynku kredytów hipotecznych w Wielkiej Brytanii wyniósł
19%. Spadek zaufania do banku i ograniczenie taniego
pozyskiwania pienia˛dza z rynku mie˛dzybankowego przełożyły sie˛ na jego kłopoty, pocza˛wszy od sierpnia 2007 roku.
Dochodowa instytucja przynosza˛ca w roku 2006 zysk
w wysokości 443 mln GBP, rok później odnotowała strate˛
199 mln GBP. Kłopoty banku nie uszły uwadze jego
klientów. Tylko w cia˛gu dwóch dni paniki wycofano 2 mld
GBP, co stanowiło około 10% depozytów klientów indywidualnych. Wobec nasilaja˛cego sie˛ napływu fali kryzysu zza oceanu, dotykaja˛cego rynek finansowy i gospodarke˛
brytyjska˛, rza˛d brytyjski ogłosił w lutym 2008 roku, decyzje˛ o znacjonalizowaniu strat Northern Rock, innymi słowy
o przeje˛ciu go na własność państwa. Operacja ta obcia˛żyła
wydatki publiczne budżetu państwa na kwote˛ 55 mld GBP.
Naste˛pne nie planowane wydatki budżetowe zwia˛zane były
z ratowaniem kolejnych podmiotów brytyjskiego rynku
finansowego. W październiku rza˛d przeznaczył 17 mld
GBP na zakup 44% akcji Lloyds TSB (stał sie˛ w 44%
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własnościa˛ państwa), a w listopadzie za 20 mld GBP nabył
akcje Royal Bank of Scotland, gromadza˛c 60% udziałowy
pakiet akcji. Listopad 2009 roku to kolejne wydatki budżetowe. 5,8 mld GBP na akcje Lloyds’a i 25,5 mld GBP na
zakup akcji Royal Bank of Scotland. Skutkiem takich
działań m.in. poziom długu publicznego Wielkiej Brytanii
szacowano na 80% PKB.
Podobieństwo scenariusza kryzysowego charakteryzowało także Irlandie˛. Zawierzenie liberalizmowi gospodarczemu, zmniejszenie roli państwa, brak kontroli
operacji instytucji finansowych, otwarcie mie˛dzynarodowe na kapitał inwestycyjny, zache˛ty m.in. niskim
podatkiem CIT ze stawka˛ na poziomie 12,5% oraz
powia˛zania operacyjne i inwestycyjne na instrumentach
hipotecznych z bankami amerykańskimi, spowodowały,
że banki irlandzkie, m.in. Allied Irish Bank, podzieliły
los ich odpowiedników z Islandii i Wielkiej Brytanii.
Podobnie też dokonał sie˛ proces ,,nacjonalizacji strat’’.
Wydatki budżetowe przeznaczone na ratowanie systemu
bankowego oszacowano w roku 2010 na — PKB Irlandii
(50 mld euro). Niezwykle trudna sytuacja irlandzkich finansów publicznych miała podłoże nie tylko w nie planowanych wydatkach budżetowych na ratowanie banków.
Gospodarka otwarta mie˛dzynarodowo, proeksportowa, ze
współczynnikiem otwarcia w handlu zagranicznym na poziomie 150% PKB z małym rynkiem wewne˛trznym, w obliczu kryzysowego zahamowania w UE popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, przestała generować tak potrzebne budżetowi państwa dochody publiczne. Tak jak budżet
państwa był w roku 2006 dodatni i wynosił +3% PKB,
a rok później +0,1% PKB, tak spowolnienie gospodarcze
maja˛ce swoja˛ geneze˛ w załamaniu rynku finansowego,
przynosi pocza˛wszy od roku 2008, coroczne dramatyczne
pikowanie poziomu deficytu budżetowego z dynamika˛
100% — w roku 2008, –7,3% PKB, w 2009, –14,3%,
a w roku 2010, –32% PKB15.
Elementem w łańcuchu zależności, dzie˛ki któremu
kryzys z segmentu rynku finansowego przeniósł sie˛ na
sfere˛ realna˛ gospodarki był niewa˛tpliwie kryzys zadłużeniowy państw, których finanse publiczne i budżety
narodowe, stane˛ły przed koniecznościa˛ najpierw nacjonalizacji strat w sektorze bankowym, a potem finansowania programów uzdrawiaja˛cych gospodarki narodowe. W roku 2008 i 2009, w strefie euro statystyki
produkcji przemysłowej (np. dóbr trwałego użytku, bieża˛ce, energia, kapitałochłonne) pokazywały ujemne wartości
średnioroczne dla prawie wszystkich kategorii dóbr16. Powstałe deficyty budżetowe i rosna˛ce poziomy długu publicznego wymuszały ograniczenie interwencjonizmu wielu
państw. Nie dotyczyło to jednak np. Niemiec. W okresie
przed kryzysem opieraja˛c sie˛ na wysoko rozwinie˛tej, konkurencyjnej strukturze gospodarki narodowej, wytwarzaja˛cej trzeci pod wzgle˛dem wielkości PKB na świecie, prowadza˛c antycykliczna˛ polityke˛ budżetowa˛17 Niemcy osia˛gały
stan bliski równowadze budżetowej. W okresie stagnacji
mogły pozwolić sobie, bez uszczerbku, na stymulowanie
podupadaja˛cej koniunktury w gospodarce narodowej m.in.
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pakietami wspieraja˛cymi koniunkture˛ (Konjunkturpaket).
Ogólnie jednak w strefie euro nasta˛piło zmniejszenie
dopływu pienia˛dza do gospodarki i ludności, nie tylko
dlatego, że banki traca˛ce płynność ograniczyły akcje
kredytowe, ale także z powodu spadku aktywności gospodarczej i ograniczenia wymiany handlowej18. Pienia˛dz
zacza˛ł być tezauryzowany na ,,czarna˛’’ godzine˛. Ograniczyło to popyt inwestycyjny i konsumpcyjny. Bańki spekulacyjne na rynku nieruchomości m.in. Irlandii i Francji
zahamowały inwestycje budowlane, be˛da˛ce jednym z kryteriów miary popytu wewne˛trznego i koniunktury gospodarczej. Rosło bezrobocie. W strefie euro ogółem wyniosło w roku 2008 — 7,5%; w 2009 — 9,4 a w 2010 roku
— 10%19. W styczniu 2012 roku poziom bezrobocia w strefie euro ogółem, choć wyniósł 10,7%, był najwyższy od
pocza˛tku jej powstania. Dane bardziej szczegółowe pokazuja˛, że najwyższy poziom — 23,6% zanotowano w Hiszpanii. Ten stan stagnacji w gospodarce oddawał indeks
PMI (Purchasing Managers Index). Każdy odczyt wartości
poniżej 50 punktów oznacza pogorszenie koniunktury20.
Przykładowo w lutym 2009 roku, wartość indeksu wyniosła 39,2 punktu. W kwietniu 2010 roku 57,7 punktu21.

Inicjatywa economic governance
W kontekście ,,dobrych praktyk zarza˛dzania gospodarczego’’, warto przypomnieć, że w UGiW, w obszarze jednowalutowym, polityka gospodarcza opiera sie˛ jedynie na filarze
polityki budżetowej, stanowia˛cym jedyne doste˛pne państwu
instrumentarium oddziaływania na gospodarke˛ narodowa˛,
także ,,obszar’’ pochłaniania zakłóceń koniunktury. Tradycyjny dwufilarowy układ polityki gospodarczej, tzn. polityka pienie˛żna i polityka budżetowa w UGiW w odniesieniu
do poszczególnych gospodarek narodowych nie funkcjonuje. Polityka pienie˛żna stała sie˛ z dniem 1 stycznia 1999 roku
domena˛ EBC, na szczeblu ponadnarodowym.
Kryzys finansowy stanowi test prawidłowości przyje˛tych
w Unii Europejskiej i strefie euro reguł oddziaływania
w dziedzinie polityki gospodarczej. Zmianie uległy nie
tylko warunki prowadzenia polityki gospodarczej, ale przede wszystkim kryteria oceny efektywności reguł, których
zadaniem była stabilizacja gospodarcza UE i strefy22.
Realizowanie pakietu antykryzysowego na poziomie gospodarki narodowej i wynikaja˛ce z tego przekroczenie np.
zaleceń Paktu Stabilności i Wzrostu, nakazuje przewartościowanie tego typu prawnych źródeł ,,właściwej’’ w obszarze jednowalutowym polityki gospodarczej. Doświadczenia zdobyte od czasu wprowadzenia euro pokazały,
że poprzez mie˛kka˛ koordynacje˛ polityki gospodarczej
nie da sie˛ osia˛gna˛ć już nic wie˛cej, zarówno jeśli chodzi
o formułowanie, jak i stosowanie unijnych przepisów
i zaleceń. Duża skala przenoszenia sie˛ niekorzystnych
zakłóceń z polityk krajowych (gospodarek narodowych) na
cała˛ strefe˛ powoduje konieczność ściślejszej integracji polityki fiskalnej (budżetowej), strukturalnej i finansowej,
a docelowo stworzenia pełnej unii gospodarczej, która
zapewni sprawne funkcjonowanie UGiW23.
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13 grudnia 2011 roku weszły w życie, w realiach niedostatków i słabości odkrytych w strefie euro przez kryzys,
nowe zasady (new set of rules) zarza˛dzania gospodarczego
(economic governance), których celem było podje˛cie wielotorowych działań, dobrych, efektywnych, systemowych
praktyk gospodarczych skierowanych długofalowo przeciwko nieodpowiedzialnym narodowym politykom fiskalnym, budżetowym, niestabilności gospodarczej, lukom instytucjonalnym niegwarantuja˛cym przejrzystości zarza˛dzania ryzykiem24. Składały sie˛ na nie m.in. inicjatywy25:
– wzmocnienia siły oddziaływania Paktu Weigela, Paktu Stabilności i Wzrostu wraz z pogłe˛bieniem koordynacji
polityk budżetowych (państwa strefy euro zostały zobowia˛zane do zwrócenia szczególnej uwagi na równowage˛ w polityce budżetowej realizowana˛ w średniookresowym celu;
medium-term budgetary objectives, MTO);
– procedury wszcze˛cia poste˛powania w kwestii nadmiernego deficytu (Excessive Deficit Procedure, EDP),
które be˛da˛ wszcze˛te w stosunku do państwa strefy, którego
poziom zadłużenia publicznego przekracza znany już
z Traktatu z Maastricht próg 60% PKB26. Wyste˛puje tu
znana z Paktu Weigela kara — nieoprocentowany depozyt
w wysokości 0,2% PKB, który przepadnie o ile państwo
nie powróci na ,,zrównoważona˛ ścieżke˛’’;
– śledzenia i korygowanie nierównowagi makroekonomicznej z zastosowaniem procedury nierównowagi makroekonomicznej (Macroeconomic Imbalance Procedure,
MIP). Gdy kraj przekroczy określona˛ wielkość jakichś
czynników makroekonomicznych, uruchomi sie˛ procedura,
której — tak jak w przypadku nadmiernego długu publicznego — pierwszym etapem be˛dzie rekomendacja KE,
drugim ostrzeżenie, a wobec krajów strefy euro ostatecznie
moga˛ być zastosowane kary finansowe (0,1% PKB).
Powyższe inicjatywy w ramach ,,nowych zasad’’ zostały określone 6 aktami prawa wspólnotowego (acquis
communautaire) pod nazwa˛ ,,sześciopaku’’ (EU sixpack).
To27:
1. Rozporza˛dzenie No 1175/2011 Parlamentu i Rady
z 16 listopada 2011 roku, zmieniaja˛ce Rozporza˛dzenie No
1466/97 w sprawie dyscypliny budżetowej i koordynacji
polityki gospodarczej.
2. Rozporza˛dzenie Rady No 1177/2011 z 8 listopada
2011 roku, zmieniaja˛ce Rozporza˛dzenie Rady No 1467/97
w sprawie procedury nadmiernego deficytu.
3. Rozporza˛dzenie Parlamentu No 1173/2011 z 16 listopada 2011 roku, w sprawie wprowadzenia dyscypliny
budżetowej w stefie euro.
4. Dyrektywa Rady 2011/85/EU z 8 listopada 2011
roku, w sprawie zasad polityki fiskalnej w państwach
członkowskich.
5. Rozporza˛dzenie Parlamentu i Rady No 1176/2011
z 16 listopada 2011 roku, w sprawie moitorowania i korygowania nierównowagi makroekonomicznej.
6. Rozporza˛dzenie Parlamentu i Rady No 1174/2011
z 16 listopada 2011 roku, w sprawie wdrożenia procedur
naprawczych nadmiernej nierównowagi makroekonomicznej w strefie euro28.
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Celem sześciopaku gospodarczego jest gruntowna modernizacja unijnych zasad zarza˛dzania gospodarczego, zapewnienie wie˛kszej kontroli i przejrzystości finansów
państw członkowskich UE. Wzmocnienie oddziaływania
Paktu Stabilności i Wzrostu.
W powyższe wpisuja˛ sie˛ mechanizmy stabilności.
W maju 2010 roku Rada ECOFIN podje˛ła decyzje˛ o ustanowieniu tymczasowego europejskiego mechanizmu stabilności, składaja˛cego sie˛ z Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji Finansowej (European Financial Stabilisation Mechanism, EFSM)29 oraz Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej (European Financial Stability Facility,
EFSF)30. W grudniu tego samego roku (w zwia˛zku z problemami Irlandii, Portugalii i Hiszpanii), Rada Europejska
uzgodniła, iż konieczne jest utworzenie stałego mechanizmu pomocy finansowej dla państw strefy euro — Europejskiego Mechanizmu Stabilności (European Stability Mechanism, ESM), który, be˛da˛c porozumieniem mie˛dzyrza˛dowym (intergovernmental organisation), zasta˛pi od czerwca
2013 roku, Europejski Mechanizm Stabilizacji Finansowej
oraz Europejski Instrument Stabilności Finansowej31. ESM
be˛dzie funkcjonował na podstawie zmienionego Art. 136
Traktatu, zgodnie z którym państwa strefy euro ustanawiaja˛ mechanizm stabilności, w razie potrzeby uruchamiany
w celu ochrony stabilności finansowej. Przewiduje sie˛, że
bardziej efektywnie przyczyni sie˛ do przestrzegania przez
państwa strefy dyscypliny budżetowej i uporza˛dkuje zasady prowadzenia polityki gospodarczej32. Europejski Instrument Stabilności Finansowej ma udzielać wsparcia finansowego państwom strefy euro33. Zdolność finansowania
i udzielania pożyczek oszacowano na około 250 mld euro.
W dalszych uzgodnieniach zwie˛kszono te˛ kwote˛ do 440 mld
euro, ustalono, że maksymalna kwota gwarancji państw
strefy zostanie podniesiona do 780 mld euro, a EISF
uzyska w wyja˛tkowych sytuacjach prawo do interwencji na
pierwotnym rynku długu.
Inicjatywy dobrych praktyk zarza˛dzania gospodarczego
wspiera nowy organ, stanowia˛cy instytucjonalizacje˛ nadzoru — Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (The
European Systemic Risk Board, ESRB). Została ona utworzona m.in. na podstawie Rozporza˛dzenia Parlamentu i Rady
Nr 1092/2010 dotycza˛cego norm ostrożnościowych w systemie finansowym34. Rada wraz z Europejskimi Władzami
Nadzorczymi (European Supervisory Authorities, ESAs)
i Komitetem Wspólnym Europejskich Władz Nadzorczych
(Joint Committee of the European Supervisory Authorities)
wchodzi w skład Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego. Rada składa sie˛ z Departamentu Ogólnego (General Board), Komitetu Steruja˛cego (Steering Committee),
z Komitetów Doradztwa Naukowego (Advisory Scientific
Committee) i Doradztwa Technicznego (Advisory Technical Committee) oraz Sekretariatu. Co ciekawe, na czele
Rady stoi Prezes EBC35.
Rada prowadzi badania i analizy dotycza˛ce zasad
bezpieczeństwa polityki gospodarczej na szczeblu narodowym, tworzy zasady wczesnego ostrzegania i przyjmuje miary ryzyka, bada wielopłaszczyznowe kanały
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transmisji ryzyka finansowego36. Formułuje zalecenia
,,dobrych praktyk zarza˛dzania’’ dla państw. Na przykład zaleca, aby krajowe organy nadzoru:
1) monitorowały poziom udzielanych kredytów w walutach obcych i poziom niedopasowania walutowego w niefinansowym sektorze prywatnym oraz by wprowadziły niezbe˛dne środki maja˛ce ograniczyć akcje˛ kredytowa˛ w walutach obcych;
2) zezwalały na udzielanie kredytów w walutach obcych
jedynie takim kredytobiorcom, którzy wykaża˛ sie˛ zdolnościa˛ kredytowa˛, z uwzgle˛dnieniem struktury spłaty kredytu
oraz odporności kredytobiorców na niekorzystne szoki
zwia˛zane ze zmianami kursów walutowych i zagranicznej
stopy procentowej;
3) rozważyły wyznaczenie bardziej rygorystycznych
standardów kredytowych, takich jak współczynnik kosztów
obsługi zadłużenia do dochodu (DTI) i współczynnik wysokości kredytu do wartości zabezpieczenia (LTV)37.

Podsumowanie
Pakiet norm prawnych stanowia˛cy nowe zasady ,,dobrych praktyk zarza˛dzania gospodarczego’’ z 13 grudnia
2011 roku, jest zbyt nowa˛ inicjatywa˛ (choć opiera sie˛ na
znanych rozwia˛zaniach jak np. Pakt Weigela), aby ocenić
jego funkcjonowanie i efektywność działań w obre˛bie
polityki fiskalnej, budżetowej państw Strefy Euro. Kryzys
cia˛gle trwa. Nowy Europejski Mechanizm Stabilności jeszcze nie obowia˛zuje. Pomimo tego, znaja˛c kierunki działań
przepisanych państwom nowymi zasadami, można wyrazić
obawy o ich skuteczność. Rozumuja˛c w sposób uproszczony, należy postawić pytanie o źródła braku dyscypliny
budżetowej w niektórych państwach UGiW. Posłuże˛ sie˛
europejskimi skrajnościami.
W Grecji przyczyna˛ katastrofy finansów publicznych był
etatyzm, nadmierny udział państwa w gospodarce, państwa
nadopiekuńczego, interwencjonistycznego, a w pewnym
okresie także fałszowanie ksie˛gowości finansów państwa.
Drugim biegunem skrajności jest Irlandia, otwarta gospodarka liberalna. Wyzbycie sie˛ przez państwo kompetencji kontrolnych, nadzorczych nad poczynaniami instytucji
finansowych i brak takowych mechanizmów w bezgranicznym zawierzeniu sprawności wolnego rynku, spowodowało
w konsekwencji konieczność wydania z budżetu państwa
ogromnych kwot na ratowanie podmiotów rynku finansowego. W sytuacji ograniczania mie˛dzynarodowego popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, jako zjawisko egzogeniczne, finanse publiczne Irlandii obcia˛żone po stronie
wydatków i nie wspomagane dochodami publicznymi, musiały sie˛ załamać.
Źródeł nadmiernego deficytu budżetowego i zadłużenia
publicznego proponuje˛ poszukać także w dziedzinie, która
świadczy o stopniu konkurencyjności gospodarki narodowej — w wymianie zagranicznej. Pocza˛wszy od dekady lat
1970-tych, 80-tych, 90-tych i w pierwszej dekadzie roku
2000, obserwuje sie˛ interesuja˛ca˛ prawidłowość, która dzieli
państwa EWG, WE, UE, a obecnie UGiW na dwie grupy.
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Do pierwszej należa˛ te, których przez dekady udział eksportu w PKB przewyższał udział importu. Państwem takim
były Niemcy. Niemieckie proporcje można tłumaczyć samowystarczalnymi efektywnymi strukturami, konkurencyjna˛ gospodarka˛, na której dobra zgłaszany jest ustawiczny
popyt. Z drugiej strony potrzebuje ona ze świata zewne˛trznego znacznie mniej (import), aby funkcjonować i rozwijać
sie˛. Druga grupa to państwa, których udział importu
w PKB przewyższał mniej lub bardziej znacznie udział
eksportu. Działo sie˛ tak w przypadku Grecji i Portugalii.
Profil greckiej gospodarki38 zmienił sie˛ z rolniczo-surowcowego na gospodarke˛ z dużym udziałem usług (transportu39, ruchu turystycznego, handlu, finansów). W roku
2007 usługi wytwarzały 76,3% PKB, przemysł 20,6%
a rolnictwo 3,2%. W roku 2011 usługi wytwarzały 78,3%
PKB, przemysł 18%, a rolnictwo — 3,6% PKB. W Grecji
dominuje w gospodarce sektor publiczny wytwarzaja˛cy
około 40% PKB. Udział turystyki szacuje sie˛ na 15%
PKB40. Nie sa˛ to proporcje zapewniaja˛ce gospodarce konkurencyjność. Grecje˛ trapi ujemny bilans handlowy. Przykładowo w roku 2005, wartość eksportu szacowano na 18,5
mld USD a importu na 48,2 mld USD. Portugalia nadal
zalicza sie˛ do najbiedniejszych krajów UE. Rozwój gospodarczy ograniczaja˛ stosunkowo słabo rozwinie˛ty system
edukacji i brak wykwalifikowanych pracowników41. W roku 2005, handel i turystyka wytwarzały 66,5% PKB,
przemysł 25,4%, a rolnictwo 8,1%. Gospodarka uzależniona jest od eksportu42.
Portugalia zmaga sie˛ z problemami strukturalnymi,
wśród których wymienia sie˛ wysoki deficyt handlowy, dług
publiczny oraz niskie tempo wzrostu gospodarczego. Deficyt rachunku obrotów bieża˛cych wyniósł przykładowo
w roku 2009, –10,2% PKB a rok później, –9,8% PKB.
Poziom deficytu budżetowego w roku 2009 wyniósł –10%
PKB a w roku 2010, –8,6% PKB. Dług publiczny, odpowiednio 82,9 i 92,9% PKB43.
Konkluzja a contrario do gospodarki niemieckiej,
może być zatem naste˛puja˛ca: gospodarki Grecji i Portugalii nie wykształciły efektywnych, konkurencyjnych
struktur. Niewiele moga˛ zaoferować światu zewne˛trznemu, natomiast aby sie˛ rozwijać, zaspokajać popyt
konsumpcyjny i inwestycyjny musza˛ importować. Jaki
może być tego efekt w kontekście prowadzonych rozważań
o źródłach prawa dyscyplinuja˛cych finanse publiczne?
Ponownie posługuja˛c sie˛ uproszczeniami, można wskazać
na podstawowy efekt przytoczonego podziału. Państwa
pierwszej grupy maja˛ nadwyżkowe salda bilansu obrotów
bieża˛cych a te z drugiej grupy — deficyt, wynikaja˛cy
z przewagi zakupów mie˛dzynarodowych nad sprzedaża˛
w pozycjach bilansu. Przykładowo w 2009 roku, deficyt
bilansu obrotów bieża˛cych w Grecji wyniósł 13,1% PKB
a w Portugalii 10,5% PKB.
Bilans obrotów bieża˛cych ma istotne znaczenie dla
stabilności gospodarki narodowej. Skoro wydatki importowe przeważaja˛ nad dochodami z eksportu, systematycznie powstaje ujemne sald rachunku obrotów bieża˛cych,
dokonuje sie˛ systematyczne drenowanie pienia˛dza z kasy
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państwa. Braki trzeba uzupełniać, aby możliwe było niezakłócone prowadzenie polityki budżetowej. Należy zatem
brakuja˛ce kwoty pożyczać. Efektem jest rosna˛cy poziom
zadłużenia publicznego, ale także rosna˛ce roczne deficyty
budżetowe. Brak efektywnego wykorzystania potencjału
czynnika naturalnego, maja˛tkowego i ludzkiego w polityce gospodarczej, lub co gorsze, brak któregoś z tych
czynników (np. brak wykształconej siły roboczej na co
wskazuje sie˛ w Portugalii), stwarza długookresowe
przesłanki braku konkurencyjności gospodarki narodowej. W tym okresie wzrost zadłużenia be˛dzie narastał, do
momentu obniżenia wiarygodności kredytowej państwa
przez mie˛dzynarodowe agencje ratingowe. Pożyczanie po
coraz wyższej cenie pienia˛dza pogra˛ży finanse publiczne
ze wszystkimi konsekwencjami dla popytu globalnego44.
W kontekście powyższego, ciekawy jest przykład Estonii45 — po Malcie, drugiej najmniejszej gospodarki strefy
euro z PKB na poziomie 0,16% PKB strefy euro i liczbie
ludności niższej niż liczba mieszkańców Warszawy. Gospodarka estońska należy do najbardziej liberalnych na
świecie46, charakteryzuje sie˛ wysokim, stopniem otwartości
na poziomie 150% PKB w 2010 roku47. Pomijaja˛c oczywisty fakt małej gospodarki, małego rynku wewne˛trznego,
braku samowystarczalności (uzależnienia od importu, powoduja˛cego powstawanie deficytu obrotów bieża˛cych
— przykładowo w roku 2005, wartość eksportu wyniosła
7,4 mld USD a importu 9,2 mld USD48, który finansowany
ze źródeł zagranicznych, be˛dzie zadłużał państwo, burza˛c
okresowo równowage˛ finansów publicznych49), niepokoja˛ce z perspektywy prawa z 13 grudnia 2011 roku, może być
efekt ,,przelewania sie˛’’ przez te˛ gospodarke˛ fal koniunktury i dekoniunktury, która powoduje bardzo głe˛bokie wahania, choć w krótkim okresie czasu. Analizy wskazuja˛, że
kraj w okresie kryzysu doznał najpoważniej jego skutków
z całej strefy. W dramatycznym roku 2009, dynamika
dochodu narodowego skurczyła sie˛ o –13,9% PKB, nakłady inwestycyjne brutto w środki trwałe o –32,9%;
eksport o –18,7%, a import o –32,6%. Nadmierne, ale
nieuniknione z punktu widzenia struktury gospodarki, uzależnienie od zagranicznego kapitału powoduje, że tak szybko jak napływa, tak szybko w warunkach niepewności
odpływa, pogłe˛biaja˛c recesje˛. Doświadczyła tego Estonia
pocza˛wszy od I kwartału 2008 roku do I kwartału roku
201050. Kiedy mija najgorsze, kapitał powraca. Jednak na
korzyść Estonii przemawia bardzo dobra kondycja sektora
finansów publicznych, który charakteryzuje sie˛ niskim
poziomem zadłużenia, co może stanowić element stabilnego oparcia przy wychodzeniu z kryzysu51.
Acquis communautaire z 13 grudnia 2011 roku, stał sie˛
odpowiedzia˛ na kryzys finansów publicznych w wielu
państwach strefy euro, wynikaja˛cy także z nieco utopijnej
idei Jeana Monneta ,,integrowania sie˛, mimo różnic’’. Ten
model sie˛ nie sprawdził. Przykład kilku państw pokazuje,
że nie osia˛gne˛ły stanu, w którym jedynie instrumenty
polityki budżetowej realizuja˛ cele ich narodowej polityki
gospodarczej. W sytuacji recesji i kryzysu, pozbawione
walut narodowych i autonomicznej polityki pienie˛żnej,
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ratuja˛ sie˛ pogłe˛biaja˛c swoja˛ nierównowage˛ budżetowa˛.
Zagrażaja˛ tym interesowi Wspólnoty. Nie zawsze jednak
zapaść finansów publicznych wynika z rozrzutności władz.
Acquis stawia najwie˛ksze wyzwania przed państwami,
1
Mechanizmy i zwia˛zki kryzysu finansowego i kryzysu finansów publicznych, tzn. dramatycznego braku równowagi budżetu państwa, przejawiaja˛cego sie˛ deficytem budżetowym i długiem publicznym zagrażaja˛cych
stabilności gospodarki narodowej za: J. Siwińska, Currency crises and fiscal
imbalances — the transition countries perspective, CASE Warszawa 2000.
2
Za: K. Rybiński, Czas na administracje˛ 2.0, Organizacja i Kierowanie
Nr 3/2011 (146), s. 149; Annual Report on the Euro Area 2009, European
Economy 6/2009, s. 4. Doktryna neoliberalna stała sie˛ w latach 1970-tych,
odpowiedzia˛ na doktryne˛ J.M. Keynesa interwencjonizm państwa w gospodarce narodowej. Inspiracje do zmiany wynikały z prac A. von Hayeka
i Szkoły Chicagowskiej M. Friedmana. Kryzys finansowy dostarcza obserwacji, że ,,niewidzialna re˛ka’’ rynku, człowiek racjonalnie podejmuja˛cy
decyzje homo economicus w rzeczywistości daleko posunie˛tej deregulacji,
braku kontroli przez instytucje państwa nad działaniem podmiotów rynku
finansowego, przynosza˛ zgubne efekty. Nie może być tak aby rynki
finansowe (de facto jego podmioty, np. banki inwestycyjne, fundusze
hedgingowe), nie zarza˛dzały ryzykiem, ale stwarzały ryzyko dla innych jego
uczestników, np. osób fizycznych, innych banków, podejmuja˛c ryzykowne
decyzje inwestycyjne dopuszczaja˛c sie˛ hazardu powierzonymi im środkami
finansowymi. Za: J. Żyżyński, Neoliberalizm jako strukturalna przyczyna
kryzysu a poszukiwanie dróg naprawy, Ekonomista 2/2009, s. 165 i nast.
3
Za: Ambroziak A.A., Pomoc publiczna państw członkowskich UE
w okresie kryzysu gospodarczego w latach 2008-2010, Unia Europejska
Nr 3/2012 (214), s. 24 i nast.
4
Finansiści z premedytacja˛ oferowali klientom indywidualnym i instytucjonalnym aktywa, których fundamentem były kredyty wa˛tpliwej jakości, zapewniaja˛c jednak o jakości tych papierów wartościowych. Tak
całościowe podejście do strategii banku Bear Stearns — niegdysiejszego
potentata Wall Street, wykupionego po upadku przez JP Morgan, opisuje
Magazyn Dziennik Gazeta Prawna 26–28 października 2012, nr 209 (3347).
5
Definicja kryzysu i aspekty teoretyczne: A. Antczak, Theoretical
aspects of currency crises, CASE Warszawa 2000.
6
Za: Annual Report on the Euro Area 2009, European Economy 6/2009,
s. 3, 17. Dynamika realnego PKB Strefy Euro jak naste˛puje: rok 2007,
2,7%; 2008, 0,5%; 2009, –4,1%.
7
Za: B. Mucha-Leszko (red), Gospodarka i polityka makroekonomiczna
Strefy Euro w latach 2008-2010. Skutki kryzysu i słabości zarza˛dzania,
Lublin 2011, s. 47.
8
Za: J. Osiński (red), Unia Europejska wobec kryzysu ekonomicznego,
SGH Warszawa 2009, s. 60.
9
Dochody budżetowe państw Strefy Euro obniżyły sie˛ w roku 2008.
O ile w roku 2007 stanowiły 45,5% PKB to w 2008, 44,8%. Było to
spowodowane niska˛ dynamika˛ PKB np. w Portugalii, Francji, Grecji, we
Włoszech. Zacza˛ł wzrastać poziom wydatków budżetowych. O ile w roku
2007 był na poziomie 46,1% PKB, to w roku 2008, 46,6% PKB. Za: Annual
Report on the Euro Area 2009, European Economy 6/2009, s. 30.
10
W Wielkiej Brytanii np. około 10%.
11
Za: M. Cempel, B. Janura, A. Matuszewski, Kryzys finansowy w Islandii — wyzwanie dla banków i rza˛du, kwiecień 2010, Departament Promocji
i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki; K. Pruchnik, Kryzys
finansowy: rynek czy państwo? Przypadek Islandii, Forum Obywatelskiego
Rozwoju, lipiec 2012.
12
Przed reformami sektor publiczny Islandii miał istotny wpływ na
gospodarke˛. Państwo było monopolista˛ w sektorach medialnych, alkoholowych, tytoniowych, energetycznym, telefonicznym, cieplnym i hutniczym
gospodarki narodowej.
13
Banki rozpocze˛ły rywalizacje˛ o klientów z Housing Financing Found,
rza˛dowej instytucji kredytuja˛cej osoby nieposiadaja˛ce odpowiedniej zdolności kredytowej. W roku 2007, zadłużenie gospodarstw domowych wyniosło
220% dochodu dyspozycyjnego. Udzielano kredyty w wysokości 90%
wartości nieruchomości osobom, których perspektywy jego spłaty były
znikome.
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które charakteryzuja˛ sie˛ obiektywnymi ułomnościami strukturalnymi generuja˛cymi deficyty i zadłużenie. Tam trzeba
pamie˛tać, że za ambicje polityków zawsze ,,płaci’’ społeczeństwo.
14

Za: J. Osiński (red), Unia Europejska..., op. cit., s. 70 i nast.
Za: ECB Annual Report 2010, s. 72 i nast.
16
Za: European Forecasting Network, Economic Outlook for the Euro
Area 2010, 2011, s. 8.
17
Przy saldzie bilansu handlowego 8,4% PKB w roku 2007 i 7,5% PKB
w roku 2008, oraz odpowiednio salda bilansu obrotów bieża˛cych 7,6% PKB
i 6,6% PKB, poziom deficytu budżetowego w roku 2007 i 2008, wyniósł
odpowiednio –0,2% PKB i –0,1% PKB — właściwie na granicy błe˛du
statystycznego. Wypracowane równowagi pozwoliły w okresie stagnacji
roku 2009 i 2010, nawet pomimo trwaja˛cego ponad rok ,,dołka’’ indeksu
PMI (który w Niemczech załamał sie˛ przekraczaja˛c 50 punktów znacznie
później niż dla Strefy Euro ogółem), uzyskać deficyt budżetowy na poziomie odpowiednio –3,9 i 5,9% PKB. Za: J. Osiński (red), Unia Europejska...,
op. cit., s. 139 i nast.; BloombergBriefs.com.
18
W Unii Europejskiej szczególne miejsce w statystykach poświe˛ca sie˛
zjawisku handlu wewne˛trznego, tzw. intra-trade, zwia˛zanego z faktem, że
brak barier na Jednolitym Rynku Wewne˛trznym i posługiwanie sie˛ jedna˛
waluta˛ ogranicza wiele ryzyk wyste˛puja˛cych w handlu zagranicznym,
czynia˛c partnerów z UE i Strefy Euro wzajemnie atrakcyjnymi biznesowo.
Paradoksalnie w okresie kryzysu, wspólny pienia˛dz powoduja˛cy ,,wspólnote˛
losów’’ stał sie˛ czynnikiem przenoszenia dekoniunktury pomie˛dzy państwami.
19
ECB Annual Report 2010, s. 67.
20
Przykładowo, we Włoszech, indeks spadł poniżej 50 punktów już na
pocza˛tku 2008 roku a do równowagi powrócił pod koniec roku 2009.
Najostrzejszy i najgłe˛bszy spadek zanotowały Niemcy, co miało zwia˛zek
z proeksportowym charakterem ich gospodarki narodowej. Załamanie choć
głe˛bokie, trwało krócej niż w przypadku Włoch, Francji i Strefy Euro
ogółem. Za: BloombergBriefs.com
21
Annual Report on the Euro Area 2009, European Economy 6/2009,
s. 17; ECB Annual Report 2010, s. 24.
22
Za:J. Osiński (red), Unia Europejska..., op. cit., s. 88.
23
Za: http://www.ecb.int/ecb/tasks/europe/emu/html/index.pl.html
24
Pierwszym planem ratunkowym była inicjatywa z 26 listopada 2008
roku, kiedy Komisja Europejska przyje˛ła Europejski Plan Odbudowy Gospodarczej (European Economic Recovery Plan, EERP), poświe˛cony walce
i spłycaniu, ograniczeniu niekorzystnych skutków kryzysu (cushioning the
blow of the recession) m.in. pobudzenie popytu konsumpcyjnego, stymulowanie korzystnych impulsów na rynku pracy. rodki finansowe pomocy be˛da˛
pochodziły w cze˛ści z budżetu UE oraz od państw członkowskich. Na
podstawie Planu, do akcji wspierania koniunktury wła˛czy sie˛ Europejski
Bank Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju — dwie
instytucje zwia˛zane z pozabudżetowym finansowaniem celów i potrzeb UE.
Za: J. Osiński (red), Unia Europejska..., op. cit., s. 90 i nast.; B. MuchaLeszko (red), Gospodarka i polityka..., op. cit., s. 231; Annual Report on the
Euro Area 2009, European Economy 6/2009, s. 17; ECB Annual Report
2010, s. 49 i nast.; http://ec.europa.eu/economy – finance/economic – governance/index – en.htm
25
Za: http://ec.europa.eu/economy – finance/economic – governance/index –
en.htm.
26
UE be˛dzie mogła podejmować działania przy deficycie budżetowym
nieprzekraczaja˛cym 3%, ale kiedy dług publiczny wyniesie powyżej 60%.
Obecnie Takie państwa be˛da˛ zobowia˛zane do rocznego zmniejszania swojego zadłużenia o 1/20 rocznie w przecia˛gu trzech lat. W przypadku niepowodzenia, kraj zostanie obje˛ty procedura˛ nadmiernego deficytu. Rada wyda
wtedy zalecenie i wyznaczy termin na podje˛cie działań koryguja˛cych.
Gdyby ta ,,nowość’’ funkcjonowała na zasadzie ,,retro agit’’ Włochy, Belgia
czy Grecja nie mogłyby uczestniczyć w UGiW. Ich poziom długu publicznego bowiem w momencie rozpoczynania trzeciego etapu realizacji UGiW
przekraczał wartość referencyjna˛ Maastricht 60% PKB.
27
Za: http://ec.europa.eu/economy – finance/economic – governance/index –
en.htm.
15
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28

Tłumaczenie Autor.
Rozporza˛dzenie Rady (UE) Nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 roku,
ustanawiaja˛ce europejski mechanizm stabilizacji finansowej (DzU L 118/1
z 12.05.2010). Europejski Mechanizm Stabilizacji Finansowej powołano na
podstawie art. 122 (2) Traktatu i określono, że celem jego działania be˛dzie
pomoc, w formie pożyczek lub linii kredytowych, państwom zagrożonym
i już dotknie˛tym poważnymi trudnościami gospodarczymi lub finansowymi.
rodki na pomoc finansowa˛ to wielkość do kwoty 60 mld euro.
30
Za: ,,Informacja na temat nowych zasad funkcjonowania Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej (EFSF) oraz przyszłego kształtu
Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM)’’, NBP Departament Zagraniczny, Warszawa, sierpień 2011; ECB Monthly Bulletin, July 2011, s. 74.
31
Ciekawa˛ różnica˛ obu mechanizmów może być fakt, że EFSM (w przeciwieństwie do EFSF) może emitować papiery wartościowe na pozyskanie
środków finansowych przeznaczonych na działania pomocowe.
32
Za: ECB Monthly Bulletin, July 2011, s. 71; ECB Monthly Bulletin
March 2011, s. 116 i nast.; German Council of Economic Experts — Annual
Report 2011–2, s. 86.
33
Poza tym, że wsparcie finansowe stabilności państw Strefy Euro ma
forme˛ pożyczek, instrumentarium to zostało rozszerzone o przygotowywanie programów zapobiegawczych, pomoc państwom nieobje˛tym programem
dostosowawczym, możliwość interwencji na wtórnych rynkach długu.
34
Pomijam inne źródła prawa wspólnotowego odnosza˛ce sie˛ do funkcjonowania Rady, np. te statuuja˛ce współprace˛ z EBC.
35
Za: ECB Annual Report 2010, s. 164.
36
Za: ECB Annual Report 2010, s. 168.
37
Na podstawie: Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego
z dnia 21 września 2011 roku dotycza˛ce kredytów w walutach obcych
(ERRS/2011/1) (2011/C 342/01).
38
Koniunktura gospodarcza w krajach Unii Europejskiej w 2010 r.
— umiarkowany wzrost gospodarczy, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa, lipiec 2011 r., s. 17 i nast.
29

39
Tradycyjnie ogromna˛ role˛ odgrywa żegluga morska. Nośność floty
handlowej wynosi około 52,3mln DWT i jest trzecia na świecie po Liberii
i Panamie.
40
Za https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/
gr.html.
41
Za: http://www.kig.pl.
42
Lista głównych produktów importowanych w 2011 roku to m.in.:
paliwa/oleje mineralne i produkty destylowane, maszyny, urza˛dzenia mechaniczne, produkty chemiczne, tworzywa sztuczne i ich wyroby i inne.
43
Państwa Strefy Euro i MFW udziela˛ Portugalii wsparcia w latach
2011-2014 na kwote˛ 78 mld euro. rodki zostana˛ przeznaczone na budowanie
wiarygodnej polityki fiskalnej (deficytu budżetowego do 3% PKB w roku
2013, strukturalne reformy rynku pracy oraz systemu sprawiedliwości.
Także wsparcie restrukturyzacji rynku nieruchomości oraz sektora i wzmocnienie sektora finansowego. Za: Koniunktura gospodarcza w krajach Unii
Europejskiej w 2010 r. — umiarkowany wzrost gospodarczy, Ministerstwo
Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa, lipiec 2011 r., s. 28.
44
Wynika to z formuły K+I+G+saldo HZ=PG=PKB.
45
Doświadczenia Estonii z procesu zamiany waluty krajowej na Euro,
Narodowy Bank Polski Warszawa, maj 2011, s. 8.
46
Za: http://www.eesti.pl/gospodarka.html.
47
Powoduje to, podobnie jak w przypadku Irlandii, pogłe˛bianie skutków
kryzysu. Gospodarka jest proeksportowa a niewielki rynek wewne˛trzny nie
jest w stanie wytworzyć zbawiennego popytu.
48
Importuje maszyny i środki transportu, surowce mineralne, metale
i chemikalia.
48
Doświadczenia Estonii..., op. cit., s. 14.
50
W roku 2010, gospodarka Estonii rosła na poziomie 3,1% PKB.
51
Koniunktura gospodarcza w krajach Unii Europejskiej w 2010 r.
— umiarkowany wzrost gospodarczy, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa, lipiec 2011 r., s. 14. Polityka fiskalna
ma charakter antycykliczny.

Summary

New rules of economic governance for the Euro Area. Selected issues
The evolution of financial crisis in the banking sector in the United States into financial and (!) state public finance crises in some member
countries of the Euro Area has revealed a number of weaknesses in the economic governance of the Economic and Monetary Union (EMU).
The fiscal rules of EMU were based on a simple predicament — government should reduce budget deficits to close to balance and then let
automatic stabilisers play freely. Why this does not work? Why is this mechanism disappointing? Why several Euro Area member countries
continued the fiscal retrenchment, even moving in some periods into surplus (Germany), but other (Portugal, Greece) have been trapped in
high deficits and public finance imbalances?
Since the membership in third stage of EMU established adoption of a single currency Euro and a single monetary policy as the basic tasks
of the European Central Bank (ECB) — individual member states can no longer act independently via their national central banks in this
area. This is a serious shortcoming for these EMU countries in which structures of their national economies require both the monetary and
fiscal (budgetary) policy impacts to conduct, govern and taking care of national economy — to keep it competitive. As meeting the
Maastricht convergence criteria and adoption of the Stability and Growth Pact (SGP) do not quarantee ‘‘real’’ but only ‘‘nominal’’
(sometimes shallow) convergence, all economic imbalances and threaths that occur in such EMU economies could be cushioned in only one
way — by the fiscal (budgetary) operations of the authorities (national governments). Ensuring and exercising fiscal responsibility in both
competitive, highly industrialized member states of EMU (Germany) and economies that are weak, not competitive, dependent on foreign
capital flows and import (Estonia, Greece, Portugal) is under EMU rules something idyllic, artificial and impossible to reach especially
during recession and economic slowdown. On 28 September 2011, the new acquis has been approved, the so-called ‘‘six — pack’’ of new
rules. Four of the ‘‘six-pack’’ proposals aim to strengthen already known the Stability and Growth Pact (Theo Weigel Pact) and budgetary
surveillance, while the remaining two focus on monitoring and controlling macroeconomic imbalances within the EU. This idea seems
frightening for future as far as in some EMU member states public finance crises is the price this states pay for politicians’ ambitions to
integrate under Euro umbrella despite structural differences that no legal Community act has ever the power to smooth.
————————————
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Kontraktowa odpowiedzialność domu maklerskiego
w obrocie papierami wartościowymi
dr Tomasz Szanciło
Odpowiedzialność odszkodowawcza sprawcy szkody
może powstać z różnych tytułów. Jednym z nich może
być niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
ła˛cza˛cej strony. Z uwagi na rozwój rynków kapitałowych, mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem
umów dotycza˛cych obrotu instrumentami finansowymi
w rozumieniu ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi1, w tym najbardziej popularnymi instrumentami — akcjami spółek giełdowych.
W zwia˛zku z tym powstaje zagadnienie zwia˛zane z odpowiedzialnościa˛ kontraktowa˛ podmiotu zajmuja˛cego
sie˛ zbywaniem lub nabywaniem instrumentami finansowymi w imieniu i na rzecz inwestora za szkody
zwia˛zane z utrata˛ lub wzrostem wartości akcji, be˛da˛ce
wynikiem nienależytego wykonania lub niewykonania
umowy ła˛cza˛cej go z inwestorem.

Inwestor i dom maklerski jako uczestnicy
rynku kapitałowego
Rozwój ekonomiczny Polski po transformacji systemowej wia˛że sie˛ nierozerwalnie z rynkami kapitałowymi.
Jednym z jego przejawów jest dynamiczny rozwój giełdy
papierów wartościowych, oferuja˛cej inwestorom, z jednej
strony, możliwość uzyskania wysokich zysków w krótkim
okresie czasu, z drugiej jednak strony, takiej gwarancji nie
daje, gdyż możliwa jest sytuacja wre˛cz przeciwna, a wie˛c
zaistnienie strat po stronie inwestora i to znacznych. Z tego, mie˛dzy innymi, powodu uczestnictwo w rynku kapitałowym ma charakter sformalizowany. Nie uchroni to oczywiście inwestorów przed mechanizmami ekonomicznymi
rza˛dza˛cymi giełda˛ papierów wartościowych i w ogóle
rynkiem, jednak pozwala zapewnić bezpieczeństwo prawne
zwia˛zane z udziałem w transakcjach giełdowych.
Jednym z uczestników rynku kapitałowego jest inwestor,
którym jako osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadaja˛ca˛ osobowości prawnej, na rzecz
której inny uczestnik, tj. dom maklerski, świadczy przynajmniej jedna˛ z naste˛puja˛cych usług:
– przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub
zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania
na rachunek inwestora;
– nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych;
– zarza˛dzanie portfelem, w skład których wchodzi jeden
lub wie˛ksza liczba instrumentów finansowych;
– doradztwo inwestycyjne;
– oferowanie instrumentów finansowych;
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– świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów
o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli
ich przedmiotem sa˛ instrumenty finansowe;
– organizowanie alternatywnego systemu obrotu;
– przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pienie˛żnych;
– udzielanie pożyczek pienie˛żnych w celu dokonania
transakcji, której przedmiotem jest jeden lub wie˛ksza liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być
dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzielaja˛cej pożyczki;
– doradztwo dla przedsie˛biorstw w zakresie struktury
kapitałowej, strategii przedsie˛biorstwa lub innych zagadnień zwia˛zanych z taka˛ struktura˛ lub strategia˛;
– doradztwo i inne usługi w zakresie ła˛czenia, podziału
oraz przejmowania przedsie˛biorstw;
– wymiana walutowa;
– sporza˛dzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym
dotycza˛cych transakcji w zakresie instrumentów finansowych.
Nie sa˛ to wszystkie czynności, jakie moga˛ być przedmiotem usług świadczonych na rzecz inwestora na rynku
kapitałowym. Inwestor jest jednym z uczestników takiego
rynku, jako że jest wyodre˛bnionym organizacyjnie podmiotem, posiadaja˛cym osobowość prawna˛, maja˛cym faktyczny wpływ na ten rynek przez składanie zleceń za
pośrednictwem domu maklerskiego.
Oprócz inwestorów realny wpływ na rynek kapitałowy
maja˛ podmioty nadzoru (kontroli), podmioty wprowadzaja˛ce na rynek instrumenty finansowe (emitenci) oraz podmioty składaja˛ce zlecenia we własnym imieniu i na własny
rachunek lub w cudzym imieniu i na cudza˛ rzecz. Jednym
z tych ostatnich jest firma inwestycyjna, która˛ jest dom
maklerski, bank prowadza˛cy działalność maklerska˛, zagraniczna firma inwestycyjna prowadza˛ca działalność maklerska˛ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczna osoba prawna z siedziba˛ na terytorium państwa należa˛cego do OECD lub WTO, prowadza˛ca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerska˛ (art. 2
pkt 33 InsFinU). W umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych firma inwestycyjna zobowia˛zuje sie˛ przede wszystkim, do nabywania
lub zbywania instrumentów finansowych na rachunek zleceniodawcy. Umowa taka powinna być zawarta w formie
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pisemnej, a w przypadku umowy zawieranej z klientem
detalicznym — w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Do umowy tej stosuje sie˛ odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotycza˛ce umowy zlecenia, z wyła˛czeniem
art. 737, reguluja˛cego możliwość odsta˛pienia przez przyjmuja˛cego zlecenie, bez uprzedniej zgody daja˛cego zlecenie, odsta˛pienia od wskazanego przez niego sposobu wykonania zlecenia.

Miernik staranności maklera
W wyniku odwołania do kodeksowych przepisów normuja˛cych umowe˛ zlecenia przyja˛ć należy, że umowa zawarta przez inwestora z domem maklerskim, dotycza˛ca inwestowania na rynku kapitałowym, ma charakter umowy
starannego działania. Treść zobowia˛zania dłużnika pozostaje bowiem w ścisłej zależności od natury stosunku
prawnego. Jeżeli osia˛gnie˛cie rezultatu określonego w celu
zawarcia umowy uzależnione jest od wielu już istnieja˛cych
lub innych maja˛cych nasta˛pić zdarzeń oraz czynników
zewne˛trznych, leża˛cych poza oddziaływaniem dłużnika, to
z reguły podejmuje on zobowia˛zanie starannego działania.
W zobowia˛zaniach starannego działania podje˛cie przez
dłużnika wymaganych czynności przy zachowaniu wia˛ża˛cego go stopnia staranności oznacza, że dłużnik wykonał
zobowia˛zanie, pomimo że nie osia˛gnie˛to rezultatu określonego w celu umowy2. Chociaż oczywistym celem działania inwestora na giełdzie papierów wartościowych jest
pomnażanie zainwestowanych aktywów, to w wyniku
zawarcia umowy z inwestorem dom maklerski zobowia˛zuje sie˛ nie do osia˛gnie˛cia określonego celu, ale do
zachowania należytej staranności w działaniu na zlecenie i rachunek zleceniodawcy (inwestora). Dotyczy to
w szczególności takich usług, jak: zarza˛dzanie portfelem
inwestora, doradztwo inwestycyjne, czy oferowanie instrumentów finansowych. O ile inwestor sam, z własnej inicjatywy, a wie˛c bez doradztwa ze strony domu maklerskiego,
składa zlecenia, ponosi w zasadzie wszelkie ryzyka z tym
zwia˛zane. Inaczej sytuacja musi sie˛ kształtować, gdy dom
maklerski wykonuje na rzecz inwestora usługi z własnej
inicjatywy lub nakłania inwestora do ich wykonania,
a wpływaja˛ one na sytuacje˛ inwestora.
W zwia˛zku z tym podkreślić należy, że działalność
domu maklerskiego rozpatrywana być musi z uwzgle˛dnieniem podwyższonego miernika staranności, o jakim
mowa w art. 355 § 2 k.c., a wie˛c przy uwzgle˛dnieniu
zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności. Działalność prowadzona przez dom maklerski jest
niewa˛tpliwie działalnościa˛ gospodarcza˛, co wynika chociażby ze statusu domu maklerskiego określonego w art. 95
InFinU — może być nim wyła˛cznie spółka prawa handlowego, z pewnymi ograniczeniami w odniesieniu do spółek:
jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej.
Podstawowy miernik staranności określony został w art. 355
§ 1 k.c., który stawia dłużnikowi wymaganie wykonywania
zobowia˛zania z należyta˛ starannościa˛, to jest starannościa˛
ogólnie wymagana˛ w stosunkach danego rodzaju. Wzorzec
należytej staranności ma charakter obiektywny. Jego zastosowanie w praktyce polega najpierw na dokonaniu wyboru
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modelu, ustalaja˛cego optymalny w danych warunkach
sposób poste˛powania, odpowiednio skonkretyzowanego
i aprobowanego społecznie, a naste˛pnie na porównaniu
zachowania sie˛ dłużnika z takim wzorcem poste˛powania.
O tym, czy na tle konkretnych okoliczności można osobie
zobowia˛zanej postawić zarzut braku należytej staranności
w dopełnieniu obowia˛zków, decyduje nie tylko niezgodność
jego poste˛powania z modelem, lecz także uwarunkowana
doświadczeniem życiowym możliwość i powinność przewidywania odpowiednich naste˛pstw zachowania. Miernik
poste˛powania dłużnika, którego istota tkwi w zaniechaniu
dołożenia staranności, nie może być formułowany na
poziomie obowia˛zków nie daja˛cych sie˛ wyegzekwować,
oderwanych od doświadczeń i konkretnych okoliczności3.
Natomiast podwyższony miernik staranności, odnosza˛cy
sie˛ do działalności maklera, dotyczy staranności zawodowej, a wie˛c innej niż powszechna, maja˛cej wzorce konstruowane od razu z uwzgle˛dnieniem profesjonalności podmiotów, której dotyczy. Należyta staranność osoby zawodowo wykonuja˛cej zobowia˛zanie jest rozumiana jako przecie˛tnie wymagana, a wie˛c zachowuja˛ca ustalona˛ wzorcem
średnia˛ na wystarczaja˛cym poziomie, na tyle dobrym, aby
prawidłowo wykonać czynności zawodowe. W żadnym
wolnym zawodzie, zwłaszcza o bardzo szerokim zakresie przedmiotowym, nie ma sie˛ kompetencji w pełnym zakresie, lecz powszechnie wyste˛puja˛ specjalizacje.
Staranność ta obejmuje także znajomość obowia˛zuja˛cego prawa oraz naste˛pstw z niego wynikaja˛cych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Uzasadnia to wie˛c zwie˛kszone oczekiwania co do umieje˛tności,
wiedzy, skrupulatności i rzetelności, zapobiegliwości
i zdolności przewidywania4.
Zatem w art. 355 § 2 k.c. położono akcent na rodzaj
przedsie˛wzie˛tej aktywności przez dłużnika. W tym zakresie
chodzi o miare˛ staranności do pewnego stopnia obiektywna˛, ale wynikaja˛ca˛ ze sztuki, umieje˛tności lub techniki
właściwych dla danej działalności dłużnika. Jest to wie˛c
staranność ogólnie wymagana, ale w ramach danej działalności zawodowej, a nie w ogóle.

Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej
domu maklerskiego
W przypadku poniesienia przez klienta (inwestora) szkody w wyniku działania lub zaniechania właściwego wykonywania obowia˛zków kontraktowych przez dom maklerski,
poszkodowany musi wykazać ogólne przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej, określone w art. 471 k.c. Jak
stanowi ten przepis, dłużnik obowia˛zany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowia˛zania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest naste˛pstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
Przepis powyższy określa, w sposób ogólny i ramowy,
kiedy dłużnik ze stosunku zobowia˛zaniowego powinien
naprawić zaistniała˛ szkode˛. Jak podkreślił SA w Poznaniu
w wyroku z 14 grudnia 2006 r.5, nawet raża˛ce naruszenie
umowy samo nie uzasadnia odpowiedzialności odszkodowawczej, dla której konieczne jest istnienie trzech przesłanek:
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KONTRAKTOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOMU MAKLERSKIEGO W OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

1) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowia˛zania przez dłużnika,
2) szkody,
3) zwia˛zku przyczynowego w rozumieniu art. 361 § 1
k.c. pomie˛dzy dwiema pierwszymi przesłankami.
W niektórych przypadkach problematyczne może być
ustalenie szkody. Może ona obejmować straty, które poszkodowany (inwestor) poniósł (damnum emergens), oraz
korzyści, jakie mógłby osia˛gna˛ć, gdyby mu szkody nie
wyrza˛dzono (lucrum cessans). Jednak w przypadku działalności inwestycyjnej podstawowym problemem jest określenie nie tyle szkody i jej wartości, w przypadku strat
poniesionych wskutek działania lub zaniechania domu maklerskiego, ale normalnego (adekwatnego) zwia˛zku przyczynowego w rozumieniu powyższego przepisu, gdyż zgodnie z ogólnymi zasadami prawa cywilnego, sprawca szkody
ponosi odpowiedzialność tylko za normalne naste˛pstwa
działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W każdej bowiem sytuacji, a wie˛c również inwestowania na
giełdzie, szkode˛ odnieść należy do zwia˛zku przyczynowego. W przypadku inwestowania na giełdzie papierów wartościowych problem ustalenia zwia˛zku przyczynowego wynika z mechanizmów funkcjonuja˛cych na giełdzie, podczas
gdy inwestor cze˛stokroć określa przesłanki odpowiedzialności domu maklerskiego jedynie przy uwzgle˛dnieniu zasady, że zleceniodawca chciałby sprzedać papiery wartościowe w najlepszym dla siebie momencie, a wie˛c gdy
osia˛gne˛ły one możliwie wysoka˛ wartość (tzw. górka),
a odkupić je, gdy ich wartość jest jak najniższa (tzw.
dołek), naste˛pnie znów sprzedać ,,na górce’’. Powstaje
wie˛c pytanie, czy dom maklerski ponosi odpowiedzialność, gdy nie be˛dzie w stanie ,,wyczuć’’ sytuacji na
giełdzie i nie zachowa sie˛ zgodnie z tymi wytycznym, jak
również, gdy z jakichś innych przyczyn nie wykona
zlecenia nabycia lub zbycia papierów wartościowych.

Zwia˛zek przyczynowy a odpowiedzialność
odszkodowawcza domu maklerskiego
Bezspornie zwia˛zek przyczynowy jest konieczna˛ przesłanka˛ powstania odpowiedzialności, a zatem brak przyczynowości powoduje, że nawet ewentualna ocena zachowania strony pozwanej, jako bezprawnego i zawinionego,
nie mogłaby doprowadzić do uznania jej odpowiedzialności za szkode˛6.
Definicje˛ zwia˛zku przyczynowo-skutkowego przedstawił SN chociażby w wyroku z 18 maja 2000 r.7, wskazuja˛c,
że zawarte w art. 361 § 1 k.c. uregulowanie obejmuje tzw.
adekwatny zwia˛zek przyczynowo-skutkowy pomie˛dzy niewykonaniem zobowia˛zania przez dłużnika a wywołaniem
szkody u wierzyciela, co wyraża sie˛ tym, że odpowiedzialność dłużnika dotyczy tylko skutków typowych, nie zaś
wszelkich skutków, które w cia˛gu zdarzeń, jakie nasta˛piły, daja˛ sie˛ z punktu widzenia kauzalności poła˛czyć
w jeden łańcuch. Typowym jest skutek, jaki daje sie˛
przewidzieć w zwykłym porza˛dku rzeczy, taki, o którym,
na podstawie zasad doświadczenia życiowego wiadomo, że
jest charakterystyczny dla danej przyczyny, jako normalny
rezultat określonego zjawiska. Nie mieści sie˛ w płaszczyźPRZEGLA˛D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO
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nie adekwatnego zwia˛zku przyczynowego skutek, który
wprawdzie daje sie˛ ła˛czyć z określonym zdarzeniem pocza˛tkowym w sensie oddziaływania sprawczego, ale jest
naste˛pstwem nietypowym, tj. nie wyste˛puja˛cym w kolejności zdarzeń, która charakterystyczna jest dla określonej
przyczyny i przez to nie daja˛cym sie˛ uwzgle˛dnić w ewentualnych przewidywaniach, a zarazem zależny jest w istocie od innych zdarzeń, które w zbiegu z przyczyna˛ wyjściowa˛ jawia˛ sie˛ jako przypadkowy zbieg okoliczności.
Innymi słowy, przyczynowość jest kategoria˛ poznawcza˛
o charakterze obiektywnym, która zachodzi pomie˛dzy
dwoma zdarzeniami — przyczyna˛ i skutkiem, przy czym
istnienie tego powia˛zania wyprowadza sie˛ na podstawie
zasad doświadczenia życiowego, wspartych wiedza˛ naukowa˛. Naste˛pstwo ma charakter normalny wówczas, gdy
w danym układzie stosunków i warunków oraz w zwyczajnym biegu rzeczy, bez zaistnienia szczególnych okoliczności, szkoda jest zwykle naste˛pstwem tego zdarzenia 8.
W konsekwencji, poste˛powanie sprawdzaja˛ce, czy zachodzi adekwatny zwia˛zek przyczynowy wykorzystuje
tzw. kwalifikowany, dwuetapowy test conditio sine qua
non. W jego ramach najpierw ustala sie˛, czy badany skutek
wysta˛piłby także wtedy, gdyby nie zaistniało zdarzenie,
określane jako przyczyna szkody. Odpowiedź negatywna
otwiera etap do badania normalności wyste˛puja˛cego powia˛zania. Naste˛pstwo ma charakter normalny wówczas,
gdy pojawienie sie˛ przyczyny każdorazowo obiektywnie
zwie˛ksza prawdopodobieństwo wysta˛pienia rozpatrywanego skutku9.
Przenosza˛c powyższe na kontraktowa˛ odpowiedzialność
odszkodowawcza˛ domu maklerskiego oczywistym jest, że
ma on działać zgodnie z najlepsza˛ swoja˛ wiedza˛, w celu
pomnażania maja˛tku inwestora. W tym celu, w porozumieniu z inwestorem, dokonuje inwestycji w różnego rodzaju
instrumenty finansowe. W toku takiej działalności ich
wartość zarówno rośnie, jak i maleje, rzadko kiedy pozostaje na niezmienionym poziomie. Ryzyko inwestowania
rośnie wraz ze wzrostem w portfelu wartości kapitału
zainwestowanego w instrumenty obarczone wyższym ryzykiem, jak chociażby akcje spółek giełdowych. Powszechnie
wiadomym jest, że im wie˛ksze ryzyko inwestycyjne, tym
wyższe moga˛ być potencjalne zyski, ale również i straty.
Zgodnie z art. 355 § 2 k.c. makler działaja˛cy w imieniu
domu maklerskiego powinien inwestora, w szczególności
indywidualnego, poinformować, a nawet pouczyć, o zasadach panuja˛cych na rynku kapitałowym i ryzykach z tym
zwia˛zanych, a już z cała˛ pewnościa˛, gdy inwestor decyduje
sie˛ na inwestowanie obarczone wysokim ryzykiem, a nie
w papiery wartościowe, które daja˛ co prawda niższy zysk,
ale jednocześnie niższe ryzyko poniesienia strat, a nawet
takiego ryzyka nieprzynosza˛ce. Już w tym wyraża sie˛
staranne działanie domu maklerskiego działaja˛cego przez
maklera, o jakim była mowa powyżej. Oczywiście stopień
pouczenia makler powinien dostosować do wiedzy inwestora, gdyż rzadko zdarza sie˛, aby osoba całkowicie nieświadoma mechanizmów giełdowych decydowała sie˛ na
tego typu inwestowanie.
Inwestor ma do wyboru instrumenty finansowe charakteryzuja˛ce sie˛ wysokim ryzykiem inwestycyjnym, jak akcje,
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czy instrumenty pochodne, może jednak skorzystać ze
znacznie bezpieczniejszych form inwestowania albo przez
dywersyfikacje˛ portfela inwestycyjnego, z naciskiem na
bezpieczne papiery wartościowe (tzw. stabilny wzrost),
albo w ogóle inwestowanie wyła˛cznie w bezpieczne papiery wartościowe, jak obligacje, w tym skarbowe. Oczywistym jest, że przy tym ostatnim sposobie inwestowania,
a wie˛c w tzw. papiery wartościowe bezpieczne, nie dochodzi do żadnej straty po stronie inwestora oczywiście,
o ile zysk zapewniony z tych papierów przewyższa koszty
obsługi, a wie˛c koszty domu maklerskiego, ale takie wyliczenie należy do inwestora. Innymi słowy, gdy inwestor
wybiera, przykładowo, którykolwiek z funduszów inwestycyjnych nieobarczonych ryzykiem inwestycyjnym,
a wie˛c inwestuja˛cych w papiery o zerowym ryzyku (np.
gwarantowane wykupem przez Skarb Państwa), to trudno mówić o nienależytym wykonywaniu umowy przez
dom maklerski.
Celem zainwestowania środków w papiery mniej bezpieczne jest che˛ć inwestora osia˛gnie˛cia wyższego zysku niż
w przypadku lokaty bankowej, czego moga˛ nie zapewniać
papiery bezpieczne, fundusze obligacji, czy fundusze stabilnego wzrostu. Jak wskazano, o ile akcje spółek giełdowych charakteryzuja˛ sie˛ wysokim ryzykiem, to w dłuższym
okresie czasu pozwalaja˛ zwykle na osia˛gnie˛cie znacznie
wyższych zysków od papierów bezpiecznych czy lokat
bankowych. Jednocześnie powszechnie wiadomym jest, że
ceny akcji na giełdzie sa˛ niezwykle zmienne, potrafia˛
zmieniać sie˛ wielokrotnie w czasie nawet jednej sesji.
W wyniku tego wartość zainwestowanych przez inwestora
środków każdego dnia zmienia sie˛, wzrasta lub spada, co
jest wynikiem notowań na giełdzie.
Pomijaja˛c przypadki, w których działalność maklera
podlega odpowiedzialności karnej, w tym za manipulacje
na rynku kapitałowym (art. 183 InFinU), odpowiedzialność
cywilna˛ domu maklerskiego rozpatrywać należy właśnie
w kontekście mechanizmów giełdowych. Nienależytym
wykonaniem umowy przez dom maklerski be˛dzie, przykładowo, wykonanie zlecenia nabycia akcji danej spółki
giełdowej nie w dniu, w jakim miało nasta˛pić, ale w innym,
zaś niewykonaniem umowy byłoby w ogóle niewykonanie
zlecenia. W mie˛dzyczasie, a wie˛c pomie˛dzy data˛ złożenia
zlecenia a jego wykonaniem, może dojść do wzrostu
wartości jednostek, których zlecenie to dotyczy. Sytuacja˛
analogiczna˛ jest spadek wartości akcji danej spółki w przypadku ich sprzedaży przez inwestora, a wie˛c złożenia
zlecenia zbycia tego instrumentu rynku kapitałowego.
Taki wzrost lub spadek wartości papierów wartościowych pozostaje, niewa˛tpliwie, w zwia˛zku przyczynowym
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy
przez dom maklerski. Powstaje wówczas również szkoda,
która˛ można mierzyć tym, co inwestor utracił w wyniku
nieprawidłowego wykonania umowy przez dom maklerski,
a wie˛c wykonania zlecenia w innym dniu lub niewykonania zlecenia w ogóle — w odniesieniu do dnia, kiedy
zlecenie miało być wykonane. Strata polega na różnicy
pomie˛dzy wartościa˛ akcji z dnia zlecenia a wartościa˛ akcji
po zwyżce lub obniżce — odpowiednio przy zleceniu
nabycia i zbycia akcji. Powstaje natomiast pytanie, czy
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można w takiej sytuacji mówić o normalnym zwia˛zku
przyczynowym, jaki unormowany został w art. 361 § 1 k.c.
Odnosza˛c sie˛ do powyższego, trzeba zwrócić uwage˛, że
w normalnym zwia˛zku przyczynowym pozostaje spadek
ceny akcji, ich wzrost lub, zdecydowanie rzadziej, pozostawanie na tym samym poziomie. Innymi słowy, cena
akcji może spaść, może wzrosna˛ć lub pozostać na tym
samym poziomie w kolejnych notowaniach. W wyniku
tego wartość zainwestowanego przez inwestora kapitału
czy wartość jego jednostki uczestnictwa może, odpowiednio spaść, wzrosna˛ć lub pozostać na tym samym poziomie.
Nie można wie˛c mówić, aby — co do zasady — spadek
ceny akcji na giełdzie pozostawał w normalnym zwia˛zku
przyczynowym z ewentualnym opóźnieniem maklera giełdowego w niewykonaniu umowy lub w ogóle jej niewykonaniu.
Co do zasady, nie ma tu zastosowania stanowisko SN
wyrażone w wyroku z 9 sierpnia 1983 r.10, że jeżeli szkoda
polegaja˛ca na konieczności poniesienia wyższych kosztów
remontu domu jest naste˛pstwem powszechnie znanego
procesu wzrostu cen, to mie˛dzy ta˛ szkoda˛ a niewykonaniem remontu w umówionym wcześniej terminie istnieje
normalny, w rozumieniu zasady przyczynowości adekwatnej (art. 361 § 1 k.c.), zwia˛zek przyczynowy. Ale również
w wyroku z 28 maja 2008 r.11, zgodnie z którym, kwestia,
czy be˛da˛ca skutkiem spadku cen na rynku, obniżka wartości rzeczy oznaczonej gatunkowo, która zaistniała po odsta˛pieniu sprzedaja˛cego na podstawie art. 491 § 1 k.c. od
umowy sprzedaży, pozostaje w normalnym zwia˛zku przyczynowym z niewykonaniem umowy przez kupuja˛cego,
zależy od konkretnych okoliczności sprawy, w tym od
typowego lub nadzwyczajnego charakteru zjawiska spadku
cen danego towaru na rynku i możliwości przewidywania
tego zjawiska przy uwzgle˛dnieniu profesjonalnego lub niezawodowego uprawiania określonej działalności przez strony umowy sprzedaży.
Trzeba zwrócić uwage˛, że czym innym sa˛ wahania cen
towarów na rynku, a czym innym wahania cen akcji na
giełdzie. Inwestowanie na giełdzie jest świadomym działaniem podmiotu, a obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym,
którego świadomymi sa˛ tzw. gracze giełdowi. Proces
zmian cen towarów na rynku nie przebiega tak gwałtownie,
jak zmiany ceny akcji, jest rozłożony w czasie i nawet
jeżeli zmiana ceny towaru jest znaczna, to naste˛puje to
w dłuższym okresie czasu (niezależnie czy mówimy o spadku cen, czy ich wzroście), pomijaja˛c oczywiście kwestie
np. hiperinflacji, ale z tym zjawiskiem nie mamy aktualnie
raczej do czynienia. Poza tym nie cały wzrost cen jest
,,przerzucany’’ na konsumentów, gdyż przedsie˛biorcy obniżaja˛ marże itp. Takich ograniczeń nie ma w odniesieniu
do cen akcji na giełdzie. Wartość akcji może jednego dnia
zmienić sie˛ chociażby o kilkadziesia˛t procent w jedna˛
strone˛, aby drugiego dnia zmienić sie˛ w druga˛ strone˛ o te˛
sama˛ wartość (czy nawet wie˛ksza˛) i jest to cze˛ste zjawisko
na giełdzie. Tym właśnie charakteryzuje sie˛ inwestowanie
na giełdzie, że można jednego dnia dużo zyskać, by
naste˛pnego dnia dużo stracić (lub na odwrót). O czymś
takim nie można mówić w przypadku wahań wartości
towarów (wskazanych przez SN rzeczy oznaczonych co do
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gatunku). Ceny akcji cze˛sto nie podlegaja˛ regułom rynkowym, ale sa˛ wynikiem wielu czynników. Skoro ktoś decyduje sie˛ na inwestowanie środków na giełdzie, to musi być
świadomym ryzyka z tym zwia˛zanego. Nawet jeżeli w dniu
złożenia zlecenie zbycia ceny akcji na giełdzie spadały, to
nie oznaczało to w żaden sposób, że kilka dni później,
gdyby nasta˛piło wykonanie zlecenia, cena akcji be˛dzie
niższa. Co wie˛cej, możliwa jest sytuacja, że gdyby makler
zrealizował zlecenie jeszcze później, to wartość akcji mogła być zdecydowanie wyższa. Powszechnie wiadomym jest
bowiem, że nawet w okresie najwie˛kszego kryzysu na
giełdzie naste˛puja˛ tzw. odbicia, nawet długotrwałe, duże
zmiany ceny akcji ,,w góre˛’’ lub ,,w dół’’, gdyż cena akcji
na giełdzie nie jest zależna wyła˛cznie od czynników mikroi makroekonomicznych, ale również chociażby od działań
spekulacyjnych, interwencji rza˛du itd., a wie˛c czynników
niedefiniowalnych z punktu widzenia spółek i inwestorów.
Jest to wie˛c wypadkowa pewnych czynników, z którymi
pozostaje w pewnym zwia˛zku.
Trzeba zauważyć, że stanowisko, iż dom maklerski
odpowiada za to, że cena akcji spadła lub wzrosła,
oznaczałoby przyje˛cie jego odpowiedzialności w każdej
sytuacji spadku lub wzrostu wartości akcji na giełdzie.
Innymi słowy, zmiana cen akcji na giełdzie zgodna
z oczekiwaniami inwestora oznaczałby zysk po jego
stronie, zaś zmiana przeciwna — odpowiedzialność domu maklerskiego z tego tytułu, co oznaczałoby de facto
wyła˛czenie ryzyka inwestycyjnego po stronie inwestora.
Taka konstrukcja nie może mieć zastosowania, gdyż
całkowicie wypaczałaby sens inwestowania na giełdzie,
w tym również funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. O ile wie˛c spadek lub wzrost cen na giełdzie jest
i może być pewnym naste˛pstwem upływu czasu, to nie jest
naste˛pstwem normalnym (adekwatnym).
Wyja˛tek stanowić może sytuacja, w której inwestor składa
zlecenie zbycia akcji w tym samym dniu, a dom maklerski
tego nie wykonuje, podczas gdy mamy do czynienia
z ogólnym krachem na giełdzie, a wie˛c wszystkie wskaźniki
giełdowe notuja˛ cia˛gły spadek. Zatem pomimo zobowia˛zania
umownego, zleceniobiorca nie wykonuje wówczas jednoznacznych zleceń zleceniodawcy. Jednak i w takiej sytuacji
możliwe jest, że szkoda w ogóle nie be˛dzie miała miejsca,
gdy po pewnym czasie wartość akcji, które miały być zbyte,
wzrosła ponad wartość zlecenia zbycia. Warto zauważyć, że
wówczas — pomimo niewykonania umowy przez dom
maklerski — doszłoby do wzbogacenia inwestora. Nie należy
zapominać, że zgodnie z art. 316 § 1 k.p.c., po zamknie˛ciu
rozprawy sa˛d wydaje wyrok, biora˛c za podstawe˛ stan rzeczy
istnieja˛cy w chwili zamknie˛cia rozprawy. Nie można
wykluczyć sytuacji, w której to, co mogłoby sie˛ wydawać
szkoda˛ przed wytoczeniem powództwa, w zwia˛zku z sytuacja˛
na giełdzie szkoda˛ być przestaje.

Podsumowanie
Do odpowiedzialności domu maklerskiego podchodzić
należy z duża˛ doza˛ ostrożności. Oczywistym jest, że skoro
umowa ła˛cza˛ca inwestora z domem maklerskim ma charakter umowy starannego działania, to ten ostatni jest zobowia˛zany dołożyć należytej staranności i nie można postulować całkowitego zwolnienia domu maklerskiego od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania tej umowy. Jednak z uwagi na opisane mechanizmy giełdowe, nie można do tej odpowiedzialności podchodzić jak do typowej umowy zlecenia, gdyż wzorzec taki
nie uwzgle˛dnia zasad rynku kapitałowego. W praktyce
inwestorzy, określaja˛c swoja˛ szkode˛, a w konsekwencji
— wysokość odszkodowania, określaja˛ ja˛ na zasadzie,
jakie zyski mogliby osia˛gna˛ć, gdyby wszystkie czynności
były dokonywane dokładnie podczas ,,górki’’ czy ,,dołku’’
(w zależności od charakteru zleceń). Takie działania nie sa˛
możliwe nie tylko ze strony inwestorów, ale również ze
strony profesjonalistów, jakimi sa˛ maklerzy giełdowi. Jednak i oni działaja˛ nie na zasadzie wiedzy, ale przypuszczeń
opartych na pewnych danych rynkowych. Jeżeli zatem
makler, wykorzystuja˛c swoja˛ wiedze˛ i doświadczenie zawodowe, wycia˛ga z takich danych wnioski, które nie sa˛
w sposób jaskrawy sprzeczne z zasadami ekonomii, to
trudno jest mówić, aby nie dochował on należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 k.c. Jeżeli do tego spełni
obowia˛zek informacyjny wobec inwestora, w tym zakresie
trudno jest postawić jakikolwiek zarzut niewłaściwego
wykonania zobowia˛zania.
Podobnie trudno jest mówić, co do zasady, o odpowiedzialności kontraktowej domu maklerskiego, gdy nie zostanie wykonane konkretne zlecenie. Oczywistym jest, że
makler powinien wykonać zlecenia przedstawione przez
klienta, nawet jeżeli nie sa˛ one zgodne z jego przypuszczeniami, chociaż — maja˛c na uwadze art. 355 § 2 k.c.
— powinien o tym kontrahenta uprzedzić. Jednak mechanizmy giełdowe powoduja˛, że o ile normalnie w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
przez jednego z kontrahentów po stronie drugiego pojawia sie˛ szkoda, która pozostaje w adekwatnym zwia˛zku
przyczynowym, to w przypadku inwestowania na giełdzie zasada ta zostaje odwrócona. O ile ustalenie zwia˛zku przyczynowego nie stanowi zwykle wie˛kszego problemu, to ustalenie, że ma on charakter normalny, jest
zwykle niemożliwe. Jeżeli uwzgle˛dnimy również problem
z ustaleniem wysokości ewentualnie powstałej szkody, a to
również z przyczyn zwia˛zanych z mechanizmami obowia˛zuja˛cymi na giełdzie, widać wyraźnie, że przyje˛cie odpowiedzialności domu maklerskiego, poza przypadkami
ewidentnymi, jest wa˛tpliwe.
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KOSULTACJE

Summary

Contractual liability brokerage house in trade in securities
One of the components of the capital market is a stock exchange, offering investors the opportunity to obtain high profits in a short period
of time, but also the possibility of substantial losses. An investor using the services of a brokerage house, entrusts their money to him and in
this case the responsibility of a brokerage house must be considered taking into account the increased meter diligence, because he has to work
to the best of their knowledge, in order to multiply the investor’s assets. However, a problem arises if the broker is responsible when his
actions do not bring the expected benefits to the investor, or if for some other reason not execute an order to buy or sell securities. The
responsibility of the brokerage house it is to be approached with a high degree of caution. Although the contract linking the investor with
a brokerage house is a due diligence of the contract, this shall be the rules of the capital market, which determine the attribution of
responsibility for wrong decisions in investing. It is not possible situation in which a brokerage house, although it is a professional, buys and
sells securities on behalf of investors always in the best time. Investing in the stock market is based on the prediction, based on knowledge,
experience and professional life, analysis, etc., but these factors do not give confidence that the purchase and sale of financial instruments
will bring a profit every time, much less in the amount of expected by the investor. Fluctuations in the value of shares (and other financial
instruments) on the stock exchange also results in the fact that non-engagement in accordance with investor guidelines may result both to
a loss, but profit. The most important is to answer the question of whether in each case the damage occurs, it is in the causal behavior of the
brokerage house, which the civil law involves liability for damages.

KONSULTACJE
Możliwości prawne komercjalizacji oprogramowania
polskich jednostek naukowych
mgr Michał J. Pie˛tal
Wste˛p
Reforma szkolnictwa wyższego i nauki polskiej, która
ma miejsce w ostatnich latach a w szczególności w okresie
2010–20111 powoduje, iż jednostki naukowe uzyskuja˛
przejrzyste oraz kompleksowe wskazania w postaci znowelizowanych ustaw, w jaki sposób moga˛ komercjalizować
wyniki swoich badań. Można jednak odnieść wrażenie, iż
wie˛kszość zarówno regulacji, jak i komentarzy odnosi sie˛
przedmiotowo wyła˛cznie do patentów na wynalazki.
W przekonaniu autora powoduje to luke˛ w postaci ba˛dź
braku świadomości możliwości komercjalizacji w odniesieniu do oprogramowania, ba˛dź w doste˛pności przejrzystych
informacji w postaci opracowań na temat komercjalizacji
oprogramowania naukowego.
Jednostki naukowe zwykle nastawione sa˛ na badania
podstawowe, choć nie wszystkie. Istote˛ tego podziału podkreślono poprzez otwarcie w marcu 2011 r. Narodowego
Centrum Nauki oraz wcześniej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W nowym systemie środki na badania
podstawowe dysponowane sa˛ niezależnie, odre˛bna zaś pula
przeznaczona jest na prace rozwojowe oraz inne badania
aplikacyjne. Należy wspomnieć, że o fundusze rozwojowe
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moga˛ ubiegać sie˛ także, po spełnieniu określonych warunków, podmioty komercyjne2.
Niniejszy tekst ma na celu przegla˛d, w kontekście
obecnego stanu prawnego, możliwości komercjalizacji
oprogramowania, czyli uzyskiwania przez jednostki
naukowe (wydziały uczelni lub instytuty), jednorazowych ba˛dź stałych wpływów z tytułu wykorzystania lub
wdrożenia wytworzonego przez te jednostki oprogramowania na rynku komercyjnym.

Oprogramowanie naukowe
W obecnych czasach, dobie eksplozji rozwoju komputerów (rozumianych również jako tzw. platformy mobilne)
oraz usług sieciowych (internet oraz technologie pokrewne), obliczenia naukowe pojawiaja˛ sie˛ praktycznie w każdej dziedzinie ścisłej. Istnieja˛ już scementowane nazwy
nauk interdyscyplinarnych takich jak: bioinformatyka, cheminformatyka, neuroinformatyka, nanoinformatyka czy
geoinformatyka, zapewne powstana˛ nowe. Jednak geneza
powstawania oprogramowania naukowego to bynajmniej
nie doste˛pność i przyste˛pność technologii. Można z powodzeniem wymienić dwa główne źródła powstania
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wyżej wymienionych dziedzin. Po pierwsze, sa˛ to duże
repozytoria, w których deponuje sie˛ informacje eksperymentalne; wyniki badań, pomiarów, eksperymentów i doświadczeń. Oprogramowanie naukowe znacza˛co skraca nakład pracy badacza, ponieważ wyste˛puje możliwość automatycznego (ba˛dź półautomatycznego) przetworzenia
ogromnych ilości danych w krótkim czasie. Po drugie,
wiele procesów przyrodniczych (fizyka, biologia, chemia)
można symulować komputerowo, co jest niewspółmiernie
tańsze oraz szybsze niż eksperymenty (a na dodatek — co
ważne — wyniki sa˛ naukowo poprawne). Powstaja˛ wie˛c
rozliczne bazy danych (przykładowo: PDB; Protein DataBank, Baza Danych Białek3), zawieraja˛ce informacje naukowe o badanych obiektach. Zbiory te zawieraja˛ pokaźne
zasoby informacji, które praktycznie nie daja˛ sie˛ w całości
przetworzyć i przeanalizować, bez zaprze˛gania do tego
celu komputera. Jest to na dodatek informacja ustrukturalizowana (o zadanym i jednolitym formacie danych),
wie˛c przez komputer łatwo przetwarzalna.
Typowy program naukowy sensu stricte można uruchomić — w uproszczeniu — na jednym lub wie˛cej, z trzech
doste˛pnych obecnie systemów operacyjnych (Unix/Linux/BSD, Windows, OS X). Głównym zastosowaniem
programów naukowych jest możliwość zdefiniowania szeregu niezbe˛dnych parametrów, naste˛pnie wykonania skomplikowanych lub czasochłonnych obliczeń (w tym także
przeszukiwania dużego zbioru danych), a na koniec — wizualizacji (cze˛sto interaktywnej) uzyskanych wyników. Pomimo, iż w systemie IP wyste˛puja˛ dwa rozróżnione wspomniane już poje˛cia normatywne — bazy danych oraz
programy komputerowe, w praktyce wyste˛puje jeszcze
trzeci sposób udoste˛pniania możliwości obliczeń m.in. do
celów naukowych. Pisza˛c o oprogramowaniu, wobec zjawiska internetu należy wspomnieć także o tzw. ,,serwisach
www’’ (ang. SaaS, Software as a Service, Oprogramowanie
[dostarczane] jako Usługa). Upraszczaja˛c, architektura tego
rodzaju oprogramowania polega na tym, że użytkownik
korzysta z programu poprzez specjalnie do tego celu
zaprojektowana˛ strone˛ www, komunikuja˛c sie˛ w ten sposób przez internet z serwerem, na którym zainstalowany
jest program właściwy. Wysyła wie˛c dyrektywy do wykonania obliczeń oraz odbiera wyniki końcowe. Praktycznie
całość kalkulacji wykonywana jest na serwerze, be˛da˛cym
zwykle zaawansowanym komputerem o dużych możliwościach obliczeniowych. W przypadku oprogramowania naukowego, wiele czynności badawczych można realizować
poprzez zwykła˛ przegla˛darke˛ internetowa˛ (przykładowo:
BLAST; The Basic Local Alignment Search Tool, Proste
Narze˛dzie do Wyszukiwania Lokalnego Uliniowienia4).
Podsumowuja˛c, oprogramowanie naukowe, rozumiane
jako informatyczne bazy danych, programy komputerowe
oraz wszelkie inne informatyczne narze˛dzia do zastosowań
naukowych doste˛pne z poziomu przegla˛darki www, jest
obecnie ważnym elementem pracy w wybranych, ścisłych
dziedzinach nauk. Bardzo cze˛sto zdarza sie˛, że oprogramowanie naukowe powstaje jako produkt uboczny (sic!),
który zostaje wytworzony na bieża˛co, do celów wspomagania prowadzonych w danej jednostce badań. Oprócz tego,
że programy używane sa˛ przez grupe˛ badawcza˛, od której
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pochodzi autor, sa˛ one udoste˛pniane, jak pokazuje praktyka, nieodpłatnie społeczności naukowej.
Należy także w tym miejscu wspomnieć, iż w przypadku
dziedzin ścisłych, cze˛sto na rynkach wyste˛puja˛ podmioty
czysto komercyjne, nastawione na sprzedaż swoich wytworów czy usług (np. branża farmaceutyczna). Podmioty
te cze˛sto korzystaja˛ z zaawansowanego oprogramowania,
które zwykle dostarczane jest przez wyspecjalizowane podmioty z branży informatycznej obsługuja˛ce dany sektor.
Koszt takiego oprogramowania jest jednak znacza˛cy. Doskonała˛ w takiej sytuacji alternatywa˛ wydaje sie˛ być skorzystanie z gotowych programów naukowych. Koszt tego
rodzaju programów mógłby być dla takich przedsie˛biorstw
niski, ponieważ oprogramowanie naukowe zwykle jest już
gotowe oraz udoste˛pniane społeczności naukowej nieodpłatnie. W takiej sytuacji dla jednostki naukowej przykładowo koszt stworzenia dodatkowej licencji jest znikomym czasowym i kosztowym nakładem netto, ale także
program naukowy może skutecznie konkurować z wyspecjalizowanymi programami komercyjnymi. Należy jednak
zaznaczyć, iż nie każde oprogramowanie naukowe znajduje
swojego komercyjnego odbiorce˛.

Ochrona oprogramowania
— uwarunkowania prawne
Centralnym aktem ochrony programów komputerowych
jest ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(UPAPP5). Ustawa implementuje dyrektywe˛ UE nr
91/250/EEC o ochronie programów komputerowych. Na
jej podstawie programy komputerowe sa˛ chronione co do
zasady, jak utwory literackie (art. 74, u. 1 i niezależnie,
art. 1, u. 2, p. 1). W odróżnieniu wie˛c od prawa patentowego, chroniony jest sposób wyrażania (czyli forma)
— a nie sama koncepcja (art. 21 dodany nowela˛ z 28
października 2002 r., powtórzony w art. 74 u. 2). Warto
wspomnieć, iż pierwotny zapis art. 74 u. 2 wła˛czał do
ochrony również dokumentacje˛ techniczna˛ (zapis ten został
usunie˛ty w nowelizacji z 9 czerwca 2000 r.).
Autor programu komputerowego dysponuje wie˛c pełnia˛
praw maja˛tkowych, chronia˛cych jego wyła˛czność w zwia˛zku z korzystaniem z utworu i rozporza˛dzania nim na
wszystkich polach eksploatacji, w szczególności prawo do
wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Jednak w przypadku osób zatrudnionych na umowe˛ o prace˛, programy
komputerowe stanowia˛ kategorie˛ tzw. utworów pracowniczych. W takiej sytuacji co do zasady prawa maja˛tkowe
przechodza˛ na pracodawce˛ (art. 74 u. 3 ale też art. 12
u. 1). Prawa osobiste w odniesieniu do programów komputerowych sa˛ ograniczone. W zasadzie autor ma jedynie
prawo do autorstwa oraz oznaczania programu swoim
nazwiskiem. Nie posiada praw nienaruszalności treści i formy, decydowania o pierwszym udoste˛pnieniu, ani nadzoru
autorskiego (art. 77).
Zasadne jest także, aby wymienić artykuł 772, który
w przypadku baz danych, rozgranicza ochrone˛ autorska˛
programów użytych do sporza˛dzania, ba˛dź obsługi baz
danych, od samych danych, które moga˛, ale nie musza˛, być
chronione reżimem prawnoautorskim.
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Odre˛bnym w swojej filozofii aktem jest ustawa o ochronie baz danych (UOBD6). Wdraża ona dyrektywe˛ 96/9/EC.
Tak jak wspomniano wyżej, art. 772 UPAPP oddziela
programy od baz danych, ustawa o bazach danych także
zawiera ten zapis (art. 4). Głównym celem ustawy jest
ochrona baz danych nie posiadaja˛cych cech twórczości
(wymienionych w art. 3 UPAPP). Jednak już art. 1 precyzuje, iż ochrona baz danych z UPAPP i UOBD może
przysługiwać kumulatywnie. Ustawa o bazach danych
chroni dla odmiany te bazy danych, które powstały na
skutek wykorzystania istotnego nakładu inwestycyjnego do
celów sporza˛dzenia, weryfikacji, ba˛dź prezentacji ich zawartości (art. 2 u. 1 p. 1).
Można w takiej sytuacji wyróżnić trzy odre˛bne reżimy
ochrony powia˛zane z bazami danych, rozumianymi jako
elektroniczne bazy danych. Pierwszy dotyczy programów
do sporza˛dzenia lub obsługi bazy danych jako zestawu
informacji. Takie programy sa˛ chronione na mocy UPAPP
(art. 1 u. 2, art. 74 u. 1 oraz 772 UPAPP). Bazy danych,
jako zbiór informacji moga˛ spełniać cechy utworu. Jest tak
wtedy, gdy przyje˛ty w nich dobór, układ lub zestawienie
ma charakter twórczy (art. 3 UPAPP). W takim przypadku
sa˛ one chronione w reżimie prawnoautorskim. Warto zaznaczyć, że poszczególne, atomowe elementy bazy danych
nie musza˛ być w takim przypadku utworami (tamże). Jeżeli
z kolei proces stworzenia, weryfikacji, ba˛dź prezentacji
bazy danych (ponownie rozumianej jako zestaw informacji) wia˛że sie˛ z istotnym nakładem finansowym, taka baza
danych zyskuje ochrone˛ na podstawie UOBD. Ochrona
z UPAPP i UOBD może sie˛ kumulować (art. 4 UOBD).
Know-how (co należałoby przetłumaczyć jako: ,,wiedzieć jak’’, tu: tajemnica przedsie˛biorstwa), w polskim
systemie prawa własności intelektualnej chronione jest na
podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(UZNK7). Konkretna regulacja wyste˛puje w postaci art. 11
u. 1, na podstawie którego przekazanie, ujawnienie lub
wykorzystanie cudzych informacji stanowia˛cych tajemnice˛
przedsie˛biorstwa lub ich nieuprawnione nabycie stanowi
czyn nieuczciwej konkurencji. Uste˛p 2 tego samego artykułu stanowi, iż czyn taki może mieć miejsce także
w przypadku byłego pracownika, jeśli ma miejsce w przecia˛gu trzech lat od ustania stosunku pracy, chyba że
umowa o prace˛ stanowi inaczej. Uste˛p 4 tego artykułu
definiuje, iż tajemnica˛ przedsie˛biorstwa sa˛ takie informacje
w odniesieniu do przedsie˛biorstwa, które nie sa˛ ujawnione
a przedsie˛biorca podja˛ł wobec nich niezbe˛dne działania
celem zachowania poufności.

Licencje programów zewne˛trznych
typu open source
Termin free software powszechnie tłumaczy sie˛ jako
,,oprogramowanie darmowe’’. Takie tłumaczenie może być
uznane za właściwe, zależy to jednak od perspektywy.
Może tak mówić na pewno użytkownik oprogramowania,
natomiast programista chca˛cy wła˛czyć takie oprogramowanie jako komponent do własnego zasobu autorskiego, o darmowości nie może mówić. Termin free software powinien
poprawnie być tłumaczony jako ,,wolne oprogramowanie’’.
Jest to jednak sformułowanie również myla˛ce, ponieważ
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korzystanie z ,,wolnego oprogramowania’’ obwarowane
jest bezwzgle˛dnymi klauzulami, które potrafia˛ całkowicie
wyła˛czyć szereg jego zastosowań.
Wła˛czanie komponentów zewne˛trznych o otwartych źródłach (ang. open source, cze˛sto wyste˛puje jako synonim
free software) na potrzeby własnego programu jest praktyka˛ nagminna˛, zarówno w przypadku produkcji programów naukowych, jak i czysto komercyjnych. Jest tak
głównie z powodu, iż komponenty te udoste˛pniane sa˛
nieodpłatnie. O ile programy naukowe napisane specjalnie
do celów badań własnych nie powoduja˛ problemów licencyjnych, ich dalsza dystrybucja, płatna ba˛dź bezpłatna,
może powodować problemy w postaci naruszania umów
licencyjnych użytych komponentów zewne˛trznych. W terminologii prawnoautorskiej można by skonkludować, iż
wła˛czanie zewne˛trznego kodu źródłowego do własnego
programu powoduje iż program ten (utwór) stanowi opracowanie omawianych tutaj zewne˛trznych komponentów
(UPAPP, art. 2 u. 2 w zwia˛zku z art. 2 u. 1). Niezależnie
od regulacji czysto ustawowych, cze˛stokroć ograniczenia
zaszyte sa˛ w licencjach na korzystanie z oprogramowania.
Dlatego wła˛czanie wolnego oprogramowania do własnego programu powinno być realizowane z należyta ostrożnościa˛ oraz świadomościa˛ konsekwencji. Poniżej charakterystyka najważniejszych licencji typu free software:
1. GNU General Public License (GNU GPL) jest jedna˛
z najstarszych licencji wolnego oprogramowania. Oryginalna wersja GPLv18 została napisana przez głównego ideologa ruchu wolnego oprogramowania, Richarda Stallmana
w 1989 roku. Wersja GPLv1 zastrzega, że oprogramowanie
może być używane bezpłatnie, jednak podczas użycia jego
fragmentów w innym projekcie, musi być dystrybuowany
kod źródłowy całości. Ponadto wyste˛puje zastrzeżenie, że
można ła˛czyć własny kod źródłowy z kodem programu na
licencji GPL tylko wtedy, gdy licencja wszystkich komponentów składowych jest zgodna z GPL. W efekcie użycie
elementu na licencji GPL powoduje, że dystrybucja programu musi zakładać rozpowszechnianie kodu źródłowego.
2. Po pewnym czasie powstały modyfikacje licencji
GPL: GPLv2 oraz GPLv39. Miały na celu wyła˛czenie
dwóch specyficznych i naówczas nowych sytuacji rynkowych dewaluuja˛cych oryginalne idee GPL. Po pierwsze,
w przypadku zasa˛dzenia opłaty patentowej (przykładowo
USA) płatnej każdorazowo przez twórce˛ kodu na nowej
licencji GPL, oprogramowanie GPL nie może być dystrybuowane w ogóle. Druga zmiana dotyczyła głównie zjawiska
ograniczeń odnośnie docelowego sprze˛tu komputerowego,
na którym ograniczano możliwość uruchamiania zmodyfikowanego, zgodnie z uprawnieniami płyna˛cymi z GPL, kodu
źródłowego programu. W takiej sytuacji nowa licencja GPL
zezwala na obchodzenie wszystkich technicznych zabezpieczeń, które przeszkadzaja˛ w realizacji GPL, w szczególności
w uruchamianiu zmodyfikowanego kodu źródłowego.
3. Affero General Public License10 (AGPL) została
stworzona w odpowiedzi na model SaaS, który wytworzył sie˛
wraz z rozwojem internetu. Do typowych klauzul GPLv2 lub
GPLv3 dodano zastrzeżenie, że udoste˛pnienie kodu źródłowego musi mieć miejsce także wtedy, kiedy ma miejsce
wykorzystanie oprogramowania przez internet. Oczywiście
chodzi tutaj o udoste˛pnienie kodu źródłowego całości
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rozwia˛zania, wykorzystuja˛cego komponent be˛da˛cy udoste˛pniany na licencji AGPL. W takiej sytuacji źródła oprogramowania o licencji AGPL musza˛ być udoste˛pniane, nawet jeżeli
kod AGPL został użyty do stworzenia serwera czyli usługi,
do której doste˛p użytkownika realizowany jest za pośrednictwem przegla˛darki www oraz poła˛czenia internetowego.
4. GNU Lesser General Public License11 (LGPL) jest
licencja˛ podobna˛ do GPL, jednak służy ochronie wa˛skiej
kategorii programów komputerowych, a konkretnie tzw.
bibliotek programistycznych czyli zestawów gotowych
funkcji, matematycznych i innych, wczytywanych i uruchamianych dynamicznie przez program główny. Stanowi,
że oprogramowanie udoste˛pniane na licencji LGPL zachowuje sie˛ co do zasady jakby to była licencja GPL z ta˛
różnica˛, że program poła˛czony z kodem LGPL poprzez
tzw. linkowanie, nie musi być dystrybuowany na warunkach LGPL. Różnica jest wie˛c taka, że można używać bez
wie˛kszych ograniczeń rozlicznych bibliotek udoste˛pnianych na licencji LGPL, bez implikacji odnośnie ograniczeń
licencji programu głównego.
5. Licencja BSD12 to w zasadzie seria czterech licencji
(Prior BSD License, BSD License, New BSD License oraz
Simplified BSD License). Wszystkie one stanowia˛, iż poza
warunkiem zamieszczenia oryginalnej klauzuli w dystrybucji,
produkt pochodny można dystrybuować w formie kodu źródłowego, ba˛dź zamknie˛tego (forma binarna). Nie ma również
ograniczeń wobec komercyjnego udoste˛pniania produktu
końcowego. Najnowsze warianty licencji BSD (Modified BSD
License oraz Simplified BSD License) sa˛ kompatybilne
z licencja˛ GPL. Można wie˛c ła˛czyć kod udoste˛pniany na
nowej licencji BSD z kodem GPL. Jednak finalny kod be˛dzie
musiał być naste˛pnie udoste˛pniany na licencji GPL.
6. Licencja Apache (Apache Software Foundation)13 nie
różni sie˛ zbytnio od licencji BSD, poza tym, że kod na
licencji Apache można ła˛czyć z kodem GPLv3, natomiast
kod Modified BSD License można ła˛czyć z GPLv2. Wobec
tego, program wykorzystuja˛cy licencje˛ Apache można dystrybuować również w postaci binarnej (tj. bez udoste˛pniania źródeł programu).
7. Nieco odmienna w charakterze jest licencja Mozilla
(Mozilla Public License14). Zezwala ona na ła˛czenie kodu
be˛da˛cego na licencji MPL z kodem zamknie˛tym (bez
udoste˛pnionych źródeł). Jednak cze˛ść kodu pozostaja˛ca
oryginalnie pod licencja˛ MPL niezmieniona ba˛dź z modyfikacjami, powinna pozostać dystrybuowana zgodnie z licencja˛
MPL, czyli w szczególności, powinny być dystrybuowane
źródła tej właśnie cze˛ści programu. Wyste˛puje wie˛c wygoda
w postaci możliwości ła˛czenia kodu MPL z kodem nie-MPL.
8. Licencje Creative Commons15 (CC) to dość powszechna grupa licencji, natomiast dotyczy ona cze˛ściej utworów
w sensie klasycznym (zdje˛cia, muzyka) niż programów
komputerowych. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie
w wykorzystaniu tego typu schematu do licencjonowania
programów komputerowych. W kontynentalnym systemie
prawnym programy komputerowe posiadaja˛ reżim ochronny w obre˛bie praw autorskich, wie˛c sa˛ utworami. Licencje
CC dziela˛ sie˛ na bloki różnych dyspozycji, dopiero ich
kombinacja stanowi licencje˛ właściwa˛. Poszczególne klauzule to: Uznanie Autorstwa (Attribution, kod BY), Bez
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cyjne (NonCommercial, NC), Na Tych Samych Warunkach
(ShareAlike, SA). Wymagaja˛ one odpowiednio: wymienienie autora, brak zgody na opracowania, użycie wyła˛cznie
niekomercyjne, identyczna forma licencjonowania [opracowania]. Dodatkowo same bloki podlegaja˛ wersjonowaniu
(np. ver. 3.0). Warto zaznaczyć, że wszystkie licencje
Creative Commons zakładaja˛ licencjonowanie nieodpłatne.
Wobec tego, co zostało przytoczone powyżej, w przypadku zamiaru komercjalizacji oprogramowania warto
zweryfikować postanowienia licencyjne wszystkich komponentów zewne˛trznych. Możliwość dalszej, komercyjnej
i ,,zamknie˛tej’’ dystrybucji (motywacja takiego modelu
poniżej) zostanie zaprzepaszczona, gdy zostanie użyty
komponent na licencji GPL i w zależności od przypadku,
LGPL. Ponadto jeżeli oprogramowanie be˛dzie doste˛pne
w formie usługi www, również winkorporowanie komponentu chronionego licencja˛ AGPL spowoduje, iż udoste˛pnianie w modelu zamknie˛tym i odpłatnym także nie
be˛dzie możliwe. Krok ten jest szalenie ważny, w praktyce
cze˛sto zaniedbywany przez programistów, dla których cze˛sto główne i jedyne kryterium wyboru komponentu to jego
przydatność, doste˛pność, łatwość instalacji itp.
Postulowana w niniejszym artykule koncepcja ,,komercjalizacji pełnej’’ polegaja˛cej na nie udoste˛pnianiu kodu
źródłowego oprogramowania (wzgle˛dnie — kodu źródłowego elementów własnych oprogramowania) ma swoje
subtelne, chociaż wymierne prawnie uzasadnienie. Dystrybucja wyła˛cznie formy binarnej spełnia ustawowy warunek ochrony UZNK (art. 11 u. 4). W takiej sytuacji dekompilacja kodu (użycie wyspecjalizowanych narze˛dzi informatycznych celem konwersji kodu binarnego na kod
źródłowy) stanowi naruszenie z UZNK (art. 11 u. 1, tamże). Niezależnie, zgodnie z art. 75 u. 3 p. 3 UPAPP, tzw.
proces inżynierii wstecznej (ang. reverse engineering) polegaja˛cy na odtwarzaniu pełnego kodu źródłowego programu, nie jest dozwolony. Inżynieria wsteczna w odniesieniu do oprogramowania jest w istocie dekompilacja˛
kodu. W takiej sytuacji należałoby stwierdzić iż pozostawienie w dystrybucji programu o zamknie˛tych źródłach,
powoduje kumulatywna˛ ochrone˛ przeciwko procesom reverse engineering, z UZNK oraz UPAPP.
W braku powyższej przesłanki czyli wobec dystrybucji
programu w formie wykonywalnej (binarnej) wraz z równoczesnym udoste˛pnianiem źródeł programu ma miejsce
naste˛puja˛ca sytuacja prawna: program w wersji wykonywalnej jest przedmiotem ochrony UPAPP (art. 1 u. 2 p. 1).
Program w formie wykonywalnej stanowi opracowanie (tu:
tłumaczenie, art. 2 u. 1) programu w formie kodu źródłowego. W sytuacji udoste˛pniania źródeł programu na licencji otwartej (open source), uprawniony wyzbywa sie˛ egzekucji swoich praw maja˛tkowych do źródeł programu.
W takiej sytuacji dowolne opracowanie owych źródeł,
w postaci ich modyfikacji oraz w szczególności kompilacji
do nowej postaci binarnej, pozostaje poza kontrola˛ uprawnionego (art. 2 u. 2). Ponadto udoste˛pnianie nieodpłatne
wszystkich elementów kodu źródłowego programu daje
gotowy przepis na stworzenie zgodnej z oryginałem kopii
programu wykonywalnego.
Ma wie˛c miejsce ryzyko prawne w postaci umożliwienia
wytworzenia programu pochodnego, be˛da˛cego poza kontrola˛
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uprawnionego. Aby zapewnić brak konkurencyjności pomie˛dzy możliwie dystrybuowanym programem pochodnym
a wersja˛ binarna˛ programu oryginalnego, uprawniony musiałby wykazać ,,istotne podobieństwo odnośnie formy
wyrażenia’’ (art. 21 oraz — niezależnie — art. 74 u. 2,
w zwia˛zku z art. 2 u. 4) pomie˛dzy programem pochodnym
a programem oryginalnym. Na dodatek z brzmienia art. 74
u. 2 można by wywodzić teze˛ iż wszystkie formy wyrażenia
tego samego programu komputerowego (czyli w szczególności: kod źródłowy oraz forma binarna) stanowia˛ jednolity
i niepodzielny przedmiot ochrony z UPAPP. W takiej
sytuacji, w opinii autora, nieodpłatne udoste˛pnianie źródeł
można by traktować jako przesłanke˛ do zrzeczenia sie˛ praw
maja˛tkowych do programu, niezależnie od jego formy.
W przypadku komercjalizacji oprogramowania naukowego
w przekonaniu autora należy wobec tego rozważyć dwie
niezależne od siebie licencje. Pierwsza z nich dotyczy
użytkowników naukowych. Licencja ta w przekonaniu autora
powinna być nieodpłatna, ze wzgle˛du na — zapewne
— plany zwia˛zane z popularyzacja˛, a cze˛sto też publikacja˛
programu. Odre˛bna licencja powinna dotyczyć użytkowników komercyjnych. Warto rozważyć czego właściwie
dotyczy płatna licencja. Czy jest ona przewidziana na
jednego użytkownika, jedno stanowisko, jeden procesor
(w kontekście wieloprocesorowych, szybszych komputerów),
jedna˛ instytucje˛. Jeżeli licencja daje możliwość pracy
jednocześnie pojedynczemu użytkownikowi, czy ma to być
tzw. użytkownik nazwany (z imienia i nazwiska), czy
dowolny. Jeżeli licencja nie dotyczy całej organizacji, warto
wprowadzić promocyjne ceny dla wielu stanowisk czy osób.
Czy jest to licencja czasowa (rok) czy bezterminowa. Czy
w jej obre˛bie użytkownik komercyjny be˛dzie miał doste˛p do
nowszych wersji programu, a jeśli tak to przez jaki okres
czasu lub do której wersji. Ponadto warto zadbać o poprawne
sformułowanie tekstu tak, aby rozgraniczenie użytkownika
naukowego i komercyjnego było prawnie jednoznaczne.

Możliwości prawne komercjalizacji
oprogramowania polskich jednostek naukowych
Zgodnie z ustawa˛ Prawo o Szkolnictwie Wyższym
(UPSW16; art. 86 u. 1) uczelnie moga˛ tworzyć akademickie
inkubatory przedsie˛biorczości (AIP) oraz centra transferu
technologii (CTT). AIP tworzone sa˛ celem wsparcia działalności gospodarczej studentów i pracowników uczelni
(art. 86 u. 2), natomiast CTT służa˛ do sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki (art. 86 u. 4). Zarówno AIP jak i CTT
moga˛ być jednostkami organizacyjnymi uczelni, jak i spółkami prawa handlowego albo fundacjami (art. 86 u. 3 oraz
art. 86 u. 5). W jednostkach tych, pozostaja˛cych w ramach
struktury organizacyjnej uczelni, ustanawiany jest zarza˛d.
Niezależnie od formy organizacyjnej CTT, ustawa umożliwia uczelni tworzenie tzw. spółki celowej (art. 86a u. 1).
Spółka celowa może być również powołana przez kilka
uczelni — odre˛bnie — publicznych, ba˛dź niepublicznych
(art. 86b u.1). Spółka ta, be˛da˛ca spółka˛ kapitałowa˛, służy
komercjalizacji wyników badań powstałych na uczelni. Ma
sie˛ to odbywać poprzez tworzenie spółek kapitałowych od
niej zależnych (tzw. spółek odpryskowych, ang. spin-off,
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spin-out), ba˛dź obejmowanie udziałów w tych spółkach,
celem wdrożenia wyników badań lub prac rozwojowych
uczelni. Rektor może powierzyć tej spółce zarza˛dzanie
prawami własności przemysłowej w zakresie komercjalizacji; w formie aportu do spółki uczelnia może przekazać do
spółki swoje know-how badawcze, w szczególności prawa
własności przemysłowej (u. 2 i 3, tamże).
Reżim ochronny programów komputerowych to ustawy
prawo autorskie oraz o ochronie baz danych. Z kolei
ustawa prawo własności przemysłowej (PWP) chroni m.in.
patenty i wzory użytkowe. Obecna konstrukcja (art. 86a
u. 3 UPSW w zwia˛zku z u. 1 i 2, tamże) jest wie˛c nie do
końca przejrzysta. Wykładnia celowa art. 86a pozwala
jednak wywieźć wniosek, iż zamiarem ustawodawcy było
zapewne, aby uczelnie, w osobie rektora, miały także
możliwość delegacji zadań zarza˛dzania programami komputerowymi (a także nietwórczymi bazami danych) w zakresie ich komercjalizacji, na swoja˛ spółke˛ celowa˛. Należałoby także skonkludować, iż oprogramowanie może być
przedmiotem aportu do rzeczonej spółki, tym bardziej, że
ustawowa lista jest katalogiem otwartym.
Artykuł 98 u. 1 p. 6 dozwala, by przychód uczelni
stanowiły opłaty licencyjne. Jest to wie˛c przewidziany
w UPSW jeden z legalnych sposobów na komercjalizacje˛
oprogramowania i sprzedaż licencji na jego użytkowanie.
Niezależnie kolejny, nowy przepis deleguje senat uczelni
do uchwalenia regulaminu zarza˛dzania prawami własności
intelektualnej (czyli prawami autorskimi, pokrewnymi oraz
własności przemysłowej, art. 86c), reguluja˛cego dodatkowo zasady komercjalizacji w aspektach maja˛tkowych. Rzeczony regulamin powinien zawierać:
– prawa i obowia˛zki wszystkich stron (uczelnia, pracownicy, doktoranci, studenci) w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i własności przemysłowej;
– zasady wynagradzania twórców;
– zasady i procedury komercjalizacji B+R;
– zasady korzystania z maja˛tku uczelni do celów komercjalizacyjnych i komercyjnych.
Przepis ten ma znaczenie niebagatelne. Tak jak wspomniano w rozdziale dotycza˛cym ochrony programów komputerowych, uczelnia nabywa pierwotnie prawa maja˛tkowe
do programów komputerowych jedynie w przypadku swoich pracowników etatowych. Nie jest tak w przypadku:
– studentów,
– doktorantów,
– słuchaczy (studiów podyplomowych),
– wolontariuszy,
– stażystów w ramach studiów; I, II i III stopnia (wymiana studencka),
– pracowników naukowych zatrudnionych czasowo
w formie umowy cywilnej,
– innych pracowników niezatrudnionych na umowe˛
o prace˛.
W sytuacji wykonania lub współwykonania programu
komputerowego przez która˛kolwiek z ww. osób przekazanie praw maja˛tkowych wymaga odre˛bnej, a na dodatek
pisemnej formy. Co ciekawe, przyje˛cie wynagrodzenia za
wykonanie programu lub jego cze˛ści nie jest jednoznaczne
z przekazaniem praw maja˛tkowych do niego na rzecz
zleceniodawcy. Autor nadal może skutecznie dochodzić
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swych praw maja˛tkowych w przypadku np. komercjalizacji
oprogramowania, w postaci np. udziału od opłat licencyjnych.
Cały ten problem prawny można by wobec tego rozwia˛zać na uczelniach — teoretycznie — poprzez napisanie
odpowiednich punktów w rzeczonym regulaminie praw
własności intelektualnej, w postaci dyspozycji, że każdorazowo wykonuja˛c program na uczelni jego autor przekazuje
swoje prawa maja˛tkowe na rzecz uczelni. Niestety art. 41
u. 3 UPAPP wyraźnie stanowi, iż nie można rozporza˛dzać
utworami, które jeszcze nie powstały. W takiej sytuacji
przeniesienie praw maja˛tkowych na uczelnie˛ winno być
każdorazowo regulowane dokumentem sankcjonuja˛cym
zamówienie wykonania (lub współwykonania) utworu jakim
jest program komputerowy, najlepiej wraz z umówionymi
z tego tytułu przychodami dla autora (ba˛dź ich brakiem),
zreszta˛ zgodnie z wyżej wspomnianym regulaminem.
Należy ponownie zwrócić uwage˛, iż podobnie jak ma to
miejsce w art. 86a, art. 86c przedmiotowo nie wymienia do
celów regulacji baz danych nie spełniaja˛cych cech utworu.
Tego rodzaju luka jest zapewne niecelowa, a w tym przypadku
nic nie stoi na przeszkodzie, aby rzeczony regulamin uzupełnić
o regulacje obejmuja˛ce tego rodzaju bazy danych.
Kolejny nowy przepis (art. 90 u. 4) wprowadza mechanizm decyzyjny w przypadku rozporza˛dzenia mieniem
uczelni publicznej. Rozporza˛dzanie aktywami trwałymi
(wie˛c również wartościami niematerialnymi i prawnymi)
o wartości powyżej 250 000 euro wymaga zgody ministra
skarbu oraz uprzednio senatu uczelni. Przepis tworzy wie˛c
kolejna˛ ścieżke˛ komercjalizacji oprogramowania — jego
sprzedaż podmiotowi zewne˛trznemu, za zgoda˛ senatu i ministra. W przypadku nowego brzmienia art. 90 u. 4, wprowadzono wie˛c stosunkowo wysoki pułap cenowy; rozporza˛dzanie mieniem wycenionym poniżej progu (w szczególności utwory, bazy danych, patenty) nie powoduje już,
według nowych przepisów, konieczności uruchamiania
opisanej tutaj procedury.
Odre˛bne ustawy reguluja˛ zagadnienia komercjalizacji
instytutów naukowych oraz instytutów PAN (ustawa o Instytutach Badawczych17 — UIB i ustawa o Polskiej Akademii Nauk18 — UPAN). Art. 17 u. 3 UIB stanowi, że niektóre czynności prawne maja˛ce za przedmiot mienie be˛da˛ce aktywem trwałym o wartości powyżej 20000 euro
wymagaja˛ zgody ministra właściwego do nadzoru danego
instytutu. Czynności takie to: wniesienie mienia do spółki
lub fundacji, dokonanie darowizny, ba˛dź nieodpłatne udoste˛pnianie mienia. Minister może wyrazić swój sprzeciw
w cia˛gu miesia˛ca. Art. 18 u. 7 precyzuje, że instytut badawczy może czerpać przychody m.in. ze sprzedaży wyników badań naukowych i prac rozwojowych, patentów,
praw ochronnych, prac wdrożeniowych (w tym nadzoru
autorskiego). Z kolei art. 18 u. 7 p. 2 dozwala na czerpanie
przez instytut badawczy przychodów z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie z wynalazków i wzorów użytkowych.
Podobnie wie˛c, jak w przypadku niejasności z zarza˛dzaniem komercjalizacja˛ oprogramowania w przypadku spółki
celowej z UPSW (art. 86a UPSW), ustawodawca nie
wspomniał o licencjach na korzystanie z utworów, a także
nietwórczych baz danych. Katalog przychodów z tytułu
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opłat licencyjnych, w przeciwieństwie do katalogu przychodów z tytułu sprzedaży, ma charakter zamknie˛ty. Fakt ten
powoduje podobny, jak w przypadku uczelni problem
interpretacyjny, a wie˛c potencjalna˛ możliwość przyblokowania drogi komercjalizacji oprogramowania dla instytutów
badawczych, jaka˛ jest sprzedaż licencji. Wykładnia celowościowa podpowiada z drugiej strony, podobnie co do
niejasnych wniosków w przypadku UPSW, iż sprzedaż oraz
licencjonowanie, stanowia˛ce w ustawie katalog otwarty,
obejmuja˛ także przedmioty ochrony z UPAPP oraz UOBD.
Instytuty badawcze moga˛, podobnie jak uczelnie, do
celów komercjalizacji badań i prac rozwojowych, tworzyć
spółki kapitałowe, obejmować lub nabywać ich akcje oraz
osia˛gać przychody z tego tytułu (art. 17 u. 5 UIB). Również do takich czynności wymagana jest zgoda ministra
nadzoruja˛cego. Problematyczny jest jednak uste˛p 7. tego
artykułu, który stanowi, że na wykonywanie praw własnościowych, instytut musi również uzyskać zgode˛ ministra.
Może to stanowić pewne ograniczenie, na przykład konieczność dodatkowej kontrasygnaty uchwał wspólników dotycza˛cych spółki odpryskowej.
Ustawa o Polskiej Akademii Nauk precyzuje, że rozporza˛dzanie aktywem trwałym o wartości powyżej 50 000
euro (art. 54 u. 2–3) również wymaga zgody ministra
skarbu, uprzednio uzyskuja˛c zgode˛ prezesa i prezydium
PAN. W przypadku czynności prawnych dotycza˛cych mienia, a maja˛cych za cel zbycie, dzierżawe˛, wynajem, wniesienie do spółki ba˛dź fundacji (lub nieodpłatne oddanie
w użytkowanie), próg ten wynosi 20 000 euro (art. 54
u. 4). Wymagana jest wtedy zgoda prezesa PAN. Artykuł
83 UPAN stanowi, iż PAN oraz niezależnie jej instytuty,
moga˛ do celów komercjalizacji tworzyć spółki (spin-off,
spin-out), obejmować lub nabywać udziały oraz akcje
spółek handlowych. Wymaga to zgody ministra nauki. Inny
art 79 u. 1 p. 7 dozwala, by przychody PAN stanowiła
m.in. sprzedaż i użytkowanie praw maja˛tkowych, ale także
licencji z tutułu korzystania z oprogramowania.

Marka jednostki macierzystej
na użytek komercjalizacji
W przypadku komercjalizacji oprogramowania istnieje
możliwości posługiwania sie˛ znakiem towarowym (logotypem ba˛dź sama˛ nazwa˛) jednostki naukowej. Regulacje
w tym przypadku zawarte sa˛ jedynie w PWP. Na tej podstawie znak towarowy w odniesieniu do przedsie˛biorcy, ale
też innej jednostki organizacyjnej (art. 1 u. 2) podlega
ochronie nawet jeżeli nie jest zarejestrowany (art. 132 u. 1).
Dodatkowa ochrona przysługuje nazwom instytucji w ramach dóbr osobistych (art. 23 oraz art. 43 KC, w zwia˛zku
z art. 1 u. 2 PWP).
W takiej sytuacji należy ustalić, czy jednostka macierzysta (wydział, uczelnia, instytut) zezwala na ewentualne
użycie swojej nazwy lub logotypu, który naste˛pnie stałby
sie˛ de facto cze˛ścia˛ znaku towarowego, umieszczanego
w zwia˛zku z obrotem oprogramowaniem. W tym przypadku warto wie˛c postarać sie˛, o ile jest to zasadne i możliwe,
o nieodpłatna˛ licencje˛, w odniesieniu do znaku towarowego macierzystej jednostki naukowej (art. 163 PWP).
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Biblioteki wolnego oprogramowania
— problemy w komercjalizacji
Tak jak napisano wcześniej, wiele licencji typu open
source wymaga automatycznie dystrybucji kodu źródłowego
oraz wymusza forme˛ finalnej licencji (np. GPL). Stanowi to
poważny problem w ekonomice komercjalizacji programu,
który takich komponentów używa. Jest tak ponieważ cze˛sto
oprócz standardowej ochrony programów komputerowych
z UPAPP (lub baz danych; UPAPP, UOBD), dodatkowo
chroni sie˛ kod programu jako know-how (UZNK), jak
ukazano wyżej. Stanowi to cze˛sta˛ praktyke˛ w świecie IT
oraz dodatkowe zabezpieczenie ochronne.
Wynika sta˛d, że na każdym etapie tworzenie oprogramowania, które ma lub może być komercjalizowane, przy
wła˛czaniu doń programu zewne˛trznego należy wykonać
audyt licencyjny, tj.:
– czy można dystrybuować finalny program w postaci
wyła˛cznie binarnej?
– czy można ża˛dać odpłatności za finalny program?
Druga z pozycji jest o tyle istotna, że spotyka sie˛ dualne
modele dystrybucji różnego rodzaju bibliotek typu open
source. Jedna˛ z opcji jest nieodpłatny model licencyjny, ale
z zastrzeżeniem (1) otwartości źródeł oraz (2) niekomercyjnego charakteru dystrybucji programu końcowego. Druga
opcja to brak jakichkolwiek restrykcji, jednak konieczność
uiszczenia opłat licencyjnych. Tak jak wspomniano wcześniej, wobec mimo wszystko trudnego rynku dla komercyjnych programów naukowych, użycie tego rodzaju bibliotek
należy starannie przemyśleć.
Łatwiejsza sytuacja wyste˛puje w przypadku modelu SaaS,
ponieważ w takim przypadku, oprogramowanie jako takie nie
jest dystrybuowane. W takiej sytuacji wie˛kszość licencji typu
open source nie koliduje z odpłatnościa˛ za usługe˛ dla klienta
komercyjnego, mimo to należy sprawdzić licencje komponentów — w tym przypadku licencje, które należy odrzucić
to wspomniane wcześniej licencje typu AGPL. Jednak model
komercjalizacji SaaS jest zdecydowanie bardziej problematyczny w porównaniu do modelu programu instalowalnego
(ang. stand-alone, samodzielny). Wynika to z konieczności
zapewnienia dużych mocy obliczeniowych, personelu technicznego, nieustannej kontroli wykorzystania zasobów informatycznych oraz monitoringu całego systemu w celu identyfikacji oraz likwidacji ewentualnych awarii.

Patenty na oprogramowanie — zagrożenia
Pomimo braku ochrony patentowej oprogramowania
w polskim (i kontynentalnym) prawie patentowym, należy
zwrócić uwage˛, czy tworza˛c oprogramowanie do celów
komercyjnych nie ma miejsca naruszenie któregoś z np.
amerykańskich patentów19. W USA niektóre innowacyjne
algorytmy (np. działaja˛ce bardzo szybko) posiadaja˛ zdolność patentowa˛, a wie˛c sa˛ patentowane.
Ochrona ta nie sie˛ga wprawdzie aż do Polski, jednak
w kontekście komercjalizacji warto zwrócić uwage˛, że każdy
sprzedany egzemplarz oprogramowania używany w USA,
naruszałby patent, co mogłoby powodować sankcje prawne
ze strony uprawnionego. Warto wie˛c upewnić sie˛ — lub
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przynajmniej poczynić w tym kierunku starania — że
komercjalizowane oprogramowanie naukowe nie posiada
tzw. wad prawnych, w odniesieniu do rynków typu USA.
Jest to argument o tyle ważny, że amerykański sektor
komercyjny B+R jest znacza˛cym klientem na różnego
rodzaju specjalistyczne oprogramowanie, w skali całego
świata. W sytuacji odkrycia naruszenia patentu przez program (lub możliwości wkroczenia w cudze prawo wyła˛czne) warto skontaktować sie˛ z uprawnionym celem uzyskania licencji (jeśli be˛dzie to możliwe). Niestety opłaty
licencyjne musza˛ zostać wkalkulowane w koszt licencji
oprogramowania. Jeżeli wzrost ceny jest znacza˛cy, można
zastanowić sie˛ nad wyła˛czeniem USA (i innych krajów
chronia˛cych oprogramowanie patentami) z obszaru doste˛pności i dystrybucji oprogramowania naukowego. Jednak
tak jak napisano wyżej, byłoby to najmniej poża˛dane
rozwia˛zanie tego problemu.

Komercjalizacja oprogramowania naukowego
— podsumowanie
Niezależnie od źródła finansowania dla prowadzonych
prac badawczych, jednostki naukowe — czy sa˛ to wydziały
uczelni wyższych, instytuty PAN czy inne instytuty badawcze — maja˛ obecnie możliwość komercjalizacji wyników
swoich prac w postaci ustawowo wytyczonej ścieżki. Jednostki naukowe moga˛ wybrać trzy drogi komercjalizacji
oprogramowania: jego sprzedaż podmiotowi zewne˛trznemu, przychody z tytułu licencji lub dalszy rozwój w kapitałowo zależnej spółce odpryskowej. Efekty komercjalizacji,
choć niecze˛sto be˛da˛ce miara˛ ekonomicznie satysfakcjonuja˛ca˛, bywaja˛ zwykle pozytywnie postrzegane, nawet z samej tylko perspektywy środowiska naukowego.
Nowe przepisy nie sa˛ jednak bez wad. Problematyczny
jest przepis prawa o szkolnictwie wyższym, który oprócz
innych praw własności intelektualnej, nie wymienia wprost
wytworów chronionych prawem autorskim (czy ustawa˛
o bazach danych). Nie sa˛ również jednolite przepisy odnośnie sprzedaży programów komputerowych oraz udzielania
licencji. W przypadku instytutów badawczych, takie formy
przychodów nie sa˛ explicite wymienione w ustawie. Na
szcze˛ście wykładnia celowościowa w poła˛czeniu z aksjomatem racjonalności ustawodawcy pozwala na rozstrzygnie˛cie, choć nie w pełni jednoznaczne, wyżej wymienionych newralgicznych kwestii.
Także definicja ustroju samych spółek nie jest jednolita;
uczelnie i instytuty badawcze moga˛ tworzyć jedynie odpryskowe spółki kapitałowe (czyli spółki z o.o. oraz S.A.),
a instytuty PAN — spółki prawa handlowego. Niejednolity
jest także próg wartości, powyżej którego rozporza˛dzenie
wymaga zgody np. ministra — dla uczelni, instytutów oraz
PAN wynosi on odpowiednio: 250 000, 20 000 i 20 000
euro. Dodatkowo przepisy sugeruja˛ iż niektóre decyzje
zwia˛zane z zarza˛dzaniem w spółce odpryskowej PAN
musza˛ być zatwierdzane ministerialnie.
Ostatnim poruszonym w niniejszym artykule problemem
jest czystość prawna samego programu. Czasem użycie
jednej z zewne˛trznych bibliotek typu open source potrafi
skutecznie zablokować droge˛ do pełnej komercjalizacji,
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rozumianej jako dystrybucja programu w formie binarnej.
Warto wie˛c podejmować decyzje˛ o komercyjnym udoste˛pnianiu programu stosunkowo wcześnie tak, by móc przeprowadzić pod tym ka˛tem audyt i ewentualnie zawczasu
dokonać korekt. Dodatkowo pewne zagrożenie stanowia˛
też patenty na oprogramowanie. Pomimo iż sa˛ to regulacje
nie obowia˛zuja˛ce w Polsce, warto mieć je na uwadze,
skoro oprogramowanie może być sprzedawane np. do
USA. W przekonaniu autora dogłe˛bnego rozważenia, ze
wzgle˛du na ryzyko utraty ochrony prawnej lub zwie˛kszenia
nakładów na egzekwowanie tej ochrony, wymagałby model komercjalizacji niepełnej, polegaja˛cy na udoste˛pnianiu
całości programu w formie źródłowej.
Nie mniej ostrożności wymaga zarza˛dzanie prawami
maja˛tkowymi do programu. Należy zadbać, by pełne prawa
należały do jednostki naukowej. Zatrudnianie programisty
czy studenta na umowe˛ o dzieło, której zakresem jest
napisanie całego lub fragmentu programu za wynagrodzeniem nie znaczy, że autor (lub współautor) nie posiada
praw do czerpania korzyści w zwia˛zku z wprowadzaniem
programu do obrotu. Tego rodzaju dyspozycje wymagaja˛
formy pisemnej, która na dodatek nie może być poczyniona
a priori (np. poprzez regulamin własności intelektualnej),
w odniesieniu do programów, które dopiero powstana˛.
W przekonaniu autora, najbezpieczniejsza˛, bo daja˛ca˛
pełna˛ kontrole˛, również nad przyszłymi wersjami programu,

jest forma komercjalizacji w postaci zamknie˛tego kodu.
Również w przypadku formy dystrybucji aplikacji najdogodniejsza wydaje sie˛ postać instalowalnego programu
komputerowego (stand-alone). Jest tak ponieważ decyduja˛c sie˛ na model SaaS czyli serwer, podmiot komercjalizuja˛cy program jako usługe˛ www, zmuszony jest do
cia˛głego monitoringu zasobów oraz — w razie potrzeby
— zakupu nowego sprze˛tu celem zapewnienia cia˛głości
i/lub jakości pracy serwera. Jest to wie˛c narażanie sie˛ na
koszty oraz absorbowanie personelu (oby technicznego).
Program komputerowy dystrybuowany poprzez np. internet, wolny jest od tego rodzaju bola˛czek.
Ostatnim zagadnieniem wartym podsumowania jest
aspekt licencji. Należy ponownie podkreślić, że w przekonaniu autora powstaja˛ce oprogramowanie jest i powinno
być zwyczajowo udoste˛pniane nieodpłatnie społeczności
naukowej i akademickiej. Istotna wobec tego jest odre˛bna
licencja komercyjna. Ważne jej elementy to przejrzystość,
rozgraniczenie na użytkowników komercyjnych i naukowych, dogodne formy płatności i inne szczegóły typowo
techniczne. Dualny model licencji (nieodpłatna dla społeczności akademickiej, komercyjna dla pozostałych odbiorców) nie stoi także w przekonaniu autora w sprzeczności
z podstawowym charakterem środków, za które oprogramowanie zostało stworzone.
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Summary

Legal opportunities for software commercialization of Polish scientific units
The 2010-2011 reform of Polish higher education and science system enabled the scientific units to use clear legal paths in order to
commercialize their R&D results. Lecture of those amendments alone or all the comments to date, gives an impression that the vast majority
of those regulations addresses solely patenting the inventions and then selling them on commercial markets. Hence to the author, a natural
need arose to attempt to describe the implications of the amendments as new opportunities for scientific units to commercialize computer
programs, which is mainly software but not only.
The article in question distinguishes three prime legally labeled incarnations of computer programs, that is: software, databases but also
software-as-a-service (which is a service of delivering a program over the internet). Then, Polish IP legal system which protects those entities
is summoned and elaborated. As an extension of legal acts, several crucial open source licenses are described and compared as well. In the
end, all three amended acts are described and commented as Polish scientific units capabilities to commercialize computer programs: Higher
Education Law, Polish Academy of Sciences Law and Research Institute Law. The article also contains conclusions and suggestions, which
address certain ambiguous issues.
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PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Antymonopolowa ocena wysokości stawek wynagrodzeń
za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych
w świetle znowelizowanego prawa autorskiego
dr Grzegorz Materna
I. Wprowadzenie*
W polskim orzecznictwie antymonopolowym nie budzi
obecnie wa˛tpliwości1, że działalność organizacji zbiorowego zarza˛dzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi2 podlega ograniczeniom wynikaja˛cym z przepisów
o ochronie konkurencji3. Zakres zastosowanie przez Prezesa Urze˛du Ochrony Konkurencji i Konsumentów4 reguł
prawa antymonopolowego w odniesieniu do OZZ rodzi
jednak nadal problemy praktyczne i budzi żywe zainteresowanie piśmiennictwa5. Niniejszy artykuł dotyczy wycinka
tej obszernej problematyki, jakim jest możliwość poddania
ocenie waspekcie przepisów antymonopolowych wysokości stosowanych przez OZZ stawek wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych.
Zagadnienie antymonopolowej oceny stawek wynagrodzeń stosowanych przez OZZ było już przedmiotem rozstrzygnie˛ć organu antymonopolowego i sa˛dów6, w tym
Sa˛du Najwyższego7. Rozstrzygnie˛cia te zapadały jednak
w odniesieniu do stanu prawnego sprzed nowelizacji
z 8.07.2010 r.8 ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych9. Nowelizacja˛ ta˛ wprowadzono
tymczasem m.in. nowa˛ regulacje˛ dotycza˛ca˛ zatwierdzania stosowanych przez OZZ tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych10 przez Komisje˛ Prawa Autorskiego11, organ powoływany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ta nowa regulacja prawna uzasadnia rozważenie aktualnych kompetencji organu antymonopolowego
do oceny stosowanych przez OZZ stawek wynagrodzeń
autorskich w aspekcie przepisów u.o.k.k. o zakazie
praktyk ograniczaja˛cych konkurencje˛. W tym celu w niniejszym artykule:
1) przedstawiam prawne ramy zastosowania zakazu praktyk ograniczaja˛cych konkurencje do oceny wysokości stawek wynagrodzeń autorskich wynikaja˛ce z przepisów
u.o.k.k. oraz dotychczasowego orzecznictwa sa˛dowego;
2) dokonuje˛ analizy trybu i zasad ustalania wynagrodzeń autorskich w świetle aktualnych, znowelizowanych
przepisów u.p.a.p.p.;
3) przedstawiam ocene˛, czy w świetle przewidzianego
wu.p.a.p.p. trybu i zasad ustalania wynagrodzeń autorskich,
w tym wobec pozycji KPA, ograniczeniu podlegaja˛ kompetencje Prezesa UOKiK do przeprowadzania oceny wysokości stawek wynagrodzeń autorskich stosowanych przez OZZ.
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II. Prawne ramy zastosowania zakazu praktyk
ograniczaja˛cych konkurencje˛ do oceny
wysokości stawek wynagrodzeń autorskich
Przewidziany w u.o.k.k. zakaz praktyk ograniczaja˛cych
konkurencje˛ ma co do zasady zastosowanie do wszystkich
przedsie˛biorców i we wszystkich sektorach gospodarki12.
W przypadku niektórych rodzajów działalności istnieja˛
jednak przepisy koryguja˛ce zastosowanie u.o.k.k. W sprawach zwia˛zanych z obrotem prawami autorskimi i prawami
pokrewnymi taka˛ role˛ koryguja˛ca˛ odgrywa art. 2 u.o.k.k.,
który określa relacje˛ mie˛dzy prawem ochrony konkurencji
a prawami własności intelektualnej, dookreślaja˛c zakres
przedmiotowy tej relacji13, oraz art. 3 tej ustawy, który
określa relacje˛ ustanowionych w niej ograniczeń do ,,ograniczeń konkurencji dopuszczonych na podstawie odre˛bnych ustaw’’.
Z art. 2 u.o.k.k. wynika z jednej strony, że ustawa ta
nie narusza praw własności intelektualnej (ust. 1),
a z drugiej, że przepisy u.o.k.k. znajduja˛ zastosowanie
do zawieranych mie˛dzy przedsie˛biorcami umów maja˛cych za swój przedmiot korzystanie z praw własności
intelektualnej (art. 2 ust. 214). W świetle aktualnej interpretacji sa˛dowej15 wynikaja˛ce z u.o.k.k. ograniczenia maja˛
zastosowanie do postanowień umów licencyjnych i innych
dotycza˛cych wysokości wynagrodzenia przysługuja˛cego
twórcy lub innemu podmiotowi uprawnionemu. Jednym
z tych aspektów wykonywania praw autorskich, który
podlega ocenie na podstawie przepisów o zakazie praktyk
ograniczaja˛cych konkurencje˛, jest wysokość przysługuja˛cego twórcy lub innemu podmiotowi uprawnionemu wynagrodzenia za wykorzystanie utworu. W świetle orzecznictwa SN twórca lub upoważniony przez niego podmiot
musi poruszać sie˛ w granicach wyznaczanych przez przepisy prawa ochrony konkurencji, co jest równoznaczne z zakazem zawierania niedozwolonych porozumień cenowych,
stosowania ceny nadmiernie wygórowanej lub raża˛co niskiej. W konsekwencji OZZ maja˛ce pozycje˛ dominuja˛ca˛ na
rynku właściwym moga˛ być uznane za nadużywaja˛ce tej
pozycji przez narzucanie ucia˛żliwych warunków umów
licencyjnych, w tym takich, które dotycza˛ wynagrodzenia,
pobierania nadmiernie wygórowanych stawek wynagrodzenia autorskiego lub odmowy zawarcia umowy licencyjnej.
W rozpatrywanej sprawie istotne znaczenie ma nie tylko
treść art. 2, ale również art. 3 u.o.k.k., który — jak wskazano
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wyżej — określa relacje˛ ustanowionych w tej ustawie
ograniczeń do ograniczeń konkurencji dopuszczonych na
podstawie odre˛bnych ustaw. Stanowia˛c, że przepisów ustawy nie stosuje sie˛ do ograniczeń konkurencji dopuszczonych na podstawie odre˛bnych ustaw przepis ten wyraża
zasade˛, zgodnie z która˛ przepisy u.o.k.k znajduja˛ zastosowanie do wszystkich rynków (...), chyba że ustawa szczególna wyła˛cza w sposób generalny zastosowanie przepisów
[u.o.k.k.] lub nakazuje zachowania, które z punktu widzenia przepisów [u.o.k.k.] należałoby uznać za praktyki ograniczaja˛ce konkurencje˛16. Z uwagi na treść art. 3 u.o.k.k.
kompetencje Prezesa UOKiK doznaja˛ ograniczenia jeżeli odre˛bne przepisy wyła˛czaja˛ wprost stosowanie
u.o.k.k. do działalności regulowanej tymi przepisami
prawa17, narzucaja˛ przedsie˛biorcy konkretne zachowanie, które w innym przypadku mogłoby być uznane za
przejaw praktyki ograniczaja˛cej konkurencje˛18, w tym
również nakazuja˛ przedsie˛biorcy działanie zgodne z nakazem organu władzy publicznej19, a także w inny sposób
ograniczaja˛ funkcjonowanie mechanizmu rynkowego, nie
pozostawiaja˛c uczestnikom rynku autonomii woli w zakresie kształtowania własnych zachowań rynkowych (sprawiaja˛c, że nie dysponuja˛ oni marginesem swobody działania)20.
W kontekście be˛da˛cej przedmiotem tego artykułu kwestii antymonopolowej oceny wysokości stawek wynagrodzeń istotne jest zatem, czy znowelizowana u.p.a.p.p., jako
akt prawny podstawowy dla problematyki funkcjonowania
OZZ zawiera, rozumiane w sposób wskazany wyżej, ograniczenie konkurencji wyła˛czaja˛ce zastosowanie u.o.k.k.

III. Zasady ustalania stawek wynagrodzeń
autorskich w znowelizowanym prawie autorskim
Rozważania dotycza˛ce wagi obowia˛zuja˛cych przepisów
u.p.a.p.p. dla zastosowania przepisów u.o.k.k. do oceny
wysokości wynagrodzeń autorskich, należy poprzedzić
wskazaniem zmian, jakim ulegała regulacja trybu i zasad
ustalania wysokości wynagrodzeń autorskich w u.p.a.p.p.
Wyodre˛bnić można tu trzy okresy:
1) okres obowia˛zywania art. 108 ust. 3 u.p.a.p.p. (naste˛pnie uchylonego wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego21), który regulował tryb zatwierdzania tabel wynagrodzeń autorskich przez Komisje˛ Prawa Autorskiego22;
2) okres po uchyleniu wskazanego przepisu, a przed
nowelizacja˛ u.p.a.p.p. na podstawie ustawy z 8.07.2010 r.;
3) okres obecny, po wejściu w życie przywołanej nowelizacji u.p.a.p.p.
W pierwszym okresie, w którym u.p.a.p.p. zawierała
(w art. 108 ust. 3) uregulowanie dotycza˛ce zatwierdzania
tabel wynagrodzeń autorskich przez wyspecjalizowany organ, uzasadnione było — jak stwierdził SN — stanowisko,
że u.p.a.p.p. dopuszczała ograniczenie konkurencji, o którym mowa w art. 3 u.o.k.k.23. W drugim okresie u.p.a.p.p.
nie zawierała przepisów, z których można by wnosić
o wyła˛czeniu oceny wysokości wynagrodzeń autorskich
stosowanych przez OZZ spod oceny w aspekcie zgodności
z u.o.k.k. W odniesieniu do tego stanu prawnego SN
stwierdził, że skoro ustawodawca (...) nie określił trybu
i zasad ustalania wynagrodzeń przez Komisje˛ Prawa Autorskiego, to do czasu wejścia w życie ustawy przywracaja˛cej
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stan zgodny z Konstytucja˛ do właściwości Prezesa Urze˛du
należa˛ sprawy nadużywania pozycji dominuja˛cej przez
OZZ poprzez narzucanie ucia˛żliwych warunków umów licencyjnych oraz przez pobieranie nadmiernie wygórowanych stawek wynagrodzeń autorskich24, przy czym właściwość Prezesa UOKiK dotyczyła, zgodnie z przywoływanym wyrokiem SN, tylko tabel, które nie zostały prawomocnie zatwierdzone przez KPA.
Powyższe tezy SN straciły obecnie na aktualności. Uznanie przez SN właściwości organu antymonopolowego
w sprawach oceny stosowanych przez OZZ stawek wynagrodzeń autorskich uzasadniane było bowiem brakiem uregulowania w u.p.a.p.p. trybu i zasad ustalania tych wynagrodzeń. Tymczasem już po wydaniu przez SN przywoływanego wyroku regulacja taka została przyje˛ta przywołana˛
już nowelizacja˛ z 8.07.2010 r. W u.p.a.p.p. na nowo określono tryb i zasady ustalania wynagrodzeń autorskich, obejmuja˛ce m.in. kompetencje˛ KPA i sa˛dów do zatwierdzania
tabel wynagrodzeń stosowanych przez OZZ.
Znowelizowana u.p.a.p.p. wprowadza obligatoryjny
tryb zatwierdzania przez KPA tabel określaja˛cych stawki wynagrodzeń autorskich stosowanych przez OZZ
w umowach z użytkownikami. OZZ maja˛ obowia˛zek
poddania sie˛ regulacji poziomu wynagrodzeń autorskich poprzez przedłożenie do KPA wniosku o zatwierdzenie tabeli tych wynagrodzeń (samodzielnej lub wspólnej z innymi organizacjami — art. 11012 ust. 1 i 2 u.p.a.p.p.).
Na OZZ spoczywa obowia˛zek określenia w przedstawianym projekcie tabeli wysokość proponowanych stawek
wynagrodzeń, które naste˛pnie be˛da˛ poddane ocenie KPA.
Respektowanie obowia˛zku przedstawiania tabel do zatwierdzenia ma gwarantować uprawnienie ministra właściwego
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do
cofania zezwolenia na wykonywanie zbiorowego zarza˛du
prawami takiej OZZ, która nie wypełnia tego obowia˛zku
(art. 104 ust. 5 pkt 3 u.p.a.p.p.)25.
Obowia˛zkowy system zatwierdzania tabel wynagrodzeń
nie dotyczy wszystkich pól eksploatacji, na których OZZ
może faktycznie pobierać wynagrodzenia od użytkowników praw, a tylko takich, które sa˛ obje˛te zbiorowym
zarza˛dem26. Zgodnie z art. 11012 ust. 2 u.p.a.p.p. obowia˛zek przedstawienia przez OZZ tabeli wynagrodzeń odnosi
sie˛ do wynagrodzeń pobieranych przez OZZ na polu eksploatacji odtwarzanie oraz w naste˛puja˛cych, przewidzianych w ustawie przypadkach obowia˛zkowego pośrednictwa OZZ:
1) pobierania wynagrodzeń za nadawanie drobnych
utworów muzycznych, słownych i słowno-muzycznych
przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz publiczne
udoste˛pnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do nich doste˛p w miejscu i czasie wybranym (art. 21
ust. 1 i 21);
2) pobieranie wynagrodzeń z tytułu reemisji utworów
w sieciach kablowych (art. 211 ust. 1) i pobierania wynagrodzeń dla współtwórców utworu audiowizualnego (art. 70
ust. 21).
W pozostałych przypadkach OZZ może składać wnioski
o zatwierdzenie przez KPA stosowanych tabel wynagrodzeń, jednak wówczas ma to charakter fakultatywny27.
W uregulowanym w znowelizowanej u.p.a.p.p. systemie
zatwierdzania stosowanych przez OZZ stawek wynagrodzeń
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autorskich podstawowa˛ role˛ przypisano KPA. W nowym
reżimie prawnym składa sie˛ ona z trzydziestu arbitrów
powołanych przez ministra właściwego do spraw kultury
iochrony dziedzictwa narodowego (art. 1101 ust. 1) spośród kandydatów OZZ, stowarzyszeń twórców, artystów
wykonawców i producentów, organizacji zrzeszaja˛cych
podmioty korzystaja˛ce z utworów lub przedmiotów praw
pokrewnych oraz organizacji radiowych i telewizyjnych
(art. 1102 u.p.a.p.p.)28. KPA może przedstawiona˛ jej
przez OZZ tabele˛ zatwierdzić w całości lub w cze˛ści,
albo odmówić jej zatwierdzenia; nie może za to zatwierdzić stawek samodzielnie ustalonych (innych niż we
wniosku OZZ). W przypadku odmowy zatwierdzenia tabeli, zespół orzekaja˛cy KPA obowia˛zany jest w swoim
orzeczeniu przedstawić propozycje zmian w przedłożonej
mu tabeli (art. 11013 ust. 4 u.p.a.p.p.).
Znowelizowana u.p.a.p.p. ogranicza dowolność kształtowania przez KPA zatwierdzanych stawek wynagrodzeń
autorskich. W ustawie uregulowano czynniki, które KPA
powinna uwzgle˛dniać rozstrzygaja˛c w sprawie tabel wynagrodzeń autorskich, tak by ukształtować wysokość stawek
na właściwym poziomie, równoważa˛cym interesy poszczególnych grup uczestników rynku, tj. uprawnionych z tytułu
praw autorskich i praw pokrewnych, działaja˛cych w ich
imieniu OZZ oraz użytkowników praw. Należa˛ do nich:
1) wysokość wpływów osia˛ganych z korzystania z utworów iartystycznych wykonań przedmiotów praw pokrewnych, a także charakter i zakres korzystania z tych utworów
i wykonań artystycznych przedmiotów praw pokrewnych
(tj. kryteria określone w art. 110 u.p.a.p.p.);
2) kwota ogólnego obcia˛żenia podmiotów korzystaja˛cych z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na
rzecz wszystkich organizacji zbiorowego zarza˛dzania z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych na
danym polu eksploatacji;
3) zebrany w sprawie materiał dowodowy;
4) stanowiska uczestników poste˛powania;
5) uzasadniony interes społeczny (art. 11013 ust. 5
u.p.a.p.p.).
Szczególnie istotne znaczenie ma wymóg uwzgle˛dniania
interesu społecznego. Ma to stanowić gwarancje˛ dla użytkowników, iż zatwierdzane tabele be˛da˛ uwzgle˛dniać potencjalna˛ wartość rynkowa˛ stawek wynagrodzeń, a użytkowników uchroni przed takim zawyżaniem wynagrodzeń autorskich, które mogłoby ograniczyć doste˛pność do dóbr
kultury, sztuki i nauki za pomoca˛ radia i telewizji 29. Na
wyja˛tkowa˛ uwage˛ zasługuje też sformułowany w u.p.a.p.p.
wymóg uwzgle˛dniania kwoty ogólnego obcia˛żenia użytkowników praw na rzecz wszystkich OZZ z tytułu
korzystania z praw na danym polu eksploatacji. Jest to
wyraz przyje˛cia przez ustawodawce˛ słusznego założenia, że zatwierdzone na określonym polu korzystania
tabele powinny być ze soba˛ skorelowane30. Pozwala to
uwzgle˛dnić interes użytkowników praw, którzy, aby legalnie korzystać z określonych praw, musza˛ niejednokrotnie
uiszczać opłaty na rzecz wielu OZZ. Zarazem pośrednio
rozszerza to zakres oceny przez skład orzekaja˛cy KPA
przedstawianych jej przez OZZ tabel wynagrodzeń. Dokonuja˛c ich oceny KPA musi bowiem de facto dokonać
,,określenia limitu wszystkich wynagrodzeń z tytułu praw
autorskich i pokrewnych’’ należnych w ramach zbiorowego
30

zarza˛dzania prawami autorskimi na danym polu eksploatacji. Zgodzić sie˛ można z pogla˛dem, że to wykracza (...)
poza ocene˛ zasadności (stosowności, należytej wysokości
wynagrodzeń) przedłożonej do zatwierdzenia [tabeli wynagrodzeń]31, jednak może być zarazem uznane za gwarancje˛
uwzgle˛dnienia interesu publicznego rozumianego jako
ochrona przed ukształtowaniem wynagrodzeń autorskich
na poziomie moga˛cym ograniczyć obywatelom doste˛pność
dóbr kultury, sztuki i nauki.
W znowelizowanych przepisach u.p.a.p.p. zwracaja˛ uwage˛ również te, które odnosza˛ sie˛ do trybu powoływania
KPA. Uregulowanie te maja˛ gwarantować profesjonalizm
KPA, jako zespołu osób zaufania publicznego, maja˛cych
pewna˛ wiedze˛ i doświadczenie32. Ma temu służyć obowia˛zek posiadania przez arbitra odpowiedniej wiedzy i niezbe˛dnego doświadczenia zawodowego z zakresu prawa
autorskiego i praw pokrewnych (art. 1102 ust. 4). Przepisy
u.p.a.p.p. maja˛ też zapewniać, by KPA była ciałem niezależnym, którego członkowie podejmuja˛ decyzje zgodnie
z własnym przekonaniem, w oparciu o obowia˛zuja˛ce przepisy prawa, a nie w imie˛ interesu podmiotu, który zgłosił
kandydature˛. Ma to zapewniać z jednej strony wyrażony
wprost w art. 1102 ust. 7 u.p.a.p.p. ogólny wymóg, by
arbiter KPA w wykonywaniu swej funkcji był niezależny,
a z drugiej strony — sformułowane w ustawie szczegółowe
wymogi maja˛ce te˛ niezależność gwarantować. W tym celu
wprowadzono zakaz pełnienia funkcji arbitra przez osoby
pełnia˛ce funkcje˛ w organie podmiotu uprawnionego do
przedstawiania kandydatur arbitrów (niezależnie od tego,
czy podmiot ten przedstawił kandydature˛ danego arbitra)
oraz przez osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przeste˛pstwo umyślne lub przeste˛pstwo umyślne skarbowe,
lub w stosunku do których orzeczono zakaz zajmowania
określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej
(art. 1102 ust. 5)33.
Gwarancje˛ uwzgle˛dnienia przez KPA interesów wszystkich zainteresowanych podmiotów ma też stanowić
odpowiednie ukształtowanie zakresu podmiotów legitymowanych do uczestnictwa w poste˛powaniu w sprawie
o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń. Uczestnikiem poste˛powania, obok OZZ wnioskuja˛cej o zatwierdzenie tabeli
wynagrodzeń, moga˛ być (jeżeli złoża˛ taki wniosek) organizacje zrzeszaja˛ce podmioty korzystaja˛ce z utworów
lub przedmiotów praw pokrewnych, których działalność
obejmuje pola eksploatacji wynikaja˛ce z tabel wynagrodzeń, a także inne OZZ, które w udzielonym im zezwoleniu maja˛ wskazane pola eksploatacji, których dotycza˛
tabele wynagrodzeń (art. 11012 ust. 6 u.p.a.p.p.).
Orzeczenie KPA zamyka procedure˛ zatwierdzania tabel
wynagrodzeń tylko o ile uczestnicy poste˛powania nie zakwestionuja˛ przyje˛tego rozstrzygnie˛cia. Każdy z nich, jeżeli jest niezadowolony z orzeczenia KPA, może złożyć
wniosek o zatwierdzenie albo odmowe˛ zatwierdzenia tabeli
wynagrodzeń, w całości albo w cze˛ści, przez sa˛d (art. 11014
u.p.a.p.p.). Jeżeli wniosek nie zostanie złożony, orzeczenie
staje sie˛ prawomocne, przy czym w zakresie, w jakim KPA
odmówiła zatwierdzenia tabeli, uprawomocniaja˛ sie˛ przedstawione przez nia˛ propozycje zmian w tabeli. Złożenie
wniosku powoduje natomiast utrate˛ mocy orzeczenia KPA
w całości albo w cze˛ści, co do której wniosek został
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złożony (art. 11014 ust. 5 u.p.a.p.p.). Sa˛d orzeka o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia tabeli wynagrodzeń,
w całości albo w cze˛ści, biora˛c pod uwage˛ te same kryteria,
które zobowia˛zana jest brać pod uwage˛ KPA (art. 11023).
Stawki wynagrodzeń określone w zatwierdzonych tabelach wynagrodzeń maja˛ zastosowanie do umów, których
strona˛ jest OZZ, a postanowienia umowne określaja˛ce
wynagrodzenie mniej korzystne dla twórców i uprawnionych z tytułu praw pokrewnych niż wynikałoby to z zatwierdzonych tabel wynagrodzeń, sa˛ nieważne, a ich miejsce
zajmuja˛ odpowiednie postanowienia tych tabel (art. 11016
u.p.a.p.p.)34.
W podsumowaniu należy stwierdzić, że:
1) w świetle obowia˛zuja˛cych przepisów u.p.a.p.p. na
polach eksploatacji obje˛tych zbiorowym zarza˛dem wprowadzono obowia˛zek poddania sie˛ przez OZZ regulacji
(zatwierdzaniu) poziomu wynagrodzeń autorskich przez
KPA i sa˛d;
2) na polach eksploatacji niewskazanych w ustawie poddanie poziomu wynagrodzeń zatwierdzeniu zależy od woli
OZZ;
3) zatwierdzanie poziomu wynagrodzeń autorskich powierzono niezależnemu organowi o składzie eksperckim,
powoływanemu przez właściwego ministra, tj. KPA, lub
sa˛dowi, w przypadku braku zgody uczestników poste˛powania przed KPA na jej orzeczenie;
4) kryteria, w oparciu o jakie zatwierdzane sa˛ tabele
wynagrodzeń autorskich, zostały sformułowane tak, by
wydawane w interesie publicznym orzeczenia uwzgle˛dniały specyfike˛ obrotu prawami autorskimi i prawami
pokrewnymi, godza˛c sprzeczne interesy dysponentów tych
praw i ich użytkowników; temu samemu służyć ma ekspercki skład KPA i tryb poste˛powania przez KPA (w tym
szerokie określenie uczestników poste˛powania przed KPA).

IV. Kompetencje Prezesa UOKiK
do antymonopolowej oceny stawek wynagrodzeń
autorskich w świetle przyje˛tego trybu i zasad
ustalania ich wynagrodzeń
Zgodnie z art. 3 u.o.k.k. kompetencje orzecznicze organu antymonopolowego do oceny zachowania przedsie˛biorcy w oparciu o przepisy u.o.k.k. zostaja˛ wyła˛czone
w przypadku ograniczeń konkurencji dopuszczonych na
podstawie odre˛bnych przepisów. Odnosza˛c te˛ zasade˛ do
przyje˛tego wu.p.a.p.p., na mocy nowelizacji z 8.07.2010 r.,
trybu i zasad zatwierdzania tabel wynagrodzeń autorskich,
należy uznać, że u.p.a.p.p. przewiduje w odniesieniu do
wysokości stosowanych przez OZZ stawek wynagrodzeń autorskich ograniczenie konkurencji, które — zgodnie z przywoływanym art. 3 u.o.k.k. — ogranicza właściwość Prezesa UOKiK. Jak zarazem zostanie wykazane
poniżej, nie można mówić o całkowitym wyła˛czeniu
kompetencji organu antymonopolowego do oceny stawek wynagrodzeń autorskich. W dalszym cia˛gu powstaje
bowiem obszar, w zakresie którego uregulowania zawarte
w u.p.a.p.p. nie ograniczaja˛ autonomii OZZ do swobodnego kształtowania stosowanych stawek opłat.
Wyła˛czenie zastosowania przepisów u.o.k.k. do oceny
wysokości stawek wynagrodzeń pobieranych przez OZZ
bez wa˛tpienia obejmuje stawki zawarte w tabeli wynaPRZEGLA˛D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO
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grodzeń prawomocnie zatwierdzonej w trybie art. 11013
u.p.a.p.p. (przez KPA) lub art. 11023 u.p.a.p.p. (przez sa˛d).
Wynika to z dotychczasowego orzecznictwa, zgodnie
z którym właściwość organu ochrony konkurencji jest
wyła˛czona, gdy wskutek interwencji państwa reprezentowanego przez regulatora rynkowego przedsie˛biorstwa działaja˛ce na określonym rynku nie maja˛ żadnej innej możliwości zachowania sie˛, poza sposobem narzuconym im przez
regulatora35. Na tej podstawie uznawano dota˛d np., że
przedmiotem antymonopolowej kontroli Prezesa UOKiK
nie może być wysokość cen i stawek opłat w taryfie
ustalonej przez przedsie˛biorstwo energetyczne, zatwierdzonej decyzja˛ Prezesa Urze˛du Regulacji Energetyki36. Ten
sposób rozumowania może być odniesiony odpowiednio do
stawek wynikaja˛cych z prawomocnie zatwierdzonych tabel
wynagrodzeń autorskich. OZZ sa˛ obowia˛zane stosować sie˛
do zatwierdzaja˛cego tabele wynagrodzeń OZZ orzeczenia
KPA (lub sa˛du, który zatwierdza tabele˛ wynagrodzeń na
wniosek niezadowolonego uczestnika poste˛powania przed
KPA). Stawki określone w zatwierdzonych tabelach wynagrodzeń OZZ maja˛ stosować w umowach z użytkownikami
(art. 11016 ust. 1 u.p.a.p.p.). Oznacza to wprowadzenie
ustawowego ograniczenia konkurencji.
Z punktu widzenia możliwości posiłkowania sie˛ w rozpatrywanej sprawie orzecznictwem dotycza˛cym relacji
mie˛dzy organem antymonopolowym a organami regulacyjnymi nie ma znaczenia trudny do określenia charakter
prawny KPA, która nie jest regulatorem rynkowym w ścisłym znaczeniu. KPA pełni bowiem de facto taka˛ role˛
w zakresie stosowanych przez OZZ stawek wynagrodzeń
autorskich. Z racji przyznanych KPA kompetencji można
ja˛ określić mianem organu quasi-regulacyjnego. Jeśli
uznać, za literatura˛ przedmiotu, że cechami wyróżniaja˛cymi organy regulacyjne sa˛ w szczególności przyznanie
kompetencji pozwalaja˛cych im stać sie˛ niezależnym37 arbitrem pomie˛dzy różnymi uczestnikami rynku38, a do typowych środków prawnych regulacji należy m.in. zatwierdzanie taryf przedsie˛biorców poddanych regulacji39, to
KPA — w zakresie zatwierdzania tabel wynagrodzeń autorskich OZZ — spełnia wskazane kryteria40. Obowia˛zuja˛ce
przepisy nadały KPA typowo regulacyjna˛ kompetencje˛
zatwierdzania stawek wynagrodzeń autorskich, stwarzaja˛c
zarazem gwarancje˛ niezależności i profesjonalizmu KPA
poprzez odpowiedni dobór członków i składów orzekaja˛cych. KPA wyste˛puje w roli arbitra pomie˛dzy różnymi
uczestnikami rynku, orzekaja˛c w oparciu o ustawowo
określone kryteria pozwalaja˛ce równoważyć interes uprawnionych i OZZ oraz użytkowników praw. Dla powyższej
oceny nie ma znaczenia, że KPA nie jest typowym organem administracji publicznej. W orzecznictwie sprzed
nowelizacji u.p.a.p.p. uznawano, że KPA ma charakter
organu władzy działaja˛cego jak organ administracji publicznej41, jednak wówczas istotnym uzasadnieniem tego stanowiska mogło być uregulowanie poste˛powania przed
KPA o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń na podstawie
przepisów k.p.a., a procedury odwoławczej od orzeczeń
KPA według zwykłego trybu administracyjnego42. Tryb ten
nie został zachowany43. Uznać jednak należy, że to nie
tryb, według którego KPA rozstrzyga sprawy, powinien
mieć decyduja˛ce znaczenie dla określenia jej statusu, a to,
że KPA nadal ma kompetencje˛ do wydawania w sprawach
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tabel wynagrodzeń rozstrzygnie˛ć prawnie wia˛ża˛cych (a wie˛c
stanowia˛cych przejaw wykonywania władzy publicznej),
które, w przypadku uprawomocnienia, ich adresaci sa˛
zobligowani wykonać. Za literatura˛ przedmiotu należy
wie˛c przyja˛ć, że w sprawach tabel wynagrodzeń autorskich KPA działa jako organ władzy publicznej44, czy
też ,,specyficzny organ administracji państwowej’’45,
wydaja˛cy orzeczenia o quasi-normatywnym charakterze46. KPA przypomina swym ustrojem rodzaj sa˛du
arbitrażowego47, nie jest jednak niewa˛tpliwie ,,sa˛dem’’,
nie mieszcza˛c sie˛ w konstytucyjnym katalogu organów
sprawuja˛cych wymiar sprawiedliwości48.
Zauważyć należy dodatkowo, w uzasadnieniu przedstawionego wyżej stanowiska, że zatwierdzaja˛c przedstawiane
przez OZZ stawki wynagrodzeń autorskich, KPA działa
w interesie publicznym, w celu uniemożliwienia OZZ
wykorzystywania pozycji rynkowej do eksploatacji użytkowników zarza˛dzanych przez nich praw. W tym sensie
KPA realizuje cel zbieżny z celem realizowanym przez
Prezesa UOKiK w poste˛powaniach antymonopolowych.
Z tego wzgle˛du niepoża˛dane byłoby dopuszczenie równoległego orzekania o tych samych stawkach wynagrodzeń
przez organ antymonopolowy i przez KPA. Oznaczałoby to
bowiem rozstrzyganie o tym samym przez dwa różne
organy49. Wobec zatem wprowadzenia obowia˛zkowego dla
OZZ trybu zatwierdzania tabel wynagrodzeń przez organ
quasi-regulacyjny lub sa˛d uznać należy, że u.p.a.p.p. zawiera w tym zakresie w odniesieniu do wysokości stosowanych przez OZZ stawek wynagrodzeń autorskich ograniczenie konkurencji.
W świetle znowelizowanych przepisów u.p.a.p.p. należałoby również uznać, że wyła˛czone sa˛ spod oceny — na
podstawie u.o.k.k. — stawki w tabelach wynagrodzeń
autorskich na polach obje˛tych sformułowanym w art. 11012
ust. 2 u.p.a.p.p. obowia˛zkiem przedkładania KPA do
zatwierdzenia tabel wynagrodzeń — nawet jeżeli stawki
te nie zostały jeszcze prawomocnie zatwierdzone.
Należy uznać, że w odniesieniu do pól eksploatacji
obje˛tych zakresem art. 11012 ust. 2 u.p.a.p.p. zaistniały
przesłanki wyła˛czenia możliwości stwierdzenia praktyk
ograniczaja˛cych konkurencje˛50 z uwagi na ograniczenie
funkcjonowania mechanizmu rynkowego, nie pozostawiaja˛ce
OZZ autonomii woli w zakresie kształtowania swoich
zachowań rynkowych (sprawiaja˛ce, że nie dysponuja˛ one
marginesem swobody działania). Tak rozumiane ograniczenie
autonomii OZZ wynika już z samego ustanowienia obligatoryjnego mechanizmu zatwierdzania wysokości stawek
wynagrodzeń autorskich przez organ władzy publicznej
(KPA lub sa˛d). W ten bowiem sposób OZZ zostały poddane
obowia˛zkowi (pod groźba˛ sankcji w postaci cofnie˛cia
zezwolenia na wykonywanie zbiorowego zarza˛du prawami51)
przedłożenia KPA wniosków o zatwierdzenie poziomu stawek
inkasowanych wynagrodzeń (wymienionych w art. 11012
ust. 2 u.p.a.p.p.) i nie moga˛ ustalać tych stawek dowolnie.
Już przy projektowaniu stawek przedkładanych do
zatwierdzenia musza˛ uwzgle˛dniać szczególne kryteria,
wynikaja˛ce z u.p.a.p.p. Uznać zatem należy, że zaistniały
wskazane w literaturze warunki zastosowania art. 3 u.o.k.k.52,
skoro u.p.a.p.p. nakazuje OZZ, pod groźba˛ sankcji, konkretny
sposób zachowania, który w innej sytuacji mógłby zostać
uznany za zakazana˛ praktyke˛.
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Co wie˛cej, zauważyć należy, że kryteria, które OZZ
musza˛ uwzgle˛dnić w projektowanych stawkach wynagrodzeń autorskich nie odpowiadaja˛ kryteriom, na podstawie
których organ antymonopolowy dokonuje antymonopolowej oceny wysokości cen przedsie˛biorców w aspekcie
zakazu nadużywania pozycji dominuja˛cej (kryteria te sa˛
nieporównywalne). W prawie antymonopolowym wysokość cen może być oceniana w aspekcie ich nadmiernego
wygórowania, rozumianego jako obiektywnie zbyt duża
wysokość ceny towaru w danych warunkach rynkowych
i ocenianego przy uwzgle˛dnieniu ła˛cznie metody kosztowej
(pozwalaja˛cej zestawić stosowana˛ cene˛ z kosztami wytworzenia towaru) i metody porównawczej (pozwalaja˛cej
weryfikować, czy w kalkulacji ceny uwzgle˛dniono rozsa˛dne koszty)53. W przepisach u.p.a.p.p. określone zostały
kryteria zatwierdzania stawek wynagrodzeń autorskich
uwzgle˛dniaja˛ce wysokość wpływów osia˛ganych z korzystania z utworów i artystycznych wykonań przedmiotów
praw pokrewnych, a także charakter i zakres korzystania
z tych utworów i wykonań artystycznych przedmiotów
praw pokrewnych, a przede wszystkim — kwote˛ ogólnego
obcia˛żenia podmiotów korzystaja˛cych z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na rzecz wszystkich OZZ z tytułu
korzystania z praw na danym polu eksploatacji. Tym
samym w odróżnieniu od regulacji antymonopolowej,
gdzie w sprawach praktyk cenowych uwzgle˛dniane sa˛
tylko czynniki ściśle zwia˛zane z danym produktem,
w u.p.a.p.p. uwzgle˛dniane sa˛ również koszty ponoszone
przez użytkownika na rzecz innych podmiotów z tytułu
innych usług54. Oznacza to, że dokonywana na podstawie
u.p.a.p.p. ocena wysokości stawek wynagrodzeń autorskich
jest pełniejsza, uwzgle˛dniaja˛ca w szerszym zakresie kontekst rynkowy i wzgle˛dy społeczne, co wyraża sie˛ w dbałości o zapobieżenie nadmiernemu obcia˛żeniu użytkowników
ła˛cznymi opłatami na rzecz wszystkich uprawnionych OZZ.
Na tym tle nie sposób nie przywołać pogla˛du pojawiaja˛cego sie˛ w odniesieniu do rynków infrastrukturalnych, iż
organy regulacyjne z natury rzeczy sa˛ lepiej niż organy
antymonopolowe merytorycznie przygotowane do nadzorowania działalności przedsie˛biorstw regulowanych, gdyż
maja˛ lepsza wiedze˛ na temat szczególnych problemów
w danym sektorze i jego specyfiki, a stosowanie przepisów
regulacyjnych pozwala im na uwzgle˛dnianie również celów pozaefektywnościowych (np. społecznych)55. Teza ta
znajduje w znacznym stopniu potwierdzenie w przypadku
relacji mie˛dzy organem antymonopolowym a KPA. Zarówno przewidziany w u.p.a.p.p. sposób doboru członków
KPA, daja˛cy gwarancje˛ profesjonalizmu oraz (przy pewnych wyrażonych wyżej zastrzeżeniach) obiektywizmu, jak
i kryteria oceny przez KPA stawek wynagrodzeń autorskich, daja˛ce gwarancje˛ uwzgle˛dnienia interesu publicznego i specyfiki sektora obrotu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, skłaniaja˛ do stwierdzenia, że quasiregulacyjny organ jakim na rynku zbiorowego zarza˛du
prawami jest KPA, ma wie˛ksza˛ niż organ antymonopolowy możliwość rozstrzygania o tym, jaka wysokość
stawek wynagrodzeń autorskich byłaby właściwa, a jaka nie może zostać zaakceptowana jako nadmiernie
wygórowana. Wskazać w tym kontekście należy, że także
w doktrynie z zakresu prawa autorskiego zauważono, że
dokonywanie z ramienia władzy publicznej oceny stawek
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wynagrodzeń autorskich stosowanych przez OZZ wymaga
szczególnej wiedzy fachowej, a powołanie KPA jako
wyspecjalizowanego organu fachowego oznacza uznanie przez
ustawodawce˛, że kwestia zatwierdzania tabel wynagrodzeń
wymaga tak specjalistycznego przygotowania, że zadaniu temu
może podołać tylko specjalnie w tym celu powołane ciało
specjalistów56. Również to przemawiałoby za uznaniem
ograniczenia kompetencji Prezesa UOKiK w tym zakresie.
Dodatkowym argumentem za wyła˛czeniem w obowia˛zuja˛cym reżimie prawnym oceny przez organ antymonopolowy oceny, nawet jeszcze niezatwierdzonych
prawomocnie stawek wynagrodzeń autorskich OZZ,
jest ryzyko odmiennych rezultatów oceny wysokości
tych stawek przez Prezesa UOKiK i przez KPA57.
Ryzyko rozbieżnych rozstrzygnie˛ć w tej kwestii zwie˛ksza
wskazana wcześniej odmienność kryteriów oceny wysokości cen na podstawie regulacji antymonopolowej oraz
prawnoautorskiej. To stawiałoby pod znakiem zapytania
sens prawnoautorskiej regulacji stawek wynagrodzeń autorskich58 i rodziłoby wa˛tpliwości co do zgodności z zasadami
państwa prawa59.
Teze˛, iż już samo stworzenie w u.p.a.p.p. wyczerpuja˛cej
egulacji zatwierdzania stawek wynagrodzeń autorskich
wprowadza ustawowe ograniczenia konkurencji wyła˛czaja˛ce właściwość organu antymonopolowego do oceny na
podstawie u.o.k.k. stawek wynagrodzeń na polach eksploatacji wskazanych w art. 11012 ust. 2 u.p.a.p.p, wydaje
sie˛ wspierać uzasadnienie przywoływanego już wyroku SN
w sprawie III SK 19/08. SN stwierdził w nim, iż do czasu
wejścia w życie ustawy przywracaja˛cej stan zgodny z Konstytucja˛, do właściwości Prezesa Urze˛du należa˛ sprawy
nadużywania pozycji dominuja˛cej przez ZAiKS poprzez
narzucanie ucia˛żliwych warunków umów licencyjnych oraz
przez pobieranie nadmiernie wygórowanych stawek wynagrodzeń autorskich. Z samego tego stwierdzenia nie wynika wprawdzie bezpośrednio, że przywrócenie w u.p.a.p.p.
trybu ustalania stawek wynagrodzeń autorskich spowoduje
wyła˛czenie kompetencji organu antymonopolowego do
orzekania w sprawach tych stawek na podstawie u.o.k.k.
Wycia˛ganie takiego wniosku z wyroku SN staje sie˛ jednak
uzasadnione, jeśli wzia˛ć pod uwage˛ wyraźnie podkreślony
przez SN przejściowy charakter kompetencji Prezesa
UOKiK do oceny stawek wynagrodzeń autorskich, niejako
tylko w zaste˛pstwie KPA, która w dacie wydania orzeczenia SN nie pełniła swojej funkcji regulacyjnej wobec
nieustanowienia jeszcze przepisów zaste˛puja˛cych uchylony
przez TK art. 108 ust. 3 u.p.a.p.p. (wynika to ze stwierdzenia, że Prezes UOKiK jest właściwy w omawianych
sprawach tylko do czasu wejścia w życie ustawy przywracaja˛cej stan zgodny z Konstytucja˛ RP w zakresie trybu
i zasad ustalania wynagrodzeń przez Komisje˛ Prawa Autorskiego)60. Za trafnościa˛ takiego stanowiska może również
świadczyć analiza innych fragmentów uzasadnienia wskazanego wyroku SN. Należy zauważyć, że w odniesieniu do
stanu prawnego sprzed wyroku TK z 24.01.2006 r. (SK
40/04) SN jednoznacznie stwierdził, że ówczesny, wynikaja˛cy z art. 108 ust. 3 u.p.a.p.p., system zatwierdzania tabel
wynagrodzeń autorskich, stanowił dopuszczalne ograniczenie konkurencji, o którym mowa w art. 3 u.o.k.k. Tak wie˛c
skoro obecnie już weszła w życie ustawa przywracaja˛ca
stan zgodny z Konstytucja˛ RP w zakresie trybu i zasad
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ustalania wynagrodzeń przez Komisje˛ Prawa Autorskiego,
to art. 11011 i nast. u.p.a.p.p. stanowia˛ dopuszczalne ograniczenie konkurencji, o którym mowa w art. 3 u.o.k.k.,
wyła˛czaja˛ce kompetencje˛ organu antymonopolowego do
orzekania w sprawach narzucania przez OZZ ucia˛żliwych
warunków umów licencyjnych i pobieranie nadmiernie
wygórowanych stawek wynagrodzeń autorskich.
Wskazać należy, że tożsama˛ interpretacje˛ wyroku SN
przyje˛li również dotychczasowi komentatorzy tego wyroku. E. Traple stwierdziła, że sprawy nadużywania pozycji
dominuja˛cej przez organizacje zbiorowego zarza˛dzania
przez narzucanie ucia˛żliwych warunków umów licencyjnych i pobieranie nadmiernie wygórowanych stawek należa˛
do właściwości Prezesa Urze˛du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów tylko [podkr. GM] do czasu wejścia w życie
ustawy przywracaja˛cej stan zgodny z Konstytucja˛ RP w zakresie trybu i zasad ustalania wynagrodzeń przez Komisje˛
Prawa Autorskiego61. Z kolei jedna z tez przywoływanego
wyroku SN sformułowana w bazie orzecznictwa LEX
brzmi: Prezes Urze˛du Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie jest organem właściwym do oceny wysokości
stawek wynagrodzeń autorskich pobieranych przez organizacje zbiorowego zarza˛dzania za udzielenie licencji na
korzystanie z zarza˛dzanych utworów muzycznych62.
Argumentem moga˛cym przemawiać za przedstawiona˛
interpretacja˛ wyroku SN wydaje sie˛ również uzasadnienie
wyroku TK w sprawie SK 40/04, w świetle którego wprowadzenie przez ustawodawce˛ publicznoprawnego trybu
ustalania zasad wynagrodzeń za korzystanie z utworów
i przedmiotów praw pokrewnych, jest wyrazem ochrony
interesu publicznego63. Skoro zatem wprowadzono obecnie
w u.p.a.p.p. zgodny z Konstytucja˛ RP tryb ustalania wynagrodzeń autorskich, chronia˛cy w wystarczaja˛cy sposób
interes publiczny, to ochrona przed stosowaniem przez
OZZ nadmiernie wygórowanych stawek wynagrodzeń autorskich nie musi już być realizowana przez Prezesa
UOKiK, by interes publiczny był właściwie chroniony.
Wskazać też trzeba, że ewentualne uznanie istnienia
— do momentu prawomocnego zatwierdzenia stawek
wynagrodzeń w trybie u.p.a.p.p. — równoległych kompetencji organu antymonopolowego i KPA prowadzić
mogłoby do sytuacji niepoża˛danej, w której kompetencje organu antymonopolowego de facto zależałyby od
sprawności działania tego organu oraz organów władzy
zatwierdzaja˛cych stawki wynagrodzeń. Wskazać należy
również praktyczna˛ trudność, jaka˛ w sprawach kontroli
stawek wynagrodzeń autorskich mogłyby wówczas wynikać z uzależnienia właściwości Prezesa UOKiK od ostateczności rozstrzygnie˛cia KPA. W takim przypadku wszcze˛cie przez organ antymonopolowy poste˛powania w sprawie
zgodności z u.o.k.k. stawek wynagrodzeń, których zatwierdzenie jest równolegle rozpatrywane przez KPA, prowokowałoby swoisty wyścig z czasem, w którym o zakresie
właściwości Prezesa UOKiK decydowałby czas, w jakim
orzeczenie KPA staje sie˛ ostateczne64.
Ocena właściwości organu antymonopolowego w sprawach wysokości stawek wynagrodzeń stosowanych przez
OZZ, bez wa˛tpienia nie może pomijać wcześniejszego
orzecznictwa sa˛dowego dotycza˛cego stosowania prawa
ochrony konkurencji, wobec przedsie˛biorców obje˛tych regulacja˛ sektorowa˛. Z punktu widzenia tez stawianych
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PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

w tym artykule orzeczeniem najistotniejszym wydaje sie˛
przywoływany już wielokrotnie, dotycza˛cy rynku telekomunikacyjnego, wyrok SN w sprawie III SK 15/0665.
Z jego uzasadnienia wynika, że zastosowanie u.o.k.k. nie
jest wyła˛czone, gdy wprawdzie istnieja˛ podstawy prawne
do interwencji innego organu (regulacyjnego) w określone
zachowanie przedsie˛biorcy66, jednak interwencja ta nie
została faktycznie podje˛ta przez organ regulacyjny67. Odniesienie tego stanowiska wprost do sprawy relacji mie˛dzy
u.o.k.k. a regulacja˛ zatwierdzania stawek wynagrodzeń
autorskich zawarta˛ w u.p.a.p.p. mogłoby oznaczać, że
Prezes UOKiK utrzymuje kompetencje˛ do oceny stawek
wynagrodzeń OZZ do czasu ich prawomocnego zatwierdzenia przez KPA (lub sa˛d)68. Przy głe˛bszej analizie taka
interpretacja wydaje sie˛ jednak nieprawidłowa, a stanowisko
wynikaja˛ce z wyroku SN w sprawie III SK 15/06 — nienadaje sie˛ do zastosowania, z uwagi na odmienny stan
prawny na gruncie obowia˛zuja˛cych przepisów u.p.a.p.p.
Wydaje sie˛, że orzekaja˛c w ww. sprawie SN da˛żył
przede wszystkim do wyeliminowania ryzyka, że mimo
stworzenia organowi regulacyjnemu możliwości interwencji służa˛cej tworzeniu konkurencji na rynku, dochodzić
be˛dzie do ,,paraliżu decyzyjnego i niepodejmowania działań regulacyjnych’’69. O ile jednak zgodzić sie˛ należy, że
w sytuacji prawdopodobieństwa paraliżu decyzyjnego organów władzy należało zapewnić możliwość interwencji
Prezesowi UOKiK, to w przypadku oceny wysokości stawek wynagrodzeń autorskich takiego uzasadnienia zasadniczo nie ma, przynajmniej w odniesieniu do stawek wynagrodzeń stosowanych na polach wymienionych w art. 11012
ust. 2 u.p.a.p.p., w stosunku do których OZZ maja˛ obowia˛zek przedstawiania wniosków o zatwierdzenie przez
KPA.
Mechanizm ustanowiony w u.p.a.p.p. powoduje bowiem, że dokonanie przez KPA, jako organ quasi-regulacyjny, oceny wysokości stawek wynagrodzeń autorskich jest nieuniknione. Przepisy u.p.a.p.p. eliminuja˛
zatem prawdopodobieństwo bierności organu umocowanego ustawowo do zatwierdzania tych stawek.
Zastrzeżenia wymaga, że ustanowiony w u.p.a.p.p. mechanizm zatwierdzania stosowanych przez OZZ stawek
wynagrodzeń autorskich nie jest obligatoryjny wzgle˛dem
wszystkich pól eksploatacji, na jakich OZZ sprawuja˛ zarza˛d, a jedynie na polach obje˛tych zakresem art. 11012
ust. 2 u.p.a.p.p. W tym kontekście sformułowane wcześniej
tezy dotycza˛ce kompetencji Prezesa UOKiK traca˛ na aktualności w przypadku pól eksploatacji, na których nie
nałożono na OZZ obowia˛zku przedstawienia tabel wynagrodzeń do zatwierdzenia przez KPA (tj. pól eksploatacji
niewymienionych w art. 11012 ust. 2 u.p.a.p.p.), a jedynie
stworzono im taka˛ możliwość.
W tym zakresie wyła˛czenie zastosowania przepisów
u.o.k.k. do antymonopolowej oceny wysokości stawek wynagrodzeń pobieranych przez OZZ bez wa˛tpienia obejmować powinno tylko stawki wynagrodzeń zawarte w tabelach wynagrodzeń prawomocnie zatwierdzonej w trybie
art. 11013 u.p.a.p.p. (przez KPA) lub art. 11023 u.p.a.p.p.
(przez sa˛d). Natomiast wobec tabel wynagrodzeń, w sto*

Wyrażone w artykule pogla˛dy autora niekoniecznie odzwierciedlaja˛
stanowisko Urze˛du Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

34

sunku do których OZZ dobrowolnie nie zainicjuja˛ procedury zatwierdzenia, uznać należy możliwość interwencji
Prezesa UOKiK. W przypadku bowiem, jeżeli OZZ nie
poddaje swoich stawek wynagrodzeń procedurze zatwierdzania, nie można mówić o dopuszczalnym ograniczeniu
konkurencji w rozumieniu art. 3 u.o.k.k. Ewentualne całkowite wyła˛czenie, w takich przypadkach kompetencji
organu antymonopolowego, mogłoby de facto prowadzić
do tego, że brak byłoby organu władnego dokonać oceny
tabel wynagrodzeń stosowanych przez OZZ. Mimo bowiem, że KPA dysponuje uprawnieniem do zatwierdzania
tabel wynagrodzeń na polach niewymienionych
w art. 11012 ust. 2 u.p.a.p.p., to sama inicjatywa co do
zainicjowania procedury (przedstawienie KPA tabel do
zatwierdzenia) pozostaje po stronie OZZ.
Na koniec przedstawionych rozważań zastrzec należy, że
uznanie wyła˛czenia właściwości organu antymonopolowego do kontroli wysokości stawek wynagrodzeń autorskich, w żadnym stopniu nie oznacza wykluczenia możliwości oddziaływania przez organ antymonopolowy na
inne zachowania OZZ. W sferze zbiorowego zarza˛du
prawami swoje funkcje powinny paralelnie realizować
KPA oraz Prezes UOKiK70. Kompetencje organu antymonopolowego należy uznać za wyła˛czone jedynie w omawianych tu przypadkach, w których ustawodawca określił
wyczerpuja˛cy tryb i zasady ustalania wynagrodzeń przez
KPA oraz sa˛d powszechny.

V. Podsumowanie
Przeprowadzona analiza wykazała, że znowelizowane
ustawa˛ z 8.07.2010 r. przepisy u.p.a.p.p. dotycza˛ce trybu
i zasad zatwierdzania tabel wynagrodzeń autorskich ograniczyły możliwość oceny wysokości tych stawek za pomoca˛ instrumentów prawa konkurencji. Wyła˛czone sa˛ spod
oceny na podstawie u.o.k.k. sa˛ stawki w tabelach wynagrodzeń autorskich na polach obje˛tych sformułowanym
w art. 11012 ust. 2 u.p.a.p.p. obowia˛zkiem przedkładania
KPA do zatwierdzenia tabel wynagrodzeń — nawet jeżeli
stawki te nie zostały jeszcze prawomocnie zatwierdzone.
W dalszym cia˛gu powstaje obszar, w zakresie którego
uregulowania zawarte w u.p.a.p.p. nie ograniczaja˛ autonomii OZZ do swobodnego kształtowania stosowanych
stawek opłat. Dotyczy to takich pól eksploatacji, które
nie sa˛ obje˛te ustanowionym w u.p.a.p.p. mechanizmem
obligatoryjnego przedstawiania do zatwierdzanie tabel
wynagrodzeń autorskich przez KPA.
Zastrzec należy również, że uznanie wyła˛czenia właściwości organu antymonopolowego do kontroli wysokości
stawek wynagrodzeń autorskich w żadnym stopniu nie
oznacza wykluczenia możliwości oddziaływania przez organ antymonopolowy na inne zachowania OZZ. W sferze
zbiorowego zarza˛du prawami swoje funkcje powinny paralelnie realizować KPA oraz Prezes UOKiK. Kompetencje
organu antymonopolowego należy uznać za wyła˛czone
jedynie w omawianych tu przypadkach, w których ustawodawca określił wyczerpuja˛cy tryb i zasady ustalania wynagrodzeń przez KPA oraz sa˛d powszechny.
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wniosków do KPA w terminie 6 miesie˛cy od momentu powołania KPA.
26
E. Traple, Komentarz do art. 11012, (w:) J. Barta, R. Markiewicz (red.),
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, LEX 2011.
27
R. Flejszar, M. Malczyk-Herdzina, Poste˛powanie cywilne w sprawach
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z utworów lub przedmiotów prawa pokrewnych, ZNUJ PPWI 2011, z. 111,
s. 25; R. Flejszar, M. Malczyk-Herdzina, Komentarz do art. 11012, teza 2,
(w:) R. Flejszar, M. Malczyk-Herdzina, M. Wyrwiński, Prawo autorskie
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ewentualne poste˛powanie przed sa˛dem musi być poprzedzone poste˛powaniem przed KPA. Zob. R. Flejszar, M. Malczyk-Herdzina, Poste˛powanie
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wynagrodzeń autorskich.

35
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energii.
55
M. Szydło, Prawo konkurencji a regulacja sektorowa, Warszawa
2010, s. 270–271.
56
E. Traple, (w:) J. Barta, R. Markiewicz (red.), Komentarz do ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 1995, s. 465.
57
Np. uznania przez Prezesa UOKiK za naruszaja˛ce u.o.k.k. stawek
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Summary

The antitrust assessment of the amount of royalties rates for using the copyrighted works
or objects or related rights in the light of the amended copyright law
The article discusses the legal grounds for making an assessment of the amount of royalties rates applied by copyright management
organisations with a dominant position under the provisions of the Act on Competition and Consumer Protection prohibiting imposing unfair
prices by dominant undertakings. According to the Author of the article the activities of the collecting societies are limited by the competition
law. Nevertheless in the present state of law there is no basis to asses under antitrust law the amount of the royalties in the fields where they
are subject of obligatory presentation of approval to the Copyright Commission — even if the amount of the royalties is not yet finally
approved. Where the approval of the Copyright Commission is not compulsory — President of the Office of Competition and Consumer
Protection retains its power to assess the amount of collecting societies? royalties rates under the provisions prohibiting dominant
undertakings imposing unfair prices.
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