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Dr Grzegorz Kozieł
Początek dyskusji naukowej dotyczącej aktywności Skarbu
Państwa w działalności gospodarczej w Polsce w XXI wieku.
Relacja z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Skarb Państwa
a działalność gospodarcza”, która odbyła się w dniu 24
października 2013 r. w Lublinie.

1.

Wyborcza.

Katedra Prawa Gospodarczego i

konferencji udzieliły:

Handlowego

na

Wydziale

Prawa

Wsparcia finansowego

dla

Wolters Kluwer

Polska S.A., Polska Wytwórnia Papierów

i

Administracji Uniwersytetu Marii Curie-

Wartościowych

Skłodowskiej w Lublinie oraz Fundacja

Radców

Absolwentów

Lublinie

Notarialna w Lublinie, Izba Adwokacka w

zorganizowały w dniu 24 października

Lublinie, Czasopismo Rejent, a także

2013

Prezydent Miasta Lublin.

r.

UMCS

w

Lubelskim

Naukowym

ogólnopolską

w

Towarzystwie

S.A.,

Prawnych

Izba

Lublinie,

Izba

w

Uczestnikami

konferencję

Okręgowa

konferencji

byli

naukową p.t. „Skarb Państwa a działalność

przedstawiciele Rządu RP, Prokuratorii

gospodarcza”.

Generalnej,

Konferencję

patronatem

samorządu

lubelskiego,

pracownicy naukowi katedr oraz zakładów

Skarbu

prawa gospodarczego i handlowego, a

Karpiński,

także studenci i doktoranci z większości

Prezydent Miasta Lublin dr K. Żuk, J.M.

ośrodków akademickich w Polsce, w tym

Rektor UMCS prof. S. Michałowski,

w

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

Białymstoku, Uniwersytetu Gdańskiego,

UMCS prof. A. Przyborowska-Klimczak,

Uniwersytetu

Polska

Głównej

honorowym
Państwa

objęli:

Minister

Włodzimierz

Wytwórnia

Papierów

szczególności

Uniwersytetu

nad konferencją sprawowały: Miesięcznik

Wyszyńskiego

Rejent, Gazeta Prawna, a także Gazeta

Uniwersytetu

Uniwersytetu

Warszawskiego,

Handlowej

Wartościowych S.A. Patronat medialny
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z

w

Kardynała
w

w

Szkoły

Warszawie,
Stefana
Warszawie,

Jagiellońskiego,

Uniwersytetu

Łódzkiego,

Uniwersytetu

prof. A. Kidyba, zapowiedział, iż dyskusja

Opolskiego,

Uniwersytetu

Warmińsko-

rozpoczęta na niniejszej konferencji będzie

Mazurskiego,
Kopernika

Uniwersytetu

w

kontynuowana podczas jej drugiej części.

Uniwersytetu

Następnie prof. A. Kidyba poprosił

Śląskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego,

o zabranie głosu przez gości honorowych

Uniwersytetu

konferencji,

Krakowie,

Toruniu,

Mikołaja

Ekonomicznego
Katolickiego

w

t.j.

Sekretarza

Stanu

w

Uniwersytetu

Ministerstwie Skarbu Państwa prof. Z.

Lubelskiego, Uniwersytetu Marii Curie-

Gawlika, Prezydenta Miasta Lublin dr K.

Skłodowskiej, przedstawiciele praktyki, w

Żuka, Prorektora UMCS ds. Ogólnych

tym m.in. członkowie Okręgowej Izby

prof. R. Mojaka, Dziekana Wydziału

Radców Prawnych w

Izby

Prawa i Administracji UMCS prof. A.

Adwokackiej w Lublinie i Izby Notarialnej

Przyborowską Klimczak, a także Prezesa

w Lublinie, przedstawiciele spółek z

Zarządu

udziałem Skarbu Państwa, jak również

Wartościowych S.A. K. Żarnotala. W

szeroko rozumianego biznesu.

swoich wystąpieniach wszyscy goście

Lublinie,

Konferencję otworzył Kierownik
Katedry

Prawa

Handlowego

na

Gospodarczego
Wydziale

Prawa

Polskiej

Wytwórni

honorowi pogratulowali prof. A. Kidybie

i

pomysłu

i

dotyczącej funkcji państwa w gospodarce,

zorganizowania

konferencji

Administracji UMCS prof. A. Kidyba,

a

który przywitał uczestników, podziękował

konieczności

za

podczas kolejnych konferencji.

duże

zainteresowanie

konferencji,

które

Papierów

tematyką

zaowocowało

także

wyrazili

W

przekonanie

kontynuacji

tej

obszernym

o

dyskusji

wystąpieniu

otrzymaniem wielu zgłoszeń, a następnie

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu

przypomniał

Państwa

cele

organizowanej

prof.

Z.

Gawlik,

przekazał

konferencji. Prof. A. Kidyba wyraził

gratulacje od Ministra Skarbu Państwa W.

nadzieję, iż konferencja będzie podstawą

Karpińskiego i zaznaczył, iż Minister

do

Skarbu Państwa przykłada dużą wagę do

przemyśleń

dotyczących

rozumianej

aktywności

dziedzinie

działalności

szeroko

państwa

w

roli uczelni w relacjach z praktyką, a także

gospodarczej,

komercjalizacji

osiągnięć

naukowych.

zarówno w płaszczyźnie naukowej, jak i

Sekretarz Stanu prof. Z. Gawlik zwrócił

praktycznej, w wyniku których dojdzie do

ponadto uwagę na niezwykłą aktualność

określonych

zmian

zagadnienia

uczestnictwa

postrzegania tej działalności. Jednocześnie

gospodarce

w

konstruktywnych
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państwa

kontekście

w

zagrożeń

wynikających z kryzysu finansowego.

nakładających się w stosunku do niego na

Odnosząc się do zakresu tej aktywności

powszechnie

państwa stwierdził, że udział państwa w

przepisy

gospodarce jest duży. Minister Skarbu

Sekretarz Stanu prof. Z. Gawlik wysunął

Państwa

postulat

wykonuje

aktualnie

prawa

obowiązujące,

prawa.

ogólne

W związku

wypracowania

z

tym

nowego,

udziałowe w 652 spółkach o różnej

optymalnego modelu uczestnictwa państwa

wielkości. Jest to proces bardzo złożony

w gospodarce, a jednocześnie zwrócił

m.in. ze względu na dużą ilość aktów

uwagę, iż może to być bardzo trudne.

prawnych, w tym przepisów szczególnych,

Następnie wskazał na zagadnienia które

które do tego się odnoszą. Sekretarz Stanu

trzeba rozstrzygnąć, aby wypracować ten

prof. Z. Gawlik podkreślił, iż nadzór

model, do których zaliczył, m.in. zakres,

właścicielski państwa jest rozproszony w

skalę i formę uczestnictwa państwa w

aspekcie

gospodarce.

prawno-organizacyjnym.

Uprawnienia

w

tym

zakresie

są

2.

wykonywane przez ministra właściwego

Konferencja została podzielona na

ds. Skarbu Państwa, ale również przez inne

trzy panele merytoryczne, a każdy z nich

organy administracji rządowej. W dalszej

kończyła dyskusja.

kolejności Sekretarz Stanu prof. Z. Gawlik

Pierwszemu

zwrócił uwagę na zasadność podjęcia

dotyczył

działań

gospodarczej

w

celu

uproszczenia

uporządkowania

i

uprawnień

panelowi,

podmiotowości
Skarbu

dopuszczalności

i

który
prawno-

Państwa
skutkom

oraz
jego

przysługujących Skarbowi Państwa w

aktywności w płaszczyźnie działalności

podmiotach z jego udziałem. Stwierdził, iż

gospodarczej przewodniczyła prof.

sposobem realizacji tych celów może być

Walaszek-Pyzioł

skupienie w zakresie uprawnień jednego

Jagiellońskiego.

ministra całości nadzoru właścicielskiego,

z

A.

Uniwersytetu

Panel rozpoczął referat prof. W. J.

na ile to możliwe ze względu na regulacje

Katnera

prawne,

w tym unormowania prawa

Uniwersytetu Łódzkiego p.t.: „W jaki

wspólnotowego. Zaznaczył, iż państwo w

sposób Państwo może uczestniczyć w

gospodarce nie powinno być właścicielem

obrocie gospodarczym?”, w którym prof.

„ułomnym”,

gorszym

właściciela

W. J. Katner nawiązując do wypowiedzi

prywatnego,

nie

być

także

Sekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu

ograniczeń

Państwa prof. Z. Gawlika wskazał na

związane

od

powinno

szeregiem
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i

dr

W.

J.

Matysiaka

z

warianty

partycypacji

w

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,

działalności gospodarczej. Prof. W. J.

który podkreślił, iż problematyka przez

Katner odniósł się do tego zagadnienia w

niego poruszana nie była do tego momentu

kontekście historii prywatyzacji, oceniając

przedmiotem

towarzyszące jej myślenie, iż powinna

opracowania. Stwierdził, iż Skarb Państwa

objąć

jest

całą

państwa

gospodarkę,

jako

błędne.

jedyną

kompleksowego
wyraźnie

wymienioną

w

Stwierdził, iż na problem aktywności

kodeksie cywilnym osobą prawną. Zwrócił

Skarbu Państwa w zakresie działalności

uwagę, iż Skarb Państwa jest osobą prawną

gospodarczej można spojrzeć w kontekście

specyficzną, w szczególności ze względu

ekonomicznym, społecznym, prawnym i

na to, iż nie ma statutu, nie ma siedziby,

politycznym. Wyróżnił trzy modele tej

nie podlega rejestracji, a także nie ma

aktywności:

państwowej,

organów w ścisłym znaczeniu. Prof. A.

gospodarki prywatnej oraz model pośredni

Herbet, nawiązał też w tym zakresie do

i wyraził przekonanie, że ten ostatni

poglądu prof. J. Frąckowiaka uznającego,

zwykle

iż Skarb Państwa to zbiór jednostek

gospodarki

jest

najlepszy.

Jednocześnie

podkreślił, iż udział państwa w gospodarce

organizacyjnych,

może

Skarb

wewnętrzne nie są regulowane przez

Państwa i państwowe osoby prawne) i

prawo prywatne, a publiczne. Prelegent

pośredni (np. przez prawa udziałowe w

wskazał na trudności klasyfikacyjne w

spółkach). Prof. W. J. Katner wskazał też

zakresie zaliczenia Skarbu Państwa do

pozostałe dopuszczalne formy aktywności

fundacji albo korporacji, natomiast bez

państwa

wątpliwości przyjął, iż jest on osobą

być

bezpośredni

w

(przez

sferze

działalności

stosunki

gospodarczej (m.in. zakłady budżetowe,

prawną

fundacje)

kontekście prof. A. Herbet sformułował

i

wyraził

zapatrywanie,

iż

prawa

których

publicznego.

W

tym

określona forma jej prowadzenia powinna

zagadnienie

być

potrzeb.

pytania: czy Skarb Państwa powinien

Podsumowując, zwrócił uwagę, iż problem

pozostać konstrukcją abstrakcyjną, czy być

w tym zakresie sprowadza się do tego, ile

w określony sposób skonkretyzowany? W

subsydiarności Państwa powinno być w

dalszej części wystąpienia referent zwrócił

gospodarce.

ponadto uwagę na podstawowe funkcje

dostosowana

Następny
Państwa,

jako

referat
osoba

do

problemowe

w

postaci

p.t.:

„Skarb

Skarbu Państwa, t.j. funkcję właściciela,

prawna”

został

inwestora i poręczyciela. Podsumowując

wygłoszony przez prof. A. Herbeta z

swoje
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wystąpienie

prof.

A.

Herbet

stwierdził, że nie można oderwać państwa

publiczno-prawnego. Prelegent uznał, że

od wykonywania funkcji publicznych, a z

jest to bardzo dobre unormowanie, które

drugiej strony sfera imperium państwa

służy

powinna być wyraźnie rozgraniczona od

reprezentowanego przez Skarb Państwa.

sfery

Finalnie

jego

dominium.

Podkreślił,

iż

ochronie
dr

interesu

P.

publicznego

Malinowski

wyraził

nierealny jest, zgłaszany przez prof. A.

przekonanie, iż przewidziana w przepisach

Szajkowskiego,

o

postulat

konstruowania

spółkach

partnerstwa

publiczno-

Skarbu Państwa, jako osoby prawnej

prawnego instytucja pierwokupu przez

prawa prywatnego.

Skarbu Państwa w sytuacji, gdy partner

Kolejny prelegent dr P. Malinowski

zbywa prawa udziałowe nie zabezpiecza w

z Uniwersytetu Opolskiego przedstawił w

sposób wystarczający interesów państwa.

swoim wystąpieniu zagadnienia pozycji

Ostatni referat w pierwszym panelu

prawnej Skarbu Państwa w spółkach

wygłosił dr R. Lewandowski z Polskiej

partnerstwa

Na

Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

wstępie, stwierdził iż Skarb Państwa ma

Został on poświecony pozycji narodowego

możliwość

podmiotem

wytwórcy

partnerstwa

towarzyszących

prywatnym

publiczno-prywatnego.
zawiązania
w

z

ramach

publiczno-prawnego

czterech

rodzajów

banknotów,

współczesnej

im

dokumentów
systemów

gospodarce.

i
we

Referent

spółek: dwóch kapitałowych i dwóch

przedstawił w wystąpieniu zagadnienia

osobowych

zakresu

(komandytowej

komandytowo-akcyjnej).

i

działalności

i

szczególnych

Referent

atrybutów P.W.P.W. S.A. Stwierdził, iż jej

jedynie

zadania są takie same jak na początku XX

pierwotne założenie spółki partnerstwa

wieku. Zmieniają się jedynie formy i

publiczno-prawnego. Nie może ona zatem

instrumenty działania. Podkreślił, iż obszar

powstać,

praw

działalności wskazanej spółki ze względu

udziałowych. Dr P. Malinowski zwrócił

na szczególne znaczenie dla państwa

uwagę, iż partnerem Skarbu Państwa w

powinien pozostać pod jego nadzorem.

tego rodzaju spółce nie mogą być spółki

Zwrócił uwagę, że P.W.P.W. S.A. jest

jednoosobowe, co być może wymagałoby

podmiotem o znaczącej roli w systemie

zmiany rozszerzającej zdolność do bycia

bezpieczeństwa państwa i w zakresie

partnerem na te konstrukcje. Następnie

gospodarki

stwierdził, iż Skarb Państwa nie może być

finansowym, użyteczności, a także wpływu

komplementariuszem w spółce partnerstwa

na bezpieczeństwo obrotu. Jest spółką o

podkreślił,

iż

np.

możliwe

przez

jest

nabycie

8

narodowej

w

zakresie

dużym potencjale technologicznym oraz w

3.

zakresie ekspansji na rynki zagraniczne.

Drugiemu panelowi poświęconemu

Jej funkcją jest realizacja działań w

stosunkom

obszarze bezpieczeństwa publicznego oraz

udziałem Skarbu Państwa, a także prawom

ekonomicznego państwa. Podsumowując

i obowiązkom Skarbu Państwa w zakresie

swoje wystąpienie, dr R. Lewandowski

jego aktywności w obszarze działalności

stwierdził,

gospodarczej

iż

P.W.P.W.

S.A.

jest

prawno-gospodarczym

przewodniczyła

„championem”, podmiotem w który warto

Kruczalak-Jankowska

inwestować, jest ważna dla państwa,

Gdańskiego.

generuje istotny potencjał i korzyści.
Wyraził

postulat

państwo

opracowania

strategii

funkcjonowania

takich

z

prof.

z

J.

Uniwersytetu

Jako pierwszy głos zabrała dr A.

przez

Rzetelska z Uniwersytetu Łódzkiego, która

dotyczącej

przedstawiła referat dotyczący pozycji

championów.

prawnej Skarbu Państwa, jako poręczyciela

Uznał, iż P.W.P.W. S.A. swoją postawą

(gwaranta)

kształtuje

wiarygodność,

natomiast

udzielanych na podstawie ustawy z 8 maja

stabilność,

trwałość

możliwości

1997 r. Prelegentka na wstępie zaznaczyła,

i

z

rozwojowe są uzależnione od aktywności

iż

państwa.

podstawową

Każde z wystąpień w ramach

tytułu

udzielanie

Skarbu

poręczeń

zabezpieczeń

jest

płaszczyzną

Państwa

w

trzecią

aktywności
działalności

pierwszego panelu dyskusyjnego zostało

gospodarczej.

podsumowane

rezygnację

z

przyjmowanej

prof. A. Walaszek-Pyzioł i stało się

finansistów

na

określenie

przedmiotem

merytorycznej

prawnej kredytu i poręczenia koncepcji

dyskusji, w której udział wzięli prof. A.

stosunku finansowo-prawnego i uznanie za

Kappes z Uniwersytetu Łódzkiego, prof.

właściwej koncepcji umowy, jak również

M. Bałtowski z UMCS, dr M. Jasiakiewicz

to, iż obecnie zagadnieniami poręczeń

z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w

zajmują się prawnicy, w tym cywiliści.

Toruniu, prof. W. Pyzioł i dr hab. M. Sfora

Zwróciła przy tym uwagę na to, że

z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr K.

poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa są

Stefaniuk i dr J. Mojak z UMCS, a także dr

określane

M.

skarbowe, co wskazuje na ich określoną

przez

przewodniczącego

ciekawej,

Adamowicz

z

Uniwersytetu

Gdańskiego.

Pozytywnie

przez

oceniła
przez

konstrukcji

finansistów,

jako

specyfikę. Dr A. Rzetelska podkreśliła, że
nie ulega wątpliwości nawet na gruncie
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analizowanej ustawy z 8 maja 1997 r., iż

w działalności gospodarczej przez swoje

źródłem zobowiązania Skarbu Państwa z

statio fisci, jako zamawiający – strona

tytułu poręczeń i gwarancji jest umowa.

umowy

Referentka

publicznego.

Wskazała,

poręczenia i gwarancji mają zatem naturę

szczególna

umowa

cywilnoprawną.

poddana

stwierdziła,
Na

iż

pojęcia

użytek

prawa

w

sprawie

rygorom

iż

jest

to

cywilnoprawna
prawa

zamówień

publicznego nie powinno się dokonywać

publicznych

zmiany ich natury prawnej, ani też

kontrahenta, treści umowy oraz sposobu jej

znaczenia.

kształtowania, a także formy i zmiany

Podsumowując

swoje

w

zamówienia

zakresie

wyboru

wystąpienie, dr A. Rzetelska zwróciła

umowy.

uwagę, że cech swoistych gwarancji

Państwa zawiera umowy cywilnoprawne

Skarbu Państwa jest znacznie mniej, niż

wyłączenie na zasadach przewidzianych

można by się tego spodziewać po odrębnej

dla zamówień publicznych. Następnie dr

regulacji. Gwarancja ta posiada wiele cech

A. Fermus-Bobowiec, odnosząc się do

wspólnych

drugiej

z

poręczeniem

(m.in.

Zwróciła

strony

uwagę,

że

analizowanej

Skarb

umowy,

odpłatność, możliwość oznaczenia górnej

stwierdziła, że katalog wykonawców jest

wysokości).

zakres

otwarty, ale w praktyce wykonawcami są

sytuacji w których możliwe jest poręczenie

przeważnie profesjonaliści. Wykonawca

określono

może

Wskazała
bardzo

też,

iż

szeroko.

Finalnie

też

jak

w

każdym

wypadku

prelegentka wysunęła postulat nawiązujący

zamówienia publicznego jedynie przyjąć

do wypowiedzi prof. W. Popiołka, aby

ofertę

Skarb Państwa udzielając poręczeń i

zamawiającego albo ją odrzucić.

gwarancji

dążył

zabezpieczenia

do

swoich

racjonalnego
interesów

o

treści

określonej

przez

Następny referat wygłosił mgr J.

w

Sznajder z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

umowach, których warunki określa, a

Dotyczył on problemów prawnych z

następnie, jako strona, zawiera.

relacjach

Skarbu

Państwa

i

Kolejną prelegentką była dr A.

przedsiębiorców prywatnych w zakresie

Fermus-Bobowiec z UMCS. Wygłosiła

działalności gospodarczej w sektorze usług

ona referat p.t.: „Skarb Państwa, jako

zarządzania portami lotniczymi i obsługi

strona umowy w sprawie zamówienia

naziemnej. Prelegent na początku swojego

publicznego zawieranej z przedsiębiorcą a

wystąpienia zaznaczył, iż prawo unijne

zasada

wymaga, aby podmiotem zarządzającym

swobody

umów”.

Referentka

podkreśliła, iż Skarb Państwa uczestniczy

lotniskiem
10

użytku

publicznego

był

podmiot spoza administracji publicznej,

Mazurskiego, dr J. Lic z Uniwersytetu

państwowa jednostka organizacyjna, albo

Ekonomicznego

spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium

Lewandowski

określonego państwa członkowskiego UE.

Papierów Wartościowych S.A., dr K.

Podkreślił, iż obecność Skarbu Państwa w

Stefaniuk i dr J. Mojak z UMCS, a także

analizowanym

prof.

obszarze

działalności

gospodarczej jest naturalna, występowała
odkąd

tego

rodzaju

działalność

A.

z

jest

Trzeciemu

regulatorem tej dziedziny działalności

właścicielskiego

gospodarczej

działalność

tworzonymi

aktywnym

przewodniczyła

jak

też

przedsiębiorcą. Mgr J. Sznajder przywołał
Porty

Lotnicze,

R.

Wytwórni

Katolickiego

panelowi,

który

zagadnienia
nad

przez

nadzoru
podmiotami

Skarbu

prof.

A.

Państwa

Malarewicz-

Jakubów z Uniwersytetu w Białymstoku.

w tym zakresie przykład Przedsiębiorstwa
Państwowego

z

dr

4.
dotyczył

reglamentowana),

Polskiej

Herbet

zwrócił uwagę, że Skarb Państwa jest
to

Krakowie,

Uniwersytetu Lubelskiego.

prowadzona, także w Polsce. Następnie

(jest

w

Pierwszy referat p.t. „Spółki z

które

udziałem

Skarbu

Państwa

–

relikt

zarządza i posiada udziały w spółkach

przeszłości,

zarządzających lotniskami oraz w innych

profesjonalizm? Uwagi natury prawnej”

spółkach,

wygłosił prof. T. Siemiątkowski ze Szkoły

m.in.

zajmujących

się

czy

nowoczesny

działalnością hotelarską, handlową, itp.

Głównej

Przedsiębiorstwo

Państwowe

Porty

Prelegent odniósł się do zagadnienia

Lotnicze

także

wyłącznym

spółek z udziałem Skarbu Państwa z

przedsiębiorców

perspektywy zasad corporate governance.

działających jako tzw. agenci obsługi

Stwierdził, iż tzw. ład korporacyjny w

naziemnej.

spółce kapitałowej, w tym w spółce z

jest

udziałowcem

sześciu

Handlowej

w

Warszawie.

Każde z wystąpień w ramach

udziałem Skarbu Państwa albo jest, albo go

drugiego panelu dyskusyjnego zostało

nie ma niezależnie od tego, czy zostały

podsumowane

przyjęte

przez

przewodniczącego

w

tym

zakresie

określone

prof. J. Kruczalak-Jankowską i stało się

procedury. Następnie podkreślił, iż spółki z

przedmiotem porywającej, merytorycznej

udziałem Skarbu Państwa są w istocie

dyskusji, w której udział wzięli prof. W.

elementami grupy kapitałowej Skarbu

Pyzioł z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr

Państwa, który nie ma pomysłu na

J. Zięty z Uniwersytetu Warmińsko-

wdrożenie
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w

niej

zasad

corporate

governance. W podsumowaniu swojego

zwłaszcza z perspektywy ekonomicznej.

wystąpienia

Siemiątkowski

Stwierdziła, że poza radą nadzorczą w

konkretnych

spółkach z udziałem Skarbu Państwa

prof.

T.

zaproponował

podjęcie

czynności

zmierzających

do

trzeba dostrzegać wiele innych elementów,

profesjonalizacji nadzoru nad majątkiem

mechanizmów (instrumentów), które mogą

państwa, w tym nadzoru przez spółki z

spełniać funkcję nadzorczą, w tym także

udziałem Skarbu Państwa. Zaliczył do nich

np.

przede wszystkim rezygnację z „nadzoru

wystąpieniu podjęła próbę wyjaśnienia

nad radami nadzorczymi” w spółkach z

przyczyn potrzeby nadzoru, jego głównych

udziałem

problemów,

Skarbu

Państwa,

wysokie

nadzór

korporacyjny.

sposobu

W

swoim

wykonywania w

standardy osób wchodzących w skład rad i

Polsce przez giełdowe spółki akcyjne, a

zarządów tych spółek, przyjęcie zbioru

także

dobrych

powyższego dla spółek Skarbu Państwa.

praktyk

w

optymalizację

tych

jakości

spółkach,
aktów

Prof.

wewnętrznych dotyczących tych spółek,

przedstawiła
M.

konsekwencje

Aluchna

najważniejszym

podkreśliła,
celem

że
ładu

corporate

korporacyjnego w ujęciu ekonomicznym

przedsiębiorstw

nie jest osiągnięcie zysku, ale ochrona

państwowych, jak również wypracowanie

interesów udziałowców i ograniczenie

formy

zaangażowania

ryzyka inwestycji. Wskazała, iż istotnym

państwa w obszarach strategicznych, t.j.

elementem dobrych praktyk corporate

np. agencji państwowej. Referent zgłosił

governance jest z jednej strony tzw.

także

samozwiązanie

efektywne

wdrożenie

governance

reguł

dla

właściwej

dla

postulat

powołania

zasadami

wynikającymi

ds. standardów w spółkach z udziałem

niestosowania, natomiast z drugiej –

Skarbu Państwa.

obowiązek wytłumaczenia się z przyczyn
niezastosowania w konkretnym przypadku.

Aluchna ze Szkoły Głównej Handlowej w

Prelegentka zwróciła uwagę, iż na tzw.

Warszawie przedstawiła wystąpienie p.t.

dobre

„Dobre praktyki corporate governance –

składają się zwłaszcza niedyskryminacja i

doświadczenia spółek giełdowych jako

równe

lekcja

Państwa”.

kształtowanie

organów

Referentka dokonała analizy zawartego w

nadzorczych)

i

tytule

odpowiednie

spółek

swojego

Skarbu

referatu

prof.

konsekwencji

M.

dla

prelegentka

brak

nich

multidyscyplinarnego komitetu (zespołu)

Kolejna

i

z

zagadnienia
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corporate

praktyki

traktowanie,

governance
przejrzyste

(w

działalności

tym

rad

spółki,

wynagradzanie

(wynagradzanie za cele, efekty, albo

gospodarczej, które konkurują ze sobą i

przyjęcie

wynagradzania

spółkami prywatnymi (np. KGHM, JSW,

związanego z bieżącym sprawozdawaniem

LOTOS), co nie koniecznie mieści się w

z działania). Finalnie uznała, że w zakresie

zakresie

treści

modelu

dobrych

corporate

praktyk

tzw.

zasady

subsydiarności

państwa. Z drugiej strony zwrócił uwagę

governance dotyczących spółek z udziałem

na

Skarbu

tworzyć

typowo misyjnych, nie działających na

wystarczy

rynku konkurencyjnym, które mają bardzo

skorzystać z już istniejących, polskich lub

często pozycję monopolistyczną (np. PSE,

zagranicznych.

PKP

Państwa,

nowych

nie

trzeba

dokumentów,

Następnie głos zabrał dr hab. F.
Grzegorczyk

z

istnienie

spółek

PLK,

Skarbu

operatorzy

Państwa,

systemów

dystrybucyjnych, PAIIZ, PIR). Dr hab. F.

Uniwersytetu

Grzegorczyk wyraził pogląd, iż spółki nie

Ekonomicznego w Krakowie. Wygłosił on

misyjne z udziałem Skarbu

referat p.t. „Spółki z udziałem Skarbu

powinny być nadzorowane przez Ministra

Państwa – problematyka nadzoru w ujęciu

Skarbu

systemowym”. Referent podkreślił, że w

poszczególnych

ujęciu systemowym, zasadne wydaje się

„sektorowych”) oraz rozliczane według

zwrócenie uwagi nie tylko na nadzór

kryterium wzrostu ich wartości, natomiast

właścicielski, korporacyjny, stanowiący

spółki misyjne z udziałem Skarbu Państwa

element tzw. ładu korporacyjnego, ale

powinny

także na nadzór administracyjny, związany

poszczególnych ministrów „sektorowych”

z

Skarbu

za wykonanie misji (zadania), a nie

Państwa i realizowaniem różnych zadań

realizację wyniku finansowego (np. za

publicznych (misji), który na pewno nie

wybudowanie stadionu). Podsumowując

jest

swoje wystąpienie, prelegent stwierdził, iż

gospodarowaniem

nadzorem

Zaproponował,
spółek

mieniem

iż

Skarbu

właścicielskim.
kryterium

Państwa

podziału

może

Państwa

być

(a

Państwa

nie

przez

ministrów

–

rozliczane

przez

przydatność formy spółki do realizacji

być

celów (i zadań) publicznych jest wysoce

wykonywanie przez te (określone) spółki

wątpliwa.

zadań publicznych, t.j. ich misyjność,

zastanowić się nad nową formą prawną

zauważana w krajach Europy Zachodniej.

realizacji

Dr hab. F. Grzegorczyk zaznaczył przy

strategicznych państwa, w tym udziału

tym, że istnieje znaczna ilość spółek

państwa w działalności gospodarczej, innej

działających

niż spółka i przedsiębiorstwo państwowe

w

sferze

działalności
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Sformułował
zadań

postulat,

aby

publicznych,

(publiczne),

np.

agencji

odpowiedniego ustawowego upoważnienia

państwowej, lub innej formy prawnej.

do wydania tego rodzaju aktu prawa

Wyraził

praca

wewnętrznego. Poza tym zarządzenie to,

powyższym

jako akt prawa wewnętrznego, powinno

też

formą

przekonanie,

koncepcyjna

iż

nad

zagadnieniem
badań

nad

powinna

naukowych

być

podstawą

zmierzających

wiązać

do

jedynie

stosunku

podmioty

podległości

będące

służbowej

w
do

wypracowania nowej formy wykonywania

podmiotu, który je wydał. W zarządzeniu

zadań państwa.

tym

W dalszej kolejności dr hab. P.
Wiatrowski

z

nie

przewidziano

precyzyjnych

kryteriów obowiązujących w procedurze

Uniwersytetu

konkursowej,

np.

nie

przewidziano

Ekonomicznego w Krakowie w swoim

systemu punktacji kandydatów, co stwarza

referacie

duże

poruszył

niekonstytucyjnej

zagadnienie

swobody

oceny.

tzw.

Procedura konkursowa pozbawiona jest

konkursów do rad nadzorczych spółek

konkurencyjności, w rzeczywistości nie

Skarbu Państwa. Prelegent przywołał w

jest konkursem, ale postępowaniem, które

tym zakresie fakt skierowania przez RPO

umożliwia Ministrowi Skarbu Państwa

w dniu 24 lipca 2013 r. do TK zarządzenia

wybór odpowiedniej osoby do określonej

ministra Skarbu Państwa nr 45 z 6 grudnia

rady nadzorczej, mimo że nie kończy się

2007 r. w sprawie tzw. konkursów do rad

żadnym

nadzorczych

spółek

Członkowie

Zwrócił

tym

w

wadliwość,

regulacji

możliwości

Skarbu

zakresie

Państwa.
uwagę

nietransparentność

konsekwencji

i

formalnym

rozstrzygnięciem.

komisji

konkursowej

na

pozostają

w

służbowej do Ministra Skarbu Państwa, co

niekonstytucyjność

wyklucza

w

stosunku

ich

podległości

niezależność.

W

uregulowanych w nim konkursów, która

podsumowaniu

polega

braku

Wiatrowski sformułował postulat de lege

osób

ferenda, aby procedura wyboru członków

braku

rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu

możliwości zaskarżenia ich wyników.

Państwa została oparta na cywilnoprawnej

Stwierdził, że stanowi to naruszenie zasady

instytucji konkursu z art. 921 k.c., z

prawa do sądu i zasady zaufania obywateli

zastosowaniem

z

góry

ustalonych

do państwa. Dr hab. P. Wiatrowski

kryteriów

dokładnej

punktacji

podkreślił,

wyżej

kandydatów, a w przypadku równej liczby

bez

punktów losowania. Wyraził przekonanie,

w

szczególności

obowiązku

informowania

niezakwalifikowanych,

zarządzenie

na

iż

a

także

wymienione

zostało

wydane
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i

prelekcji,

dr

hab.

P.

że

skonstruowane

w

taki

postępowanie

sposób

praktykę

zasiadania

na

wskazanych

konkursowe

stanowiskach w spółkach zależnych tych

wyeliminowałoby subiektywizm, a także

samych osób co w radach nadzorczych

uznaniowość

spółek

w

obsadzaniu

rad

nadzorczych w tych spółkach.

dominujących,

podlegających

nadzorowi Ministra Skarbu Państwa.

Ostatni referat w trzecim panelu

Każde z wystąpień w ramach

wygłosił dr B. Gliniecki z Uniwersytetu

trzeciego panelu dyskusyjnego zostało

Gdańskiego.

podsumowane

Został

on

poświecony

przez

przewodniczącego

problematyce nadzoru nad strukturami

prof. A. Malerewicz-Jakubów i stało się

holdingowymi z udziałem spółek Skarbu

przedmiotem interesującej, merytorycznej

Państwa. Dr B. Gliniecki zauważył, iż

dyskusji, w której udział wzięli dr J. Lic z

struktury holdingowe są bardzo często

Uniwersytetu

wykorzystywanie w sferze aktywności

Krakowie, prof. T. Siemiątkowski z SGH,

Skarbu Państwa, a ich przykładami są

prof. A. Kidyba z UMCS, prof. M.

m.in. KGHM, czy LOTOS. Stwierdził, że

Bałtowski z UMCS, prof. A. Kappes z

w praktyce tworzone są w tym zakresie

Uniwersytetu Łódzkiego, prof. W. Pyzioł z

poza

Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr G. Miś z

strukturami

dwupoziomowymi,

Ekonomicznego

w

struktury wielopoziomowe, pozwalające na

Uniwersytetu

uniknięcie, albo ograniczenie nadzoru w

Krakowie, a także prof. W. J. Katner z

ogólności, co może być podstawą do

Uniwersytetu Łódzkiego.

nadużyć. Ponadto, referent podkreślił, iż
regulacja

dotycząca

tych

Po

struktur

Wolters

Ekonomicznego

prezentacji
Kluwer

w

przedstawiciela

Polska

S.A.

holdingowych została zawarta w zasadzie

Ponikowskiego

jedynie

r.

sposobu prezentacji informacji prawniczej

dotyczących nadzoru Skarbu Państwa nad

LEX Nawigator, prof. A. Kidyba, w

tzw.

imieniu

w

przepisach

infrastrukturą

charakter

z

1990

krytyczną

fragmentaryczny

i

ma
oraz

dotyczącej

M.

organizatorów

konferencję,

a

także

nowego

podsumował
podziękował

niewystarczający. Wraził zapatrywanie, że

uczestnikom za przybycie i zabranie głosu,

konkursy na stanowiska w rad nadzorczych

a patronom oraz wspierającym finansowo

powinny

strukturach

konferencję za udzieloną pomoc. Słowa

holdingowych także spółek zależnych od

podziękowania za zorganizowanie i pomoc

spółek

Państwa.

organizacyjną

wykluczyłoby to

pracowników

dotyczyć
z

udziałem

Zdaniem prelegenta,

w
Skarbu
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skierował
Katedry

też

do
Prawa

Gospodarczego i Handlowego, w tym

BEGINNING OF A SCIENTIFIC DISCUSSION

członków

CONCERNING THE ACTIVITIES OF THE
STATE TREASURY IN BUSINESS ACTIVITY
IN POLAND IN 21RST CENTURY. REVIEW
FROM THE POLISH NATIONAL
CONFERENCE “THE STATE TREASURY
AND BUSINESS ACTIVITY”, WHICH TOOK
PLACE ON 24TH OCTOBER, 2013 IN
LUBLIN. SUMMARY

Komitetu

Organizacyjnego

Konferencji dr G. Kozieła oraz dr A.
Niewęgłowskiego,

absolwentów,

seminarzystów i studentów.
Jednocześnie

prof.

A.

Kidyba,

oceniając przebieg oraz zainteresowanie
konferencją, wyraził przekonanie, iż jej
temat

został

przyjęty

w

Summary

sposób

On 24th of October 2013, Department of

prawidłowy. Zwrócił przy tym uwagę, iż

Economic and Commercial Law at Faculty

celem konferencji naukowej jest nie tylko

of Law and Administration at Maria Curie-

dyskusja na płaszczyźnie teoretycznej, ale

Skłodowska University (MCSU) in Lublin

także opracowanie wniosków z tej dyskusji

together with the Foundation of MCSU

i ich zaprezentowanie zainteresowanym

Graduates in Lublin organized Polish

podmiotom. Uczestnicy zgodnie uznali

National Scientific Conference under the

wydarzenie za bardzo udane i wymagające
kontynuacji

w

zaproponowanej

title “The State Treasury and Business

przez

Activity” in the headquarters of Lublin

prof. dr hab. Andrzeja Kidybę formule.

Scientific Society.
The conference was held under the
auspices of the Minister of State Treasury
– Włodzimierz Karpiński, the Mayor of
Lublin – K. Żuk, His Magnificence Rector
of MCSU– Prof S. Michałowski, Dean of
the Faculty of Law and Administration at
MCSU – Prof A. Przyborowska-Klimczak
and Polish Security Printing Works S.A.
(PSPW). The media patronage over the
conference was taken by monthly journal
“Rejent”, daily legal newspaper “Gazeta
Prawna” and daily newspaper “Gazeta
Wyborcza”. The conference was supported
financially by Wolters Kluwer Polska S.A.,
16

Polish Security Printing Works S.A.,

The conference was divided into three

Regional Chamber of Legal Counsels in

content-related

Lublin, Notary Chamber in Lublin, Bar

concerning the legal personality of the

Association in Lublin, journal “Rejent”, as

State Treasury, as well as its admissibility

well as the Mayor of Lublin.

and effects of its activities in terms of

The participants of the conference were the

business activity was chaired by Prof A.

representatives of: the Government of the

Walaszek-Pyzioł

Republic of Poland, Solicitor’s Office,

University. The panel was opened by Prof

local authorities in Lublin, academic

W. J. Katner and Dr W. J. Matysiak from

employees of economic and commercial

the University of Łódź (UŁ) who presented

law departments and divisions, students

their paper under the title “In which way

and doctoral students from the majority of

can the State participate in business

academic

Poland,

trading?” Next paper under the title “State

representatives of practice, companies with

Treasury as a legal person“ was presented

the State Treasury shareholding, as well as

by Prof A. Herbert from the Catholic

representatives of the business sector.

University of Lublin. Another speaker – Dr

The conference was opened

by the

P. Malinowski from Opole University

Director of the Department of Economic

elaborated on the legal position of the

and Commercial Law at Faculty of Law

State

and Administration at MCSU Prof A.

partnerships. The last paper in the first

Kidyba, who welcomed the participants,

panel

thanked for their high interest in the

Lewandowski from PSPW S.A. and was

conference

the

related to the position of the national

participants of the conference objectives.

manufacturer of banknotes, documents and

Then, the honorary guests: the Secretary of

relevant systems in the contemporary

State - Prof Z. Gawlik, the Mayor of Lublin

economy.

- Dr K. Żuk, General Affairs Vice-Rector of

The second panel was devoted to legal and

MCSU - Prof R. Mojak, Dean of the

economic relationship with the State

Faculty of Law and Administration at

Treasury, as well as the obligations of the

MCSU - Prof A. Przyborowska-Klimczak

State Treasury in terms of its actions

and the President of PSPW S.A. –

concerning business activity. The panel

Krzysztof

was chaired

centres

topic

and

Żarnotal,

in

reminded

delivered

their

speeches.

panels.

Treasury
was

First

from

in

presented

by Prof

panel

Jagiellonian

public-private
by

J.

Dr

R.

Kruczalak-

Jankowska from the University of Gdańsk
17

(UG). The first paper was presented by Dr

was presented by Prof T. Siemiątkowski

A. Rzetelska from UŁ, who elaborated on

from Warsaw School of Economics (WSE).

the legal position of the State Treasury as

Another speaker – Prof M. Aluchna from

a guarantor of guarantees issued on the

WSE, delivered her speech under the title

basis of the Act of 8 May 1997. Another

“Good practice of corporate governance –

speaker was Dr A. Fermus-Bobowiec from

the experience of listed companies as a

MCSU. She presented a paper under the

lesson for the companies owned by the

title “The State Treasury as a Party in a

State

Public Procurement Contract with an

Grzegorczyk from the Cracow University

Entrepreneur vs. the Principle of Freedom

of Economics (CUE) raised his point. He

of Contract”. Next speech was delivered by

presented the paper under the title

MSc J. Sznajder from the University of

“Companies with the State Treasury

Rzeszów and concerned legal problems in

shareholding – the question of supervision

relationship of the State Treasury and

from the systemic perspective”. Next

private entrepreneurs in terms of business

speaker was Ph.D. P. Wiatrowski from

activity in airports’ management and

CUE, who elaborated in his paper on the

ground handling services sectors.

issue of unconstitutional regulation of so

Third panel about corporate governance

called contests for the candidates to

over the entities formed by the State

supervisory boards of the State Treasury

Treasury

A.

owned companies. The last paper in the

Malarewicz-Jakubów from the University

third panel was presented by Dr B.

of Bialystok. The first paper under the title

Gliniecki from UG and it concerned the

“Companies with the State Treasury

issue

shareholding - relic of the past or a

structures

modern professionalism? Legal remarks”

shareholding.

was

chaired

by

Prof

18

Treasury”.

of

Then,

supervision
with

the

Ph.D.

over
State

F.

holding
Treasury

Ernest Bucior
Instytucje wspólne dla postępowania likwidacyjnego w spółce
z o.o. i spółce akcyjnej.
1. Wprowadzenie
osobowych

W ramach spółek kapitałowych

(wyłączając

spółkę

wyróżniamy spółkę z o.o. oraz spółkę

komandytowo-akcyjną w związku z art.

akcyjną.

150

Pierwsza

stanowi

formę

k.s.h)

jest

obligatoryjność

przejściową pomiędzy spółką osobową, a

przeprowadzenia

rozwiniętą formą spółki kapitałowej, jaką

likwidacyjnego w celu rozwiązania spółki3.

jest spółka akcyjna1. W spółce z o.o.

Celem

zaliczanej

kapitałowych

przedstawienie

występują cechy spółek osobowych, do

występujących

których zalicza się: prawo przeglądania

likwidacyjnym w spółce z o.o. i spółce

księgi udziałów (art. 188 § 2 kodeksu

akcyjnej.

do

spółek

postępowania

niniejszego

artykułu

instytucji
w

jest

wspólnych
postępowaniu

spółek handlowych2), indywidualne prawo
wspólnika do kontroli spółki (art. 212 § 1

2.

k.s.h) czy prawo żądania rozwiązania
spółki

przez

sąd

(art.

271

Przyczyny

rozwiązania

spółek

kapitałowych

k.s.h).

Kodeks

spółek

handlowych

Przyporządkowanie tych dwóch rodzajów

rozgranicza rozwiązanie spółki od jej

spółek do jednej grupy opiera się przede

likwidacji. Rozwiązanie spółki kapitałowej

wszystkim

na

sensu stricto to zakończenie jej bytu

prawnej,

zbliżeniu

posiadaniu

osobowości

konstrukcyjnym

prawnego

w

następstwie

organów spółki, działaniu w oparciu o

przeprowadzonego

kapitał zakładowy, oraz na podobieństwie

likwidacyjnego

odpowiedzialności

upadłościowego4. Przyczyny rozwiązania

członków

organów

postępowania
lub

postępowania

spółki. Dodatkowo cechą wspólną spółek
kapitałowych, która odróżnia je od spółek

M. Bieniak, [w:] J. Bieniak, M. Bieniak, G. NitaJagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M.
Spyta, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki, KSH.
Komentarz, Warszawa 2011, s. 1310.
4
A. Szajkowski, M. Tarska, [w:] A. Szajkowski, A.
Szumański, J. Szwaja, M. Tarska, S. Sołtysiński,
Kodeks spółek handlowych. Tom II Komentarz do
3

A. Kidyba, Prawo handlowe, wyd. 12, Warszawa
2010, s. 338.
2
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek
handlowych ( Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037), dalej
jako k.s.h.
1
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spółek kapitałowych uregulowane w art.

akcyjnej

270 k.s.h (dla spółki z o.o.) oraz w art. 459

Bezwzględna

k.s.h (dla spółki akcyjnej) są takie same,

wymagana

ustawodawca

rozwiązaniu spółki wystarczy wówczas,

wyróżnia

następujące

przyczyny:

większością

¾

głosów.

większość
do

podjęcia

głosów
uchwały

o

gdy sporządzony przez zarząd bilans,

1) okoliczności

przewidziane

w

wykaże

umowie/statucie spółki,
2) uchwała

stratę

przewyższającą

sumę

kapitałów zapasowych i rezerwowych,

wspólników/walnego

jaki i połowę kapitału zakładowego w

zgromadzenia o rozwiązaniu albo o

przypadku spółki z o.o. a jedną trzecią

przeniesieniu

kapitału zakładowego w przypadku spółki

granicę,

siedziby

stwierdzona

spółki

za

akcyjnej6.

protokołem

Do

przeniesienia

siedziby

spółki poza terytorium kraju wymagane

sporządzonym przez notariusza,
3) ogłoszenie upadłości spółki,

jest podjęcie stosownej uchwały przez

4) inne przyczyny przewidziane prawem.

zgromadzanie

wspólników

(walne

zgromadzenie).

Uchwała

będzie

Do przyczyn rozwiązania spółki
przewidzianych w umowie/statucie spółki

zarazem

można zaliczyć m.in.: brak możliwości

umowy/statutu w stosunku, do której

wyłonienia członków organów spółki,

wymagania, co do większości głosów są

osiągnięcie celu spółki, upływ czasu, na

identyczne jak w przypadku uchwały o

jaki

lub

rozwiązaniu spółki (z wyjątkiem sytuacji

nieuzyskanie bądź utrata koncesji na

opisanej w art. 233 k.s.h i art. 397 k.s.h).

prowadzenie

Normy prawne określające większości

spółka

była

utworzona

określonej

działalności

gospodarczej 5.

uchwałą

ta
o

zmianie

potrzebne do podjęcia ww. uchwał są

Podjęcie uchwały o rozwiązaniu

normami dyspozytywnymi, bowiem statut

spółki albo przeniesieniu jej siedziby poza

spółki jak i umowa mogą obostrzyć

granice kraju różni się w przypadku spółki

wymagania dot. większości głosów7.

z o.o. i spółki akcyjnej. Różnica ta

Polski ustawodawca w dziale III k.s.h

dotyczy wymaganej większości głosów, w

przewiduje

przypadku spółki z o.o. uchwały tego

kapitałowych

rodzaju podejmowane są większością ½

spółki poprzez orzeczenie sądu pod

głosów natomiast w przypadku spółki

warunkiem, że od dokonania wpisu do

artykułów 151-300, Wydanie II, Warszawa 2005, s.
827.
5
A. Szajkowski, M. Tarska, Kodeks spółek
handlowych. Tom II …, op. cit., s. 835.

wspólnie
możliwość

dla

spółek

rozwiązania

P. Tomala, Likwidacja spółek kapitałowych –
wybrane zagadnienia- cz. I, „ Monitor Prawniczy”
1990, nr 8, s. 410.
7
M. Bieniak, …, op. cit., s. 1312.
6
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rejestru nie upłynęło 5 lat oraz, że ziści się

orzeczenia sądowego o rozwiązaniu spółki

jedna

lub

z

przesłanek

pozytywnych

zaistnienie

innych

okoliczności

wyliczonych enumeratywnie w art. 21 § 1

będących podstawą do jej rozwiązania9.

k.s.h.

W okresie likwidacji spółka nie traci

Dodatkowo tylko w przypadku spółki

osobowości prawnej, jednak jej celem nie

z o.o. sąd rejestrowy może w wyroku

jest

orzec o jej rozwiązaniu na żądanie

działalności gospodarczej.

wspólnika lub członka organu spółki,

uważa, że wraz wszczęciem postępowania

jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się

likwidacyjnego zdolność do czynność

niemożliwe albo, jeżeli zaszły inne ważne

prawnych spółki ogranicza się, co do celu

przyczyny wywołane stosunkami spółki,

likwidacji10.

lub na żądanie oznaczonego w odrębnej

Szajkowski oraz M. Tarska uważając, że

ustawie

w takim wypadku „konieczne byłoby

organu

działalność

państwowego,

jeżeli

naruszająca

prawo

spółki

już

prowadzenie

normatywne

Pogląd

przedmiotowej

ten

wskazanie

A. Kidyba

neguje

tego

A.

zakresu

zagraża interesowi publicznemu (art. 271

poprzez np. określenie katalogu rodzajów

k.s.h).

czynności,

które

spółka

może

samodzielnie dokonywać, natomiast w
pozostałym zakresie wymagana byłaby

3. Postępowanie likwidacyjne
Wystąpienie wymienionych wyżej

czyjaś zgoda”11. W spółce z o.o. oraz w

przyczyn rozwiązania oznacza wstąpienie

spółce akcyjnej w okresie tym dochodzi

spółki w „fazę likwidacji”8. Postępowanie

do szeregu zmian, w miejsce zarządu

likwidacyjne

czynności

wchodzą likwidatorzy (art. 280 oraz art.

zmierzających do spieniężenia majątku

466 k.s.h), zmienia się forma ustrojowa

spółki,

spółki

to

szereg

ściągnięcia

wierzytelności,

polegająca

na

zmianie

firmy

spełnienia zobowiązań oraz zakończenia

poprzez dodanie „w likwidacji” (art. 274 §

jej bieżących spraw. Dniem otwarcia

2 oraz art. 461 § 2 k.s.h), wygasają

likwidacji jest dzień, w którym wspólnicy

udzielone prokury oraz nie jest możliwe

(akcjonariusze)

udzielanie nowych prokur ( art. 284 oraz

rozwiązaniu

podjęli

spółki

uchwałę

o

(przeniesieniu

jej
Art. 274 § 1 k.s.h dla sp. z o.o. i art. 461 § 1 k.s.h
dla spółki akcyjnej.
10
A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych.
Komentarz Tom I, Wyd. 7, Warszawa 2010, s.
1132.
11
A. Szajkowski, M. Tarska, [w:] A. Szajkowski,
A. Szumański, J. Szwaja, M. Tarska, S. Sołtysiński,
Kodeks spółek handlowych. Tom IV …, op. cit., s.
866.
9

siedziby za granicę), uprawomocnienie się
8

A. Szajkowski, M. Tarska, [w:] A. Szajkowski, A.
Szumański, J. Szwaja, M. Tarska, S. Sołtysiński,
Kodeks spółek handlowych. Tom IV Komentarz do
artykułów 459-633, Wydanie II, Warszawa 2009, s.
26.
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art.

470

k.s.h),

nie

jest

likwidatorzy zgodnie z art. 38 k.c14 w

możliwe
oraz

spółce pełnią funkcję jej organu15. Co do

dokonywanie podziału majątku przed

zasady likwidatorami w spółce z o.o. oraz

spłaceniem wszystkich zobowiązań (art.

spółce akcyjnej stają się członkowie

275 § 2 oraz art. 462 § 2 k.s.h).

zarządu. Mogą być to również inne osoby

wypłacanie

zysków/dywidendy

Kolejnym

etapem

postępowania

wskazane imiennie w umowie/statucie

jest

ustanowienie

spółki albo w odpowiedniej uchwale

likwidacyjnego

likwidatorów, którzy uprawnieni są do

(zgromadzenia

wspólników/

walnego

dokonywania czynności likwidacyjnych.

zgromadzenia

akcjonariuszy),

istnieje

Wymagania,

również

jakie

musi

spełniać

możliwość

nadania

likwidator zostały wymienione w art. 18

nadzorczej

k.s.h, są to przede wszystkim: pełna

likwidatora16. Jeżeli przyczyną likwidacji

zdolność do czynności prawnych oraz

jest orzeczenie sądu to również sąd może

posiadanie osobowości fizycznej. Nie

ustanowić likwidatorów. W przypadku

może zostać likwidatorem osoba, która

spółki

została skazana prawomocnym wyrokiem

uzupełnienia

liczby

za przestępstwa określone w przepisach

wniosek

akcjonariuszy,

rozdziałów

kodeksu

reprezentują, co najmniej 10% kapitału

karnego12 oraz art. 585, 587, 590-591 k.s.h

zakładowego, w takim wypadku sąd

albo

komisji

rejestrowy ustanawia dodatkowo jednego

rewizyjnej lub rady nadzorczej. W tym

lub dwóch likwidatorów (art. 463 § 2

momencie należy wyraźnie zaznaczyć, że

k.s.h).

XXXIII-XXXVII

będących

członkami

likwidatorzy nie są organem spółki, lecz
pełnią

funkcję

ustawowych13,
przeprowadzenia

w

akcyjnej

do

istnieje

wyboru

możliwość

likwidatorów

na

którzy

Obowiązkiem, a zarazem i prawem

przedstawicieli

powołanych

kompetencji

radzie

likwidatorów w spółkach kapitałowych

celu

jest przede wszystkim zgłoszenie do sądu

postępowania

rejestrowego

otwarcia

likwidacji,

likwidacyjnego (tak też: R. Czerniawski,
Kodeks spółek handlowych, przepisy o

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny ( Dz.U. nr 16 poz. 93), dalej jako k.c.
15
J. Frąckowiak, [w:] K. Kruczalak, J. Frąckowiak,
A. Kidyba, W. Opalski, W. Popiołek, W. Pyzioł,
Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa
2001, s. 757.
16
M. Michalski, [w:] A. Herbet, M. Michalski, J.
Napierała, G. Nita-Jagielski, T Siemiątkowski, S.
Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, M.
Tarska, Prawo spółek kapitałowych. System prawa
prywatnego. Tom 17A, Wyd. I, Warszawa 2010, s.
539.
14

spółce akcyjnej, Warszawa 2004, s. 694.)
J.

Frąckowiak

uważa

natomiast,

że

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553).
13
A. Kidyba, Kodeks …, op. cit., s. 1135.
12
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wskazanie

danych

osobowych

akcyjnej likwidatorzy zobowiązani są do

likwidatorów (imię, nazwisko, adres), jak

dwukrotnego ogłoszenia o rozwiązaniu

i sposób reprezentowania spółki przez

spółki i otwarciu likwidacji w odstępie

likwidatorów. Dodatkowo ustawodawca

czasu nie dłuższym niż miesiąc i nie

formułuje, że do wyżej wymienionego

krótszym niż dwa tygodnie, natomiast

zgłoszenia muszą być dołączone złożone

wierzyciele mają 6 miesięcy na zgłoszenie

wobec sądu albo poświadczone notarialnie

swoich

likwidatorów17.

roszczeń

(art.

465

k.s.h).

Instytucja

Zaznaczyć należy również, że ogłoszenia

zawiadamiania wierzycieli o rozwiązaniu

powinny zostać dokonane bezzwłocznie

spółki i otwarciu likwidacji, mimo iż

po otwarciu likwidacji bez względu na to,

wspólna dla spółki z o.o. i spółki akcyjnej

czy nastąpił stosowny wpis w rejestrze

różni się jednak w stosunku do liczby

przedsiębiorców19

ogłoszeń oraz terminu zgłaszania się

Czerniawski,

wierzycieli. W spółce z o.o. likwidatorzy

handlowych… op. cit., s. 693.)

podpisy

zobowiązani
ogłoszenia

są
o

do

jednokrotnego

otwarciu

likwidacji

(odmiennie:
Kodeks

R.
spółek

Kolejną instytucją postępowania

w

likwidacyjnego

wspólną

dla

spółek

Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub

kapitałowych jest obowiązek sporządzenia

gdy wynika to z umowy w inny sposób,

przez

natomiast

przewidziany

likwidacji,

zgłaszania

swoich

termin

do

likwidatorów

bilansu

zawierający

otwarcia
wycenę

wierzytelność

wszystkich składników aktywów według

względem spółki wynosi 3 miesiące (art.

ich wartości zbywczej. Według art. 68

279 k.s.h). Nie jest to termin zawity

RachunkU20 bilans przedstawia się do

jednak w przypadku, gdy wierzyciele w

wglądu wspólnikom/akcjonariuszom na

określnym czasie nie zgłoszą swoich

15

przed

zgromadzeniem

roszczeń mogą liczyć się z tym, że

wspólników/walnym

zgromadzeniem.

majątek

Bilans

między

spółki

zostanie

wspólników

w

podzielony

dni

otwarcia

likwidacji

podpisują

likwidatorzy, a następnie przedkładają go

konsekwencji

czego, ich wierzytelności mogą nie zostać

do

zaspokojone18.

wspólników/walnemu zgromadzeniu. W

W

przypadku

spółki

zatwierdzenia

zgromadzeniu

przypadku spółki akcyjnej rada nadzorcza
Art. 277 § 1 k.s.h dla sp. z o.o. i art. 464 § 1 k.s.h
dla spółki akcyjnej.
18
A. Rachwał, [w:] W. Górecki, A. Kappes, M.
Litwińska-Werner, M. Pazdan, U. Promińska, A.
Rachwał, M. Spyra, S. Włodyka, Prawo spółek
handlowych. Tom 2a, Wyd. I, Warszawa 2007, s.
1041.
17

J. Strzępka, [w]: P. Pinior, W. Popiołek, J.
Strzępka, E. Zielińskia, Kodeks spółek handlowych.
Komentarz, Wyd. VI, Warszawa 2013, s. 1095.
20
Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września
1994 r. (Dz.U.2002.76.694), dalej jako RachunkU.
19
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dokonuje oceny bilansu, obowiązek ten

zakończenie

istnieje również w stosunku do rady

interesów spółki w likwidacji. Oznacza to

nadzorczej lub komisji rewizyjnej w

przejście

spółce

one

działalności gospodarczej na działalność

gdy

likwidacyjną. W toku podejmowanych w

postępowanie likwidacyjne trwa ponad

tym celu działań jak zaznacza R. Pabis

rok likwidatorzy powinni przedstawić po

należy kierować się zasadami prawidłowej

upływie,

gospodarki, w szczególności dopuszczalne

z

o.o.

ustanowione.

o
W

zostały

przypadku,

każdego

sprawozdanie

ile

roku

obrotowego

finansowe

oraz

wszelkich

z

bieżących

prowadzonej

dotychczas

jest podejmowanie nowych interesów,

sprawozdanie ze swej działalności do

jeżeli

zatwierdzenia

zgromadzenie

aktualnych

zgromadzenie.

większą korzyść23. Bezzasadne wydaje się

przez

wspólników/walnemu

w

ich

efekcie

ukończenie

przedsięwzięć

przyniesie

„Rokiem obrotowym będzie w przypadku

jednak

likwidacji dwanaście kolejnych miesięcy

umów, ponieważ celem postępowania

kalendarzowych

likwidacyjnego

liczonych

od

dnia

rozpoczęcia likwidacji”21.

zawieranie

działalności

długoterminowych
jest

spółki,

zakończenie
a

nie

jej

kontynuowanie.

Omówione wcześniej obowiązki
likwidatorów można zaliczyć do tzw.

W

czynności wstępnych. Zakończenie tych

likwidacyjnego

czynności oznacza, że likwidatorzy mogą

ściągnąć wszystkie należne wierzytelności

przejść do kolejnego etapu postępowania

w stosunku do osób trzecich jak i

likwidacyjnego,

wspólników/akcjonariuszy

czyli

do

likwidacji

toku

postępowania

likwidatorzy

powinni

spółki

przede

likwidowanej. Obowiązkiem likwidatorów

wszystkim takie działania jak opisane w

jest wypełnienie ciążących na spółce

art. 282 oraz art. 468 k.s.h „czynności

wierzytelności względem osób trzecich

główne” tj. złożenie sum spornych do

oraz

depozytu sądowego, podział majątku czy

Najwyższy wskazuje jednak, że „Możliwe

ściągnięcie

jest wykreślenie spółki z ograniczoną

właściwej.

Obejmuje

zaległego

ona

wkładu

kapitałowego22.
Do

wspólników/akcjonariuszy.

odpowiedzialnością
głównych

Sąd

z

rejestru handlowego także wtedy, gdy w

czynności

postępowania likwidacyjnego zaliczamy
R. Pabis, [w:] J. Bieniak, M. Bieniak, G. NitaJagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M.
Spyta, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki, KSH.
Komentarz, Warszawa 2011, s. 974.
23

A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych.
Komentarz Tom II, Wyd. 7, Warszawa 2010, s. 821.
22
A. Piecko-Mazurek, Likwidacja spółek
kapitałowych, Warszawa 2000, s. 58, 64.
21

24

postępowania likwidacyjnym - mimo

likwidatorom w tym zakresie powinno

spieniężenia całego majątku spółki - nie

zostać

zostały

notarialnego26.

wypełnione

wszystkie

jej

zobowiązania.”24.

sporządzone
Wraz

z

w

formie

ogłoszeniem

aktu

otwarcia

w

likwidacji wszystkie ustanowione prokury

likwidowanych spółkach kapitałowych nie

w spółce kapitałowej wygasają. Nie

jest obowiązkowe. Istnieje możliwość

istnieje również możliwość powołania

zaspokojenia roszczeń wierzycieli poprzez

nowych

wydanie

materialnych,

likwidacji jak już wcześniej wspominałem

również poprzez podział fizyczny między

jest zakończenie bytu prawnego spółki.

wspólników

Zakres

Spieniężenie

majątku

składników
za

ich

zgodą.

prokur,

prokury,

ponieważ

jako

celem

szczególnego

Przedsiębiorstwo może zostać zbyte przez

rodzaju pełnomocnictwa jest dość szeroki,

likwidatorów w całości w drodze jednej

wobec czego istnienie prokurentów w

czynności prawnej. Nie będzie przy tym

trakcie postępowania likwidacyjnego nie

potrzebna zgoda walnego zgromadzenia,

znajduje uzasadnienia. Według W. Kubali

czy zgromadzenia wspólników25.

"Wygaśnięcie

Kodeks

spółek

prokury

ma

charakter

definitywny, to znaczy, że prokura nie

handlowych

przewiduje pewne ograniczenia dotyczące

odżywa

sprzedaży nieruchomości spółki akcyjnej

postanowienia o ogłoszeniu upadłości, ani

oraz spółki z o.o. Likwidatorzy mogą bez

też w przypadku umorzenia postępowania

uprzedniej zgody walnego zgromadzenia

upadłościowego"27 (tak też: Strzępka, [w]:

(zgromadzenia

dokonać

P. Pinior, W. Popiołek, J. Strzępka, E.

zbycia nieruchomości tylko wówczas, gdy

Zielińskia, Kodeks spółek handlowych. …

odbędzie

op. cit., s. 1098.).

publicznej.
wymaga
wspólnicy
zbycia.

wspólników)

się to

w drodze licytacji

Sprzedaż
już

ww.

określają

z

wolnej

zgody,

w

minimalną

Pełnomocnictwo

ani

w

razie

Likwidatorzy

ręki

w

uchylenia

spółkach

której

kapitałowych w stosunkach wewnętrznych

cenę

zobowiązani są do podporządkowania
uchwałom

udzielone

zgromadzenia).

wspólników
W

(walnego
przypadku

likwidatorów ustanowionych przez sąd

24

Postanowienie SN z dn. 8 stycznia 2002 r., I
CKN 752/99, uwzględniające stan prawny z czasu
obowiązywania kodeksu handlowego, LEX, nr
53298.
25
A. Szajkowski, M. Tarska, [w:] A. Szajkowski,
A. Szumański, J. Szwaja, M. Tarska, S. Sołtysiński,
Kodeks spółek handlowych. Tom IV …, op. cit., s.
867.

sytuacja w spółce z o.o. i spółce akcyjnej
A. Kidyba, Kodeks Tom I, … op. cit., s. 1155.
W. Kubala, Prokura – z problematyki
pełnomocnictwa handlowego, „Prawo Spółek” nr 2,
s. 10.
26
27

25

różni się. W spółce akcyjnej likwidatorzy

natomiast J. Strzępka, który uważa, że

nie muszą stosować się do uchwał

zakres czynności likwidatorów nie może

walnego zgromadzenia. W spółce z o.o.

zostać poszerzony w drodze uchwały,

obowiązek taki istnieje w przypadku, gdy

bowiem kompetencje likwidatorów do

uchwała

przez

reprezentowania spółki determinowane są

wspólników jednomyślnie. Wprowadzenie

celem likwidacji, a nie jak zaznacza

tej regulacji ma na celu ochronę interesu

charakterem czynności prawnej30.

zostanie

wierzycieli
oznacza

oraz

to

podjęta

akcjonariuszy.

jednak,

że

Nie

Kolejną

instytucją

wspólną

likwidatorzy

postępowania likwidacyjnego w spółkach

ustanowienie przez sąd nie podlegają

kapitałowych jest złożenie sumy do

nadzorowi.

depozytu

Według

Allerhanda

poglądu

likwidatorzy

M.

sadowego.

Następuje

to

ponoszą

wówczas, gdy znani spółce wierzyciele

odpowiedzialność cywilną oraz karną na

nie zgłosili swoich wierzytelności w

tych samych zasadach, co członkowie

terminie określonym w art. 279 i 465 k.s.h

zarządu.

lub

Nie

podlegają

oni

jednak

których

wierzytelności

nie

są

nadzorowi sądu rejestrowego w zakresie

wymagalne albo są sporne. Otwarcie

czynności

likwidacji

podejmowanych

w

toku

postępowania likwidacyjnego28.
Uprawnienia

inaczej

niż

w

przypadku

ogłoszenia upadłości nie oznacza, że

likwidatorów

wszystkie

wierzytelności

stają

się

dotyczące prowadzenia spraw spółki oraz

wymagalne. Dlatego dla zabezpieczenia i

jej reprezentowania ograniczają się do

zaspokojenia interesu wierzycieli, kwoty

czynności związanych z likwidacją spółki

stanowiące równowartość zaciągniętych

i czynności bezpośrednio wynikających z

przez spółkę długów należy złożyć do

przepisów ustawy. Są oni związani tymi

depozytu

samymi zasadami reprezentowania spółki,

wierzytelności

co członkowie zarządu, a podejmowanie

mają obowiązek złożenia stosownych sum

czynności wykraczających poza działania

do depozytu sądowego. Wierzytelności

związane z likwidacją spółki wymagają

sporne

zgody

wspólników/

sadowego31.

to

spornych

takie,

które

Co

do

likwidatorzy

stały

się

walnego
Spyta, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki, KSH.
Komentarz…, op. cit., s. 977.
30
J. Strzępka, [w]: P. Pinior, W. Popiołek, J.
Strzępka, E. Zielińskia, Kodeks spółek handlowych.
… op. cit., s.. 1096
31
A. Szajkowski, M. Tarska, [w:] A. Szajkowski,
A. Szumański, J. Szwaja, M. Tarska, S. Sołtysiński,
Kodeks spółek handlowych. Tom IV …, op. cit., s.
899.

zgromadzenia29. Poglądu tego nie podziela

M. Allerhand, Kodeks handlowy: komentarz,
Bielsko Biała 1998, s. 426.
29
R. Pabis, [w:] J. Bieniak, M. Bieniak, G. NitaJagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M.
28
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przedmiotem sporu, a ich uzasadnienie

dokonanych wpłat na akcje. Uwzględnia

znajduje częściowo odzwierciedlenie w

się również sytuacje, gdy w spółce istnieją

dokumentach spółki lub innych faktach32.

akcje (udziały) uprzywilejowane, co do

Z przedstawionej wyżej regulacji
wynika,

że

obowiązku

likwidatorzy
złożenia

nie

do

pierwszeństwa przy podziale majątku

mają

spółki. Dodatkowo statut (umowa) spółki

depozytu

może określać inny sposób podziału
in

natura,

sądowego sum wierzytelności wierzycieli,

majątku,

którzy nie są spółce znani.

rozliczenie poprzez przyznanie części

Zaspokojenie
wszystkich

i

wierzycieli

podział

środków pieniężnych i majątkowych33.

zabezpieczenie
oraz

Dokonanie podziału majątku spółki

złożenie odpowiednich sum do depozytu

likwidowanej oznacza zakończenie etapu

sądowego otwiera drogę do podziału

likwidacji

majątku spółki. Może do tego dojść

postępowania

wówczas po upływie określonego w

likwidację, składająca się głównie z

ustawie czasu. Dla spółki z o.o. okres ten

czynności

wynosi 6 miesięcy od daty ogłoszenia w

przygotowanie sprawozdania finansowego

stosownym dzienniku, natomiast w spółce

na dzień poprzedzający podział majątku

akcyjnej termin ten wynosi 1 rok. Jest to

pozostałego

kolejne zabezpieczenie dla wierzycieli

zabezpieczeniu

nieznanych spółce, bowiem w przypadku,

zwołanie

gdy upłynął 3 miesięczny termin, a w

(walnego zgromadzenia akcjonariuszy) w

przypadku spółki akcyjnej 6 miesięczny

celu zatwierdzenia sprawozdania, złożenie

do

wierzytelności,

ksiąg i dokumentów na przechowanie, czy

mogą oni zgłaszać swoje roszczenia do

zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego

czasu podziału majątku. Dobra wiara

o

wspólników

przedsiębiorców34.

zgłaszania

swoich

spółki

np.:

(akcjonariusz)

wyłącza

możliwość zaspokojenia wierzytelności z

właściwej.
są

czynności

faktycznych

po

fazą

kończące

takich

zaspokojeniu
wierzycieli

zgromadzenia

wykreślenie
Obowiązkiem

części majątku spółki, jaka im przypadła.

Kolejną

spółki

jak:

lub
spółki,

wspólników

z

rejestru

likwidatorów

wynikającym z art. 288 i 476 k.s.h jest

Podział majątku odbywa się przede

zwołanie zgromadzenia wspólników albo

wszystkim w stosunku do przypadających

walnego zgromadzenia akcjonariuszy w

udziałów, a w przypadku spółki akcyjnej

A. Kidyba, Kodeks Tom II …, op. cit., s. 835.
M. Michalski, [w:] A. Herbet, M. Michalski, J.
Napierała, G. Nita-Jagielski, T Siemiątkowski, S.
Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, M.
Tarska, Prawo spółek kapitałowych. System prawa
prywatnego. Tom 17A …, op. cit., s. 555.

33
34

R. Pabis, [w:] J. Bieniak, M. Bieniak, G. NitaJagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M.
Spyta, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki, KSH.
Komentarz, …, op. cit., s. 979.
32
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dniu poprzedzającym podział majątku w

również

celu

podmiotowości prawnej spółki, ponieważ

zatwierdzenia

finansowego.

sprawozdania

Sprawozdanie

powinno

moment

zakończenia

wraz z dokonaniem wpisu do rejestru

zostać również złożone radzie nadzorczej

spółka

(również w przypadku spółki z o.o. jeżeli

prawną36 (odmiennie J. Frąckowiak, [w:]

została

ona

traci

osobowość

i

zdolność

ustanowiona).

Uchwała

J. Frąckowiak, A. Kidyba, K. Kruczalak,

wspólników

(walnego

W. Popiołek, W. Opalski, W. Pyzioł,

przedmiocie

Kodeks spółek handlowych… op. cit., s.

sprawozdania finansowego jest również

770., który powołuje się na orz. SN z

absolutorium dla likwidatorów i członków

26.9.1936 r., C II 1077/36, OSP 1937, Nr

zgromadzenia
zgromadzenia)

organów

w

nadzoru35.

sprawozdanie

zostaje

Zatwierdzone
ogłoszone

1, poz. 403 i wyr. SN z 18.11.1974 r., I

w

CR 817/74, OSP 1975, Nr 11, poz. 240;).

siedzibie spółki oraz złożone sądowi
rejestrowemu

wraz

wykreślenie

z

wnioskiem

spółki

z

o

4. Zakończenie

rejestru

Postępowanie likwidacyjne spółce

przedsiębiorców.

z o.o.

i

spółce

akcyjnej

to

proces

W przypadku, gdy zgromadzenie

długotrwały. Kodeks spółek handlowych

wspólników (walne zgromadzenie) nie

przewiduje szereg wspólnych instytucji

odbyło się z powodu braku wymaganego

dla

kworum, likwidatorzy dokonują czynności

zakończeniem ich bytu prawnego. Oba

wskazanych w § 1 art. 288 i 476 k.s.h bez

postępowania tylko nieznacznie różnią się

zatwierdzenia sprawozdania.

od siebie. Wybór spółki kapitałowej, jako

Data

podjęcia

zatwierdzeniu

uchwały

o

formy

sprawozdania

likwidacyjnego

jest

kapitałowych

związanych

organizacyjno-prawnej

często

podyktowany jest rozmiarem prowadzonej

datą

działalności gospodarczej, a co za tym

kończącą postępowanie likwidacyjne. Sąd

idzie możliwością nawiązywania wielu

rejestrowy

sprawozdanie

stosunków gospodarczych, oraz wpływu

likwidacyjne i po stwierdzeniu, że zostało

na kształtowanie się rynku nie tylko na

ona prawidłowo przeprowadzone wydaje

szczeblu lokalnym, ale również krajowym

postanowienie

i

bada

o

zarazem

spółek

dokonaniu

wpisu

wykreślenia spółki z rejestru. Jest to

międzynarodowym.

Dlatego

polski

ustawodawca mając na względzie interesy
wspólników

R. Pabis, [w:] J. Bieniak, M. Bieniak, G. NitaJagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M.
Spyta, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki, KSH.
Komentarz, …, op. cit., s. 984.
35
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(akcjonariuszy)

jak

A. Kidyba, Kodeks Tom I …, op. cit., s. 1170.

i

wierzycieli

wprowadził

capital companies have a lot of common

przeprowadzenia

features, inter alia, these companies have

spółki

obligatoryjność

to conduct liquidation proceedings as

postępowania likwidacyjnego.

opposed

Nie należy również zapominać, iż

to

the

other

commercial

służy

partnerships (excluding limited joint-stock

prawnej

partnership). Liquidation is a process by

przedsiębiorcy poprzez jego likwidację w

which a company’s existence is brought to

sposób

i

an end. The Commercial Companies Code

minimalizujący straty. Cała procedura jest

states the reason for dissolving the

dość złożona i sformalizowana. Składa się

company i.e: the reasons stipulated in the

na nią wiele czynności, do których

articles of association, a resolution of the

zobowiązani są likwidatorzy. Niniejszy

shareholders

artykuł nie wyczerpuje całej problematyki

company or on the transfer of the seat of

zawiązanej

tak

przyjęty

zakończeniu

sposób

regulacji

podmiotowości

maksymalizujący

korzyści

on

dissolution

of

the

likwidacją

spółek

the company abroad, a declaration of

doktrynie

możemy

bankruptcy of the company or other

rozbieżnymi

reasons provided for in the law. Moreover,

poglądami dotyczącymi poszczególnych

a court may decide to a dissolution of a

etapów, jak i konkretnych czynności

company under the certain circumstances.

dokonywanych w

The liquidation proceeding is a very

z

kapitałowych.
spotkać

się

W
z

wieloma

toku postępowania

complex, long and highly formalized

likwidacyjnego.

process. The Polish legislator established
COMMON

provisions

INSTITUTION FOR THE

for

mandatory

liquidation

LIQUIDATION PROCEEDING OF LIMITED

proceedings for a capital companies, inter

LIABILITY COMPANY AND JOINT-STOCK

alia, to protect creditors. Nevertheless, this

COMPANY

proceedings is still subject of controversy
in doctrine and is the cause of many
problems in the application of laws.

Summary
The article explores common institutions of
liquidation proceedings of limited liability
company and joint-stock company. The
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Paulina Jakubowska
Stosunki majątkowe w małżeńskiej spółce cywilnej a ochrona
roszczeń jej wierzycieli.
1. Uwagi wprowadzające

ogólny każdego z małżonków tworzą
jedynie nieoznaczony ułamkiem udział we

Pojęcie małżeńskiej spółki cywilnej
odnosi

się

uczestniczą

do

spółek,

w

wyłącznie

wspólnym majątku małżonków jak i

których

majątek osobisty, natomiast udział w

obydwoje

spółce cywilnej, zgodnie z art. 33 pkt 3

małżonkowie. Termin ten należy odróżnić

KRO jest jedynie składnikiem majątku

od spółki cywilnej z udziałem małżonków

osobistego małżonka – wspólnika. 40 W

jako szerszej formy uczestnictwa w spółce

przypadku

cywilnej „jednego lub obojga małżonków,
samych

lub

wspólnie

z

małżonkami

osobami

cywilnej

pozostającymi

między

w

ustroju

jedynie

wspólności

płaszczyznach,
unormowania

części - majątek odrębny w postaci

osobiste,

skład

wyznaczonych
KC

jak

i

przez

KRO.

W

małżonka - wspólnika obejmować będzie
zarówno jego majątek osobisty jak i

jak i majątek odrębny, w którego skład

funkcjonalnie

wchodzi również nieoznaczony ułamkiem
udział w spółce cywilnej. Z kolei na
KRO, 39

majątki

pierwszym przypadku majątek ogólny

ułamkowy

udziału w majątku wspólnym małżonków,

unormowań

dwa

należy analizować na dwóch jurydycznych

poza majątkiem osobistym także dwie

gruncie

ustroju

wspólnikami spółki cywilnej, również

małżonka – wspólnika, należy wyróżnić

sposób

w

majątków ogólnych małżonków będących

KC,38 w strukturze majątku ogólnego

w

pozostającymi

między

występuje majątek wspólny małżonków a

małżonkami

majątkowej na płaszczyźnie unormowań

nieokreślonego

cywilnej

rozdzielności majątkowej, w którym nie

trzecimi”.37 W przypadku zawarcia umowy
spółki

spółki

majątek

oraz

przedmiotowo

wydzieloną

część

w

nieokreślonego

ułamkowo

postaci
udziału

w

spółce cywilnej. W drugim zaś przypadku

A. Herbet, Spółka cywilna (w:) System prawa
prywatnego, T. 16, Prawo spółek osobowych, pod
red. A. Szajkowskiego, Warszawa 2008, s. 617.
38
Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny,
Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.
39
Ustawa z dnia 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i
opiekuńczy, Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.
37

M. Nazar, Ustawowy ustrój majątkowy –
wspólność ustawowa (w:) System prawa
prywatnego, T.11, Prawo rodzinne i opiekuńcze,
pod red. T. Smyczyńskiego, Warszawa 2009, s.
255-256.
40
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spółki.44

majątek ogólny małżonka tworzyć będzie

majątkiem

jedynie majątek osobisty, natomiast udział

dopuszczalności zawarcia umowy spółki

w spółce cywilnej należeć będzie do

cywilnej

majątku osobistego każdego z małżonków

rozstrzygnięta przez samego ustawodawcę

- wspólników.

w związku z nowelizacją KRO z dnia 17

Problem

między

Kwestia

małżonkami

została

dopuszczalności

czerwca 2004 roku. Zgodnie bowiem z

powstania spółki cywilnej między osobami

przepisami KRO, (vide art. 33 pkt 3 i art.

pozostającymi w związku małżeńskim

41 § 1 pkt 2 KRO) nieokreślony w sposób

stanowił przedmiot sporów doktrynalnych

ułamkowy udział małżonka – wspólnika w

w zasadzie do czasu nowelizacji KRO z 17

spółce cywilnej, imperatywnie przypisany

roku.41

gruncie

został zarówno w ustroju wspólności

przepisów nieobowiązującej już ustawy o

ustawowej, jak i umownej do majątku

działalności gospodarczej z 1988 roku,42

osobistego małżonka przeciwstawianego

nie dopuszczano do zawierania umowy

wyodrębnionej

spółki

postaci majątku wspólnego małżonków.45

czerwca

2004

cywilnej

Na

między

małżonkami

masie

Zawarcie

uznając, że umowa taka prowadzi do

małżonkami nie prowadzi również do

zmiany ich stosunków majątkowych bez

zmiany

zawierania

umowy

Konsekwencją

budziła

małżeńskiej jest zmiana reżimu prawnego

majątkowej.43

Kontrowersje

ponadto

możliwość

sama

utworzenia

ich

jedynie

spółki

w

żyjącymi w ustroju wspólności ustawowej

małżeńskiej

umowy

majątkowej

stosunków

między

majątkowych.

powstania

poszczególnych

spółki
składników

małżeńskiej spółki cywilnej z majątku

majątkowych wniesionych do spółki jako

wspólnego

wkład. Od tej chwili wejdą one w skład

małżonków.

Problem

ten

odnosił się w istocie do konieczności

wspólnego

określenia wzajemnych relacji między

wspólników, objętego wspólnością łączną

wspólnym

regulowaną przepisami KC, bez względu

majątkiem

małżonków

a

majątku

małżonków

-

na to, czy przedmiot wkładu pochodził z
majątku

Ustawa z dnia 17.06.2004 r. o zmianie ustawy –
Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych
innych ustaw, Dz. U. Nr 162, poz. 1691 ze zm.
42
Ustawa z dnia 23.12.1988 r. o działalności
gospodarczej, Dz. U. Nr 41, poz. 324 ze zm.
43
Z. Policzkiewicz, Dopuszczalność spółki cywilnej
między małżonkami (w:) Problemy kodyfikacji
prawa cywilnego, pod red. S. Sołtysińskiego,
Poznań 1990, s. 528; M. Łączkowska, Stosunki
majątkowe między przedsiębiorcą i jego
małżonkiem w świetle ustroju wspólności
ustawowej, Warszawa 2006, s. 136.
41

wspólnego

czy

osobistego

małżonków.46

G. Jędrejek, Spółka cywilna między małżonkami,
Warszawa 2003, s. 49.
45
M. Nazar, (w:) System …, T.11, op. cit., s. 255.
46
G. Jędrejek, Spółka…, op. cit., s. 54.
44
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majątkowe wynikające ze wspólności
2. Przynależność praw spółkowych
do majątków małżonków

łącznej

podlegającej

przepisom,

czyli

odrębnym

wspólności

łącznej

majątku spółki cywilnej, bez względu na
Kwestią nieskomplikowaną jest
rozstrzygnięcie

o

majątków

małżonków

wynikających
cywilnej

z

w

małżeńskich

przynależności
udziału

w

przypadku
stosunków

to czy przedmiot wkładu pochodził z

do

majątku wspólnego małżonków czy z ich

praw

majątków osobistych.48 Warto zaznaczyć,

spółce

że

objęcia

przypisanie

praw

spółkowych do majątków osobistych

majątkowych

małżonków

-

wspólników

dotyczy

ustrojem rozdzielności majątkowej, w

zarówno ustroju wspólności ustawowej

którym nie występuje majątek wspólny,

jak i umownej. Zgodnie bowiem z art. 49

ale dwa majątki osobiste. W związku z

§ 1 pkt 2 KRO w przypadku umownego

powyższym,
umowy

w

przypadku

zawarcia

ustroju

wspólności

spółki

cywilnej

między

można

przez

majątkowej,

umowę

nie

majątkową

małżonkami pozostającymi w ustroju

małżeńską rozszerzyć wspólności na

rozdzielności

prawa

prawa majątkowe, które wynikają ze

wkłady

wspólności łącznej majątku wspólników

wniesione kosztem majątków osobistych,

spółki cywilnej. 49 Przyjęte rozwiązanie

należeć

mas

wykluczyć

W aktualnym stanie

„zlewania”

spółkowe

majątkowej,
otrzymane

więc

będą

majątkowych.

za
do

tych

czerwca

2004

r.,

rozstrzygniętych

wspólności

majątkowej.47

wspólności

ułamkiem udział w majątku wspólników i

spółce cywilnej uczestniczą
w

dwóch

i

spółkowych, które tak jak nieoznaczony

małżonków praw spółkowych w sytuacji,
pozostający

się

kolizji

powstają wątpliwości co do zakresu praw

dotyczących przynależności do majątków

małżonkowie

możliwość

Na gruncie art. 33 pkt 3 KRO

również zostało większość wątpliwości

gdy w

ma

łącznych odmiennego rodzaju.50

prawnym po nowelizacji KRO z 17

w

ustroju

poszczególnych

składnikach

tego

majątku (art. 863 KC), należeć będą na

Zgodnie

podstawie tego

bowiem z rozwiązaniem przyjętym w art.

przepisu

do

majątku

A. Kidyba, Atypowe spółki handlowe, wyd. III,
Warszawa 2011, s. 206.
49
J. Ignaczewski, Małżeńskie ustroje majątkowe,
art. 31 – 54 KRO. Komentarz, Warszawa 2008, s.
195.
50
J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, wyd.
IV, Warszawa 2012, s. 170.
48

33 pkt 3 KRO, do majątków osobistych
każdego z małżonków należą prawa

47

bezwzględne

A. Herbet, (w:) System… T.16, op. cit., 619.
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wspólnika.51

jak i organizacyjnych53 Za tak przyjętym

Tradycyjne prawa wspólników będące

rozwiązaniem przemawia cel analizowanej

składnikami

regulacji, zgodnie z którym ustawodawca

osobistego

małżonka
treści

-

stosunku

spółki

cywilnej dzielą się na prawa czysto

zmierzał

majątkowe oraz prawa o charakterze

wyeliminowania

organizacyjnym, przy czym w nowszej

reżimów wykonywania praw wynikających

literaturze przedmiotu wskazuje się, że

z umowy spółki cywilnej i stosunku

zarówno uprawnienia „czysto majątkowe”

wspólność

jak

i

Do

wszystkim
kolizji

odmiennych

małżeńskiej.54

majątkowej
z

do

mają

charakter

Zgodnie

pierwszej

kategorii

interpretacyjnym, do majątku osobistego

organizacyjne

majątkowy. 52

przede

przyjętym

założeniem

zalicza się m.in. prawo do udziału w zysku

małżonka –

oraz majątkowe prawa wspólnika na

analizowanego przepisu należy zaliczyć

wypadek wystąpienia ze spółki lub jej

także wierzytelności „będące emanacją

rozwiązania. Jako prawa organizacyjne

czysto majątkowych praw spółkowych”.55

przykładowo można wskazać prawo do

Z kolei składniki majątkowe uzyskane w

prowadzenia

wyniku

spraw

spółki,

prawo

wspólnika na podstawie

realizacji

powyższych

dokonywania czynności nagłych, których

wierzytelności, w tym pobrany zysk (art.

zaniechanie mogłoby narazić spółkę na

867 i 868 KC) oraz część wypłaconej

niepowetowane straty, czy też prawo do

nadwyżki majątku spółkowego (art. 871 §

reprezentowania

doktrynie

1 i 875 § KC), zgodnie z art. 31 § 2 pkt 2

przeważa stanowisko opowiadające się za

należeć będzie do majątku wspólnego

szerokim

małżonków

jako

osobistego

małżonka.

„prawa

spółki.

W

znaczeniem
majątkowe

sformułowania
wynikające

ze

dochód

z

W

majątku
przypadku

wspólności łącznej podlegającej odrębnym

przyjęcia wąskiego zakresu zastosowania

przepisom”,

art. 33 pkt 3, odnoszącego się jedynie do

zgodnie

z

którym

na

podstawie art. 33 pkt 3 KRO do majątku

nieokreślonego

osobistego małżonka – należy zaliczyć

udziału w majątku spółkowym, wskazane

udział we wspólnym majątku wspólników

wierzytelności o świadczenia majątkowe

jak

podlegałyby

i wszystkie

prawa członkowskie

w

sposób

zaliczeniu

do

ułamkowy

majątku

wynikające z uczestnictwa w spółce

osobistego każdego z małżonków na

cywilnej, zarówno „czysto” majątkowych

podstawie art. 37 pkt 7 KRO jako
M. Nazar, (w:) System … T.11, op. cit., s. 310.
Zob. uzasadnienie projektu nowelizacji KRO
(Druk sejmowy Nr 1566, IV kadencja Sejmu).
55
M. Nazar, (w:) System… T. 11, op. cit., s. 310.
53

M. Nazar, (w:) System … T.11, op. cit., s. 309.
52
Zob. A. Herbet, (w:) System …T. 16, op. cit., s.
621.
51

54
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wierzytelności z tytułu innej działalność

45 KRO należy stosować per analogiam

zarobkowej. Natomiast

uzyskane w

legis.58 Uzasadnieniem tej tezy miałby być

przedmioty

fakt, iż art. 45 KRO odnosi się do sytuacji,

związku

z

ich

realizacją

majątkowe,

należałyby

do

majątku

gdy wydatki i nakłady dotyczą składnika

wspólnego

małżonków

już

nie

majątkowego,

na

który

znajduje

się

w

podstawie art. 31 § 2 pkt 2, lecz art. 31 § 2

majątku osobistym, tymczasem wniesiony

pkt 1 KRO, stanowiąc dochód z innej niż

z majątku wspólnego wkład nie wchodzi

pracowniczej

działalności

zarobkowej

do tego majątku lecz do majątku spółki.

małżonków.

W

przypadku

Trudno się zgodzić z przedstawionym

należałoby również opowiedzieć się za

poglądem, z uwagi na fakt, że wydatek w

przynależnością

praw

postaci wkładu wniesionego z majątku

organizacyjnych do majątków osobistych

wspólnego zostaje poniesiony na należące

małżonków – wspólników na podstawie

do

art.

wspólnika „prawa majątkowe wynikające

33

takim

spółkowych

pkt

5

KRO

jako

praw

majątku

osobistego

niezbywalnych, które mogą przysługiwać

ze

tylko

odrębnym przepisom”.59

jednemu

podmiotowi.

Zgodnie

wspólności

łącznej

małżonka

–

podlegającej

jednak ze stanowiskiem doktryny, szeroka
interpretacja
majątkowe

sformułowania
wynikające

ze

„prawa

3. Małżeńska

spółki cywilnej między małżonkami zakres

art. 33 pkt 3 KRO.56

odpowiedzialności małżonka – wspólnika,

W przypadku wniesienia wkładu do

a więc możliwość zaspokojenia roszczeń

spółki z majątku wspólnego, wydatki

wierzyciela uzależniona jest od tego, czy

poniesione z tego majątku na nabycie praw

dłużnikami są obydwoje małżonkowie a

w majątku wspólników spółki cywilnej,
wydatków

i

w

ramach

nakładów

z

zobowiązanie powstało w związku z

zwrotu

działalnością spółki cywilnej, czy też

majątku

dłużnikiem jest tylko jeden z nich a

wspólnego na majątek osobisty, zgodnie z
art. 45 KRO.
jednak,

że

57

w

zobowiązanie

Część doktryny uznaje
przypadku

a

W przypadku zawarcia umowy

wydaje się spójniejsza i zgoda z ratio legis

będą

cywilna

zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

wspólności

łącznej podlegającej odrębnym przepisom”

rozliczane

spółka

ma

charakter

indywidualny. 60

wniesienia

wkładów kosztem majątku wspólnego, art.
J. Ignaczewski, Małżeńskie…., op. cit., s. 56.
M. Nazar, (w:) System… T. 11, op. cit., s. 308.
60
M. Łączkowska, Stosunki…, op. cit., s. 152.
58
56

59

Ibidem., s. 311.
57
Ibidem, s. 308.
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W sytuacji występowania w roli

małżonków,

niezaangażowanych

w

dłużnika obojga małżonków, nie znajduje

działalność gospodarczą, a w przypadku

zastosowania rozwiązanie zawarte w art.

małżonków

41

ze

wspólności majątkowej także z ich majątku

doktryny,

wspólnego.64 W związku z tym wspólnicy

KRO.

Zgodnie

stanowiskiem
przytoczona

bowiem

większości
regulacja

określa

zasady

pozostających

w

ustroju

odpowiadać mogą bez ograniczeń za

odpowiedzialności majątkiem wspólnym w

wszystkie

czasie trwania wspólności ustawowej w

majątkiem spółkowym jak i własnymi

przypadku, gdy dłużnikiem jest tylko jeden

majątkami indywidualnymi. Wierzyciel ma

z małżonków.61 W związku z tym,

prawo zaspokoić się z całych majątków

małżonkowie – wspólnicy za zobowiązania

osobistych małżonków lub z ich majątku

związane ze stosunkiem spółki cywilnej

wspólnego bez wykorzystania możliwości

ponoszą

zaspokojenia się z majątku spółki zgodnie

odpowiedzialność

solidarną

zobowiązania,

zarówno

zgodnie z zasadami przewidzianymi w

z

KC.62 Wierzyciel będzie więc mógł żądać

pierwszorzędnej. 65

całości

wierzyciel zaspokoi się jedynie z majątku

lub

części

świadczenia

od

zasadą

małżonków łącznie lub od każdego z

osobistego

osobna.

wspólników,

Każdy

z

małżonków

–

odpowiedzialności
W

jednego

z

sytuacji,

gdy

małżonków

przysługiwać

mu

–

może

wspólników odpowiedzialny jest bowiem

roszczenie regresowe w stosunku do

za całość długu, a zaspokojenie wierzycieli

współmałżonka,

przez

z

wysokości decydować będzie zgodnie z

współmałżonka.63

art. 376 § 1 KC treść istniejącego miedzy

któregoś

z

odpowiedzialności
Wierzyciel

nich

jego

istnieniu

i

wspólników

nimi stosunku prawnego. Gdy z treści

dochodzenia

stosunku prawnego nie wynika nic innego,

zaspokojenia nie tylko z majątku spółki

może on żądać zwrotu w częściach

lecz także z całych majątków osobistych

równych. W doktrynie wskazuje się, że art.

będzie

małżonków –

zwalnia

o

uprawniony

do

376 KC stanowi podstawę rozliczania

Zob. M. Łączkowska, Spółka cywilna jako forma
prowadzenia działalności gospodarczej a ustawowa
wspólność majątkowa małżeńska, PPH 2007, Nr 7,
s. 11; J. Pietrzykowski, (w:) Kodeks rodzinny i
opiekuńczy
.
Komentarz,
pod
red.
K.
Pietrzykowskiego, Warszawa 2012, s. 440; A.
Lutkiewicz-Rucińska, Odpowiedzialność majątkiem
wspólnym za zobowiązania cywilnoprawne
małżonków, Bydgoszcz - Gdańsk 2003, s. 131.
62
A. Kidyba, Prawo handlowe, wyd. XIV,
Warszawa 2012, s. 233 - 234.
63
J. Jezioro, (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, pod
red. E. Gniewka, Warszawa 2011, s. 1400.
61

wydatków jakie małżonek poniósł w
związku

z

zaspokojeniem

wierzycieli

spółki z jego majątku osobistego jeszcze w
M.A. Klepacka, Spółka…, op. cit., s. 1186.
A. Kidyba, Prawo…, op. cit., s.234;
Pietrzykowski (w:) Kodeks cywilny. Tom
Komentarz do art. 450-1088, pod red.
Pietrzykowskiego, wyd. VI, Warszawa 2011,
842.

64
65
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K.
II.
K.
s.

czasie trwania wspólności majątkowej,
natomiast

zwrot

którego

zakres art. 41 § 1 KRO obejmuje

podstawą jest art. 45 KRO, umożliwia

zaciągnięcie zobowiązania przez jednego

„rozliczanie” małżonków co do zasady

małżonka zarówno za zgodą obligatoryjną

dopiero

jak i fakultatywną drugiego małżonka.68

przy

wydatków,

Większość doktryny przyjmuje, że

podziale

majątku

wspólnego.66

Zgoda obligatoryjna wymagana jest do

W przypadku, gdy dłużnikiem jest

dokonania

przez

małżonka

czynności

tylko jeden z małżonków – wspólników, a

prawnych wskazanych w art. 37 KRO i ma

zobowiązanie

podwójne

mające

charakter

znaczenie. 69

stanowi

działalnością gospodarczą spółki cywilnej,

skuteczności czynności prawnej. Po drugie

zakres

w

pozostającego
ustawowej

w

ustroju

kształtuje

się

małżonka

przesłankę

pierwsze

cywilnoprawny nie powstało w związku z
odpowiedzialności

ona

Po

literaturze przedmiotu

ważności

i

w zasadzie

wspólności

jednomyślnie

zgodnie

stanowisko, zgodnie z którym udzielenie

zasadami określonymi w art. 41 KRO.

z
67

przez

przyjmowane

małżonka

zgody

jest

obligatoryjnej

W sytuacji gdy zobowiązanie zaciągnięte

wywołuje skutki określone w art. 41 § 1

zostało za zgodą drugiego z małżonków,

KRO.70 Zgoda fakultatywna nie wpływa

małżonek będący dłużnikiem odpowiada

natomiast

wobec wierzycieli majątkiem osobistym

zobowiązania,

jak i majątkiem wspólnym małżonków

odpowiedzialności za dług jednego tylko

(art. 41 § 1 KRO). Natomiast brak zgody

małżonka, rozszerzając ją na cały majątek

drugiego małżonka, skutkować będzie

wspólny. Art. 41 § 1 KRO nie zawiera

ograniczeniem możliwości zaspokojenia

unormowań szczególnych odnoszących się

wierzyciela jednego z małżonków do

do formy udzielonej zgody, w związku z

majątku osobistego oraz do enumeratywnie

tym

określonych

majątku

obligatoryjna powinna mieć taką formę

wspólnego, tj. wynagrodzenia za pracę,

szczególną, jaką ustawodawca zastrzegł

dochodów uzyskanych z innej działalności

pod rygorem nieważności dla czynności,

składników

należy

na

ważność
a

jedynie

stwierdzić,

samego
na

że

zakres

zgoda

zarobkowej, korzyści uzyskanych z praw
J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo…, op. cit., 192;
pogląd odmienny, zgodnie z którym przepis ten
dotyczy wyłącznie zgody fakultatywnej wyraża w
szczególności J. Pietrzykowski, (w:) Kodeks…, op.
cit., s. 443,
69
A. Lutkiewicz-Rucińska, (w:) Kodek rodzinny i
opiekuńczy. Komentarz, pod red. H. Doleckiego, T.
Sokołowskiego, LEX/el 2013.
70
M. Nazar, (w:) System…T.11, op. cit., s. 338-339.
68

autorskich i praw pokrewnych, praw
własności przemysłowej oraz innych praw
twórcy (art. 41 § 2 KRO).
66
67

M. Łączkowska, Spółka…, op. cit., s. 153 - 154.
J. Pietrzykowski, (w:) Kodeks…, op. cit., s. 440.
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której zgoda ma dotyczyć (vide art. 63 § 2

wzbogacenia.73 Należy podzielić pogląd,

KC). Zgoda fakultatywna może natomiast

że

zostać udzielona w formie dowolnej.

uzyskana korzyść stała się składnikiem

Warto jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z

majątku wspólnego, zubożały może żądać

art. 787 KPC,71 celem uzyskania klauzuli

zaspokojenia

z

wykonalności

wspólnego.74

Podobne

przeciwko

współmałżonkowi,

wierzyciel

musi

w

przypadku

gdy

prywatnym,

powstaniem

stwierdzona

bezpodstawnie

całego

majątku
rozwiązanie

ustawodawca przewidział w przypadku,

wykazać dokumentem urzędowym lub
że

gdy

tytułem

wierzytelność

postała

wspólności

przed

lub

dotyczy

egzekucyjnym wierzytelność powstała z

majątku osobistego jednego z małżonków

czynności prawnej dokonanej za zgodą

(art. 41 § 3 KRO). Ratio legis przytoczonej

drugiego współmałżonka. Zgoda małżonka

regulacji jest zamiar ochrony rodziny

na zaciągnięcie zobowiązania może być

dłużnika, z uwagi na brak wpływu

udzielona zarówno przed dokonaniem

współmałżonka na powstanie powyższych

czynności, w jej trakcie lub po powstaniu

zobowiązań.

zobowiązania. 72

zobowiązanie powstało w związku z

Analogicznie
odpowiedzialności

W

przypadku

gdy

jak

w przypadku

prowadzeniem działalności gospodarczej

za

zobowiązania

przez małżonka, wierzyciel może żądać

zaciągnięte bez zgody współmałżonka,

zaspokojenia

ze

kształtuje się zakres odpowiedzialności w

składników

majątkowych

sytuacji gdy zobowiązanie nie wynika z

przedmiotów majątkowych wchodzących

czynności prawnej, lecz np. z czynu

w skład przedsiębiorstwa (art. 41 § 2

niedozwolonego,

KRO). Wskazany przepis nie będzie miał

bezpodstawnego

wzbogacenia

czy

jednak

obowiązku

wskazanych

większego

powyżej
oraz

zastosowania

z

w

alimentacyjnego. Wskazane rozwiązanie

odniesieniu do omawianej tematyki, gdyż

budzi

małżonek – wspólnik, będący dłużnikiem

jednak

szczególności
możliwości

wiele
co

wątpliwości,
do

zaspokojenia

w

ograniczenia

prowadzi

z

ramach małżeńskiej spółki cywilnej. 75

majątku

działalności

gospodarczą

w

wspólnego roszczeń alimentacyjnych, czy

Warto zasygnalizować, iż zgodnie z

też roszczeń z tytułu bezpodstawnego

art. 52 § 1a KRO wierzyciel osobisty
jednego z małżonków - wspólników może

Ustawa
z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego, Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze
zm.
72
T. Smyczyński, (w:) System…, T. 11, op cit., s.
499; J. Pietrzykowski (w:) Kodeks…, op. cit., s.
443.
71

J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo…, op. cit., s.194.
Ibidem, s. 195.
75
M.A. Klepacka, Spółka…, op. cit., s. 1188.
73
74
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żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności

KC). 77 Warunkiem niezbędnym wykonania

majątkowej,

omawianego uprawnienia jest upływ 6

gdy

uprawdopodobni,

że

zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej

miesięcy

tytułem

bezskuteczności egzekucji z ruchomości

wykonawczym

wymaga

od

daty

stwierdzenia

dokonania podziału wspólnego majątku

wspólnika.78

dłużnika i jego małżonka. Wskazane

małżonka, będącego dłużnikiem uzyska

rozwiązanie

dotyczy

prawa zaspokojenia się z tego co małżonek

zobowiązanie

uzyska w związku z podziałem majątku

zaciągnięte zostało bez zgody drugiego

spółkowego. W przypadku małżeńskiej

małżonka lub nie wynika z czynności

spółki cywilnej wypowiedzenie udziału

prawnej. 76 W sytuacji ustanowienia przez

przez wierzyciela osobistego jednego z

sąd przymusowego ustroju rozdzielności

małżonków

majątkowej, po zajęciu przez wierzyciela

rozwiązaniem, gdy jak już wskazywano, na

prawa

w

szczególności

przypadków,

gdy

dłużnika

majątku

do

wspólnego

postępowania

Wierzyciel

osobisty

skutkować

będzie

jej

żądania

podziału

gruncie obowiązujących przepisów nie

i

wszczęcia

mogą funkcjonować jednoosobowe spółki

działowego,

będzie

on

cywilne.

uprawniony do prowadzenia egzekucji z
mienia, które przypadnie dłużnikowi w

4. Skutki majątkowe rozwiązania
małżeńskiej spółki cywilnej.

wyniku podziału majątku wspólnego (art.
912 KPC). Przedstawione rozwiązanie w

Przez pojęcie „rozwiązanie spółki”

założeniu z jednej strony chronić ma prawa

należy rozumieć wygaśnięcie stosunku

wierzyciela, z drugiej zaś ograniczać

obligacyjnego spółki cywilnej łączącego

ingerencje osób trzecich w małżeńskie

małżonków – wspólników.79 Małżonkowie

stosunki majątkowe.
Warto
wierzycielom

również

zaznaczyć,

osobistym

tracą więc przymiot wspólników, a także w

iż

przypadku prowadzenia w ramach spółki

dłużnika

działalności gospodarczej, również status

przysługuje jeszcze jeden środek ochronny
w

postaci

wypowiedzenia

przedsiębiorcy. 80 Pomimo, że przepisy KC

udziału

nie

małżonka - wspólnika w spółce na 3

określają

zasad

postępowania

likwidacyjnego, należy uznać, iż zespół

miesiące na przód, bez względu na to czy

K. Pietrzykowski, (w:) Kodeks…, op. cit., s. 850.
J. Jezioro, (w:) Kodeks… op. cit., s. 1409.
79
A. Kidyba, K. Kopaczyńska- Pieczniak, (w:)
Kodeks cywilny. Komentarz, T.3, pod red. A.
Kidyby, Warszawa 2010, s. 1143.
80
A. Herbet, Spółka cywilna. Konstrukcja prawna,
Warszawa 2008, s. 480.
77

umowa spółki cywilnej została zawarta na

78

czas oznaczony czy nieoznaczony (art. 870
J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo…, op. cit., s., s.
221-222.
76
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czynności podejmowanych po rozwiązaniu

niezbędne może okazać się spieniężenie

spółki, prowadzących do jej rozliczenia

majątku

stanowi

quasi

likwidację

wspólnego

spółkowego

wymagalnych

oraz

ściągnięcie

wierzytelności.

W

majątku wspólników. Zaznaczyć należy, że

przypadku, gdy majątek spółki okaże się

z uwagi na dyspozytywny charakter art.

niewystarczający na pokrycie wszystkich

875 KC, wskazane w tym przepisie zasady

zobowiązań, powstały niedobór co do

„likwidacji” majątku spółkowego znajdą

zasady

zastosowanie, gdy wspólnicy nie określili

wspólnicy odpowiednie do ich udziału w

innego sposobu zakończenia działalności

stratach,

spółki. 81

umowy spółki lub przepisów KC.84 Z

pokrywają
którego

dotychczasowi

wielkość

wynika

z

W momencie wystąpienia jednej z

majątku pozostałego po spłacie długów

przyczyn skutkującej rozwiązaniem spółki,

należy zwrócić wspólnikom ich wkłady

do masy majątkowej funkcjonującej w

zgodnie z zasadami określonymi w art. 871

ramach stosunku spółki cywilnej, która

KC. Rzeczy wniesione jako wkład od

podlegała

reżimowi wspólności

używania zwraca się w naturze. Pozostałe

łącznej, stosować należy odpowiednio

wkłady zwraca się w pieniądzu, biorąc pod

przepisy o współwłasności w częściach

uwagę

ułamkowych z uwzględnieniem odrębnych

umowie spółki, a w przypadku braku

uregulowań wynikających z art. 875 § 2 i 3

stosownego

KC.82

wartość którą wkład miał w chwili jego

dotąd

Podstawowym

przekształcenia

wspólności

skutkiem
łącznej

wartość

wkładu

postanowienia

określoną

w

umownego,

wniesienia, przy czym nie ulega zwrotowi

w

współwłasność w częściach ułamkowych

wartość

staje się ułamkowe określenie udziału we

świadczeniu usług albo na używaniu

wspólnym majątku wspólników. Co do

rzeczy wspólnika. Sporną kwestię stanowi

zasady udziały współwłaścicieli są równej

przynależność do majątków małżonków

wielkości,

przedmiotów

chyba

że

umowa

spółki

wkładu

polegającego

majątkowych

na

uzyskanych

cywilnej określa ich wielkość w sposób

tytułem zwrotu wkładu. Z uwagi na to, że

odmienny (art. 197 KC). 83 Zgodnie z art.

stanowią one surogaty udziału małżonka w

875 KC przed dokonaniem podziału

majątku

majątku

pierwszej

składniki majątku osobistego małżonka

kolejności spłacić długi spółki, do czego

(art. 33 pkt 10 KRO).85 Przedstawione

spółki,

należy

w

spółki,

należy uznać

je za

rozwiązanie może budzić wątpliwości, gdy

J. Jezioro, (w:) Kodeks…, op. cit.,, s. 1412.
82
A. Herbet, (w:) System… T. 16, op. cit., s. 725.
83
A. Kidyba, K. Kopaczyńska-Pieczniak, (w:)
Kodeks…, op. cit., s. 1144.
81

84
85
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A. Herbet, (w:) System… T. 16, op. cit., s. 730.
M. Nazar, (w:) System… T. 11, op. cit., s. 310.

wkład

wniesiony

został

z

majątku

KRO, do majątku osobistego każdego z

wspólnego małżonków – wspólników. Ze

małżonków

względu na bezwzględne przypisanie praw

wynikające z udziału w spółce cywilnej,

spółkowych

osobistych

niezależnie od tego czy wkład wniesiony

małżonków (art. 49 § 1 pkt 2 KRO),

został kosztem majątku osobistego czy

małżonkowie

do

majątków

należy

zaliczyć

prawa

będący

wspólnikami

co

wspólnego majątku małżonków, przy czym

mogą

zdecydować

o

zakres zastosowania art. 33 pkt 3 obejmuje

przynależności do ich majątku wspólnego

zarówno nieoznaczony ułamkiem udział w

praw wynikających z członkowstwa w

majątku

spółce cywilnej, jednakże w przypadku

majątkowe

rozwiązania małżeńskiej spółki cywilnej za

stosunku

ważną należy uznać umowę zobowiązującą

rozwiązanie wykluczyć ma możliwość

małżonka do przeniesienia do majątku

kolizji i „zlewania” się dwóch wspólności

wspólnego

łącznych

prawda

nie

przedmiotów

uzyskanych

wspólników
będące
spółki

jak

i

prawa

elementem
cywilnej.

odmiennego

treści
Przyjęte

rodzaju.

W

tytułem zwrotu wkładów.86 Majątek który

przypadku, gdy wkład zostanie wniesiony

pozostanie po spłacie długów i zwrocie

kosztem wspólnego majątku małżonków,

wkładów stanowi nadwyżkę likwidacyjną,

poniesione z tego tytułu wydatki na

którą dzieli się pomiędzy wspólników w

nabycie praw spółkowych rozliczane będą

takim stosunku, w jakim uczestniczyli oni

w ramach zwrotu wydatków i nakładów z

w zyskach spółki (art. 875 § 3 KRO),

majątku wspólnego na majątek osobisty,

chyba że wspólnicy w umowie spółki

zgodnie z art. 45 KRO. W sytuacji, gdy

postanowili inaczej. 87

spółka

cywilna

ulegnie

rozwiązaniu,

przedmioty majątkowe uzyskane tytułem
5. Uwagi końcowe

zwrotu wkładów należy uznać za składniki

W aktualnym stanie prawnym po
nowelizacji KRO z 17 czerwca 2004 roku,
rozstrzygnięte

zostały
–

wspólników

osobistego

niezależnie

kosztem

małżonków,
jakiego

majątku

zostały wniesione, gdyż stanowią one

wątpliwości

surogaty udziału małżonka w majątku

dotyczące przynależności do majątków
małżonków

majątku

spółki.

praw

Zakres

majątkowych wynikających z udziału w

odpowiedzialności

małżonków – wspólników spółki cywilnej

spółce cywilnej. Zgodnie z art. 33 pkt 3

kształtuje się odmiennie, w zależności od
tego,

86

Ibidem, s. 310.
87
A. Herbet, Spółka…, op. cit., s. 485.

czy

związku
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zobowiązanie
z

powstało

funkcjonowaniem

w

spółki

cywilnej, a więc dłużnikami są obydwoje

both spouses are the only partners

małżonkowie, czy też dłużnikiem jest tylko

involved. Current legal status according to

jeden z nich. W pierwszym przypadku

the Family and Guardian Code amended

małżonkowie

ponoszą

on June 17, 2004 clarifies all doubts

odpowiedzialność zgodnie z zasadami

concerning property rights of spouses -

przewidzianymi w KC. W sytuacji, gdy

partners in the civil law partnership.

dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków -

According to art. 33 pt. 3 of the Family

wspólników a zobowiązanie ma charakter

and Guardian Code personal property of

indywidualny, zakres odpowiedzialności

spouses includes rights from participation

małżonka kształtuje się zgodnie z regułami

in the civil law partnership irrespective of

określonymi w art. 41 KRO. Z uwagi na to,

the source of contribution - whether the

że

contribution

wierzyciel

–

wspólnicy

osobisty

małżonka

–

was

incurred

from

the

wspólnika nie może zgodnie z art. 863 § 3

personal property or the joint property of

KC domagać się zaspokojenia z udziału

spouses. At the same time, the scope of art.

swojego dłużnika w majątku spółkowym

33 pt. 3 includes both shares in partners’

ani w poszczególnych składnikach tego

property and property rights resulting from

majątku, jego pozycja jest zdecydowanie

the relationship between shareholders in

mniej korzystna niż sytuacja wierzyciela

civil

spółki w szczególności, gdy małżonek –

contribution is incurred from the joint

wspólnik

property of

zasadniczą

część

majątku

law

partnership.

When

the

spouses, the expenditure

osobistego wniósł tytułem wkładu do

incurred for the purchase of partnership

spółki cywilnej. W przypadku, gdy umowa

rights will be cleared as a reimbursement

spółki zawarta została w celu ochrony

of expenditures and expenses from the joint

części majątku przed odpowiedzialnością,

property

a nie w celu realizacji zamierzonego

property (according to art. 45 of the

przedsięwzięcia

uznać

Family and Guardian Code). If the

należy ją za nieważną na podstawie art. 58

partnership is dissolved items of property

§ 1 KC.

acquired

gospodarczego,

transferred

from

into

personal

contribution

reimbursements should be regarded as

PROPERTY RELATIONS OF SPOUSES IN

items of personal property of spouses,

CIVIL LAW PARTNERSHIP AND
PROTECTION OF CREDITORS’ RIGHTS

regardless whose property they were
originally incurred from, because they are

Summary
Spouses in civil law partnership constitute

the surrogates of spouse’s shares in

the kind of civil law partnership where

company’s property.
41

Scope of liability of spouses - partners in
civil

law

partnership

is

determined

separately. It depends whether the liability
resulted in connection with the operations
of the civil law partnership, in which case
both spouses are debtors, or whether only
one spouse is the debtor. In the first case
spouses - partners in civil law partnership
will be both held liable according to the
regulations of the Civil Code. If only one
spouse - partner in civil law partnership is
the debtor and the liability is individual the
scope of

liability of

the spouse is

determined on the basis of art. 41 of the
Family and Guardian Code.
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Patryk Dykas
Ochrona renomowanych znaków towarowych w systemie prawa
Unii Europejskiej poza granicami podobieństwa towarów i usług.

Europejskiej wprowadziła do przepisów

1. Wprowadzenie
Historia

harmonizacji

krajowych ochronę tego rodzaju oznaczeń,

prawa

znaków towarowych w Europie sięga lat

która uregulowana jest w ustawie z dnia 30

80

czerwca 2000 r. – Prawo własności

ubiegłego

wieku.

Ustawodawstwo

przemysłowej. Na uwagę zasługuje także

państw członkowskich zostało w części

projekt nowej dyrektywy mającej na celu

zharmonizowane przez dyrektywę Rady
89/104/EWG z 1988 r. Kolejna dyrektywa

zbliżanie

2008/95/WE z roku 2008 miała przede

członkowskich odnoszących się do znaków

wszystkim

charakter

ustawodawstw

towarowych90,

„liftingujący”88.

obowiązkową

Przyjmuje się, że pierwsza z dyrektyw

która
ochronę

państw
wprowadza

renomowanych

znakowych stanowiła kamień milowy w

znaków towarowych w każdym z państw

harmonizacji

Unii Europejskiej.

krajowych

przepisów

dotyczących ochrony znaków towarowych,

Nie

należy

zapomnieć,

że

a zastosowanie jej przepisów pozwoliło na

równolegle ustanowiono również system

wypracowanie

rejestracji znaków towarowych niezależny

wspólnych

standardów

modelu ochrony89.

od systemów krajowych i mający skutek w
całej Unii Europejskiej. Mowa tutaj o

Ochrona renomowanych znaków

regulacjach zawartych w rozporządzeniu

towarowych w krajowych porządkach

Rady (WE) nr 40/49 z 1993 r. w sprawie

prawnych ustanowiona w dyrektywie ma
Rzeczpospolita

wspólnotowego znaku towarowego, które

Polska jako jedna z wielu krajów Unii

ujednolicono rozporządzeniem (WE) nr

charakter

fakultatywny.

207/2009 z 2009 r.

Jaroszyńska-Kozłowska E., Trzebiatowski M.,
Dyrektywa o znakach towarowych „po liftingu”
FORUM, Monitor Prawniczy, nr 1/2009
89
Sozański J., Własność intelektualna i
przemysłowa w Unii Europejskiej, WarszawaPoznań 2011, str. 119
88

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_20
14/documents/com/com_com(2013)0162_/com_co
m(2013)0162_pl.pdf [ostatni dostęp: 14.12.2013 r.]
90
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zarejestrowany dla towarów (usług), które

towarowych poza granicami specjalizacji

nie są podobne do tych, dla których został

uregulowana została w art. 4 ust. 3 i 4 lit. a

zarejestrowany znak wcześniejszy, jeżeli

(postępowanie rejestracyjne) oraz art. 5

wcześniejszy znak towarowy cieszy się

ust. 2 dyrektywy (ochrona przed użyciem

renomą w danym państwie członkowskim i

przez osobę trzecią).

jeżeli

używanie

późniejszego

znaku

towarowego przyniosłoby bez właściwego

Artykuł 4 ust. 3 zakazuje rejestracji

powodu

późniejszego znaku towarowego i nakazuje

byłoby

unieważnienia rejestracji takiego znaku,

nieuzasadnioną
szkodliwe

dla

korzyść

lub

odróżniającego

jeżeli została ona dokonana w sytuacji, gdy

charakteru lub renomy wcześniejszego

znak

znaku

zgłoszony

do

rejestracji

jest

znaku

Charakter

tego

przepisu jest fakultatywny, podobnie jak

identyczny lub podobny do wcześniejszego
wspólnotowego

towarowego.

art. 5 ust. 2 dyrektywy, według którego

towarowego

cieszącego się renomą na terytorium

każde

Wspólnoty i używanie późniejszego znaku

postanowić, że właściciel jest uprawniony

towarowego

do zakazania wszelkim osobom trzecim,

bez

właściwego

powodu

szkodliwe

dla

członkowskie

może

które nie posiadają jego zgody, używania

przyniosłoby nieuzasadnioną korzyść lub
byłoby

państwo

w

odróżniającego

obrocie

handlowym

oznaczenia

charakteru lub renomy wcześniejszego

identycznego lub podobnego do znaku

wspólnotowego

towarowego w odniesieniu do towarów lub

znaku

towarowego,

a

usług, które nie są podobne do tych, dla

towary (usługi) dla których został lub ma
być zarejestrowany wcześniejszy znak

których zarejestrowano znak towarowy, w

towarowy, nie są podobne do tych, dla

przypadku gdy cieszy się on renomą we

których dokonano zgłoszenia. Jest to

Wspólnocie i w przypadku gdy używanie
tego

przepis o charakterze obligatoryjnym.

oznaczenia

powodu

Dodatkowo art. 4 ust. 4 lit. a

wykorzystanie

dyrektywy stanowi, że każde państwo

bez

stanowi
jego

uzasadnionego
nieuprawnione
odróżniającego

charakteru lub renomy lub jest dla nich

członkowskie może postanowić, że znak

szkodliwe.

towarowy nie podlega rejestracji, a za

Przepis art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy

nieważny uznaje się już zarejestrowany
znak, jeżeli znak towarowy jest identyczny

odpowiada art. 8 ust. 5 rozporządzenia

lub podobny z wcześniejszym krajowym

207/2009, zaś art. 5 ust. 2 dyrektywy – art.

znakiem towarowym i został lub ma być

9 ust. 1 lit. c rozporządzenia. Wyżej
44

wymienione przepisy przełamują zasadę

stwierdzając, że art. 4 ust. 4 lit a oraz art. 5

specjalizacji,

ust. 2 dyrektywy znakowej muszą być

przez

co

pozwalają

na

ochronę znaku towarowego ponad zakres

interpretowane

ograniczony do towarów (usług) objętych

umożliwiają one państwom członkowskim

rejestracją lub do nich podobnych91.

na ustanowienie szczególnej ochrony dla

zagadnienie

tym

sensie,

że

zarejestrowanego, renomowanego znaku

Do niedawna sporo kontrowersji
budziło

w

towarowego, w sytuacji, gdy późniejszy

ochrony

znak

renomowanych znaków towarowych dla

lub oznaczenie,

identyczne lub

podobne do tego zarejestrowanego znaku,

towarów podobnych, z uwagi na to, że
przepisy dyrektywy oraz rozporządzenia

ma być używane lub jest używane dla

mówią wyłącznie o ochronie dla towarów

towarów lub usług identycznych lub

niepodobnych92.

podobnych do towarów lub usług, objętych

Biorąc

pod

uwagę

zarejestrowanym

literalne brzmienie przepisów ochroną nie

znakiem93.

Trybunał

byłyby objęte oznaczenia podobne do

opowiedział

się zatem za wykładnią

renomowanego znaku towarowego dla

systemową i celowościową przepisów

towarów podobnych w przypadku braku

twierdząc, że art. 5 ust. 2 dyrektywy nie
może być interpretowany wyłącznie na

zaistnienia przesłanki niebezpieczeństwa
wprowadzenia w błąd. Jeśliby przyjąć

podstawie jego brzmienia, ale również

jedynie dosłowne brzmienie przepisów,

w świetle

ogólnego

układu

i

celów

systemu, którego jest częścią94.

znaki renomowane nie korzystałyby w

Po omówieniu podstaw prawnych

takiej sytuacji z ochrony w granicach
specjalizacji. Trybunał wypowiedział się w

ochrony

renomowanych

znaków

tej kwestii w wyroku z 9 stycznia 2003 r.

towarowych, należy skupić się na jej

w sprawie C-292/00 Davidoff & Cie SA,

przesłankach oraz dokonać analizy form

Zino Davidoff SA przeciwko Gofkid Ltd

ingerencji w prawo do renomowanego
znaku towarowego uwzględniając bogaty

Skrzydło-Tefelska
E.,
Wybrane
aspekty
renomowanych znaków towarowych w Unii
Europejskiej w świetle orzecznictwa Izb
Odwoławczych Urzędu Harmonizacji Rynku
Wewnętrznego, (w:) Własność przemysłowa.
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot
Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu
Harmonizacji
Rynku
Wewnętrznego
z
komentarzami, pod red. R. Skubisza, Warszawa
2008, str. 611
92
Piotrowska J., Renomowane znaki towarowe i ich
ochrona, Warszawa, 2001, str. 75 i n.
91

Wyrok ETS w sprawie C-293/00 Davidoff & Cie
SA, Zino Davidoff SA przeciwko Gofkid Ltd , pkt.
30, tekst wyroku w języku polskim (tłumaczenie:
M. Mazurek) w: Własność Przemysłowa.
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot
Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji, pod red. R.
Skubisza, Wydanie II, Warszawa 2006, poz. 13
94
Op. cit., pkt 24
93
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dorobek

orzeczniczy

Europejskiego

Zagadnienie związku istniejącego

Trybunały Sprawiedliwości (ETS)95.

między oznaczeniami, jako przesłanki
ochrony prawa do renomowanego znaku
towarowego zostało wprowadzone przez

2. Skojarzenie (związek myślowy)

Trybunał w wyroku z dnia 23 października

Skojarzenie znaków towarowych,

2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-

inaczej nazywane związkiem myślowym

Salomon i Adidas-Benelux przeciwko

jest jedną z przesłanek warunkujących

Fitnessworld Trading, z którego wynika, że

ochronę prawa do renomowanych znaków

naruszenia określone w art. 5 ust. 2

towarowych. Przesłanka istnienia związku

dyrektywy znakowej są konsekwencją

wynika wyłącznie z orzecznictwa ETS i

pewnego stopnia podobieństwa między

ma bardzo duże znaczenie przy przyznaniu
ochrony

renomowanym

towarowym.

Należy

podobieństwo

oznaczeń,

znakiem a oznaczeniem, z powodu którego

znakom

podkreślić,

relewantni odbiorcy wiążą oznaczenie ze

że

znakiem, tzn. łączą je, nawet jeżeli ich nie

sformułowane

mylą98. Ochrona przyznana na podstawie

wprost w przepisach jest przydatne jedynie

art. 5 ust. 2 dyrektywy nie jest uzależniona

do oceny istnienia związku96, co oznacza,
że

samo

podobieństwo

warunkuje
związku.

znaków

bezwzględnego
W

literaturze

od

nie

stwierdzenia

takiego

stopnia

podobieństwa pomiędzy renomowanym

istnienia

znakiem i oznaczeniem, że istnieje między

zagranicznej

nimi niebezpieczeństwo wprowadzenia w

podkreśla się, iż mimo to, że konstrukcja

błąd

związku jest pewnym utrudnieniem w

wśród

relewantnych

odbiorców.

Wystarczające jest, aby stopień tego

rozumieniu istoty ochrony renomowanych

podobieństwa

znaków towarowych, to w przyszłości,

skutkował

łączeniem

oznaczenia ze znakiem przez relewantnych

dzięki praktyce, ułatwi ona stosowanie

odbiorców99. W związku z powyższym

przepisów prawa dotyczących tej materii97.

podobieństwo,

czy

też

identyczność

spornych oznaczeń są punktem wyjścia o
zachodzącym
towarów

Obecnie ETS nazywany jest Trybunałem
Sprawiedliwości (TSUE)
96
Żuraw M., „Związek” między oznaczeniami jako
przesłanka
naruszenia
praw
do
znaku
renomowanego, Wardyński i Wspólnicy, Rocznik
2011, str. 37
97
Middlemiss S., Warner S., The protection of
marks with reputation: Intel v CPM, European
Intellectual Property Review, nr 6/2009, str. 336
95

w

umyśle

opatrzonych

odbiorców
późniejszym

Wyrok ETS w sprawie C-408/01 AdidasSalomon AG i Adidas-Benelux BV przeciwko
Fitnessworld Trading Ltd., pkt. 29, tekst wyroku w
języku polskim (tłumaczenie: M. Mazurek) w:
Własność…, op.cit., poz. 19
99
Op.cit., pkt 31
98
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znakiem towarowym związku myślowym

Trybunał ponadto stwierdził, że o

(skojarzeniu) późniejszego oznaczenia z

bezwzględnym

wcześniejszym renomowanym znakiem

przesądzają okoliczności, że:

towarowym, jako przesłanki, która jest

1) wcześniejszy

niezbędna do zastosowania art. 5 ust. 2
oraz art. 4 ust. 4 lit a dyrektywy

100

istnieniu

znak

związku

nie

towarowy

dla

pewnych kategorii towarów (usług)

.

cieszy się dużą renomą, i

Szerokiej analizy oraz kryteriów

2) towary (usługi) te nie są podobne lub

oceny istnienia związku dokonał Trybunał

nie są w znacznym stopniu podobne

w wyroku z dnia 27 listopada 2008 r. w

do towarów (usług) zarejestrowanych

sprawie

C-252/07

Intel

Corporation

dla późniejszego znaku, i
3) wcześniejszy

przeciwko CPM. Istnienie związku należy
oceniać

całościowo,

przy

znak

towarowy

jest

w

stosunku

do

niepowtarzalny

istnieniu

jakichkolwiek towarów (usług) 103.

wszystkich czynników mających znaczenie
w okolicznościach danej sprawy101. Wśród

Biorąc

pod

uwagę

stanowisko

takich czynników Trybunał wyróżnił:

Trybunału, należałoby stwierdzić, że nie

1) stopień

istnieją przesłanki, których ustalenie samo

podobieństwa

między

spornymi znakami;

w sobie prowadzi do istnienia związku

2) charakter towarów (usług), dla których

między

spornymi

oznaczeniami104,

z

znaki zostały zarejestrowane, w tym

wyjątkiem przesłanki niebezpieczeństwa

stopień pokrewności i różnic między

wprowadzenia w błąd, która zakłada

tymi towarami (usługami) oraz dany

bezwzględne

krąg odbiorców;

Trybunał określił zasadę, zgodnie z którą

3) intensywność

używania

i

charakteru

tym bardziej istnieje prawdopodobieństwo
powstania

odróżniającego

związku,

jednakże

nawet

identyczność obydwu znaków nie jest

wcześniejszego znaku towarowego;
5) istnienie

związku105.

im bardziej są podobne do siebie znaki,

renomę

wcześniejszego znaku towarowego;
4) stopień

istnienie

tożsama z istnieniem związku, jeżeli inne

niebezpieczeństwa

wprowadzenia w błąd102.

są

kręgi

odbiorców,

do

których

adresowane są towary (usługi) opatrzone
Skubisz R., Mazurek M., Względne podstawy
odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak
towarowy, Studia Prawa Prywatnego nr 3-4/2009,
Warszawa 2009, str. 176
101
Wyrok ETS w sprawie C-252/07 Intel, pkt 41,
www.curia.eu
102
Op.cit., pkt 42
100

Op. cit., pkt 64
Żuraw M., „Związek”…, op.cit., str. 37
105
Wyrok ETS w sprawie C-252/07 Intel, pkt 57
103
104
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spornymi znakami106. Warto wspomnieć,

osłabienie sensu stricto znaku towarowego

że w sytuacji, gdy znak towarowy cieszy

(ang. dilution by blurring)108. Pojęcie

się

szkody dla

dużą

renomą,

która

przekracza

odróżniającego

właściwy krąg odbiorców, do których

znaku

adresowane są towary (usługi), możliwe

zmniejszeniem

jest skojarzenie dwóch oznaczeń. Jeśli

odróżniającej109.

chodzi

charakteru

charakteru odróżniającego doprowadza do

odróżniającego, to im jest on większy w

utraty jego indywidualności, polegającej na

przypadku znaku wcześniejszego, tym

zdolności wywoływania automatycznych

bardziej prawdopodobne jest zaistnienie

skojarzeń

związku.

oznaczonymi110. Słusznie przyjmuje się, że

zaś

o

stopień

Konkludując,
związku

nie

może

samo

znakiem

aby

wiąże

się

jego
na

towarami

tożsamym
różnych

ze

zdolności

Działanie

z

oznaczanie

istnienie

wystarczyć,

nieodłącznie

charakteru

szkodę

oryginalnie

lub

podobnym

towarów

i

usług

stwierdzić istnienie jednego z naruszeń

prowadzi do tego, że znak przestaje pełnić

określonych w art. 8 ust. 5 rozporządzenia

funkcję

(analogicznie art. 8 ust. 5 dyrektywy),

towarów, przez co traci zdolność do
potwierdzenia

które stanowią szczególny warunek objęcia
renomowanych

znaków

wskazywania
o

na

tym

pochodzenie

samym

źródle

pochodzenia towarów111. Cytując Franka

towarowych

Schechtera, którego słowa wiernie oddają

ochroną przewidzianą przez ten przepis107.

istotę osłabienia renomowanego znaku
towarowego - „jeśli dopuścimy restauracje

3. Działanie na szkodę charakteru

marki Rolls Royce, kawiarnie marki Rolls

odróżniającego

Royce,

spodnie

marki

Rolls

Royce

Działanie na szkodę charakteru
odróżniającego znaku towarowego jest
jedną z form ingerencji w prawo ochronne
na renomowany znak towarowy, określaną
także

jako

rozmycie,

pomniejszenie,

Wyrok ETS w sprawie C-252/07 Intel, pkt 29,
wyrok ETS z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C487/07 L’Oreal przeciwko Bellure, pkt 39,
www.curia.eu
109
Opinia rzecznika generalnego E. Sharptson z
dnia 26.06.2008 r. w sprawie C-252/07 Intel, pkt
68, www.curia.eu
110
Piotrowska J., Renomowane…, op.cit., str. 38
111
Promińska U., w: Prawo własności
przemysłowej, Nowińska E., Promińska U., du Vall
M., Wydanie 5, Warszawa 2011, str. 365 i n.
108

Skubisz R., Kolizja późniejszego znaku
towarowego z wcześniejszym renomowanym
znakiem towarowym - glosa do wyroku ETS z 27
listopada 2008 r., w sprawie C-252/07 Intel,
Europejski Przegląd Sądowy 2/ 2009, str. 36
107
Wyrok SPI z dnia 30.01.2008 r. w sprawie T128/06 Japan Tabacco przeciwko OHIM, pkt 27,
www.curia.eu
106
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i cukierki marki Rolls Royce, to za 10 lat

znaku towarowego115. Trybunał wskazał,

nie będzie już marki Rolls Royce”112.

że chodzi o taką sytuację, gdy używanie

Zdolność
renomowanego

wcześniejszego
znaku towarowego

identyfikowania

towarów

których

zarejestrowany

został

używany,

jako

uprawnionego
osłabiona

z

(usług),

do
jest

pochodzących

od

tego

z uwagi

znaku,
na

późniejszego

towarowego

rozmycie

spowodowało

zmianę

dla

których

towarowego
rynkowego

wcześniejszy

zarejestrowany

lub

prawdopodobieństwo

zostaje

zmiany

wywołane

używaniem

znaku

zachowania konsumenta towarów (usług),

dla

i

późniejszego

jest

istnieje

duże

zaistnienia

takiej

przyszłości116.

w

czerpanie

znaku

znak

handlowych

Ponadto

korzyści

przez

tożsamości

uprawnionego z późniejszego znaku nie

wcześniejszego znaku towarowego i jego

ma znaczenia przy określaniu działania na
szkodę

wizerunku w oczach odbiorców. Będzie to

charakteru

odróżniającego
towarowego117.

miało miejsce przede wszystkim wtedy,

renomowanego

gdy wcześniejszy znak towarowy, który

Słusznie przyjmuje się w literaturze, że

wcześniej

ochrona

wzbudzał

bezpośrednie

towarowych

skojarzenie z towarami (usługami), dla

znaku

renomowanych
powinna

znaków

być

przyznana

których został zarejestrowany, nie jest w

wyłącznie wtedy, gdy zostają naruszone

stanie działać dłużej w tej sposób113.

rzeczywiste

Zgodnie

uprawnionego z rejestracji wcześniejszego

ze

stanowiskiem

Trybunału

powinien przeprowadzić stosowny dowód

renomowanego znaku towarowego, która

na zachwianie pozycji rynkowej118.

wynika nie tylko z samej istoty znaku, ale

W

także ta, która została nabyta w drodze
używania 114.
zagadnieniem

podmiotu

znaku towarowego, zatem uprawniony

ochronie podlega zdolność odróżniająca

Istotnym

interesy

jest

świetle

najnowszego

orzecznictwa

Trybunał

podkreślił,

właściciel

renomowanego

że

znaku

moment, w którym dochodzi do osłabienia

towarowego uprawniony jest do zakazania

zdolności

wszelkiego

odróżniającej

renomowanego

używania

oznaczenia

identycznego z tym znakiem towarowym
lub doń podobnego, które zmniejsza
Skubisz R., Kolizja…, op. cit., str. 36
Op. cit.; wyrok ETS w sprawie C-252/07 Intel,
pkt 77
117
Wyrok ETS w sprawie C-252/07 Intel, pkt 78
118
Skubisz R., Kolizja…, op. cit., str. 36

Opinia rzecznika generalnego Jacobs’a z dnia 10
lipca 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas Salomon i
Adidas Benelux (sprawa Adidas I), pkt 37
113
Wyrok ETS w sprawie C-252/07 Intel, pkt 29
114
Op. cit., pkt 73
112

115
116
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zdolność
znaku

odróżniającą

towarowego,

wspomnianego

bez

cechę

konieczności

lub

właściwość,

które

mogą

wywierać negatywny wpływ na wizerunek
towarowego121.

Częstym

czekania na wynik procesu osłabienia,

znaku

czyli

przykładem działania na szkodę renomy

zupełną

utratę

charakteru

odróżniającego znaku towarowego119.

znaku towarowego, przywoływanym w
literaturze, jest przykład używania przez
uprawnionego

4. Działanie na szkodę renomy

rodzajów alkoholu, a z drugiej strony

towarowego jest kolejną z form naruszeń
do

renomowanego

używanie przez osobę trzecią tak samo

znaku

wymawianego

towarowego, która nazywana jest także

towarowego

towarowego (ang. dilution by tarnishment).

czynienia

towarami, które w ocenie klientów są

towarowego123.

zjawiskiem mamy do czynienia, gdy

wizerunek

towary (usługi), dla których osoba trzecia

tego

znaku

ze

znakiem

Chodzi

znaku

tu

więc

towarowego,

o

który

narażany jest na szkodę. Słowo „renoma”

podobnego

w

oznaczenia, są odbierane przez odbiorców
atrakcyjność

ogóle

opatrzonego znakiem oraz samego znaku

ze stanowiskiem Trybunału z tego rodzaju

zmniejsza

w

wyobrażeń i asocjacji dotyczących towaru

trudne przez nich do akceptacji120. Zgodnie

że

wyjaśnienie

renomowanym), ale ogół pozytywnych

sprzeczne z utrwalonym wyobrażeniem lub

sposób,

jest

istotne przy określeniu czy mamy do

połączeniu znaku towarowego z pewnymi

taki

istotne

jako rozpoznawalność znaku (co jest

formą naruszenia mamy do czynienia przy

w

którym

pojęcia renomy, która rozumiana jest nie

W literaturze przyjmuje się, że z taką

lub

Klarein,

W przypadku degradacji znaku

czy też narażeniem na szwank znaku

identycznego

znaku

oznaczane były detergenty122.

degradacją, ośmieszeniem, przyćmieniem,

używa

znaku

Claeryn w odniesieniu do jednego z

Działanie na szkodę renomy znaku
prawa

renomowanego

polskiej

wersji

dyrektywy

i

rozporządzenia użyte jest więc zgodnie z

się

towarowego.

Niebezpieczeństwo takie może wystąpić w
szczególności wtedy, gdy towary (usługi)

Wyrok ETS z dnia 18.06.2009 r. w sprawie C487/07 L’Oreal, pkt 40
122
Simon Fhima I., Trade Mark dilution in Europe
and the United States, Nowy Jork 2011, str. 162;
Piotrowska J., Renomowane…, op.cit., str. 39
123
Skubisz R., Mazurek M., Względne…, op. cit.,
str. 182
121

oferowane przez osoby trzecie posiadają

Wyrok ETS z dnia 22.09.2011 r. w sprawie C323/09 Interflora, pkt 77, www.curia.eu
120
Promińska U., Prawo…, op.cit., str. 366
119
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semantyką

tego

słowa

w

języku

polskim124.
Szkoda

5. Czerpanie nienależnej korzyści z
na

renomie

znaku

charakteru odróżniającego lub renomy

występuje, jeżeli towary, dla których

Czerpanie nienależnej korzyści z

używa się zgłoszonego znaku towarowego,

charakteru odróżniającego lub renomy

są odbierane przez odbiorców w taki

znaku towarowego jest ostatnią z form

sposób, że zmniejsza się siła przyciągania
wcześniejszego

125

znaku

towarowego

ingerencji

.

renomowany

Zdolność konsumenta do kojarzenia znaku
może

maleć

znaku

znak

z

towarowy.

na

Należy

bowiem przyjmuje się, że nie może zostać
wykorzystany

z

ochronne

postaci czerpania nienależnej korzyści,

następujących powodów:
1) kojarzenia

prawo

wskazać, że w praktyce nie występują dwie

z towarami (usługami) dla których został
zarejestrowany

w

towarami

charakter

odróżniający

renomowanego znaku towarowego bez

(usługami) złej jakości, powodującymi

jednoczesnego

niepożądane lub wątpliwe skojarzenia,

renomy127.

pozostające

ze

rodzaju naruszeniem można upatrywać się

skojarzeniami lub wizerunkiem, które

w zasadzie mówiącej, że towary lub usługi

są wynikiem zgodnego z prawem

oznaczone

znakiem

używania znaku przez uprawionego,

podobnym

do

2) kojarzenia

w

sprzeczności

znaku

z

towarami

towarowego

wykorzystania

Celu

jego

ochrony przed

identycznym

renomowanego

łatwo

tego

przyciągają

lub
znaku

uwagę

(usługami), które nie odpowiadają

klientów, a następnie są kojarzone z

jakości lub prestiżowi tego znaku

wyobrażeniem o pewnych pożądanych

towarowego, nawet jeżeli nie chodzi

wartościach, ze względu na które znak jest

per se o niestosowne używanie znaku

znany kupującym128.

towarowego,
3) negatywnej
słownej

modyfikacji

części

graficznej

znaku

lub

towarowego

126

Problem
korzyści

czerpania

określanej

nienależnej

również

jako

„pasożytnictwo” (ang. free-riding) był

.

przedmiotem wyroku w sprawie C-487/07
L’Oreal. Trybunał zauważył, że odnosi się

Op. cit.
125
Wyrok SPI z dnia 25.05.2005 r. w sprawie T67/04 Spa Monopole przeciwko OHIM –SpaFinders, pkt 46
126
Decyzja Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z
25.04.2011 r. w sprawie R-283/199-3 Hollywood
S.A.S. przeciwko Souza Cruz SA, pkt 86, tekst
124

decyzji w języku polskim (tłumaczenie: M.
Mazurek) w: Własność…, op.cit., poz. 33
127
Skubisz R., Mazurek M., Względne…, op.cit.,
str. 181
128
Promińska U., Prawo…, op.cit., str. 364
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ona nie tyle do szkody poniesionej przez

włożonego

znak towarowy, lecz do korzyści czerpanej

towarowego w stworzenie i utrzymanie

przez

jego

osobę

trzecią

z

używania

przez

wizerunku130.

Mamy

więc

która

do

czynienia

Obejmuje to zatem przypadki, w których

komercjalizacją rynkowej wartości znaku

dzięki

towarowego131.

wizerunku

sytuacją,

znaku

identycznego lub podobnego oznaczenia.
przypisaniu

z

właściciela

skutkuje

renomowanego znaku towarowego lub
cech, które ten znak reprezentuje, towarom

6. Uzasadnione powody

oznaczonym identycznym lub podobnym
oznaczeniem

mamy

do

czynienia

oczywistym

wykorzystaniem

podsumowując
stwierdził,

że

ust. 2 dyrektywy oraz art. 8 ust. 3 oraz art.

renomy

towarowego129.

znaku

Zgodnie z art. 4 ust. 4 oraz art. 5

z

9

Trybunał,

swoje

rozważania,

czerpanie

nienależytej

błąd

używania swojego znaku towarowego. W
kwestii rozumienia pojęcia „uzasadnione
powody”

ani

charakteru

odróżniającego

decyzji

lub

podobnego

z

używania

do

podobnego

oznaczenia

renomowanego

renomowanego

znaku

renomowanego

znaku

towarowego, nie można od niej wymagać
by powstrzymała się od używania znaku

jak:

atrakcyjność, reputacja i prestiż oraz

Op. cit., pkt 50
Skubisz R., w: Prawo własności przemysłowej,
System Prawa Prywatnego, Tom 14B, pod red. R.
Skubisza, Warszawa 2012, str. 1128
132
Decyzja Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z
25.04.2011 r. w sprawie R-283/199-3 Hollywood
S.A.S. przeciwko Souza Cruz SA
130

wykorzystania, bez żadnej rekompensaty
wysiłku

do

wcześniejszego

renomowanego znaku towarowego w celu

finansowej,

Hollywood132.

szkody wyrządzonej uprawnionemu do

próbuje w ten sposób działać w cieniu
cech

sprawie

używania tego znaku tak, że pomimo

renomy tego znaku, jeżeli osoba trzecia

takich

w

zgłaszająca znak jest zobowiązana do

korzyści z charakteru odróżniającego lub

z

Urząd

towarowego zachodzą wtedy, gdy osoba

znaku

towarowego stanowi czerpanie nienależnej

skorzystania

się

Uzasadnione powody używania znaku

renomy. Odnoszenie przez osobę trzecią
korzyści

wypowiedział

Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w

niebezpieczeństwa działania na szkodę
jego

do

ma uzasadnione (właściwe) powody do

prawdopodobieństwa
w

uprawiony

obrony swojego prawa może wykazać, że

renomy znaku towarowego nie zależy od
wprowadzenia

rozporządzenia

późniejszego znaku towarowego w celu

korzyści z charakteru odróżniającego lub
istnienia

ust.

131

handlowego

Wyrok ETS z dnia 18.06.2009 r. w sprawie C487/07 L’Oreal i in. przeciwko Bellure, pkt 41
129
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towarowego. Taka sama sytuacja będzie

renomowanego znaku towarowego należy

zachodzić, jeżeli osoba ta ma wcześniejsze

stwierdzić, że takie używanie jest co do

prawo do danego oznaczenia, które jest

zasady elementem zdrowej i uczciwej

wcześniejsze

rejestracji

konkurencji w sektorze rozpatrywanych

towarowego133.

towarów lub usług i następuje zatem

niż

renomowanego

prawo
znaku

z

z „uzasadnionej przyczyny”135.

Ponadto należy wskazać, ze przesłanka
uzasadnionych

powodów

nie

będzie

spełniona w sytuacji, gdy:
a) znak

szczególnie

nadaje

się

7. Podsumowanie

do

Kończąc rozważania dotyczące kwestii

oznaczania produktów, dla których

ochrony znaków renomowanych poza

jest używany;

zakresem specjalizacji w systemie prawa

b) zgłaszający używał już ten znak dla

Unii Europejskiej, nie sposób nie odnieść

tych produktów lub dla produktów

się do uregulowań zawartych w przepisach

podobnych poza tzw. relewantnym

krajowych zawartych w ustawie – Prawo

terytorium Unii Europejskiej134;
c) zgłaszający

powołuje

się

własności przemysłowej („p.w.p.”). Przede

na

wszystkim

wynikające ze zgłoszenia prawo, w
uprawnionego

przeciwstawionego

zasady nie odbiegają od podstaw ochrony

znaku,

znajdujących

że

Jednakże

w

tym

zwykłej

imitacji

dyrektywy

że
została

używania spornego znaku”, która została
ujęta w przepisach unijnych. W ocenie

przyćmienia i ponadto nie wywierając
na

wskazać,

przesłanki „braku uzasadnionych podstaw

towarowego, nie powodując osłabienia lub
wpływu

i

względu na brak w przepisach krajowych

towarów lub usług właściciela tego znaku

negatywnego

dyrektywie

przeprowadzona niedokładnie, m.in. ze

towarowego w reklamie kontekstowej, nie
przy

należy

implementacja

przypadku używania renomowanego znaku
oferując

w

krajowych innych państw europejskich136.

orzeczeń – wyroku w sprawie C-323/09
zauważył,

się

rozporządzeniu, jak też od przepisów

W świetle jednego z najnowszych
Trybunał

że

3 oraz art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. co do

do

stanowiącego podstawę sprzeciwu.

Interflora

podkreślić,

unormowania zawarte w art. 132 ust. 2 pkt

stosunku do którego jest wcześniejsze
zgłoszenie

trzeba

autora

funkcje

wprowadzenie

tej

przesłanki

Wyrok ETS z dnia 22.09.2011 r. w sprawie C323/09 Interflora, pkt 91
136
Promińska U., w: Prawo…, op. cit., str. 363
135

Op. cit., pkt 101
134
Op. cit.
133
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verbis

protection consists of a use of the later

implementowane do krajowych przepisów

mark without due cause which takes or

chroniących prawo renomowanych znaków

would take unfair advantage of, or is or

towarowych.

would be detrimental to, the distinctive

powinno

zostać

expressis

character or the repute of the earlier mark.
The types of injury ensures such protection

PROTECTION OF TRADEMARKS WITH A

for the benefit of trademarks with a

REPUTATION IN THE EUROPEAN UNION

reputation are, first, detriment to the

LAW BEYOND THE PRINCIPLE OF

distinctive character of the earlier mark,

SPECIALITY.

secondly, detriment to the repute of that
mark and, thirdly, unfair advantage taken

Summary

of the distinctive character or the repute of

The purpose of this article is to present the

that mark. The article has been limited to

legal protection of trademarks with a

the most relevant information on the

reputation in the European Union Law and

protection of trademarks with a reputation

the most important judgments of the

in EU law. The author express the hope

European Court of Justice relating to this

that it will answer the question of how to

kind

law

protect efficiently this king of trademarks,

establishes, for the benefit of trademarks

which is a big problem for many lawyers in

with a reputation, a wider form of

practice.

of

trademarks.

The

EU

protection. The specific condition of that
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Rafał Maciąg, Paulina Ciepłuch
Improwizacja jazzowa na tle polskiego prawa autorskiego.
łącznie, a brak jakiejkolwiek z nich

1. Wprowadzenie
Improwizacja

jazzowa

wyklucza

jest

pojmowanie

danego

efektu

strony

ludzkiej działalności jako utworu (w

prawnej ze względu na jej ulotność,

rozumieniu prawa autorskiego). Na gruncie

spontaniczność,

sztuki muzycznej za utwór w znaczeniu

zjawiskiem

fascynującym

od

nietrwałość.

Jest

ona

bowiem wypowiedzią muzyczną, aktem

prawa

kreacyjnym

w

kompozycje muzyczne oraz trzy spośród

powszechnym mniemaniu, a także w

elementów muzycznych, a mianowicie:

mniemaniu egzekutywy137 uważany jest za

melodię, harmonię, rytm.

muzyka,

który

autorskiego

możemy

uznać

artystę wykonawcę, a nie za twórcę.

Już w okresie międzywojennym

Niesłusznie, gdyż wypowiedź muzyczna

Sąd Najwyższy wypowiadał się co do tego

lub szerzej – każda wypowiedź – o

jak należy pojmować utwór uwzględniając

twórczym i indywidualnym charakterze,

jego cechy swoiste. W wyroku z dnia 8

ustalona w jakiejkolwiek postaci jest

listopada 1932 r. stwierdził, że utwór to:

utworem w rozumieniu art. 1 ustawy o

,,wszelkie dzieło piśmiennictwa będące

prawie

wypływem indywidualnej twórczości, bez

autorskim

i

prawach

pokrewnych138.

względu na jej zakres i wartość’’139.
Natomiast w wyroku z dnia 23 czerwca

2. Utwór i jego rodzaje
Utworem

jest

1936 r. uznano, że: ,,każdy przejaw
jakakolwiek

działalności

duchowej

noszący

cechę

objawiona na zewnątrz działalność twórcza

osobistej działalności, każda oryginalna

człowieka o indywidualnym charakterze.

myśl

Cechy te są wymienione literalnie w art. 1

samodzielną

wspomnianej ustawy. Są to konstytutywne

R.M.]”140. Ważne podkreślenia jest to, iż

przesłanki, które muszą zostać spełnione

utwór

ludzka

nie

ujęta
formę
musi

konkretnie
[jest
być

utworem

w
–

planowany,

przemyślany, ani też udany. Utwór może
Co zostanie udowodnione w niniejszym
artykule.
138
Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm., dalej
jako u.p.a.p.p.
137

139
140
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II K 1092/32, Zb. Urz. 1933, nr 1, poz. 7.
I K 336/36, LEX nr 575018.

być wynikiem działalności spontanicznej,

Jak

impulsywnej, nie musi przedstawiać też

orzeczeniu dnia 10 maja 1963 r.: ,,Jeżeli

wysokiej wartości artystycznej.

twórczość została tylko

W

obecnym

stanie

przez

prawnym

stwierdził

cudze

Sąd

Najwyższy

dzieło,

w

podbudowana

lecz

autor

nie

możemy wyróżnić trzy kategorie utworów.

przyjmuje do swego utworu, ani treści, ani

Pierwszą tworzą utwory w pełni samoistne,

formy cudzego dzieła, to ma się wtedy do

drugą samoistne, ale inspirowane, trzecią

czynienia z twórczością samodzielną’’142.

zaś utwory niesamoistne (zależne).

Utwór inspirowany jest zatem utworem
samodzielnym, a inne dzieło jest dla niego

W zakresie pierwszej wymienionej
grupy znajdują się utwory, gdzie twórca

(ściślej-dla

twórcy

dzieła)

jedynie

korzysta najpełniej ze swoich własnych

bodźcem. Pogląd ten został wyrażony

możliwości intelektualnych. Są to dzieła

jeszcze w okresie obowiązywania ustawy o

(utwory) o największym indywidualnym

prawie autorskim z dnia 10 lipca 1952 r.143,

,,wkładzie własnym’’ autora (choć nie jest

jednak zachowuje swą aktualność również

to w pełni precyzyjne sformułowanie).

obecnie. W ustępie 4 art. 2 obecnie

Odpowiada temu jednocześnie stosunkowo

obowiązującej ustawy prawno-autorskiej

mała aktywność na polu przejmowania

możemy przeczytać, że: ,,za opracowanie

osiągnięć od innych autorów. Utwory te

nie uważa się utworu, który powstał w

bazują na ogólnej wiedzy, doświadczeniu i

wyniku inspiracji cudzym utworem’’. 144

umiejętnościom twórcy, które nabył w

Trzecią kategorię stanowią utwory

swoim życiu dzięki kontaktom z innymi

zależne. Odnosi się do niej art. 2 u.p.a.p.p.

utworami141. Oczywiście żaden autor nie

Stanowi on mianowicie w ustępie 1, że:

tworzy w ,,intelektualnej próżni’’. W

,,Opracowanie

związku

szczególności

z

tym

pewne

zapożyczenia

obcego
tłumaczenie,

utworu,

w

przeróbka,

(choćby nie do końca uświadomione)

adaptacja,

zawsze towarzyszą twórcy dzieła w pełni

autorskiego bez uszczerbku do prawa dla

samoistnego.

jest

przedmiotem

prawa

II CR 128/63, OSPiKA 1964/12, poz. 247.
Dz.U. z 1952 r. Nr 34, poz. 234 ze zm.
144
Por. tezę orzeczenia z dnia 16 lutego 1962 r. (II
CR 528/71), w którym Sąd Najwyższy stwierdził,
że: „Wykorzystanie cudzego pomysłu , a nawet
imion z innego utworu, przy oryginalnej treści
nowego dzieła nie stanowi jeszcze opracowania
cudzego utworu, ale własny oryginalny utwór
(…)”- cyt. za: K. Grzybczyk, Prawnoautorska
ochrona postaci fikcyjnej, „Monitor Prawniczy”
1997/6,
http://www.monitorprawniczy.pl/index.php?cid=20
&id=1317&mod=m_artykuly.
142

Drugą kategorię obejmują utwory,

143

które są samoistne, ale impulsem do ich
stworzenia było inne dzieło. Jest to
konstrukcja pośrednia między utworem w
pełni samoistnym a utworem zależnym.
Por. R. Golat, Prawo autorskie i prawa
pokrewne, Warszawa 2006, s. 48.

141
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utworu

pierwotnego’’,

,,rozporządzanie

i

a

następnie:

korzystanie

zastosowanie

z

nawet

wysokospecjalistycznej

wiedzy

opracowania zależy od zezwolenia twórcy

technicznej,

utworu

zdeterminowana obiektywnymi warunkami

pierwotnego

(prawo

zależne),

jeżeli treść

chyba że autorskie prawa majątkowe do

technicznymi

utworu pierwotnego wygasły”. Owa zgoda

realizowanego

jest

problemu

charakterystyczna

utworów145.

Nie

dla

tej

grupy

może ona być też

Celem,

oraz

jest

z góry

charakterem
(rozwiązywanego)

(zadania)
który

technicznego.”148

przyświeca

twórcy

arbitralną decyzją (jak trafnie uwypukla to

zależnemu

doktryna) i podlega kontroli z punktu

utworu

widzenia zasad współżycia społecznego

komunikatywnym”149.

oraz nadużycia prawa (art. 5 kodeksu

warto podkreślić, nie stanowią utworu

cywilnego146). Ponadto twórca zależny ma

zależnego

obowiązek wymienić tytuł i twórcę utworu

harmonii i rytmu. Także transpozycja

macierzystego

utworu (muzycznego) do innej tonacji nie

na

egzemplarzach

Niezmiennie

pierwotnego

drobne

bardziej

Co

szczególnie

zmiany

melodii,

rozumieniu prawa autorskiego)150.

towarzyszącą

przesłanką, której spełnienie warunkuje
ochroną

polskiego

Wymienione w art. 2 u.p.a.p.p.

prawa

opracowania

są

autorskiego jest przesłanka twórczości147.

ponieważ

Trafnie więc uznał Sąd Apelacyjny w

wyczerpującego

Poznaniu,

zamkniętego)151.

że:

z reguły „uczynienie

jest uznawana za opracowanie utworu (w

opracowania.

objęcie

jest

„nie

jest

rozumieniu

prawa

opracowanie

stanowiące

utworem w

nie

jedynie
stanowią

przykładowe,
wyliczenia
(katalogu

W

praktyce

można

spotkać utwory zależne wykazujące cechy

autorskiego

karykatury,

jedynie

Zaznaczyć jednak należy, że autor utworu
zależnego (opracowania) nie jest zobligowany do
uzyskania zgody na dokonanie opracowania w
chwili poprzedzającej (z wyjątkiem sfilmowania
dzieła literackiego oraz opracowania baz danych i
programów komputerowych), a nawet chwili
następującej po stworzeniu tegoż utworu.
Obowiązek ten uaktualnia się w chwili, gdy
poweźmie
on
zamiar
wykonywania
przysługujących mu autorskich praw majątkowych
(rozporządzanie i korzystanie z opracowania).
146
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny, Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.,
dalej jako k.c.
147
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada
2006 r., IV CSK 203/06, LexPolonica nr 2059655.

parodii,

czy

pastiszu152.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9
listopada 2006 r., I ACa 490/06, „Rzeczpospolita”
2007/265, s. C2.
149
A. Korpała, A. Matlak (red. nauk.), S.
Stanisławska-Kloc (red. nauk.), Prawo autorskie.
Orzecznictwo, Warszawa 2010, s. 115.
150
Zob. E. Traple (w:) J. Barta, M. CzajkowskaDąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E.
Traple, Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2003, s. 88.
151
W art. 2 ust. 1 u.p.a.p.p. jako opracowania
utworu
wymienione
zostały:
tłumaczenie,
przeróbka oraz adaptacja.
152
Wszystkie trzy formy mają na celu zmianę
proporcji w stosunku do utworu pierwotnego
polegającego na „przejaskrawieniu” jakichś jego

145

148

57

Wskazuje się, że w zakresie pojęcia

3.

,,opracowania’’ mieszczą się także m.in.

Jak prawnie zakwalifikować

improwizację jazzową?

aranżacje muzyczne. Kategorią, która nie

Granicę

pomiędzy

utworem

mieści się w wyżej wymienionych trzech

inspirowanym a opracowaniem w praktyce

grupach są tzw. utwory z zapożyczeniami.

trudno sprecyzować156. Dalsze rozważania

Ich istota polega na tym, że twórca

należy ograniczyć do sytuacji jam session

zapożycza z cudzego dzieła określone

oraz improwizacji na temat jazzowego

fragmenty i włącza je do swojego dzieła153,

standardu, który nie przeszedł jeszcze do

a skala fragmentów wyklucza stosowanie

domeny publicznej157. Uwzględniając fakt,

cytacie154.

że utworem jest każdy przejaw działalności

przepisu

o

dozwolonym

że

twórczej ustalony w jakiejkolwiek postaci,

zależnego

nie wywołuje wątpliwości stwierdzenie, iż

przejęciu

improwizujący muzyk ustala jednocześnie

pewnych elementów twórczych z dzieła

utwór. Jego wypowiedź muzyczna jest

pierwotnego. Trzeba też podkreślić, że ,,nie

bowiem

wypowiedzią

indywidualną,

istnieje relacja utwór pierwotny - utwór

aktem

działalności

twórczej

zależny, gdy związek występujący między

intelektualnej158. Spontaniczny charakter

utworami ogranicza się do wykorzystania

muzycznej wypowiedzi, nie wpływa na jej

elementów nie objętych ochroną’’155. Poza

status prawny. Ustawodawca jasno bowiem

tym sama idea nie podlega ochronie prawa

twierdzi,

Reasumując,

należy

konstrukcja
(opracowania)

autorskiego.

stwierdzić,

utworu
polega

Powinna

na

ona

być

że

charakter,

i

poziom,

jakoś

„uzewnętrzniona”.

J. Barta wśród utworów inspirowanych
wymienia improwizacje jazzowe, zaś wśród
utworów zależnych … także improwizacje jazzowe;
zob. J. Barta (red.), Prawo autorskie. System
prawa prywatnego, Warszawa 2005, s. 36 i 40.
157
Co do zasady autorskie prawa majątkowe trwają
przez całe życie autora i 70 lat po jego śmierci (por.
art. 35 u.p.a.p.p.)
158
Paradoksem oraz niewątpliwą luką w
działalności polskich Organizacji Zbiorowego
Zarządzania (OZZ) jest przyznanie muzykowi
jazzowemu statusu jedynie artysty wykonawcy.
Muzyk jazzowy nagrywający np. płytę ze
standardami jazzowymi, nie może oddać w zarząd
swoich improwizacji ZAiKS-owi pomimo, że w
świetle art. 1 u.p.a.p.p. stanowią one utwór.
Aktualnie OZZ uznają muzyków jazzowych jedynie
jako artystów wykonawców, a więc jazzmani
oddają swoje prawa w zarząd wyłącznie STOARTowi lub SAWP-owi. Pozbawieni są natomiast prawa
do
pobierania
tantiem
autorskich
za
rozpowszechnianie ich improwizacji w radiu,
telewizji, Internecie itd.
156

cech. Słusznym wydaje się sprzeciw w pojmowaniu
tych form jako opracowań, gdyż wtedy trudno
byłoby sobie wyobrazić, że wyrażanie zgody autora
dzieła macierzystego na upowszechnianie tych form
należałoby do powszechnej praktyki.
153
E. Traple (w:) J. Barta, M. CzajkowskaDąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E.
Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne.
Komentarz, Kraków 2005, s. 123.
154
Zob. J. Barta (red.), R. Markiewicz, System
prawa prywatnego, Warszawa 2007, s. 34 i n.
155
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada
1982 r., II CR 460/82, „Państwo i Prawo” 1984/11,
s. 141.
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przeznaczenie, profesjonalizm oraz sposób

zatem w mniemaniu muzyka modyfikacją

działalności twórczej nie ma znaczenia.

utworu pierwotnego, jego opracowaniem.

Utwór, który muzyk

12% badanych odpowiedziało, że temat

jazzowy ustala,

zazwyczaj nie jest utrwalony – nie zapisuje

standardu

się go na materialnym nośniku (płycie CD,

inspiracją dla stworzenia „czegoś zupełnie

dyktafonie).

nowego”,

Percepcji

improwizacji

jazzowego
a

jest

więc

dla

swą

nich

wypowiedź

jazzowej dokonuje również publiczność

muzyczną postrzegają oni jako utwór

(osoby trzecie). Warunek uzasadniający

inspirowany. 8,05% stwierdziło, że ich

ochronę prawną zostaje zatem spełniony.

improwizacje

Powstaje natomiast pytanie: czy ustalana

charakteru. Za koncepcją współautorstwa

przez jazzmana improwizacja jest na

tworzonego

gruncie

utworem

trzecią) opowiedziało się 12% badanych.

inspirowanym czy utworem zależnym?

Odpowiedzi przeprowadzonego badania są

Standard jazzowy jest swoistą formą

wiarygodne.

otwartą,

stworzoną

session (zarówno w charakterze muzyka

zarysie

przez

prawa

autorskiego

w

autora

początkowym
(temat)

z

jak

nie

mają

utworu

twórczego

(czyli

za

wersją

jam

Przeciętny uczestnik

i słuchacza)

może przyznać,

jednoczesnym założeniem, że współtwórcą

improwizacja

kończącym utwór będzie inny muzyk

indywidualnym i ściśle związanym z osobą

jazzowy. W celu ułatwienia poszukiwań

twórcy. Niemożliwym jest przyznanie jej

odpowiedzi

wątpliwości

jednej cechy generalnej. Można wyobrazić

należy przytoczyć kilka faktów. Analizując

sobie konkretną sytuację, gdy zespół po

spostrzeżenia samych muzyków jazzowych

wykonaniu

w tej materii159, zdecydowana większość

improwizowaną.

(79,95%) postrzega improwizację jazzową

wykonują swoje partie w sposób zbliżony

jako utwór zależny160. Improwizacja jest

do

na

powyższe

jazzowa

tematu

jest

iż

wytworem

rozpoczyna
Pianista,

pierwowzoru:

część
basista,

bez

modyfikacji

harmonii, lub zmieniania jej w sposób
nieznaczny; perkusista utrzymuje rytm w

W kolejnej części artykułu omawiamy badanie
przeprowadzone wśród 126 muzyków jazzowych z
całej Polski oraz 56 osób komponujących muzykę
jazzową. W badaniu wzięły udział osoby czynnie
wykonujący zawód muzyka (w przedziale
wiekowym 20 lat wzwyż). Ze względu na
ograniczoną liczbę osób wykonujących czynny
zawód muzyka zaniechano przeprowadzenia próby
losowej.
Badanie zostało przeprowadzone w
formie ankiety elektronicznej oraz papierowej w
okresie od 10 do 28 stycznia 2012 r.
160
Zdanie, które ankietowani mieli dokończyć
brzmiało: „Kiedy wykonuję improwizację jazzową
do standardu to czuję jakbym...”. Najczęściej
159

pierwotnej

konwencji

elementów

dzieła

(dwa

z

trzech

muzycznego

podlegających ochronie – nie zmieniają się
lub zmieniają się bardzo nieznacznie). Z
kolei na tej, przypominającej oryginał
padająca
utwór”.
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odpowiedź:

„modyfikował

istniejący

kanwie,

saksofonista

improwizację.

Zamianie

rozpoczyna
ulega

wszystkim

muzyków

nowoczesnych

(grających np. w stylu free jazz).

więc

Trzecia, najbardziej popularna i

jedynie melodia. Co istotne, improwizacja
saksofonisty w wielu miejscach nawiązuje

równocześnie

do tematu. Słyszalne jest, że stanowi jego

strony prawnej sytuacja następuje, gdy

rozwinięcie.

Utwór

który

podczas improwizacji jazzowej zespół

brzmiał w

określony sposób, został

muzyczny wykonuje w tym samym czasie

opracowany przez muzyków tak, że jest

zarówno utwór zależny jak i utwór

czymś podobnym a zarazem już czymś

inspirowany. W praktyce dzieje się tak

innym.

charakteryzuje

wówczas, gdy po wykonaniu tematu sekcja

powiązanie z pierwowzorem również w

modyfikuje treść zawartą w temacie (np.

sferze ideologicznej161. Jest to przekazanie

alterując akordy, zmieniając rytmikę itd.),

tej samej treści tylko innymi słowami lub

solista

środkami wyrazu (np. opowiadanie i jego

wypowiedzi

inscenizacja

W

autonomiczny, nie powiązany z tematem.

utworze zależnym musi być widoczny

Oparty jest on w określonym zakresie na

„ślad” utworu pierwotnego. Utworami

harmonii z utworu pierwotnego, warstwa

zależnymi na gruncie muzyki jazzowej

melodyczna jest natomiast całkowicie inna,

będzie

niezależna

Utwór

więc

improwizacji

na

pierwotny,

zależny

jego

podstawie).

niewątpliwie

większość

dixielandowych

najbardziej

złożona

od

zaś w swej improwizowanej
tworzy

utwór

i

w

pełni

samodzielna.

Wielowarstwowość dzieła muzycznego w

i

rezultacie

swingowych.
W kolejnej hipotetycznej sytuacji,

powoduje

wielowarstwowość

(kreuje)

ochrony

prawnej,

gdy w jam session udział biorą muzycy

ponieważ

niezwykle kreatywni wykonany przez nich

styczność

temat jazzowy staje się inspiracją do

instytucjami: utworem zależnym (sekcja)

muzycznych poszukiwań. Improwizacja

oraz

jazzowa jest dla nich czymś zupełnie

(improwizujący solista).

w

jednym
z

utworze

dwiema

utworem

mamy

prawnymi
inspirowanym

autonomicznym, w pełni samodzielnym w
stosunku do tematu. Takie podejście do
improwizacji

charakteryzuje

4. Wnioski

przede

Artykuł 2 ust. 2 u.p.a.p.p. stanowi,
że:

„rozporządzanie

i

korzystanie

z

opracowania zależy od zezwolenia twórcy

A. Niżankowska pisze o konieczności
zachowania „bagażu treściowego” w opracowaniu;
por. A. Niżankowska, Prawo do integralności
utworu, Kraków 2007, s. 129.
161

utworu

pierwotnego

(prawo

zależne),

chyba że autorskie prawa majątkowe do
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utworu pierwotnego wygasły. (…)”. W

W praktyce sytuacja przedstawia

związku z tym jazzman chcąc w swej

się odmiennie. Nawiązując do omawianego

improwizacji modyfikować treść zapisaną

wyżej badania warto wskazać, że ponad

w standardzie jazzowym powinien przed

72%

wykonaniem

uznało,

takiej

modyfikacji

aktywnych
iż

muzyków jazzowych

modyfikowanie

tematów

publicznie162 uzyskać na to zgodę autora

jazzowych

lub

improwizacji bez zgody autora jest rzeczą

jego

spadkobierców.

Powyższa

oraz

tworzenie

do

nich

wielu

normalną, powszechną, wynikających z

prawnych163,

samej istoty tej muzyki. 82% badanych

mająca w swym założeniu chronić przede

przyznało, że nigdy nie pytało autora

wszystkim

utworu jazzowego o zgodę na jego

regulacja,

obowiązująca

europejskich

porządkach
twórców

w

literackich

przed

zniekształcaniem ich utworów przez osoby

modyfikację,

do tego niepowołane doprowadziła do

tworzących muzykę jazzową przyznało, że

sytuacji, gdzie respektowanie prawa przez

godzą się i liczą się z tym, iż jego

muzyka

kompozycja

jazzowego

zaś

86%

kompozytorów

wiązałoby

się

zniweczeniem

jego

modyfikowana przez muzyków jazzowych

prawa do wolności artystycznej. Każda

podczas koncertów. Czy zatem w związku

chęć wykonania jazzowego standardu, przy

z

jednoczesnej

opracowań należy uznać, iż zgoda została

jednoznacznie

ze

jego

modyfikacji,

będzie

powszechną

w

zgodą

przyszłości

na

tworzenie

teoretycznie wiąże się z obowiązkiem

udzielona

uzyskania zgody (często odpłatnej) autora

niewerbalnej?164

utworu.

bezspornie w tej kwestii twierdzi, iż o ile
forma

Publiczne wykonanie uważane jest przez ustawę
o prawie autorskim za korzystanie z utworu.
Korzystać z utworu można na tzw. polach
eksploatacji wymienionych w art. 50 u.p.a.p.p. Są
to: „1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania
utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową, 2) w zakresie obrotu oryginałem
albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem
oryginału albo egzemplarzy, 3) w zakresie
rozpowszechniania utworu w sposób inny niż
określony w pkt 2 - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym.”
163
Na przykład w Niemczech i we Francji
162

tylko,

oświadczenia

dowolna,

niemniej

że
Jednak
woli
musi

w

formie
doktryna

może

być

zostać

ona

wyrażona w sposób jasny i zrozumiały.
„Zgoda

powinna

być

udzielona

precyzyjnie i powinna dokładnie określać,
czego i w jakim zakresie dotyczy”165.
Artykuł 60 k.c. stanowi: „(…) wola osoby
dokonującej czynności prawnej może być wyrażona
przez każde zachowanie się tej osoby, które
ujawnia jej wolę w sposób dostateczny (…)”.
165
A. Niżankowska, Prawo..., op. cit., s. 124.
Autorka
trafnie
argumentuje
konieczność
wyrażenia zgody w formie aktywnej. Aby móc
rozsądnie przewidzieć ostateczny rezultat działań,
udzielana zgoda musi się odznaczać maksymalną
164
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Powinna zostać udzielona na przyszłość

powyższych naruszeń jest uprawniony do

(ante factum)166. Zróżnicowane są jedynie

wystąpienia do sądu z roszczeniem o

skutki zgody w zależności od momentu jej

zadośćuczynienie, zapłaty określonej sumy

udzielenia. Należy zaaprobować pogląd,

na cel społeczny oraz złożenie publicznych

zgodnie z którym: „w razie wyrażenia

przeprosin (art. 78 u.p.a.p.p.).

zgody poprzedzającej działanie ingerujące

Modyfikowanie

utworu

w dobro mamy do czynienia z sytuacją, w

pierwotnego

której nie dochodzi do naruszenia dobra

również

osobistego. W przypadku zaś wyrażenia

przestępstwo. Zgodnie z art. 115 ust. 2

zgody już po podjęciu działania zgoda

u.p.a.p.p.: „kto publicznie zniekształca

uchyla

utwór

zaistniałą

bezprawność

naruszenia”167.

bez

zgody

przez

uznane

ustawodawcę

podlega

ograniczenia

jest

grzywnie

wolności

lub

za

karze
karze

zgoda

pozbawienia wolności do lat 3.” Z kolei

środowiska muzycznego na modyfikację

zgodnie z art. 115 ust. 3 u.p.a.p.p. za

utworów przez jazzmanów nie ma więc

naruszenie osobistych praw autorskich w

charakteru oświadczenia woli. Nie można

celu uzyskania korzyści majątkowej (czyli

więc stwierdzić, że została ona udzielona.

np. za wykonanie improwizacji jazzowej

Konsekwencją tego

że

bez zgody autora standardu na koncercie,

działalność muzyków jazzowych nie jest w

za który muzyk otrzymuje wynagrodzenie)

pełni legalna.

grozi kara pozbawienia wolności do roku.

Powszechna,

milcząca

jest

wniosek,

Muzyk

jazzowy

tworząc

improwizację do standardu jazzowego

6. Sankcje
z

naraża się na odpowiedzialność karną.

eksploatacji z utworu zależnego bez zgody

Jednak dotychczas nie zaistniała sytuacja,

autora utworu pierwotnego są liczne. W

aby stroną pozwaną był muzyk jazzowy,

pierwszej kolejności należy wspomnieć o

pozywającą

naruszeniu osobistych praw autorskich (art.

przedmiotem

16 u.p.a.p.p.), tj. prawa do nadzoru nad

improwizacji

sposobem korzystania z utworu oraz prawa

jazzowego. Co więcej, ZAiKS168, do

Zagrożenia

wynikające

-

autor
sporu
i

standardu,
–

a

stworzenie

modyfikacja

tematu

do integralności utworu. Autor utworu
pierwotnego

w

przypadku

Na marginesie należy zaznaczyć, że ZAiKS
(Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych)
– organizacja zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi powołana do działania decyzją Ministra
Kultury z dnia 1 lutego 1995 r., której
funkcjonowanie przewiduje ustawa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

168

dokonania

możliwą precyzją. Z pewnością zgoda taka nie
może mieć charakteru abstrakcyjnego.
166
A. Niżankowska, Ibidem.
167
Ibidem.
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którego

statutowych działań169

pośredniczenie

pomiędzy

należy

autorami

woli, można postawić tezę, iż w polskim

a

prawie autorskim mamy w niektórych

osobami korzystającymi z utworów w

sytuacjach

zawieraniu

zwyczajowym.

umów

licencyjnych

reprezentowanie

oraz

do

czynienia

z

prawem

(pełnomocnictwo

udzielone ustawowo) interesów twórców i

7. Podsumowanie

zawieranie w ich imieniu umów nie

Państwo

prawa, jest

państwem

przewiduje i nie posiada170 wzorów umów

prawa stanowionego, dopóty dopóki prawo

dla muzyków jazzowych na opracowanie

nie ingeruje w prawa naturalne człowieka.

jazzowego standardu. Egzekutywa wyraża

Wolność twórcza zaliczana jest do takich

milczącą zgodę na „omijanie” przepisów

praw nie tylko przez zwyczaj czy historię

prawnych

ich

myśli politycznej. Usankcjonowana jest

pod

uwagę

ona zarówno w Konstytucji jak i umowach

których

można

międzynarodowych.

i

nie

przestrzegania171.
wyniki

badania,

wymaga

Biorąc
z

ilekroć

jazzowego standardu bez zgody autora

człowieka staje się przepisem martwym.

przyznało sobie 72% muzyków jazzowych

Wolność twórcza oraz rozwój twórczych

oraz

jazzowych

środków wyrazu wymaga od ustawodawcy

oświadczyło, iż wie i godzi się z tym, że

nieustannego czuwania nad przepisami

ich

przyszłości

prawnymi, aby ich regulacje nie krępowały

modyfikowane przez muzyków oraz biorąc

artystów i nie skazywały ich działań na

pod

balansowanie

kompozytorów

kompozycje
uwagę

będą

rozważania

w

powyższe,

z

„zamach”

między

na

prawny

wnioskować, że prawo do modyfikacji

82%

czyni

Przepis

prawa

prawem

a

bezprawiem.

których wynika, że milcząca zgoda nie
może być traktowana jako oświadczenie

JAZZ IMPROVISATION AND

§
4
pkt
1
statutu
ZAiKS-u
(http://www.zaiks.org.pl/70,29,statut_stowarzyszeni
a) - stan z dnia 15 maja 2012 r.
170
Informacja aktualna na dzień 15 maja 2012 r.
171
Inna sprawa, iż ZAiKS w ogóle nie traktuje jako
twórców muzyków jazzowych, dopóki ci tworzą
jedynie jazzowe improwizacje. Jazzmani z tytułu
korzystania z ich improwizacji przez osoby trzecie
(czyli np. emitowanie w radiu, telewizji, Internecie)
nie otrzymują tantiem autorskich, a jedynie
tantiemy wykonawcze. Jazzman ma bardzo
ograniczone możliwości, aby swoją partię solową
do standardu jazzowego zgłosić do ZAiKS-u, co w
zasadzie nie powinno mieć miejsca, skoro ZAiKS
powołany jest do ochrony praw twórców zaś
improwizacja do standardu jazzowego jest utworem
w rozumieniu art. 1 u.p.a.p.p.
169

POLISH COPYRIGHT LAW
Summary
Article 1, Section 1 of the Copyright Law
constitutes that ”any manifestation of
creative activity of an individual nature,
established in any form, irrespective of its
value, purpose or manner of expression” is
subject to legal protection. In order to
63

qualify the work as a creative one, all of

least one person besides the artist gets

the following conditions must be met: the

acquainted to the work. In case of musical

work should be the result of human labour

works, the law protects all elements that

and author's creativity (which means it

are individual and creative. This is the

should be somehow original), and it should

reason why the law protects not only the

demonstrate

character.

composition as a whole, but also its

According to Polish Law there is no

creative elements like melody, harmony

necessity to record the work on any kind of

and rhythm. The legal status of jazz

physical carrier. It is not necessary to

improvisation seems very interesting in the

write a musical score or to record its

aforementioned context.

a

unique

performance to make the work protected
by law. Nevertheless it is essential that at
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Paulina Głowacka
Kilka uwag na temat nadzoru autorskiego nad utworem
architektonicznym.
nie zabraniają, a nawet wprost dopuszczają

1. Zakres nadzoru autorskiego na

zmianę projektanta w trakcie procesu

gruncie ustawy prawnoautorskiej oraz

inwestycyjnego.

w świetle ustawy Prawo Budowlane.

założeń

ma swoją podstawę w przepisach ustawy z

się

prawach pokrewnych172. Odrębna, swoista

przewidziana

inwestycji
budowlanych)

Problematycznym

z

Celem

w

utworze

przed

nadzoru

utworu
nadzoru autorskiego.
autorskiego

jest

przed

jego
Jednakże,

dyspozycją art. 60 ust. 4 pr. aut. nie są

jest

objęte wszelkie zmiany (wedle życzenia
twórcy lub korzystającego z utworu), ale

autorskiego projektantowi innemu, niż
projektu

twórcom

twórcy

rozpowszechnieniem173.

projektem.

natomiast, powierzenie pełnienia nadzoru
twórca

w

umożliwienie autorowi dokonania zmian w

robót

zagadnieniem

autorskiego

budowlanych

przeprowadzenie

realizacji

(prowadzenia

robót

inwestorów

rozpowszechnieniem

a nadzór autorski projektanta nad utworem
zgodności

nadzoru

umożliwić

jego efekt w postaci obiektu budowlanego,

sprawdzaniu

przez

korzystający z utworu jest obowiązany

wykonaniem projektu - odpowiedzialny za

się

ze

Stosownie do art. 60 ust. 1 pr. aut.,

architektoniczny jest - w związku z

wyraża

oraz

projektów budowlanych.

prawa

budowlanego. Projektant tworzący utwór

architektonicznym

autorskiego

powierzanie

zakresie

została

przepisami

prawa

prowadzenia

regulacja w zakresie wykonywania przez
autorskiego

z

względów praktycznych), celowym wydaje

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i

nadzoru

jednak,

pewnych względów (m.in. podstawowych

Zagadnienie nadzoru autorskiego

twórcę

Niemniej

tylko te zmiany, które są niezbędne i które

architektonicznego.

są spowodowane czynnikami niezależnymi

Zasadniczo, przepisy prawa budowlanego

J. Szyjewska-Bagińska, Przejście autorskich
praw majątkowych [w:] E. Ferenc-Szydełko (red.)
Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2011, s. 373.

173

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnyh
z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z
późn. zm.), dalej jako „pr.aut.”.

172
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od autora174. Zagwarantowane przepisem

procesu

art. 60 pr. aut. uprawnienie twórcy

obowiązki wynikają ze specyfiki utworu,

dokonywania nadzoru autorskiego nad

jakim jest dzieło projektanta tj. projekt

utworem

budowlany,

wyraża

ochronę

interesów

budowlanego178.

a

Powyższe

następnie
w

postaci

jego

osobistych autora, w szczególności –

uszczegółowienie

przewidzianego w art. 16 pkt 3 i pkt 5 pr.

wykonawczego, na podstawie których,

aut. - prawa do nienaruszalności treści i

powstaje obiekt budowlany. Wykonawcy

formy utworu oraz nadzoru nad sposobem

robót budowlanych przeprowadzają roboty

korzystania z utworu175. W kontekście

budowlane

utworu architektonicznego, ustawodawca

przyjęte przez projektanta w projekcie

przewidział odrębną regulację w zakresie

budowlanym.

odwzorowując

projektu

założenia

nadzoru autorskiego, poprzez odniesienie
do ustawy Prawo budowlane176 (art. 60 ust.

2.

5 pr.aut.). Autor utworu architektonicznego

Autor

procesu budowlanego, bywa częstokroć
przez

projektanta

wynikające z prawa budowlanego.

– projektant - jako jeden z uczestników
zobowiązany

Obowiązki

projektu

(projektant)

inwestora

na

budowlanego

gruncie

prawa

(zamawiającego projekt budowlany) lub

budowlanego pozostaje nie tylko twórcą

przez właściwy organ administracji do

dzieła

sprawowania
Projektant

autorskiego177.

nadzoru

czuwa nad wykonywaniem

(projektu),

ale

ustawodawca

nakłada

na

projektanta

dodatkową

dodatkowo,
niego
funkcję

jako
-

robót budowlanych zgodnie z projektem

uczestnika procesu budowlanego (art. 17

oraz ocenia dopuszczalność dokonywania

pr. bud.). Należy wskazać, iż przyznanie

zmian

z

powyższej roli projektantowi następuje

trakcie

zazwyczaj wówczas, gdy do realizacji

w

projekcie

okolicznościami

w

wynikłymi

związku
w

określonych robót budowlanych ustawa
wymaga

sporządzenia

projektu

budowlanego. Stosownie do art. 33 ust. 2
M. Kępiński [w:] J. Barta (red.), Prawo
autorskie. System Prawa Prywatnego, Tom 13,
Rok 2008, Wydanie 1, s. 505.
175
Zob. orz. SN z 31.10.1975 r., I CR 624/75,
OSNC 1976, Nr 11, poz. 247, z glosą A Kopffa,
NP. 1978, Nr 3, s. 509.
176
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.),
dalej jako „pr. bud.”
177
J. Szyjewska-Bagińska, Przejście…, op. cit., s.
376.
174

pkt 1 pr. bud., chodzi w głównej mierze o
takie

obiekty

budowlane,

których

wykonanie jest obwarowane uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponadto,
M. Kępiński [w:] J. Barta (red.), Prawo…, op.
cit., s. 507.
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przy utworach architektonicznych istnieją

właściwego

ograniczenia, co do możliwości uzyskania

stwierdzania w toku wykonywania robót

odpowiednich uprawień budowlanych w

budowlanych

danej

(odpowiadających

projektem, oraz uzgadniania możliwości

zamierzeniu

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w

inwestycyjnemu), których posiadanie jest

stosunku do przewidzianych w projekcie,

konieczne

do

zgłoszonych przez kierownika budowy lub

projektanta

odpowiedniego

Kwestie

posiadania

specjalności

projektowanemu

uprawnień

wykonywania

oraz

przez

projektu179.

w

autorski

nad

utworem

uprawnieniem, a nadto ma on na celu
zapewnienie

sprawie

bezpieczeństwa

budowlanych181.

samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

z

obowiązkiem projektanta, a nie tylko jego

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
r.

realizacji

nadzoru nad innymi utworami - jest

art. 14 pr. bud. oraz Rozporządzenie
2006

zakresie:

architektonicznym – w przeciwieństwie do

uprawnień budowlanych określają przepisy

kwietnia

zgodności

Nadzór

i

doświadczenia niezbędnych do uzyskania

28

w

inspektora nadzoru inwestorskiego.

odpowiednich
wykształcenia

organu

robót

Wprowadzanie

jakichkolwiek zmian do projektu bez

180

zgody

Przepisy art. 20 i art. 21 pr. bud.

projektanta

zagrożenie

stanowić

bezpieczeństwa dla całego

przewidują

obowiązki

i

projektanta

na

opracowywania

zmiany w projekcie dokonane bez zgody

projektu budowlanego oraz w trakcie

projektanta grożą wstrzymaniem robót

realizacji robót budowlanych. Projektant

budowlanych182. Oprócz enumeratywnie

dokonuje m.in. wpisów w dzienniku

wymienionych w art. 20 i art. 21 pr. bud.

budowy dotyczących realizacji inwestycji

odpowiednio obowiązków i uprawnień

oraz potwierdza, iż roboty budowlane są

projektanta, strony umowy o wykonanie

wykonywane zgodnie z projektem.

projektu

etapie

uprawnienia

może

procesu

do

podstawowych

budowlanego

posiadający

Stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 4 pr.
bud.,

inwestycyjnego,

wymagane

a

wszelkie

(projektant
prawem

uprawnienia oraz inwestor) mogą określić

obowiązków

także inne – niewynikające z prawa

projektanta należy sprawowanie nadzoru

budowlanego

autorskiego na żądanie inwestora lub

-

obowiązki projektanta

związane z realizacją obiektu budowlanego

Z. Niewiadomski (red.), Prawo budowlane.
Komentarz. Wyd. 5, Warszawa 2013, Legalis,
Komentarz do art. 14 prawa budowlanego.
180
Dz.U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.
179

M. Kępiński [w:] J. Barta (red.), Prawo…, op.
cit., s. 507.
182
Ibidem.
181
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(np. wystąpienie do organu administracji z

nie rozstrzygają w sposób jednoznaczny,

wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na

czy inwestor może powierzyć pełnienie

budowę).

nadzoru autorskiego tylko i wyłącznie
projektantowi, który wykonał projekt, czy

3. Dopuszczalność
pełnienia

też możliwa jest zmiana projektanta w tym

powierzenia

nadzoru

zakresie (w więc czy

autorskiego

powierzenie

projektantowi innemu niż autor.
W

większości

sporządził
Interpretacja

momentu

przepisu

wykonania

do

czasu

innemu
utwór

projektant (jednocześnie autor projektu) od
jego

nadzoru

projektantowi

przypadków,

możliwe

autorskiego
niż

ten,

który

architektoniczny).

powyżej

powinna

jest

powołanego

być

dokonana

w

ukończenia robót budowlanych pełni swoje

związku z art. 44 pr. bud. Zasadniczo

obowiązki w procesie inwestycyjnym, a

bowiem, prawo budowlane dopuszcza

więc zakres jego obowiązków obejmuje

zmianę projektanta, a zatem może to

również sprawowanie nadzoru autorskiego.

prowadzić do uznania dopuszczalności

Dokonując analizy nadzoru autorskiego

powierzenia

nad projektem architektonicznym należy

architektonicznym

rozważyć kwestię oceny dopuszczalności

niebędącemu

powierzenia pełnienia nadzoru autorskiego

architektonicznego,

projektantowi

posiadania uprawnień budowlanych w

innemu

niż

projektant

będący twórcą utworu architektonicznego.

najpełniejszy

autorskiego uregulowane odrębnie aniżeli
autorski

w

autorskiego

projektantom

twórcą

utworu

pod

warunkiem

wyraża

istotę

instytucji

inwestora funkcji wykonywania nadzoru
autorskiego

pełnienia

podmiotowi

nadzoru autorskiego jest powierzenie przez

prawie

autorskim.
Powierzenie

utworem

Rozwiązaniem, które w sposób

budowlanego zostały w zakresie nadzoru
nadzór

nad

zakresie projektowania183.

Obowiązki projektanta na gruncie prawa

„typowy”

nadzoru

nadzoru

projektantowi,

jednocześnie

niebędącym

budowlanego.

Z

który

jest

twórcą

projektu

kolei,

powierzenie

autorami wprowadza wiele wątpliwości,

pełnienia nadzoru autorskiego

innemu

zarówno natury prawnej, jak również z

projektantowi

autorem

przyczyn praktycznych.

utworu

(niebędącemu

architektonicznego)

może

powodować kolizję, wynikającą z faktu

Przepisy prawa budowlanego – a w
szczególności art. 20 ust. 1 pkt 4 pr. bud. -

183

Por. Wyrok KIO z dnia 24 stycznia 2012 r., KIO
90/12, Legalis.
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wykonywania osobistych praw autorskich

człowiekowi186. Z kolei niezbywalność

przez autora projektu. Zgodnie z art. 8 ust.

tych praw w świetle ustawy o prawie

1 pr. aut.

to twórcy przysługują prawa

autorskim i prawach pokrewnych oznacza,

autorskie do utworu. Prawa autorskie

iż autorskie prawa osobiste autora dzieła

zostały ukształtowane przez ustawodawcę

nie mogą być przedmiotem obrotu w

dualistycznie, i dlatego też składają się nie:

postaci czynności rozporządzających i nie

osobiste prawa autorskie i majątkowe

podlegają

prawa autorskie184. W zakresie praw

autorskich

autorskich

majątkowych

szczególności prawo do nienaruszalności

możliwość

rozporządzania

istnieje
nimi

na

dziedziczeniu187.
praw

Specyfika

osobistych,

w

treści i formy utworu (art. 16 pkt 3 pr. aut.)

określonych przez strony umowy polach

pozostaje w opozycji do

eksploatacji, w postaci przeniesienia praw

wykonywania

lub udzielenia licencji (wyłącznej bądź

zmian

niewyłącznej). Inaczej jest w przypadku

projektanta

praw osobistych twórcy do utworu, które

wskazane w art. 16 pkt 3 pr. aut. prawo do

przysługują autorowi, nawet jeżeli nie

integralności utworu nie ma - z uwagi na

czuje on żadnej więzi z utworem i nie

treść art. 49 ust. 2 pr. aut. - charakteru

odczuwa w sposób ujemny naruszenia

absolutnego (bezwzględnego)188. Przepis

swoich praw185. Zgodnie z brzmieniem art.

ten

16 pr. aut. autorskie prawa osobiste chronią

prawny

nie ograniczoną w czasie i niepodlegającą

autorskich praw majątkowych, nie może,

zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z

bez zgody twórcy, czynić zmian w

utworem.

praw

utworze, chyba że są one spowodowane

autorskich osobistych przejawia się więc w

oczywistą koniecznością, a twórca nie

tym, iż nawet po śmierci twórcy prawa te

miałby

nie wygasają (są nieograniczone w czasie),

sprzeciwić.

w przeciwieństwie do pozostałych dóbr

uznać

osobistych

dokonywane przez innego projektanta niż

Wzmożona

ochrona

przysługujących

w

nadzoru
projekcie)
niż

wskazuje,
(np.

autorskiego
przez

twórca.

iż

(i

innego

Zasadniczo,

chociażby

inwestor)

słusznej

możliwości

nabył

podstawy

następca
całość

im

się

W związku z powyższym

należy,

iż

zmiany

projektu

twórca są dopuszczalne w granicach
przewidzianych w przepisem art. 49 ust 2
E. Ferenc-Szydełko, Treść prawa autorskiego
[w:] E. Ferenc-Szydełko (red.) Ustawa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz,
Warszawa 2011, s. 133.
185
Por. A. Szpunar, Zadośćuczynienie za szkodę
niemajątkową, Bydgoszcz 1999, s. 121.
184

A. Malczewska, Pułapki prawa autorskiego w
zamówieniach publicznych ,Wrocław 2012, s. 77.
187
Ibidem.
188
J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Wyd.
3, Warszawa 2013, s. 116-117.
186
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pr. aut. W przypadku dokonania innych

Zmiana

projektanta

w

trakcie

zmian w projekcie – niespowodowanych

procesu inwestycyjnego, może skutkować

oczywistą

trudnościami

twórca

koniecznością

miałby

sprzeciwić

słuszną

–

albo

którym

podstawę

twórcy

się

w

udowodnieniu

nieprawidłowego wykonania obowiązków

przysługuje

przez

zmienionego

projektanta.

uprawnienie do dochodzenia roszczeń w

Problematyczna również może okazać się

związku z naruszeniem jego autorskich

ocena, który z projektantów (twórca czy

praw osobistych na postawie art. 78 ust. 1

też inny projektant) odpowiada za szkodę

pr. aut.

wyrządzoną inwestorowi na skutek np.
zawalenia się budynku. W odniesieniu do

Przepis art. 16 pr. aut., stanowiący
o autorskich prawach osobistych

obiektów budowlanych, nie sposób także

ma

precyzyjnie określić, na jakim etapie

charakter bezwzględnie obowiązujący (ius

procesu budowlanego (na etapie tworzenia

cogens), a jego odmienne uregulowanie

projektu budowlanego, czy też na skutek

przez strony danego stosunku prawnego

dokonanych

jest niedopuszczalne. Niemniej jednak,
praktyka

stosowania

prawa

ustawa

konstytuuje

95 pr. bud., ponosi odpowiedzialność

zakaz

zawodową,

odwoływalne

tego

upoważnienia

Ponadto,

grzywny (art. 93 pkt 1 pr. bud.). Jako

w

członek samorządu zawodowego (Polskiej

oraz

Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby

powinien być w nim ściśle sprecyzowany
zakres

za

5 pr. bud., projektant podlega karze

podmiot189. Wskazuje się przy tym, iż takie
czasie

odpowiada

w sytuacji rażącego nieprzestrzegania art.

osobistych praw autorskich przez inny

każdym

tym,

autorskiego191.

nadzoru

przez twórcę zezwolenia na wykonywanie

jest

w

niepodjęcie lub niedbałe wykonywanie

osobistych, ale nie zabrania udzielenia

lub upoważnienie

projektanta

błąd projektanta. Projektant, na mocy art.

zbycia lub zrzeczenia się autorskich praw

zezwolenie

innego

zmian w pierwotnym projekcie) nastąpił

oraz

orzecznictwo wypracowały koncepcję, iż
wprawdzie

przez

Architektów RP), projektant może ponieść

odnośnie

odpowiedzialność dyscyplinarną stosownie

ewentualnych, dopuszczalnych zmian w

do

utworze (np. poprzez wskazanie rodzaju

przepisów

ustawy

o

samorządach zawodowych architektów,

zmian lub sytuacji, w których są one

inżynierów

dozwolone)190.
Ibidem, s. 109.
Por. Wyrok SA w Warszawie z dnia 14 maja
2007 r., I ACa 668/06 OSA 2008, z. 12, poz. 39.

budownictwa

189

Z. Niewiadomski (red.), Prawo…, op. cit.,,
Legalis.

190

191
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oraz

urbanistów.192 Bez względu na powyższe,

Konsekwencją

projektant

odpowiedzialność

powierzenie pełnienia nadzoru autorskiego

deliktową na zasadach ogólnych (art. 415

projektantowi innemu niż twórca projektu

ponosi

cywilnego193)

Kodeksu

na

powyższego

jest

budowlanego. Krajowa Izba Odwoławcza

skutek

wyrządzenia ze swojej winy szkody oraz

wypracowała

odpowiedzialność

którym, dopuszczalne jest powierzenie

podstawie

kontraktową

art.

471

niewykonania

k.c.

lub

z

na

nadzoru

tytułu

nienależytego

stanowisko,

nad

zgodnie

z

realizowanym projektem

architektonicznym

dowolnemu

wykonania zobowiązania w stosunku do

projektantowi pod warunkiem posiadania

osoby inwestora194.

przez

tego

projektanta

wymaganych

prawem uprawnień195. Wskazać należy
4. Nadzór

autorski

na

bowiem,

gruncie

projektu

zamówień publicznych.
Wątpliwości

na

indyferentność

autorstwa

kontekście

prawa

w

budowlanego196.

dotyczące

oceny

budowlanych

Posiadanie
do

możliwości powierzenia pełnienia nadzoru

specjalności

autorskiego

nieograniczonym

twórca

projektantowi innemu

projektu

częstokroć

budowlanego

były

projektanta

projektowania

w

architektonicznej
do

w

zakresie

uprawnia

sprawowania

nadzoru

rozważań

autorskiego197. Ponadto, odnosząc się do

Krajowej Izby Odwoławczej przy urzędzie

zakazu zbywania i zrzekania się autorskich

zamówień

praw osobistych,

należy wskazać

wypracowane

przez

praktyką

przedmiotem

niż

uprawnień

publicznych.
w

Powszechną

dziedzinie

zamówień

na

doktrynę

publicznych jest przeprowadzanie przez

(reprezentowane

zamawiających (inwestorów) postępowań

Niżankowską), stanowisko dopuszczające

o udzielenie zamówienia publicznego w

możliwość upoważniania przez autora

trybie

na

utworu innych osób (w tym projektantów)

w

do

przetargu

sprawowanie

nieograniczonego

nadzoru

autorskiego

zakresie realizacji określonej inwestycji.

wykonywania

m.in.

przez

osobistych

A.M.

praw

autorskich198.

Ustawa o samorządach zawodowych architektów
, inżynierów budownictwa oraz urbanistów z dnia
15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 5, poz. 42 z
późn. zm.).
193
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn.
zm.). dalej jako „k.c.”
194
Z. Niewiadomski (red.), Prawo…, op. cit.,,
Legalis.
192

Por. Wyrok KIO z dnia 30 sierpnia 2011 r., KIO
1805/11, Legalis.
196
Wyrok KIO z dnia 24 stycznia 2012 r., KIO
90/12, Legalis.
197
Wyrok KIO z dnia 24 stycznia 2012 r., KIO
90/12, Legalis.
198
A.M.Niżankowska, Prawo do integralności
utworu, Warszawa 2007, s. 289-301.
195
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provisions of the 1994 Copyright Act.

5. Wnioski
W

kontekście

rozważań,

wskazać należy,

dopuszcza

możliwość

pełnienia

nadzoru

Generally,

powyższych

architectural work implies responsibility

nad

for the final effect of this work in the form
of a building. The author's supervision

innemu niż autor projektu budowalnego.

involves checking the compatibility of the

Niemniej jednak, takie rozwiązanie może

investment (construction works) with the

być problematyczne. Z jednej strony

project. The architect provides supervision

bowiem, przy twórcy utworu pozostają
osobiste prawa autorskie, które mogą
naruszone

działaniem

innego

prawidłowe
którego

może
wskazanie

działania

lub

okazać

względów

utworem

pełnienia

nadzoru

architektonicznym

the

phase

through

to

exact

execution

of

the

project,

and construction rules and norms. The

zaniechania

issue that requires clarification is, whether
the law permits to entrust the performance

zatem,

of the author's supervision to another

celowym wydaje się powierzanie przez
inwestorów

construction

adherence to architectural, technological

projektanta,

praktycznych

the

the

się

spowodowały szkodę po stronie inwestora.
Ze

throughout the entire period of

conclusion of the project and, guarantees

projektanta. Z drugiej strony natomiast,
problematyczne

conducts

projects that he or she created. Creation an

powierzenia

utworem architektonicznym projektantowi

zostać

architect

supervision over the realization of the

iż prawo

autorskiego

an

architect

nad

than

the

creator

of

the

architectural work. Basically, the law

twórcy

provides for changing the architect (that

projektu budowlanego.

conducts the author's supervision) during
the investment process. However, for some

A FEW COMMENTS ON THE AUTHOR'S

reason (the basic principles of copyright

SUPERVISION OVER ARCHITECTURAL
WORK.

law and practical reasons), investors
should entrust the performance of the

Summary
The issue of the author's supervision over

author’s

an architectural work is regulated by the

architectural projects.
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supervision

to

creators

of

Krzysztof Cień
Pozowanie modelek bądź modeli do zdjęć w świetle prawa

autorskim

1. Wprowadzenie

i

prawach

pokrewnych201.

porusza

Nieodłącznym elementem świata mody

jeden z problemów prawa mody, które

jest modeling, który przejawia się głównie

swym zakresem obejmuje zagadnienia z

w pozowaniu modelek bądź modeli do

wielu

zdjęć. Tej na pozór prostej czynności

Niniejsze

dyscyplin

opracowanie

prawniczych.

Należy

zaznaczyć, że ta specjalizacja prawnicza

polegającej

posiada najwięcej związków z prawem

towarzyszy skomplikowana problematyka

prywatnym, a w szczególności z prawem

prawna. Przede wszystkim należy omówić,

własności intelektualnej. Prawo własności

komu przysługują prawa do zdjęcia oraz w

intelektualnej zwane również prawem na

jakim zakresie można je wykorzystywać.

dobrach niematerialnych jest jednym z

Ponadto, należy również zwrócić uwagę na

działów

w

kwestie dopuszczalności wprowadzania

obecnych czasach dynamicznie rozwija

zmian w fotografii oraz wynagrodzenia dla

się199.

osoby

prawa
Zatem,

cywilnego,
omawiając

które
jedno

z

na

pozowaniu

pozującej.

Jednak

do

zdjęć

głównym

zagadnień prawa mody będę opierał się na

problemem omawianego zagadnienia jest

przepisach prawa cywilnego, które zostało

kwestia

ochrony

wizerunku,

którą

uregulowane

zarówno

Kodeksie

właściwe

przepisy

gwarantują

osobie

cywilnym200,

jak

ustawach

fotografowanej.

i

w
wielu

szczególnych. Kluczowe znaczenie dla
omawianego zagadnienia ma jedna z

2.

Problem formy zawieranych umów

ważniejszych ustaw szczególnych prawa

Na początku należy wspomnieć, że

cywilnego, a mianowicie ustawa o prawie

fotograf i osoba fotografowana mogą
zawrzeć umowę w formie pisemnej bądź
też w formie ustnej. Generalnie każda
sytuacja, w której jedna osoba pozuje do

Zob. szerzej A. Wolter, J. Ignatowicz, K.
Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej,
wyd. 2, Warszawa 2001, s. 38-39.
200
Ustawa z 23.04.1964 r.- Kodeks cywilny (tekst
jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121), dalej jako KC.
199

Ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r.
Nr 90, poz. 631 ze zm.) dalej jako PrAut.

201
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zdjęć tworzonych przez kogoś innego na

korzystanie z utworu”. Wynika z tego, że

wcześniej ustalonych warunkach prowadzi

w przeciwieństwie do autorskich praw

do zawarcia umowy. Niesporządzenie

osobistych mogą być one zbyte przez

umowy w formie pisemnej nie oznacza, że

fotografa. Wobec tego, jeśli modelka bądź

umowa w ogóle nie została zawarta.

model,

Problem tkwi w tym, że jeśli nie jest ona

zamierza

korzystać

spisana o wiele trudniej ustalić, jakie

zawrzeć

z

intencje miały strony i co chciały osiągnąć.

umowę. Może to być umowa licencyjna

W przypadku ewentualnego sporu i braku

bądź umowa przenosząca autorskie prawa

dodatkowych dowodów takich jak choćby

majątkowe.

korespondencja

też

utworu, czyli umowa licencyjna może

takiej

przybrać formę licencji wyłącznej bądź

świadkowie

e-mailowa

odtworzenie

czy

treści

umowy będzie najczęściej niemożliwe.

czyli

osoba

fotografowana

ze

fotografem

Umowa

o

zdjęcia

musi

odpowiednia

korzystanie

z

niewyłącznej. Przy czym, zgodnie z art. 67
ust.5 PrAut umowa licencji wyłącznej
powinna być zawarta w formie pisemnej

3. Prawa do wykonanego zdjęcia

ad solemnitatem202. Dla ważności umowy

Zasadniczą kwestia omawianego
zagadnienia

jest

komu

licencji niewyłącznej ustawa nie zastrzega

przysługują prawa do wykonanego zdjęcia.

żadnej koniecznej formy. Ponadto, zgodnie

Zgodnie z regulacjami zawartymi w PrAut

z art. 53 PrAut umowa przenosząca

w chwili powstania utworu zarówno

autorskie prawa majątkowe również dla

autorskie prawa majątkowe, jak i osobiste

swej ważności wymaga zachowania formy

przysługują twórcy – czyli fotografowi.

pisemnej

Art. 16 PrAut stanowi, że „autorskie prawa

Porównując umowę licencyjną z umową

osobiste chronią nieograniczoną w czasie i

przenoszącą autorskie prawa majątkowe ze

niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu

względu na ich funkcję można zauważyć

więź twórcy z utworem”. Zatem są one

podstawową

dozgonnie związane z osobą fotografa i

umowy

wobec tego nigdy nie mogą być zbyte. Z

majątkowe mają na celu zmianę podmiotu

kolei

uprawnionego z ich tytułu, a umowy

definicja

problem

autorskich

praw

pod

rygorem

różnicę

przenoszące

nieważności.

między
autorskie

majątkowych znajdująca się w art. 17

licencyjne

PrAut mówi, że „twórcy przysługuje

korzystających z danego utworu.

poszerzają

grono

nimi

-

prawa

osób

wyłączne prawo do korzystania z utworu i
rozporządzania nim na wszystkich polach

Zob. np. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo
cywilne- część ogólna, wyd. 11, Warszawa 2011, s.
244.
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eksploatacji oraz do wynagrodzenia za
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ochronę dóbr osobistych budzi w doktrynie
wiele wątpliwości204.

Pojęcie

fotografa- ograniczenie w postaci prawa

wizerunku

określane

do wizerunku pozującego

doktrynie205. Trafny wydaję się być pogląd

4.

Dysponowanie

Możliwość
fotografa

zdjęciem

przez

dysponowania

zdjęciem

doznaje

przez

było

różnie

w

T. Grzeszak, według której wizerunek to

jednak

„skonkretyzowane

ustalenie

poważnego ograniczenia w postaci prawa

fizycznego

modelki bądź modela do wizerunku. Bez

zwielokrotnienia

zgody na korzystanie z wizerunku, fotograf

rozpowszechnienia”206.

człowieka,

obrazu

zdatne

do

i

do

– nawet dysponując pełnymi prawami
autorskimi do fotografii, nie będzie mógł

6. Zgoda

tej fotografii rozpowszechniać. Z prawem
do

wizerunku

wiąże

się

na

rozpowszechnianie

wizerunku w umowie
Mając

bowiem

na

uwadze

wyżej

problematyka ochrony dóbr osobistych203

wymienione

modelki lub modela. Kwestia wizerunku

zaznaczyć, że kwestia wizerunku oraz jego

oraz jego ochrony została uregulowana w

rozpowszechniania

Kodeksie cywilnym oraz ustawie o prawie

podstawowych zagadnień, jakie fotograf

autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie

oraz

z ogólną regulacją zawartą w art. 23 KC

rozstrzygnąć

w

wizerunek należy do dóbr osobistych

Generalnie

przyjmuje

człowieka. Z kolei art. 81 PrAut normuje

rozpowszechnienie

kwestie

wizerunku.

odpowiedniego zezwolenia, które strony

Ponadto, art. 83 PrAut w celu ochrony

powinny zawrzeć w umowie. Jednakże nie

wizerunku

w każdej sytuacji jest ono wymagane.

rozpowszechniania
nakazuje

odpowiednie

przepisy

osoba

jest

prawne

jednym

fotografowana

powinny

zawieranej

umowie.
się,

wizerunku

wymaga

ustawy. O roszczeniach przysługujących

„rozpowszechnianie wizerunku wymaga

osobie fotografowanej będzie mowa w

zgody osoby na nim przedstawionej”.

dalszej

wzajemnego

Zdanie drugie tego artykułu mówi jednak,

stosunku przepisów prawa autorskiego (art.

że „w braku wyraźnego zastrzeżenia

78, 81-82 PrAut) do przepisów Kodeksu

zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli

cywilnego (art. 23, 24 KC) gwarantujących

osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za

O dobrach osobistych i ich ochronie: M. Pazdan,
[ w:] System prawa prywatnego, t. 1: Prawo
cywilne- część ogólna, M. Safjan (red.), Warszawa
2012, rozdz. XVI.

203

Ibidem s. 1248 i n.
Ibidem.
206
Ibidem.
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75

ust.1

że

Zgodnie

Kwestia

art.81

z

stosowanie roszczeń z art. 78 ust.1 tejże

części.

z

należy

PrAut

pozowanie”. Ponadto, ust.2 tego przepisu

promocyjnych. Zgodnie z ogólną umową

stanowi, że zgoda na rozpowszechnianie

fotograf zgadza się wykonać i dostarczyć

wizerunku nie jest wymagana, gdy dotyczy

modelce lub modelowi określoną ilość

on wizerunku osoby powszechnie znanej i

zdjęć z wykonanej sesji. Zdjęcia są

został wykonany przy okazji pełnienia

wyselekcjonowane

przez nią jednej z określonych funkcji. Nie

warunkach

mniej

wymagalności

Zgodnie z umową TFP modelka i fotograf

rozpowszechnianie

dysponują ograniczonymi prawami do

wizerunku kształtuje się przede wszystkim

zdjęć, które pozwalają je publikować ze

w zależności od tego, czy strony zawarły

wskazaniem ich osób. Jednakże, nie mogą

umowę odpłatną czy też nieodpłatną.

z

jednak,

zezwolenia

na

Zatem,
umowę

kwestia

jeżeli

pod

strony

tytułem

zawarły

darmym,

przez

określonych

tego

tytułu

fotografa
w

na

umowie.

czerpać

korzyści

materialnych. Oczywiście, zawierając te

czyli

umowę mogą oni zgodnie z zasadą

nieodpłatnie, sporządzenie zdjęcia bądź

swobody

serii zdjęć, na których widnieje model lub

szczegółowe

modelka

rozpowszechnianie

wpisane do umowy, jednak ogólną zasadą

zawsze wymaga zgody osoby, która na

sesji TFP jest brak kosztów wykonania

nich widnieje. W kategorii umów pod

sesji zdjęciowej. Przybliżone pokrótce

tytułem darmym mieszczą się niewątpliwie

warunki

sesje typu TFP, czyli Time for Photo, które

stwierdzenia, że w obecnych czasach

poniżej pokrótce omówię207.

stanowią one atrakcyjną ofertę dla osoby

oraz

Termin
umowie

ich

ten

zawartej

używany

jest

pomiędzy

w

umów

tej

zaproponować

ustalenia,

umowy

które

jakieś
zostaną

skłaniają

do

zaczynającej przygodę z modelingiem.

osobą

Jeżeli

jednak

strony

zawarły

takiej

sytuacji

pozująca a fotografem w celu ustalenia

umowę

zasad wykonywania zdjęć. Zaletą tego

uzyskanie zgody na rozpowszechnianie

typu uzgodnienia jest obopólna korzyść

wizerunku jest zbędne, o czym stanowi

zarówno dla modelki - która otrzymuje

wspomniany art. 81 ust. 1 PrAut. Zgodnie

bezpłatnie zdjęcia z wykonanej przez

z dominującym w polskiej doktrynie

fotografa sesji, jak i dla fotografa, który ma

poglądem

możliwość

wynagrodzenie

dysponowania

zdjęciami,

odpłatną,

w

osoba
za

otrzymująca
pozowanie

wprowadzania w nich zmian graficznych

równocześnie

oraz

sporządzenie, jak i na rozpowszechnianie

wykorzystywania

ich

do

celów

207

www.foto-models.pl/index.php?/tfp.html,
[ostatni dostęp: 11.04.2014 r.].
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wyraża

zgodę

na

wizerunku208. Należy jednak wziąć pod

do korzystania z wizerunku oraz pośrednio

uwagę sytuację, w której pozujący nie

pozwala na wkroczenie w sferę praw

wyraża

rozpowszechnianie

przysługujących osobie, której wizerunek

wizerunku. Swoje zastrzeżenie powinien

wykorzystano. Wobec tego należy uznać,

jednak zgłosić jak najszybciej, aby uniknąć

że zgoda na wykorzystanie wizerunku

często

powinna być składnikiem umowy między

zgody

na

przykrych

wycofywania

z

konsekwencji
obiegu

już

fotografem a modelką bądź modelem.

rozpowszechnionego wizerunku.
7. Charakter

Stanowisko przeciwne przyjmuje, że w

zgody

na

przypadku,

gdy

zgoda

działaniem

prawnym,

jest
to

jedynie

jest

ona

zdarzeniem podobnym do oświadczenia

rozpowszechnianie wizerunku
Jak już wcześniej wspomniałem,

woli.

Dzięki

temu

generalnie rozpowszechnianie wizerunku

odpowiednie

wymaga odpowiedniej zgody. Wizerunek

oświadczeniach

jest jednym spośród tych dóbr osobistych

prawnych210.

człowieka, które można naruszyć przez

stanowisko

możliwe

stosownie
woli

wydaje

przepisów
i

Moim

jest
o

czynnościach

zdaniem
się

być

drugie
bardziej

działanie

bez zgody uprawnionego209.

przekonujące.

Doktryna

prawa

ma

stanowiska reprezentowanego w doktrynie

jednolitego stanowiska w tej kwestii.

obarcza nas koniecznością rozważenia

Należy jednak przedstawić dwa główne i

kwestii zdolności do czynności prawnych.

zarazem przeciwstawne sobie stanowiska.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego

Zwolennicy pierwszego stanowiska głoszą,

w razie braku zdolności lub ograniczonej

że zgoda na wykorzystanie wizerunku jest

zdolności

zawsze jednostronną czynnością prawną o

wizerunku

charakterze upoważniającym. Jednak owa

przedstawiciel ustawowy. Jednakże, często

zgoda nie prowadzi ani do przeniesienia

sama zgoda przedstawiciela ustawowego

ani do ograniczenia prawa do wizerunku,

nie wystarczy i konieczna jest, przede

nie

wszystkim ze względów moralnych, zgoda

ma

więc

cywilnego

ona

nie

charakteru

rozporządzającego. Zatem upoważnia ona

osoby

Przyjęcie

zgodę

na

wykorzystanie

musiałby

widniejącej

pierwszego

na

wyrazić

wizerunku.

Współcześnie bowiem wiele modelek bądź

Por. przykładowo: J. Barta, R. Markiewicz, [w:]
J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z.
Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo
autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa
2011, s. 522.
209
Zob. S. Grzybowski, Ochrona dóbr osobistych
według przepisów ogólnych prawa cywilnego,
Warszawa 1957, s. 119-124.
208

modeli

są

osobami

niepełnoletnimi.

Projektanci często tworzą kolekcje ubrań
210

Zob. szerzej M. Pazdan, [w:] System Pr. Pr., t.1,
s. 1251.
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dla dzieci, które naturalnie w takiej

8.

sytuacji pozują do zdjęć i potem ich

a wizerunku bez wymaganej zgody

wizerunki są wykorzystywane w celu
promocji

danej

kolekcji.

Tak

Konsekwencje rozpowszechnieni
W

więc,

przypadku

wizerunku

bez

rozpowszechnienia
wymaganej

zgody

wyrażenie zgody przez dziecko widniejące

uprawnionego, jakim jest osoba pozująca,

na wizerunku w opisanej wyżej sytuacji

przysługują

jest niezbędne, gdyż przymuszony udział

Ochronę taką przewiduje art. 83 PrAut,

w sesji zdjęciowej może niekorzystnie

który w tym celu nakazuje odpowiednie

wpłynąć na jego psychikę. Jak widać,

stosowanie postanowień z art. 78 ust. 1

powyższy przykład wyraźnie przemawia

wspomnianej ustawy. W związku z tym

za tym, aby przyjąć drugie stanowisko

uprawnionemu

reprezentowane w doktrynie głoszące, że

roszczenia:

owa zgoda jest zgodnym z prawem

a) roszczenie

czynem podobnym do oświadczenia woli.
Forma
dowolna.

wyrażenia

zgody

mu

określone

przysługują

o

roszczenia.

następujące

zaniechanie

działań

stwarzających zagrożenie naruszenia

jest

wizerunku;

W przypadku pozowania i
b) roszczenie o dopełnienie czynności

wykonywania fotografii często następuje
gdyż

potrzebnych do usunięcia skutków

zachowanie osoby pozującej może na to

naruszenia (w szczególności złożenie

wyraźnie wskazywać. W świecie mody

oświadczenia o odpowiedniej treści i

modelki bądź modele najczęściej pozują do

formie),

zdjęć wykonywanych przez fotografów

wizerunku doszło;

to

per

facta

zatrudnionych

concludentia,

w

profesjonalnych
należy

do

naruszenia

c) naruszenie było zawinione ponadto

agencjach fotograficznych, od których jako
profesjonalistów

jeżeli

roszczenie o zapłatę na swoją rzecz

wymagać

odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem

należytej staranności przy wykonywaniu

zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

wszelkich czynności. W tym przypadku

lub uiszczenia odpowiedniej sumy

powinna ona przejawiać się w udzielaniu

pieniężnej na wskazany przez powoda

owej zgody w formie pisemnej. Ponadto,

cel społeczny.

owa zgoda powinna mieć oznaczony

Jednakże, wyżej wymienione roszczenia

zakres, o czym będzie mowa w dalszej

zgodnie z art. 83 PrAut nie mogą być

części niniejszego opracowania.

dochodzone po upływie dwudziestu lat od
śmierci
78

uprawnionego.

Przedstawiona

wyżej regulacja prawna daje możliwość

sporządzone

chronienia wizerunku przez oznaczony

okolicznościach. W doktrynie przyjmuje

okres czasu również po śmierci osoby

się, że „zgoda na sporządzenie zdjęcia

sfotografowanej.

jej

nigdy nie ma charakteru blankietowego,

spadkobiercy mogą chronić go przed

tzn. nie dotyczy sporządzenia wizerunku

bezprawnym

„w ogóle", in abstracto”211.

Dzięki

temu,

wykorzystywaniem,

które

niekiedy może godzić w dobre imię

w

określonych

Po trzecie, oprócz samej zgoda na

zmarłej modelki bądź modela.

rozpowszechnianie wizerunku, modelka
bądź model wyrażając ją musi także
wskazać

9. Zakres udzielonej zgody
Zakres

zezwolenia

okoliczności

publikacji.

na

Przykładowo, zgoda modelki na publikację

wykorzystanie wizerunku przez modelkę

jej wizerunku w celu promocji nowej

bądź

kolekcji ubrań nie jest równoznaczna ze

modela

ukształtowany.

może
Należy

być

różnie

podkreślić,

że

zgodą na wykorzystanie jej wizerunku do

strony umowy uzgadniając tą kwestię

reklamy produktu kosmetycznego.

powinny wykazać się należytą starannością

Po czwarte wreszcie, udzielenie

oraz dokładnością, bowiem w ich interesie

fotografowi

leży sprecyzowanie, na co osoba pozująca

rozpowszechnianie wizerunku nie oznacza,

wyraża

to

że może on przenieść to uprawnienie na

powstawaniu w przyszłości ewentualnych

inną osobę. Możliwe jest to tylko w

sporów

przypadku, gdy osoba pozująca wyraźnie

zgodę.
między

fotografem.

Zapobiegnie
osobą

Wobec

pozująca
tego

a

należy

zezwolenia

na

na to zezwoliła.

zasygnalizować parę istotnych kwestii, o
których strony zawierające umowę nie

10. Wykorzystanie

powinny zapominać.
Po

zdjęcia

przez

osobę pozującą

pierwsze,

w

przypadku

Może zdarzyć się sytuacja, w której

zawierania umów o rozpowszechnianie

modelka

wizerunku,

powinna

wykorzystać we własnym zakresie zdjęcie

zadbać o to, aby precyzyjnie zostało

wykonane przez fotografa. Otóż mogą oni

określone miejsce publikacji zdjęcia, czas

wykorzystywać je w takim zakresie, w

oraz ewentualny komentarz do niego.

jakim przewiduje to umowa zawarta z

Po

osoba

drugie,

pozująca

zgoda

powinna

fotografem.

obejmować zawsze konkretny wizerunek,

bądź

model

Jeżeli

będą

jednak

chcieli

strony

nie

Tak P. Ślęzak, Umowy w zakresie współczesnych
sztuk wizualnych, Warszawa 2012.
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czyli konkretne zdjęcie bądź zdjęcia
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zawarły umowy w formie pisemnej, zgoda

zdjęcia i potem ewentualnie korzystać z

na wykorzystywanie zdjęcia przez osobę

niego. Można to zilustrować na podstawie

pozującą może przybrać jedynie formę

prostego

licencji niewyłącznej. Oznacza to, iż mimo

zgodę na wykorzystanie zdjęcia przez

udzielenia przez licencjodawcę, którym

modelkę lub modela do ich portfolio. Po

jest fotograf, licencji, może on w dalszym

jakimś czasie okazało się, że zdjęcie

ciągu samodzielnie korzystać z utworu, a

zostało faktycznie wykorzystane, ale ze

także udzielać kolejnych licencji nowym

zmienioną kolorystyką, kadrowaniem oraz

licencjobiorcom, które upoważniają ich do

retuszem. Takie wykorzystywanie zdjęcia

korzystania z utworu na tym samym polu

przez osobę wcześniej sfotografowaną nie

eksploatacji, co licencja licencjobiorcy

jest dopuszczalne i osoba ta powinna sobie

pierwotnego. Z regulacji prawnej licencji

z tego zdawać sprawę, bowiem bez zgody

niewyłącznej, zawartej w art. 67 ust. 2

twórcy

PrAut , wynika zatem ograniczenie dla

jakichkolwiek zmian w utworze. Stanowi o

modelki bądź modela w odniesieniu do

tym art. 16. PrAut mówiący, że autorskie

korzystania z wykonanej fotografii. Nie

prawa osobiste chronią prawo twórcy do

mają oni wyłączności na korzystanie ze

„nienaruszalności treści i formy utworu

zdjęcia,

oraz jego rzetelnego wykorzystania”.

bowiem

wykorzystywać

mogą

owo

również

zdjęcie

wykorzystywana
powinna
licencji

dążyć

jakikolwiek

wyłącznej

wprowadzać

Nie należy zapominać również o

sposób

tym, iż strony mogą zawrzeć umowę

inne

osoby,

przewidującą

zawarcia

umowy

pozowanie.

bądź

umowy

wspomniano, w takiej sytuacji uzyskanie

przez
do

wolno

wyraził

12. Wynagrodzenie za pozowanie

chce, aby fotografia ją przedstawiająca
w

nie

Fotograf

nowi

licencjobiorcy. Jeżeli osoba pozująca nie
była

przykładu.

przenoszącej autorskie prawa majątkowe.

wynagrodzenie
Jak

już

za

wcześniej

zgody na rozpowszechnianie wizerunku
jest zbędne. Modelka lub model rachując

11. Wprowadzanie

zmian

wysokość

w

swojego

wynagrodzenia

powinien jednak uwzględnić, czy obejmuje

fotografii przez modelkę bądź modela
Niewątpliwie istotnym problemem

ono

samo

pozowanie

czy

również

jest zagadnienie wprowadzania zmian w

rozpowszechnianie wizerunku212. Osoba

zdjęciu

fotografowana

przez

osobę

sfotografowaną.

Generalnie bez zgody fotografa nie wolno
w

jakikolwiek

sposób

modyfikować

212
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Ibidem.

powinna

również

oszacować,

jakie

wynagrodzenie

za

najważniejszym

czynnikiem

pozowanie chce uzyskać, czy będzie się

oddziałującym na kształt wspomnianego

ono należało się za jednokrotną czy też

wyżej stosunku prawnego. Najogólniej

wielokrotną publikację.

ujmując decyduje ono o tym, czy fotograf
będzie

rozpowszechniać

13. Podsumowanie
Reasumując,
między

stosunek

modelką

mógł

lub

prawny

z

prawem

wizerunek

osoby

fotografowanej, a jeśli tak to, w jakim

a

zakresie. Z kolei pozującemu zapewnia

fotografem rodzi dla obu jego stron prawa i

najpełniejszą ochronę jej osoby przed

obowiązki.

Jest

naruszeniami, o które nie trudno w

większości

przez

on

modelem

zgodnie

uregulowany

właściwe

w

przepisy

obecnych czasach.

Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Jego

POSING FOR PICTURES OF MODELS

strony powinny ukształtować go zgodnie z
własną

wolą

oraz

IN TERMS OF THE LAW

odpowiednimi

regulacjami prawymi tak, aby możliwie
najskuteczniej

chronić

swoje

Summary

szeroko

This paper describe issue from the field of

pojęte interesy. W szczególności fotograf i

fashion law, which include problems from

pozujący powinni zadbać o sporządzenie

multiple disciplines of law. Constant

precyzyjnej i przede wszystkim pisemnej
umowy.

Gwarantuje

ona

element of word of fashion is modeling,

skuteczną

which simply is posing for photos. It is

ochronę interesów majątkowych, jak i

important to discuss who has the rights to

niemajątkowych.
W

niniejszym

the images and whether they can be used.

opracowaniu

Also

dążyłem do tego, aby ukazać jak ważną
rolę

pełni

prawo

do

wizerunku

że

owo

prawo

issues

of

salary for a person who poses. However,
the main problem is the question the

osobą pozującą a fotografem. Można dojść
wniosku,

attention

admissibility changes in photography and

w

przypadku stosunku prawnego między
do

deserve

protection guaranteed the image of the

jest

person shooting the relevant legislation.
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Paulina Chmielnicka
Rodzaje umów zawieranych przez projektanta i wynikające z nich
skutki prawne
1.

podmiotów.

Wstęp
Prawo

„mody”

jest

szybko

Wspomniana wyżej problematyka

rozwijającą się specjalizacją prawniczą,

przejawia

obejmującą

zainteresowaniem

jednakże zamierzam skupić się na tym,

szeroko pojęty przemysł mody. Obejmuje

który moim zdaniem jest najistotniejszy a

ona wszystkie aspekty procesu produkcji

mianowicie kwestią właściwego z punktu

odzieży, od momentu powstania pomysłu

widzenia prawa uregulowania współpracy

projektu aż do momentu, gdy ubranie

między projektantem a przedsiębiorstwem

zawiśnie w szafie klientki. Stanowi swoiste

odzieżowym. W przypadku wspomnianej

połączenie zagadnień z wielu dziedzin

kwestii należy pochylić się głównie nad

prawa, które to jest jednak osadzone w

powiązaniem

realiach branży i skupione na optymalizacji

uregulowaniami cywilno prawnymi oraz

funkcjonowania przedsiębiorstw z tego

szeroko

sektora. Swoim zakresem obejmuje sprawy

intelektualnej.

swoim

wiele

pojętą

aspektów

prawa

prawnych,

mody

ochroną

z

własności

z problematyki własności intelektualnej – a
więc

prawo

autorskie,

problematykę

2.

Projekt jak utwór w świetle

nieuczciwej konkurencji czy też własność

prawa autorskiego oraz sposoby jego

przemysłową – oraz poszczególne kwestie

ochrony.

związane z prawem podatkowym czy też

Na samym wstępie rozważań na

prawem pracy. W związku z wyjątkowo

temat wspomnianej problematyki warto

szerokim zakresem tej stosunkowo młodej

zauważyć czym w świetle polskiego

specjalizacji prawniczej, wymaga ona od

prawodawstwa

praktyków prawa sprawnego poruszania

projektanta. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pr. aut.

się w obrębie wielu gałęzi prawa. W

utworem jest każdy przejaw działalności

obecnych

twórczej o indywidualnym charakterze,

czasach wiele prestiżowych

kancelarii

prawniczych,

zmuszonych

dynamicznym

poniekąd

ustalony

rozwojem

branży modowej, poszerza zakres swoich
usług o obsługę prawną związanych z nią
82

w

będzie

wytwór

jakiejkolwiek

pracy

postaci,

niezależnie od wartości, przeznaczenia i

wykazania

sposobu wyrażenia213.

oryginalności

Obecnie

w

ramach

przesłanek
projektu.

nowości
Domy

i

mody

stosunków

reprezentujące swoich projektantów mogą

pracy wykonywana jest znaczna część

powoływać się na uregulowania zawarte w

utworów

prawie

objętych

ochroną

prawa

własności

przemysłowej

i

autorskiego214. Na podstawie polskiego

zarejestrować

orzecznictwa sądowego oraz wykładni

przemysłowy, zgodnie z którymi wzorem

wymienionego

można

takim jest nowa i mająca indywidualny

jednoznacznie wytwór pracy projektanta

charakter postać wytworu lub jej części,

uznać za utwór w świetle ustawy o prawie

nadana mu w szczególności poprzez cechy

autorskim i prawach pokrewnych. Za

linii, konturów, kształtów, kolorystykę,

przedmiot

strukturę lub materiał wytworu oraz jego

bowiem

przepisu

prawa

autorskiego

projekty

uznano

projekt

ornamentację216.

dokumentacji

Warto

jako

wzór

podkreślić,

że

technicznej, plany, zarysy, szkice, rysunki,

ochronie podlega w tym przypadku tylko

modele i projekty215. Jako przedmiot prawa

wygląd zewnętrzny produktu. Zgodnie z

autorskiego projekt może być chroniony,

przepisami wspomnianej ustawy wzór

jednakże przepisy regulujące tą kwestie w

przemysłowy, a więc w tym przypadku

oparciu o prawo własności intelektualnej

projekt, będzie uważany za nowy jeżeli

nie są wystarczająco jasne. Na chwilę

przed datą, według której oznacza się

obecną przedsiębiorstwa odzieżowe mogą

pierwszeństwo do uzyskania prawa z

chronić swoje projekty, powołując się na

rejestracji, identyczny wzór nie został

przepisy prawa własności przemysłowej,

udostępniony publicznie przez stosowanie,

prawa autorskiego

wystawienie

zwalczaniu

lub na ustawę o

nieuczciwej

lub

ujawnienie

w

inny

konkurencji.

sposób, jednakże, wzoru nie uważa się za

Skorzystanie w wymienionych regulacji

udostępniony publicznie jeżeli nie mógł

jest jednak znacznie utrudnione z uwagi na

dotrzeć do wiadomości osób zajmujących

problemy

się zawodowo dziedziną, której wzór

wynikające

z

konieczności

dotyczy. Wzór uważa się za identyczny z

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.
U z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) dalej jako pr.
aut.
214
Jaworski L., Twórczość pracownicza: Prawo do
utworu w świetle art.12 ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, Warszawa 2003, rozdz. II,
str. 22
215
Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 12
czerwca 1978 r., I PRN 47/78, WiR 1978, nr 15, s.
13
213

udostępnionym publicznie także wówczas,
gdy różni się od niego jedynie nieistotnymi

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2003
r. Nr 119 poz. 1117 ze zm).
216
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szczegółami. 217

Rejestracja

wzoru

przemysłowego może być dokonana w

3.

drodze trzech trybów: rejestracji krajowej,

umów przez projektanta

rejestracji na terenie UE oraz rejestracji
międzynarodowej

w

Podstawowe formy zawierania
Przechodząc do meritum artykułu

wybranych

należy wspomnieć, że współpraca między

państwach. Utwór jako przedmiot prawa

przedsiębiorstwami

autorskiego może być chroniony w oparciu

projektantem może być nawiązana w

o wspomnianą wcześniej przesłankę, która

oparciu

przysługuje twórcy. Do wspomnianych

Najczęściej przedsiębiorstwa odzieżowe

wcześniej sposobów ochrony projektu

nawiązują porozumienie z projektantami

można dodać środki ochrony przewidziane

na podstawie cywilno-prawnej umowy o

na

dzieło wraz z przeniesieniem autorskich

podstawie

ustawy

o

zwalczaniu

o

różne

odzieżowymi
formy

a

zatrudnienia.

nieuczciwej konkurencji218. Zgodnie z jej

praw

regulacjami

może

licencyjnej. Kluczową kwestią jest aby

chronić swoje projekty przed naruszeniem

zawierane umowy były ważne i by

jego

stanowiły

przedsiębiorstwo

tajemnicy

lub też nieuczciwym

majątkowych

czy

skuteczne

też

umowy

narzędzie

dla

naśladownictwem. Wymienione sposoby

realizacji celów stron niezależnie od formy

ochrony nie są wystarczające do realnej

prawnej

ochrony

umowy właściwej w danej sytuacji zależy

projektów

będących

dziełem

zatrudnienia,

bowiem

rodzaj

od konkretnego przypadku.

projektantów w związku z czym należy
tłumaczyć nadzieję spoczywającą na nowo

W swojej pracy skupię się przede

rozwijającej się specjalizacji prawniczej

wszystkim na wymienionych wyżej dwóch

jaką jest wspomniane prawo mody. Może

rodzajach

ono bowiem skutecznie przyczynić się do

uwzględnieniem elementów, jakie muszą

rozwoju legislacji w jej obrębie, a co za

zawierać, aby były ważne w świetle

tym idzie wzmocni pozycję domów mody i

polskiego ustawodawstwa oraz jakie jest

stojącymi za nimi projektantami na rynku.

ich znaczeniu dla stron umowy.

umów

ze

szczególnym

Kwestia ta w istotny sposób wiążę się z
problematyką

artykułu

i

jej

krótkie

4.

streszczenie jest niezbędne dla właściwego

Umowy o dzieło z przeniesieniem

praw autorskich.
Umowa o dzieło jest z reguły

zrozumienia jego przedmiotu.

najwłaściwszą umową odnośnie projektów

Ibidem.
218
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U z 2003
r. Nr 153, poz. 1503 ze zm).
217

tworzonych przez projektanta, a więc
dotyczących akcesoriów, butów czy też
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torebek. Jeśli utwór ma zostać stworzony

jedynie prawdopodobne220. Umowa nie

na zamówienie, dotycząca go umowa jest

musi

najczęściej umową o dzieło. Umowa ta

nieważności w formie pisemnej, może

uregulowana jest w art. 627 i n. kodeksu

zostać zawarta w dowolnej formie np.

cywilnego. W ujęciu Kodeksu cywilnego,

ustnie. Jednakże, takie jej zawarcie może

przez

przyjmujący

skutkować w przypadku ewentualnego

zamówienie zobowiązuje sie do wykonania

sporu (np. w kwestii wynagrodzenia),

oznaczonego dzieła, a zamawiający – do

większymi trudnościami w dochodzeniu

zapłaty

swoich

umowę

o

dzieło

wynagrodzenia.

Istotną

cechą

zostać

zawarta

praw.

Jeżeli

pod

rygorem

projektant

jest

umowy o dzieło jest jej odpłatność.

zatrudniony na podstawie umowy o dzieło

Odpłatność, a zatem wynagrodzenie może

czy też współpracuje jako przedsiębiorca

polegać na zapłaceniu sumy pieniężnej lub

prowadzący

na spełnieniu świadczenia innego rodzaju.

gospodarczą, firma go zatrudniająca nie

Zgodnie z uregulowaniem przyjętym przez

nabędzie majątkowych praw autorskich do

Kodeks

projektów, chyba że została zawarta

cywilny,

stosunek

pomiędzy

stronami umowy nie zawiera elementów
zależności

czy

umowa

podporządkowania.

indywidualną

przenosząca
Przeniesienie

działalność

te

prawa.

autorskich

praw

Przyjmujący zamówienie działa zawsze

majątkowych samo w sobie nie stanowi

samodzielnie, na własny rachunek i na

określonego

odpowiedzialność219.

typu

umowy,

a

jedynie

W

konstrukcje prawną, która może zostać

odróżnieniu umowy zlecenia od umowy o

wykorzystana w ramach rozmaitych typów

pracę wykonanie dzieła polega nie na

umów, przy czym w praktyce przeniesienie

samym tylko prowadzeniu działalności, ale

praw autorskich łączy się najczęściej z

i na doprowadzeniu do oznaczonego

dwoma typami umów: umową sprzedaży

rezultatu, który powinien być z góry – to

oraz

znaczy w umowie – dokładnie i według

Połączenie

obiektywnie

przeniesieniem

własną

sprawdzalnych

cech

wspomnianą

umową

umowy

o

o

dzieło.

dzieło

autorskich

z
praw

określony, zaś jego osiągnięcie musi być

majątkowych stanowić będzie wobec tego

przez strony uważane za pewne, nie

środek

prawny

stosowany

przez

projektanta w celu nawiązania współpracy
z firmą odzieżową czy domem mody.
Brzozowski A., [w:] System Prawa Prywatnego
tom 7 : Prawo zobowiązań – cz. szczegółowa,
Rajski J. (red.), Warszawa 2012, rozdz. VII, str.
367

219

Radwański
Z.,
Panowicz-Lipska
J.,
Zobowiązania – część szczegółowa, wyd. 9,
Warszawa 2012, str. 189 i n.

220
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Umowa sprzedaży dotyczy zasadniczo
przypadków przenoszenia autorskich praw

4.1.

majątkowych do utworów istniejących w

autorskie prawa majątkowe.

chwili zawarcia umowy, a umowa o dzieło

W umowie przenoszącej autorskie prawa

dotyczy utworów jeszcze nieistniejących,

majątkowe wyróżniamy dwa podstawowe

czyli tzw. utworów przyszłych. W takiej

rodzaje składników: przedmiotowo istotne

sytuacji twórca, artysta czy też projektant

oraz przedmiotowo nieistotne 223. Postaram

stają się przyjmującym zamówienie, a

się

umowa którą podpisują, powinna być

wspomniane składniki oraz ich znaczenie

kwalifikowana jako umowa o dzieło.

dla projektanta.

Wówczas

umowy

pierwszej grupy postanowień, które musi

skorzystanie z przedmiotu autorskich praw

zawierać umowa przenosząca autorskie

majątkowych lub praw pokrewnych albo

prawa majątkowe należy zamieszczenie

przeniesienie

klauzuli

w

ramach

tych

jednej

praw

może

być

Elementy

umowy

pokrótce

przenoszącej

scharakteryzować
Do

dotyczącej

przeniesienia

połączone z jednoczesnym zobowiązaniem

autorskich praw majątkowych ze zbywcy

się

przenoszącego

na nabywcę. Klauzula ta powinna być

prawa do stworzenia na zamówienie

wyraźna – w razie wątpliwości w tym

nabywcy

np.

zakresie uważa się, że twórca udzielił

konkretnego utworu lub do podjęcia się

jedynie licencji (art. 65 ustawy o prawie

jego artystycznego wykonania221.

autorskim

i

prawach

pokrewnych).

Wyraźne

zastrzeżenie

przeniesienia

licencjobiorcy
lub

lub

licencjobiorcy,

Umowa przenosząca autorskie prawa
majątkowe podlega pewnym regułom o

autorskich praw majątkowych powinno

charakterze ogólnym. Skutkiem tej umowy

być objęte formą pisemną.

będzie przeniesienie prawa w określonym
zakresie

na

inny

podmiot,

Kolejnym elementem jest wyraźne

w

zaznaczenie,

jakich

pól

eksploatacji

przeciwieństwie do umów licencyjnych,

dotyczy owo przeniesienie, czyli jakie

które nie przenoszą praw wyłącznych a

zostaną przyjęte formy korzystania z

jedynie ograniczają monopol wyłącznie

utworu. Znaczenie tego przepisu, a w

uprawnionego

szczególności

na

przysługującego

korzystanie
mu

z
dobra

konsekwencje

prawne

niedopełnienia tzw. specyfikacji (czyli

niematerialnego222.

wyraźnego wymienienia) pól eksploatacji

Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne,
wyd. 7, Warszawa 2011, rozdz. VI, str. 193.
222
Ibidem, str. 192.

Sieńczyło-Chlabicz J., Banasiuk J., Zawadzka
Z., [w:] Prawo własności intelektualnej, SieńczyłoChlabicz J. (red.), wyd. 3, Warszawa 2013, rozdz.
IX, str. 164.
223

221
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w umowie budzą spory w doktrynie

posiada autorskie prawa osobiste, bowiem

i

wyraźnego

są one niezbywalne. Projektant możne

wymienienia pól eksploatacji w umowie

jednak zobowiązać się wobec nabywcy, że

oznacza,

że dla owego

wymienienia

nie będzie wykonywał autorskich praw

zostały

przewidziane

kwalifikowane

osobistych. Często też twórcy wyrażają

warunki. Wymienienie wyraźne musi po

zgodę na nieoznaczanie utworu swoim

pierwsze

nazwiskiem.

orzecznictwie.

Wymóg

oznaczać,

że

ustawodawca

W

przypadku

wyłącza skuteczność umowy, w której

funkcjonalnych

wskazanie pól eksploatacji odbywałoby się

których zaliczamy buty, torebki czy też

w sposób dorozumiany224.

odzież pojawia się na nich nie nazwisko

Składnikiem

czy

utworów

użytkowych,

do

przedmiotowo

czy pseudonim projektanta, ale znak

istotnym umowy przenoszącej autorskie

towarowy firmy sprzedającej te towary.

prawa

również

Sytuacje, w których znak towarowy i

oznaczenie utworu, co do którego prawa

nazwisko projektanta są tożsame należą do

mają być przeniesione oraz oznaczenie

rzadkości. W umowie warto zawrzeć

wynagrodzenia przysługującego z tytułu

postanowienia

przeniesienia praw na wskazanych polach

autora projektów znajdzie się np. na stronie

eksploatacji.

internetowej i w katalogach firmy, jak

majątkowe

będzie

Składnikami

nie

mówiące,

że

nazwisko

wpływającymi na ewentualną nieważność

również,

umowy w przypadku ich nie zawarcia

powoływać się na stworzone przez siebie

będzie określenie udziałów twórcy w

projekty np. w portfolio.

że

projektant

będzie

mógł

promocji utworu czy też wprowadzenie
zakazu

rozpowszechniania

utworów

4.2. Skutki przeniesienia autorskich

podobnych. Jeśli projektant z nabywcą nie

praw majątkowych dla projektanta.

zawrą pisemnej umowy albo z umowy już

W

przypadku

przeniesienia

zawartej nie będzie wyraźnie wynikało, że

autorskich praw majątkowych, projektant

przenosi

majątkowe,

nie będzie mógł ich ponownie zbyć, chyba,

wówczas nabywca uzyska tylko licencję

że skuteczność takiej umowy zostanie

niewyłączną.

ograniczona czasowo. Przeniesienie praw

autorskie

prawa

Należy

wspomnieć,

że

projektant przenosząc autorskie prawa

na

majątkowe do projektu w dalszym ciągu

możliwości modyfikacji, ponieważ mowa

nabywcę

byłaby

Targosz T., [w:] Targosz T., WłodarskaDziurzyńska K., Umowy przenoszące autorskie
prawa majątkowe, Warszawa 2010, rozdz. I, str.
45.
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wtedy

Modyfikacja
dozwolona,
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nie
o

oznacza
utworze

czy
ale

aby

również
zależnym.

przeróbka
korzystać

jest
czy

rozporządzać takimi zmodyfikowanymi

Dlatego umowy licencyjne są zawsze

projektami,

bardziej ryzykowne dla licencjobiorców.

konieczna

będzie

zgoda

projektanta. Odmiennie przedstawiać się

Umowa

będzie sytuacja, gdy projektant zezwoli

upoważniającą do korzystania z utworu na

nabywcy w umowie przenoszącej autorskie

ustalonych umownie polach eksploatacji

prawa majątkowe na wykonywanie praw

oraz z określeniem zakresu, miejsca i czasu

zależnych

do

to

korzystania225 . Została uregulowana w

nabywca

będzie

dokonywać

ustawie o prawie autorskim i prawach

przeróbek, a następnie szyć i sprzedawać

pokrewnych. Uprawnia do korzystania z

produkty według projektów bez zgody

utworu w okresie pięciu lat na terytorium

projektanta.

pozostałaby

państwa, w którym licencjobiorca ma

wtedy jedynie ochrona na podstawie

swoją siedzibę, chyba, że w umowie

autorskich praw osobistych. Posiadanie

postanowiono inaczej.

projektów.

Wtedy

mógł

Projektantowi

takich praw jest dla projektanta istotne
także

z

punktu

projektów.

Jeżeli

widzenia

jest

umową

W praktyce obrotu wspomniane

przyszłych

umowy stanowią zdecydowaną większość,

tworzy

bowiem dobra niematerialne mogę być

kilkadziesiąt wzorów torebek, to rzadko

eksploatowane jednocześnie przez wiele

każda z nich diametralnie się od siebie

osób, dzięki czemu podmiot wyłącznie

różni. Z reguły bowiem kolekcje tworzą

uprawniony

spójną

pozostawania

całość,

projektant

licencyjna

odzwierciedlając

styl

projektanta czy aktualne trendy.
Umowa
autorskie

o

prawa

dzieło

przez

praw

długi

okres

majątkowych

uzyskiwać konkretne korzyści w postaci

przenosząca

majątkowe

może

jest

opłat licencyjnych. Skutkiem zawarcia

dla

umowy licencyjnej, w odróżnieniu do

projektanta mniej korzystna niż umowa

umów przenoszących własność autorskich

licencyjna, którą to omówię w kolejnym

praw

podrozdziale.

ograniczenie autorskich praw majątkowych

majątkowych,

jest

jedynie

licencjodawcy na rzecz licencjobiorcy. W
rozumieniu polskiej ustawy o prawie

5. Umowy licencyjne.
Licencja jest zupełnie innym typem
umowy.

Umowa

licencyjna

autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r.

oznacza

licencja oznacza umowę o korzystanie z

udzielenie zgody na wykorzystanie utworu,

prawa (art. 41 ust. 2). W doktrynie prawa

ale prawa majątkowe nadal pozostają przy
licencjodawcy. Dzięki temu może on na

Kępiński M. [w:] System Prawa Prywatnego, t.
XIII, Prawo autorskie, Barta J. (red.) Warszawa
2007, rozdz. VIII, str. 513.
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przykład umowę licencyjną wypowiedzieć.
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autorskiego

do

umowy

licencyjnej

postanowienia
umowy

elementów

istotnych

dotyczące

(licencja

umowy

przenoszącej

autorskie

prawa

zaliczono:

majątkowe następuje definitywna zmiana

charakteru

podmiotu

wyłączna

czy

natomiast

skutkiem

jaki

wywierają licencje jest poszerzenie kręgu

niewyłączna), określenie utworu, treść i

osób eksploatujących utwór.

zakres upoważnienia, czas trwania umowy,
terytorium,

dla

którego

udziela

się

5.1. Elementy umowy licencyjnej.

upoważnienia oraz pola eksploatacji226. Z

W przypadku umów licencyjnych,

umową licencyjną mamy do czynienia

podobnie jak w umowach przenoszących

zawsze,

autorskie prawo majątkowe, mamy do

gdy

brak

wyraźnego

postanowienia o przeniesieniu prawa227.

czynienia ze składnikami przedmiotowo

Wyróżnia się dwa rodzaje licencji:

istotnymi i nieistotnymi. Do postanowień

licencję wyłączną i licencję niewyłączną.

przedmiotowo istotnych należy zaliczyć

Umowy te w niektórych kwestiach różnią

m.in. klauzulę dotyczącą obciążenia prawa

się od siebie co postaram się omówić.

majątkowego

Podział ten opiera się na kryterium

licencjobiorcy, udzielenie upoważnienia

swobody licencjodawcy do równoczesnego

licencjodawcy na rzecz licencjobiorcy do

udzielania prawa do korzystania ze swoich

korzystania

utworów

autorskich, zaznaczenie pół eksploatacji,

eksploatacji.

na

jednakowych
Licencja

polach

z

na

rzecz

majątkowych

praw

w

oznaczenie utworu, co do którego prawa

przeciwieństwie do niewyłącznej, wymaga

mają być obciążone czy też oznaczenie

zachowania formy pisemnej pod rygorem

wynagrodzenia przysługującego z tytułu

nieważności. Licencja niewyłączna jest

obciążenia praw na wskazanych polach

korzystniejsza dla licencjodawcy, który

eksploatacji229.

może zawierać wiele umów o takiej samej

przedmiotowo

lub zbliżonej treści i sam może korzystać z

natomiast

utworu228.

licencji na utworach podobnych czy notę

Różnica

wyłączna,

licencjodawcy

między

umowami

Do

składników

nieistotnych

zaliczyć

zakaz

można
udzielania

licencyjnymi a umowami przenoszącymi

copyright.

prawo majątkowe polega na zmianie

licencji wyłącznej należy również fakt, iż

podmiotu uprawnionego. W przypadku

nie dochodzi w niej do przeniesienia
autorskich

Grzybczyk K., Prawo właściwe dla autorsko
prawnej umowy licencyjnej, Warszawa 2010,
rozdz. I, str. 33
227
Ibidem, str. 35.
228
Ibidem, str. 36

Do

najważniejszych

praw

majątkowych

cech

–

226

Sieńczyło-Chlabicz J., Banasiuk J., Zawadzka
Z., [w:] Prawo własności intelektualnej, SieńczyłoChlabicz J. (red.), wyd. 3, Warszawa 2013, rozdz.
IX, str. 167.
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podmiotem

tych

licencjodawca,

praw

pozostaje

zostać udzielona w dowolnej formie

nabywa

(nawet ustnie), jednakże obejmuje ona

licencjobiorca

prawo (skuteczne wobec licencjodawcy)

jedynie

do wyłącznego korzystania z utworu na

wymienione w umowie ustanawiającej

określonych w umowie licencyjnej polach

licencję niewyłączną.

eksploatacji.

Licencja wyłączna

pola

eksploatacji

może

zostać udzielona zarówno przez samego

6. Podsumowanie

twórcę, jak i przez osobę, która nabyła od

Projektanci

niego

autorskie

prawa

wyraźnie

majątkowe.

mogą

chronić

i

firmy

swoje

odzieżowe

prawa

poprzez

Podobnie jak w przypadku przeniesienia

zawieranie różnorakich umów, opierając

autorskich praw majątkowych, przy twórcy

się zarówno na umowach ukształtowanych

pozostają zarówno prawa osobiste, jak i

na płaszczyźnie prawnoautorskiej jak i

prawo udzielania zgody na wykonywanie

cywilnej. Niezależnie od rodzaju umowy,

zależnego prawa autorskiego oraz za

należy

udzielenie licencji co do zasady należne

postanowień, dzięki którym ewentualne

jest twórcy wynagrodzenie. Kolejną cechą,

dochodzenie roszczeń będzie dla stron

która jest charakterystyczna również dla

umowy ułatwione. Bez względu bowiem

umowy

na

przenoszącej

autorskie

prawa

zadbać

rodzaj

o

zawarcie

zawartej

w

umowy

nich

kwestia

majątkowe jest konieczność zawarcia jej

właściwego uregulowania praw autorskich

pod

powinna leżeć zarówno w interesie samego

rygorem

nieważności

w

formie

pisemnej. Cechą umowy licencyjnej jest

projektanta

także określenie na jaki czas licencja

odzieżowego czy domu mody dla którego

zostaje udzielona – na czas oznaczony lub

ma wykonać projekt. Należy pamiętać przy

nieoznaczony.

tym, że aby dochodzić ochrony swoich

Licencja

niewyłączna

również

praw

jak

przed

i

przedsiębiorstwa

naruszeniami

–

przede

charakteryzuje się swoistymi cechami. W

wszystkim

odróżnieniu

wyłącznej,

projektu, co w razie sporu wcale nie jest

licencji

takie łatwe. Dlatego też kładzie się nacisk

go

na dobre udokumentowanie swoich prac,

uprawnienia do udzielania licencji w tym

opatrywanie ich datami, a nawet uzyskanie

samym zakresie także innym osobom, nie

tego typu poświadczenia u notariusza,

pozbawia go też prawa do samodzielnego

czyli tak zwanej daty pewnej.

udzielenie

od

licencji

przez

niewyłącznej,

nie

twórcę
pozbawia

korzystania z utworu w zakresie objętym
licencją.

Licencja

niewyłączna

może
90

trzeba

wykazać

autorstwo

TYPES OF CONTRACTS CONCLUDED BY
DESIGNERS AND THEIR RESULTS IN LEGAL
ASPECTS

Summary
Fashion law is rapidly growing legal
specialization which widely embrace the
fashion industry. Cooperation between
enterprises and fashion designer can be
established on the basis of different forms
of

employment.

The

most

of

such

agreements are concluded on the basis of a
civil law contract work with the transfer of
copyrights or licensing agreement. The
essence of the agreements is their validity
in terms of law and to constitute an
effective tool for achieving the objectives
of the parties, regardless of the legal form
of employment, because the type of
contract appropriate in a given situation
depends on the particular case.
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Maciej Chodorowski
Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji
posiadłszy

1. Wprowadzenie

pojmany oraz skazany na śmierć. 232

ochrony informacji poufnych stanowiących

Pojęcie tajemnicy handlowej nie jest

tajemnicą handlową znali już starożytni
wytwarzania

jedwabiu

oni

sposobu

z

kokonów

jednak
wciąż

wiadomości

Stanów
o

próbach

szacuje się na 100 miliardów dolarów.233

znano tylko w Wenecji. Rzemieślnikom

Współcześnie

znającym ją, nie można było opuszczać

posiadanie

przedsiębiorcę

miasta. Złamanie tego zakazu karane było

informacji

przez
poufnych

stanowi ważny czynnik w jego działalności

śmiercią231. Podobnie było ze sposobem

konkurencyjnej na rynku. O prawdziwej

ich

wartości

wykonania znana była również tylko

nieujawnionych

przedsiębiorstwa,

rzemieślnikom z Wenecji. Jak podają
Georgio

ze

Cola. Wartość tej tajemnicy handlowej

upadku cesarstwa, technologie wyrobu

czeladnik

jego

handlowej jaką jest receptura napoju Coca-

już starożytnym Rzymianom. Jednak po

źródła,

O

ujawnienia najpopularniejszej tajemnicy

Natomiast sztuka wytopu szkła była znana

Receptura

przeszłości.

napływające

Zjednoczony

na jego produkcję na kilkaset lat230.

luster.

reliktem

niebagatelnym znaczeniu mogą świadczyć

jedwabników, zapewniając sobie monopol

wyrabiania

produkcyjną

Murano do Niemiec. Został on jednak

ludzkości od zarania dziejów. Potrzebę

Strzegli

tajemnicę

próbował uciec z wytwórni na wyspie

Pojęcie informacji poufnych towarzyszy

Chińczycy.

tą

dowiaduje

tajemnic
się

on

dopiero, gdy przestają być one poufne.

Balerino,

Tajemnica
bowiem

Krzysztof Bylinowski, Historia Jedwabiu –
Historia
Luksusu,
http://historiagospodarcza.pl/historia-jedwabiuhistoria-luksusu/ data:15.05.2014
231
Roman Bieda, Zakres pojęcia „tajemnica
przedsiębiorstwa” na gruncie ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej
konkurencji,
http://itlaw2.computerworld.pl/wpcontent/uploads/2007/11/0710_pojecie-tajemnicyprzedsiebiorstwa_rbi.pdf data:15.05.2014
230

przedsiębiorstwa

umożliwia

uzyskanie

przewagi

A. Klimek, Wykradzione sekrety, „Sprawy
Nauki” 2004/2
233
Katarzyna Ogórek, Receptura Coca-Coli tajemnica
warta
100
mld
dolarów?
http://manager.money.pl/news/artykul/receptura;co
ca-coli;;tajemnica;warta;100;mld;dolarow,88,0,219480.htm
l data:15.05.2014
232
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konkurencyjnej

nad

innymi

techniczna,

technologiczna

lub

przedsiębiorcami. Często jednak utrata

organizacyjna235. Po drugie, składa się ona

poufności przez nią oznaczać będzie

z

upadek przedsiębiorcy np. w wypadku

warunkujących

przejęcia

przewidzianej przez u.z.n.k. Przesłankami

wszystkich

klientów

przez

trzech

koniecznych

przesłanek

powstanie

nieujawnienie

ochrony

byłego pracownika. Dlatego tak ważne jest

tymi są

dokładne

sprecyzowanie

czym

jest

wiadomości publicznej, posiadanie przez

tajemnica

przedsiębiorstwa

oraz

jakie

nią wartości gospodarczej (informacje

informacje poufne wchodzą w skład tego

techniczne,

pojęcia.

organizacyjne),

2.

Definicja legalna zawarta w

art. 11 uznk

uregulowanej

nieuczciwej

niezbędne

działania

analizy

oraz

zarówno

"tajemnicą

doktrynie,

jaki

są

wiadomości

nieznane

ogółowi lub osobom, które ze względu na

dwóch wniosków. Po pierwsze, tajemnicę
posiadająca wartość

w

1926 r. A. Kraus, F. Zoll podkreślali, iż

powyższego przepisu można dojść do

informacja

poufności

i orzecznictwie. Już na gruncie ustawy z

interpretacji

stanowi

postaci

Taki pogląd znajduję szerokie poparcie

celu

przedsiębiorstwa

w

podstawie u.z.n.k. 236

zachowania ich poufności.”
Dokonując

mogą

nie może zatem korzystać z ochrony na

wartość
w

jej

informacji. Informacja powszechnie znana

gospodarczą, co, do których przedsiębiorca
podjął

zachowanie

przedsiębiorstwa"

sformułowania

technologiczne,

posiadające

celu

na

być przyjęcie potocznego znaczenia tego

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje

mających

działań

Logicznym tego następstwem powinno

konkurencji234.

"nieujawnione do wiadomości publicznej
techniczne,

niezbędnych

przez

stanowić wyłącznie informację niejawne.

Ustęp 4 art. 11 definiuje tajemnicę, jako
informacje

przedsiębiorcę

"tajemnicę

przez

ustawodawcę w art.11 ust.4 ustawy o
zwalczaniu

podjęcie

Zgodnie w wyżej cytowanym przepisem

sposób rozstrzygać w oderwaniu od jej
legalnej

technologiczne,

poufności.

Pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa nie
definicji

informacji do

swój

poufna

zawód

są

zainteresowane

A. Michalak, Komentarz do art. 11 (w:)red. M.
Zbyb, Komentarz do ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
System Informacji
Prawnej LEX
236
E. Wojcieszko- Głuszko, Ochrona prawna
know-how
w
prawie
polskim
na
tle
prawnoporównawczym, Kraków 2002, s.56
235

gospodarczą, a w szczególności informacja
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z
2009 r. nr 201 poz. 1540) dalej jako u.z.n.k
234
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posiadaniem

takiej

wiadomości.

teleinformatyczne. Podobne

stanowiska

Wiadomość dotychczas nieznana traci

oprócz S. Sołtysiński zajmują M. Mozgawa

ochronę, gdy każdy przedsiębiorca –

i A. Michalak

współpracownik

wypowiedział się również Sąd Najwyższy

może

się dowiedzieć

239

W podobnym tonie

drogą zwykłą i dozwoloną"237

w wyroku z dnia 5 września 2001, w

O poufności informacji możemy mówić

którym to stwierdził, że "Przepis art. 11

dopiero wtedy, gdy nie jest ujawniona do

ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.

wiadomości publicznej, czyli nie jest

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.

elementem domeny publicznej. Na uwagę

U. Nr 47, poz. 211 ze zm.) wyklucza

tym miejscu zasługuje kwestia interpretacji

objęcie tajemnicą informacji, które osoba

pojęcia

zainteresowana może uzyskać w zwykłej i

"ujawnienia

publicznej".

do

Pojęcie

wiadomości
to

interpretować szeroko.

dozwolonej

trzeba

drodze”240. Również

i

w Porozumienia w Sprawie Handlowych

Z ujawnieniem

informacji będziemy mieli do czynienia nie

Aspektów

tylko, gdy taka informacja jest znana

Intelektualnej (TRIPS) w art. 39 ust.2

przez prawie każdego obywatela, ale

znajdujemy, że informacje uważa się za

również, gdy jest nieznana, ale jest łatwo

poufne,

dostępna

szczególnym

dla

racjonalny

każdego.

wydaje

Wobec

się

ujawnienie

informacji

rozstrzygać

nie

w

tego

pogląd,

iż

gdy

"jako
zestawie

Własności

całość
i

lub

zespole

w
ich

elementów nie są ogólnie znane lub łatwo

powinniśmy
skali

Praw

dostępne dla osób z kręgów,

rynku

które

normalnie zajmują się tym rodzajem

ograniczonego geograficznie, a w skali

informacji"

światowej238 Zgodnie z tym opublikowanie

Dodatkowo w literaturze przedmiotu by

określonej informacji na zagranicznym

uwypuklić to, iż informacja ochroniona nie

portalu

oznaczać

może być powszechnie znana, mówi się o

ujawnienie jej do wiadomości publicznej

jej nowości, czego jednak nie możemy

branżowym,

będzie

również i w Polsce. Jest to tym bardziej
uzasadnione ze względu na coraz szybciej
postępujący

rozwój

w

zakresie

przekazywania informacji poprzez systemy

239
S. Sołtysiński (w:) Ustawa o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja,
Warszawa 2006, s. 329; M. Mozgawa, Zwalczanie
nieuczciwej konkurencji środkami prawa karnego,
Gdańsk 1997.; A. Michalak, Komentarz do art. 11,
j.w LEX/2014
240
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 września
2001, I CKN 1159/00, OSNC 2002/5/67

A. Kraus, F. Zoll, Polska ustawa o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Poznań 1929,
str. 196
238
A. Michalak, Komentarz do art. 11, j.w, LEX
/2014
237
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utożsamiać z nowością w rozumienia

przedmiot tajemnicy”243. Ważna jest także

prawa patentowego.241

to co można stwierdzić na bazie art. 39

Na bazie tych rozważań uzasadnione

TRIPS-u, a mianowicie, że "ze stanem

wydaje się podkreślenie dwóch zagadnień.

poufności będziemy mieli do czynienia

Po pierwsze oznaczenie kręgu posiadaczy,

tylko wtedy, gdy przedsiębiorca kontroluje

których wiedza o informacji nie wyłącza

liczbę i charakter osób mających dostęp do

jej

określonych informacji".

spod

ochrony

u.z.n.k.

Po

drugie przyjęcie, że przejście informacji do

O ujawnieniu informacji możemy

domeny publicznej jest możliwe tylko

mówić tylko wtedy, gdy fakt znajomości

wtedy, gdy zainteresowany może zapoznać

informacji

się

informacją

części, bądź najbardziej istotnych danych

bez

konieczności

ze zbioru informacji. Jeżeli wobec tego

zgody

dysponenta.

w

z
sposób

uzyskania

legalny,
na

to

dojdzie

dotyczy

do

jej

esencjonalnej

ujawnienia

określonego

Informacja nie może mieć charakteru

rozwiązania,

absolutnej poufności. Zawsze musi mieć

charakter, nie możemy powiedzieć, że

do niej dostęp określony krąg podmiotów.

informacja

Również Sąd Najwyższy podkreśli to w

znanej. W tym miejscu możemy posłużyć

wyroku z dnia 3 października 2000 r.,

się

"tajemnica nie traci swego charakteru

Przyjęcie znanej z prawa patentowego

przez to, że wie o niej pewne koło osób

doktryny dostatecznego ujawnienia na

zobowiązanych do dyskrecji w tej sprawie,

gruncie

jak chociażby pracownicy i robotnicy

oznaczać będzie, że tajemnica utraci

przedsiębiorstwa lub inne osoby, które

ochronę także w sytuacji ujawnienia tylko

przedsiębiorca

części danych, ale danych, dzięki, którym

wtajemnicza

w

które

ma

drugorzędny

ma charakter

analogią

do

powszechnie

prawa

tajemnicy

patentowego.

przedsiębiorstwa

proponowany interes"242.

możliwe będzie ucieleśnienie chronionej

W ślad za B. Gawlikiem trzeba również

informacji.

podkreślić, że "nie da się jednak ściśle

jednak

oznaczyć, jak liczna może być zbiorowość

informacji na drodze analizy odtwórczej

«posiadaczy» danej informacji technicznej,

(tzw. reverse engineering).

ocenienie

określonych
31

E. Wojcieszko- Głuszko, Ochrona prawna, j.w s.

się

poufnych

rozwiązań

mającej

na

B. Gawlik, Umowa know-how. Zagadnienia
konstrukcyjne, ZNUJ PWiOWI z. 3, Kraków 1974,
s. 23

243

242

Wyrok SN z dnia 3 października 2000 r., I
CKN 304/00, OSNC 2001, nr 4, poz. 59

zdobycia

staje

Reverse engineering polega na analizie

aby informacja ta mogła być uważana za

241

Problematyczne

95

celu zdobycie poufnych informacji o jego

potencjalnych

funkcjonowaniu,

jego

zobowiązanych jednak do zachowania

wykorzystania czy produkcji. Analiza ma

poufności powierzonych informacji245. W

ta

zbudowanie

podobnym duchu zachowane jest wyrok

danego

Izby Cywilnej SN z dnia 22 lutego 2007.

legalności

w którym to zostało przyjęte, że sam fakt

reverse engineering jest zapoznanie się z

prowadzenia reklamy danego urządzenia,

poufnymi informacjami w sposób zgodny z

nie stanowi jeszcze podstawy do przyjęcia,

obyczajami244.

iż informacje dotyczące tego urządzenia

Trzeba wiec przyjąć, że revers engineering

"zostały ujawnione i stały się powszechnie

jest legalną metodą pozyskania chronionej

znane". 246

na

celu

procesie
głównie

odpowiednika
rozwiązania. Warunkiem

prawem

lub

dobrymi

tajemnicy pod warunkiem, że metody

kontrahentów

Zgodnie z art. 11 ust. 4 u.z.n.k. drugim

zastosowane do jej uzyskania są zgodne z

elementem

prawem i dobrymi obyczajami. O ile

przedsiębiorstwa

problematyką

przedsiębiorcę niezbędnych działań w celu

naruszenia

prawa

poufności
jest

tajemnicy

podjęcie

przez

podmiotowego w ten sposób nie będę

zapewnienia

zajmował

chciałem

informacji. Podjęcie takich działań jest nie

zwrócić uwagę jednak na to, czy uzyskanie

tylko konieczne do zapewnienia stanu

w ten sposób tajemnicy przedsiębiorstwa

poufności

może

manifestuje

w

tym

artykule,

zmienić

jej

status

stanu

poufności

informacji,
wolę

ale

również

przedsiębiorcy

do

z niejawnej na ujawnioną. Racjonale

objęcia ochroną danej informacji. Stanowi

wydaje

to subiektywną przesłankę zapewnienia

się

przyjęcie,

że

informacja

uzyskana
z

naruszeniem

nawet
prawa

lub

stanu

poufności

informacji.

Można

również dodać za B. Gawlikiem, że wola

dobrych

obyczajów, a następnie podana przez

przejawiona

naruszającego po publicznej wiadomości

dorozumiany sposób jest konstytutywną

oznaczać będzie utratę elementu poufności

cechą przesłanki poufności.

tajemnicy przedsiębiorstwa.

Dodatkowo posiłkując się art. 39 TRIPS

Z brakiem ujawnienia informacji poufnych

przyjąć

będziemy mieli natomiast do czynienia

zobowiązany

przy udostępnieniu informacji w toku

„rozsądnych” działań w celu zachowania

w

wyraźny

możemy,
jest

iż

czy

to

w

przedsiębiorca
do

podjęcia

negocjacji, nawet szerokiemu gremium
Wyrok Sądu Najwyższego, j.w, CKN 1159/00
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego
2007. V CSK 444/2006 r.

245
246
244

S. Sołtysiński (w:) Ustawa, j.w ,s. 469.
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poufności informacji. W podobnym tonie

Fizyczne środki ochrony informacji mają

wypowiadał się wcześniej Sąd Najwyższy

priorytetowe

w wyroku z dnia 5 września 2001 r., w

zabezpieczania

którym zauważył on, że: "taką informację

przedsiębiorstwa. Środki te mogą polegać

można

kiedy

na klasyfikacji i znakowaniu poufnych

przedsiębiorca ma wolę, by pozostała ona

informacji, na ograniczaniu dostępu oraz

tajemnicą dla pewnych kół odbiorców,

fizycznej ochrony miejsc przechowywania

konkurentów i wola ta dla innych osób

informacji w tym na dozorze fizycznym,

musi być rozpoznawalna"247. Nie można

kontroli

się natomiast zgodzić z teza wyrażoną

monitoringu.

przez Sąd Antymonopolowy z dnia 10

na zabezpieczaniu

lipca 2002 r.248, w którym stwierdził,

szyfrowaniu danych zapisanych w postaci

że "dla oceny czy informacje stanowią

elektronicznej,

tajemnicę przedsiębiorcy nie ma, zatem

zabezpieczeń

znaczenia, czy przedsiębiorca podejmuje

informatycznych.

działania w celu ich utajnienia. Tajemnica

Prawne środki ochrony powinny być

przedsiębiorcy nie traci swego charakteru

stosowane w relacji do osób trzecich.

przez fakt, iż przedsiębiorca wyraża chęć

Wśród tych środków możemy odnaleźć

ich ujawnienia"

zobowiązania pracowników do zachowania

Zarówno przepisy TRIPS jak i u.z.n.k nie

poufności udostępnionych informacji, w

precyzują rodzaju oraz zakresu środków do

tym od niedawna powstające regulaminy

podjęcia,

zachowania się pracowników na portalach

uznać

za

których

przedsiębiorca.

tajemnicę,

zobligowany

Rodzaj

zabezpieczeń

zależeć

szczególności

od

oraz

jest

rodzaju

w

przypadku

informacji

wewnątrz

dostępu

do

Polegać

pomieszczeń,
mogą

również

nośników

danych,

stosowaniu
systemów

społecznościach.

zakres

powinien

znaczenie

technologii
oraz

Odnajdujemy

sieci

tutaj

również klauzule o zachowaniu poufności

w

w

informacji,

umowach

z

kontrahentami,

oraz

sposobów utrwalenia informacji, struktury

zawieranie umów o zachowanie poufności

oraz

jak

informacji

udostępnionych

danego

negocjacji.

Ważnym

wielkości

również

pozycji

przedsiębiorstwa,
rynkowej

w

aspektem
pracowników

toku
jest

przedsiębiorcy. Środki ochrony informacji

też poinformowanie

o

poufnych możemy podzielić na fizyczne

potrzebie ochrony informacji, poprzez

lub prawne.

zamieszczanie w poufnej korespondencji
oświadczenia o jej poufności.

Wyrok Sądu Najwyższego, j.w, CKN 1159/00
248
Wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 10 lipca
2002 r. XVII Ama 78/01, Dz. Urz. UOKiK Nr 5,
poz. 224
247

O ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa,
będziemy mogli mówić tylko wtedy, gdy
97

przedsiębiorca

podejmie

określone

dorozumiane

zrzeczenie

się

działania faktyczne mające na celu ochroną

przedsiębiorcę

swoich tajemnic, verba legis: ”niezbędne

przez art.11 u.z.n.k.

działania w celu zachowania poufności".

Kolejna przesłanką zawartą w definicji

Działania te nie są podejmowane jednak

legalnej z art. 11 ust.4 jest określony

pojedynczo,

zakres

a

kompleksowy

wręcz
program

stanowią

ochrony

przez

przewidzianej

przedmiotowy

tajemnicy

obejmujący

przedsiębiorstwa. Zakres ten jest bardzo

zarówno ochronę poprzez środki fizyczne,

szeroki. Na szerokość pojęcia tajemnicy

jaki i prawne. Środki ochrony nie mogą

przedsiębiorstwa wskazywali już na to

być wobec tego od siebie odseparowane, a

przedstawiciele

powinny wręcz stanowić spójny system

dwudziestoleciu

uniemożliwiający pozyskanie informacji

komentując ówczesny art. 10 ustawy z

"w zwykłej i dozwolonej drodze".249

1926 r. A. Kraus, F. Zoll uznawali za nią

Ustawa nie precyzuje i nie wymaga

„wiadomość,

podjęcia

środków

przedsiębiorstwie, jak kolekcje wzorów,

zabezpieczenia, wystarczy by były one

modele wytworów, rysunki (krawieckie

zabezpieczeniami

niezbędnymi.

lub inne), tajna lista klientów, zbiór

Niezbędność zabezpieczenia rozstrzygać

adresów dostawców, znajomość pewnej

będziemy już ad concreto w stosunku do

korzystnej metody produkcji, dalej nowe

konkretnego

pomysły lub wynalazki. 250. W roku 1993

jakiś

szczególnych

źródła

informacji.

Prawidłowe zabezpieczenie jednego ze

weszła

źródeł

nie

w

międzywojennym

trwale

nowa

zużytkowana

ustawa

o

konkurencji.

w

zwalczaniu

stanowić

jednak

nieuczciwej

zabezpieczenia

innego

stworzyła zamknięty katalog informacji

będzie

prawidłowego

doktryny

Ustawa

ta

składających się na pojęcie tajemnicy

źródła.

przedsiębiorstwa.

Środki ochrony informacji trzeba

Ustawa

ta

została

stosować permanentnie. Niewystarczające

znowelizowana w roku 2002. Niestety

jest stosowanie ich przez określony czas,

nowela nie określiła w sposób jasny

po

zakresu przedmiotowego pojęcia tajemnicy

czym

późniejsze

zaniechanie

ich

przedsiębiorstwa, wskazując na to, że są to

stosowania.
Brak

jakichkolwiek

zabezpieczenia
powinien

249

być

poufnych

informacje

środków
informacji

traktowany,

jako

Wyrok Sądu Najwyższego, j.w.,CKN 1159/00

technologiczne,

organizacyjne,

oraz

informacje

posiadające

250
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techniczne,

wszystkie

inne
wartość

A. Kraus, F. Zoll, Polska ustawa, j.w., s.196

gospodarczą. Zakres przedmiotowy został

potencjalną wartość ekonomiczną (ang.

wobec tego ujęty bardzo szeroko. Na

actual or potential economic value),

tajemnice przedsiębiorstwa będą wobec

również i w Restatement of Torts mówi się

tego składały się informacje techniczne

o tym, że tajemnica ma dawać przewagę

(projekty nieopatentowanych rozwiązań

(korzyść)

technicznych,

przedsiębiorców (ang. advantage over

modele

rozwiązań

w

stosunku

do

innych

technicznych), informacje technologiczne

competitors)251.

(sposoby produkcji, system sprawdzania

TRIPS w art. 39 wymaga posiadania przez

jakości),

informację

informacje

organizacyjne

(prognozy

sprzedaży,

wewnętrzne,

zasady

procedury
organizacji

Także

porozumienie

„wartości

handlowej”.

Powracając do głównego wątku rozważań,

i

polska doktryna przedmiotu już w okresie

zarządzania, system dystrybucji, wysokość

międzywojennym wskazywała na to, że

wynagrodzeń

„wiadomość

pracowników)

oraz

tajemnicą

okryta

musi

wszystkie inne informacje posiadające

przedstawiać dla przedsiębiorstwa pewną

jakąkolwiek

gospodarczą.

korzyść”252. Odnosząc się do pierwotnego

Przywoływana wcześniej nowelizacja z

brzmienia ustaw z 1926 i 1993 nie

roku 2002 otworzyła zamknięty wcześniej

znajdujemy w niech zmianki o wymogu

katalog informacji stanowiących tajemnice

posiadania

przedsiębiorstwa. W tym miejscu trzeba

ekonomicznej.

zadać pytanie, czy wymóg posiadania

dopiero na etapie naruszenia tajemnicy w

wartości gospodarczej odnosi się do

postaci naruszenia

wszystkich

przedsiębiorcy”.

wartość

informacji,

czy

tylko

do

przez

nie

Takowe

wartości
odnajdujemy

„istotnego

interesu

Sformułowanie

to

informacji nie będących informacjami

ukierunkowane było na ochronę interesów

technologicznymi,

czy

ekonomicznych, wobec tego pośrednio

organizacyjnymi? Wobec tego czy wartość

wywierało wpływ na wymóg posiadania

gospodarcza będzie kolejną przesłanką

przez

tajemnicy przedsiębiorstwa? Odpowiedzi

ekonomicznej.

na to pytanie trzeba szukać na tle

nieposiadającej wartości gospodarczej czy

prawnoporównawczym

ekonomicznej, bowiem nie godziłoby w

uzasadnieniu

technicznymi

oraz

wprowadzenia

w

powyższej

istotne

nowelizacji. Na tle prawa obcego, a
dokładnie

prawa

wymagane

jest

przedsiębiorstwa

miała

Ujawnienie

wartości
informacji

przedsiębiorcy.

Próba

A.
Michalak,
Ochrona
tajemnicy
przedsiębiorstwa. Zagadnienia cywilnoprawne,
2006, s. 120.
252
A. Kraus, F. Zoll, Polska ustawa, j.w., str. 196
251

tajemnica
aktualną

interesy

pewnej

jasnego podkreślenia tej cechy tajemnicy

amerykańskiego
by

informację

lub
99

oraz recypowania postanowień art. 39

aspekt

TRIPS

przesłanki i tajemnicy przedsiębiorstwa

została

podjęta

przez

wartości

można

już nowelizacji u.z.n.k z roku 2002. W

szczegółowe zdefiniowanie i omówienie.

uzasadnieniu do noweli czytamy, że: "W

Wartość gospodarczą możemy zdefiniować

przepisach

tych

zakres

jako wartość ekonomiczną, która poprzez

ochrony

interesów

przedsiębiorcy,

wykorzystanie jej przez przedsiębiorcę

działalnością

zaoszczędzi mu wydatków lub zwiększy

zawodową”. Mianowicie ochroną tą objęto

zyski, jak również dzięki niej pozwoli mu

wszelkie

uzyskać

związanych

z

jego

informacje,

mające

dla

pokusić

o

przewagę

jej

jako

wprowadzenie wcześniej przywoływanej

rozszerzono

się

gospodarczej

bardziej

gospodarczą

przedsiębiorcy wartość gospodarczą, które

konkurentami.

przedsiębiorca

posiada takową wartość nie może być

uznał

za

poufne

i

Ocena

czy

nad

informacją

zastosował wobec nich odpowiednie środki

oceniana

w celu utrzymania tych informacji w

przedsiębiorcę tj. nie jest wystarczające

tajemnicy. Ciężko jest przyznać, że udało

samo uznanie przez przedsiębiorcę, że

się

informacją

spełnić

uzasadnieniu.

cel

wskazywany

Powodem

taką

przez

wartość

posiada.

jest

Wymagane jest przynajmniej wykazanie

niewłaściwa redakcja przepisu 11 ust. 4

przez niego czy dana informacja posiada

u.z.n.k Redakcja tego przepisu nie pozwala

przynajmniej aktualną,

na udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na

potencjalną

postawione wcześniej pytania. Jednak już

informacji. Przedsiębiorca na tym etapie254

ocena tego problemu poprzez pryzmat

nie

prawnoporównawczy

celu

przeprowadzania jakiejkolwiek wyceny lub

przyjęcie

szacowania posiadanych informacji. Dla

interpretacji, w której element wartości

oceny wartości gospodarczej nie ma

gospodarczej

będzie

do

znaczenia czy informacja jest faktycznie

wszystkich

kategorii

informacji253.

wykorzystywana przez przedsiębiorcę. Nie

ustawodawcy

tego

w

subiektywnie

oraz

uzasadnia
odnosił

się

jest

wartość
jednak

minimalną lub
gospodarczą

zobowiązany

do

niezbędną

jest też ważne, że informacja posiada takie

przesłankę do objęcia ochroną tajemnicy

cechy jak nowość czy oryginalność danego

Stanowić

będzie

również

przedsiębiorstwa. Mając już wyjaśniony
Etapie uznania czy informacja stanowi tajemnicę
przedsiębiorstwa. Szczegółowa wycena lub
szacowanie wartości gospodarczej informacji
będzie miało miejsce dopiero przy dochodzeniu
roszeń z naruszenia art. 11 u.z.n.k jak również przy
transferze tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie
umowy o przekazanie know-how.

254

Każda kategoria informacja bez względu na jej
charakter, a więc informacja handlowa, techniczna,
technologiczna lub organizacyjna, przy czym
wymienione kategorie są tylko kategoriami
przykładowymi

253
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rozwiązania. Ostatecznie nie jest również

techniczno- produkcyjne dla korzystnej

ważne

realizacji rozwiązań. 257

czy

informacja

została

w

Do „prawa wynalazcy” nawiązał A. Kopff,

jakikolwiek sposób utrwalona czy też nie.
3.

który wskazał, że prawo to o charakterze

Tajemnica przedsiębiorstwa jako

bezwzględnym

prawo podmiotowe

prawny, a więc działa bez zezwolenia

akceptowane przez całą doktrynę. Część
podmiotowe

że

istnieje

do

przedsiębiorstwa,

(upoważnienia)

prawo

gdy

brakuje

odegrała jednak ważną rolę w zmianie

uznania

myślenia

tajemnicy przedsiębiorstwa jako prawa

wynalazczym256,

twórcy

i rozporządzających np. umów zbycia.

poufnych

Pozwoliło to S. Sołtysińskiemu na przyjęcie
tezy,

korzystania i rozporządzania, nie tylko
nadającymi

się

właściwe

dysponenci
korzystać

tych

dóbr

mogą

z

uprawnień przewidzianych przez przepisy
szeroko pojętego reżimu deliktowego.

wiadomościami i doświadczeniami, które
na

że

niematerialnych

do

opatentowania, ale i wszelkimi poufnymi
pozwalają

dobrach

konstruowania czynności upoważniających

prawie

informacji przysługuje wyłączne prawo
tajemnicami

na

podmiotowego znajdujemy podstawę do

wynalazcy”255. Koncepcja ta przyjmowała,
o

prawach

to, iż w przyznaniu wynalazcy prawa

tworząc koncepcję istnienia tzn. ”prawa
ustawy

o

niematerialnych. Zwróciła ona uwagę na

podmiotowego rozpoczął S. Grzybowski

gruncie

do

Mimo swego upadku, koncepcja ta

modelem ochrony deliktowej.

na

prawnych

bezwzględnego.259

wyłączności korzystania z sekretu objęta

że

podstaw

konstruowania tak szeroko ujętego prawa

uważają oni, że istnieje jedynie faktyczna

temat

do

całą doktrynę. Argumentowano wtedy, iż

Negując istnienie prawa podmiotowego

na

prawa

nie została jednak zaaprobowana przez

inni,

twierdzą, że takowe prawo nie istnieje.

Dyskusję

podmiotu

patentu”258. Koncepcja „prawa wynalazcy”

tajemnicy

podczas

gdy

(…) nie może powoływać się na tytuł

prawa podmiotowego nie jest w pełni
uważa,

naruszeniu,

„ujawniający tajemnicę (…) lub stosujący

Uznanie tajemnicy przedsiębiorstwa jako

doktryny

ulega

Wyinterpretował on również z art. 415 KC,

postępowanie

że

można

z

sankcjonowaną,

niego

wywieść

która

normę
zakazuje

S. Grzybowski, Umowy know-how j.w.s. 105
A. Kopff, Konstrukcje cywilistyczne w prawie
wynalazczości, Warszawa 1978
259
S. Sołtysiński, (w:) System, t.14a, j.w, s.661
257

S. Grzybowski, Umowy know-how na tle
kodeksu cywilnego, KSP, s.105
256
Prawo wynalazcze
255

258
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bezprawnego wyrządzania szkody. Na tej

prawa

podstawie skonstruował również prawo

wariantów

podmiotowe

różnych

do

ochrony

deliktowej

cywilnego.

Ilość

i

kombinacji

teorii

praw

koncepcji,
dotyczących

podmiotowych,

tajemnicy przedsiębiorstwa260. Koncepcja

wskazuje na, iż to zagadnienie nie jest do

ograniczenia ochrony dysponenta know-

końca wyjaśnione oraz może opierać się na

how

zyskała

różnej podstawie teoretycznej. Pojęcie

Natomiast

prawa podmiotowego jest zagadnieniem

skonstruowane na tej podstawie prawo

typowo teoretycznym wobec tego nie

podmiotowe

znajdziemy

do

ochrony

poparcie

w

deliktowej

doktrynie.
nie

spotkało

się

z

jej

akceptacją.261

w

żadnym

normatywnych jego

z

aktów

definicji legalnej.

Zmiany w ustawodawstwie, które

Natomiast definicji stworzonych przez

nastąpiły po 1989 roku, w tym uchwalenie

doktrynę jest co najmniej kilka. Na

ustawy

szczególną

o

zwalczaniu

nieuczciwej

uwagę

zasługuje

definicja
Stefana

konkurencji ponowiły dyskusję o istnieniu

zaproponowana

prawa

Grzybowskiego. Wobec niego prawem

podmiotowego

przedsiębiorstwa.

do

tajemnicy

Wprowadzenie

art.11

podmiotowym jest przyznana przez normę

u.z.n.k umożliwiło zbudowanie na jego

prawną

podstawie

prawnego

konstrukcji

przez

prawa

na rzecz podmiotu
sfera

stosunku

prawnej

możności

podmiotowego. Dokładnej analizy art. 11

postępowania w sposób określony w tej

u.z.n.k

konstruowania

normie, tym samym zaś zgodnie z treścią

prawa podmiotowego na jego podstawie

tego prawa.262 Dokonując analizy tej

dokonuje

definicji,

pod
w

względem
dalszej

części

tego

odnajdziemy
Po

w

niej

podrozdziału.

elementy.

Zagadnienie prawa podmiotowego jest

pozytywnego

jednym z ciekawszych, ale zarazem i

możności postępowania czyli zakreślonej

jednym z najtrudniejszych kwestii w nauce

przepisami prawa swobody postępowania z

tej

pierwsze

dwa

definicji

elementu
w

postaci

uprawnieniami wynikającymi z prawa

S. Sołtysiński, Licencje na korzystanie z cudzych
rozwiązań technicznych, Warszawa 1970, s.163175
261
Przeciw B. Gawlik, Umowa know-how, j.w., s.
55-56; A.Szajkowski, Wynalazki wspólne. Aspekty
prawne., Wrocław 1982 s.47-48. Argumentowano,
że nie można wykluczyć na podstawie art. 415 KC
niewysłowionej wprost normy sancjonowanej,
nakazującej każdemu postępować z należytą
ostrożnością, tak by nie wyrządzać innym szkody,
natomiast kontruowanie stosunku prawnego przed
momentem
popełnienia
czynu
nieuczciwej
konkurencji nie jest uzasadnione.
260

podmiotowego.
negatywną

Po

drugie

wyrażającą

odpowiadających

stronę
się

w

uprawnieniom

obowiązkach ciążących na innych osobach.
Łącznie

262

102

treść

uprawnień,

jak

, S. Grzybowski, Umowy know-how, j.w., s.97

i

odpowiadająca

im

treść

obowiązków

Dopuszczane jest przyjęcie konstrukcji

stanowić będą treść stosunku prawnego263.

prawa

Konstrukcja prawa podmiotowego będzie

interpretacji

wobec

Umożliwia

tego

oparta

na

następującym

podmiotowego

na

drodze

określonego
to

przepisu.

konstruowanie

prawa

schemacie: jeżeli będą istniały normy

podmiotowego

A,B,C

przedsiębiorstwa na podstawie art. 11

przyznające

określonemu

do

tajemnicy

podmiotowi sferę możności postępowania

u.z.n.k.,

w relacji do określonego przedmiotu o

wspomina wprost o istnieniu takiego

charakterze

prawa.

majątkowym

lub

niemajątkowym, a jednocześnie nakładać
będą

na

inne

nienaruszania

podmioty
tej

postępowania,

to

że

artykuł

ten

nie

Jak już wcześniej wskazałem dla

obowiązek

uzasadnienia istnienia konstrukcji prawnej

możności

konieczne jest wykazanie istnienia norm

mieć

prawnych,

sfery
będziemy

mimo,

do

które

przyznawać

będą

czynienia z prawem podmiotowym264.

oznaczonym podmiotom uprawnienia do

Odnosząc

do

określonego zachowania się oraz nakładać

uznania tajemnicy przedsiębiorstwa jako

będą sprzężone z tym obowiązki Na

prawa podmiotowego, należy stwierdzić,

podstawie art. 11 u.z.n.k przedsiębiorca

by została ona uznana za taką niezbędne

posiadający

jest istnienie normy prawnej. Norma ta

może żądać, by inne osoby powstrzymały

musi upoważniać określony podmiot do

się

postępowania w ramach sfery możność, a z

przedsiębiorstwa. Przepis ten umożliwia

drugiej strony nałoży na inne osoby

rekonstrukcje

uprawnienia

obowiązek

odpowiadającego

jemu

powyższe

rozważania

nienaruszania

tej

strefy.

tajemnicę

od

przedsiębiorstwa

naruszania

tajemnicy
i

obowiązku

Przepisem spełniającym te warunki jest

powstrzymania się przez inne podmioty od

art.11 u.z.n.k .

działań niezgodnych z treścią owego

Konstruowanie
podmiotowego

do

określonego

prawa

uprawnienia. Na uprawnie to składa się

dobra

więc prawo żądania, aby każda osoba

materialnego może być realizowane tylko

nieuprawniona

powstrzymała

się

od

na podstawie przepisów prawa. Wynika to

przekazywania,

z zasady numerus clausus praw na dobrach

wykorzystywania

materialnych. Prawo podmiotowe przy tym

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

nie musi wynikać wprost z przepisu.

albo nabywania takich informacji od osób

ujawniania,
cudzych

informacji

nieuprawnionych. Obowiązek ten stanowi

tamże
264
A. Michalak, Ochrona, j.w, s. 148
263

zakaz
103

naruszania

sfery

możności

postępowania.

Bez

istnienia

tego

przenoszenia prawa podmiotowego do

obowiązku, niemożliwym było by istnienie

tajemnicy przedsiębiorstwa.

prawa

tymi są art 55 zn.1 KC oraz art. 79

podmiotowego

do

tajemnicy

przedsiębiorstwa.265

Przepisami

p.w.p.266 Oba te artykuły przewidują

Przyjmując, że na gruncie art. 11

możliwość zbycia oraz licencjonowania

u.z.n.k. mamy do czynienia z istnieniem

informacji

prawa

przedsiębiorstwa. Pierwszy z nich dotyczy

podmiotowego

przedsiębiorstwa,
obowiązku

które

do

składa

nienaruszania

wszystkie

tajemnicy
się

jej

z

zbycia

przez

nieuprawnione

stanowiących

tajemnicę

przedsiębiorstwa,

którego

elementem są tajemnice przedsiębiorstwa.

osoby,

Tożsamości

dwóch

pojęć

tajemnicy

wspomnieć trzeba i o stronie pozytywnej

przedsiębiorstwa z art 11 u.z.n.k. i 551 KC

tego

prawa. W świetle sformułowań

omawiam w podrozdziale 4 tego rozdziału.

omawianego przepisu można zakładać, że

Drugi natomiast z przepisów traktuje o

dysponentowi

możliwości

przysługiwać

poufnych
będzie

informacji

uprawnienie

wynalazku

do

stosowania

licencji

do

nieopatentowanego,

a

korzystania i rozporządzania tajemnicą

stanowiącego tajemnicę przedsiębiorstwa.

przedsiębiorstwa.

Omawiane

przepisy

dwukrotnie posługuje się pojęciem osób

uprawnionym

przedsiębiorcom,

nieuprawnionych (art. 11 ust, 1 i 3 u.z.n.k)

możności postępowania wyrażającą się w

do

możliwości

Analizowany

rozporządzania

artykuł

informacją,

która

korzystania

przyznają

z

sferę
tajemnic

stanowi cudzą tajemnicę przedsiębiorstwa.

przedsiębiorstwa (art.11 u.z.n.k) w swoim

Wskazuje to na istnienie "osoby bądź osób

przedsiębiorstwie lub upoważnienia innej

uprawnionych"

oraz

osoby do korzystania z tajemnicy (art. 79

formach

p.w.p) lub do zbycia jej (art.551 KC)

tajemnicy przedsiębiorcy. Osobami takimi

Przepisy te jednocześnie zakazują takich

mogą być twórca (np. wynalazku) jak i

działań nieupoważnionym osobom trzecim

jego sukcesor ( np. beneficjent umowy o

(art. 11 u.z.n.k.). Konstrukcja prawa

udostępnienie tajemnicy przedsiębiorstwa),

podmiotowego, jak wskazuję literatura,

którym przysługiwać będzie powyższe

uzasadnia

uprawnienie.

dorozumianego zrzeczenia się ochrony,

Również na podstawie innych przepisów

poprzez brak zastosowania jakichkolwiek

możemy wywnioskować uprawnienia do

zabezpieczeń

wykorzystywania

do
w

korzystania
innych

E. Wojcieszko- Głuszko, Ochrona prawna,
s.151

265

j.w.,

266

104

również

przez

koncepcje

przedsiębiorcę.

A. Michalak, Ochrona, j.w , s. 148

Zagadnienie

zabezpieczenia

informacji

było

go

za

prawo

podmiotowe.

omawiam dokładnie w 1 podrozdziale tego

Twierdzenie to jest nieuzasadnione, ze

rozdziału.

względu na istnienie art. 11 ust 1 i 4, które

Jak

wspominałem na początku

wystarczająco jasno precyzują co może

rozważań uznanie prawa podmiotowego do

być przedmiotem ochrony. U. Promińska

tajemnicy

twierdzi,

przedsiębiorstwa

nie

jest

że

nie

wszystkie

dobra

akceptowany przez całą doktrynę. O

niematerialne musza być chronione na

możliwości konstruowania takiego prawa

podstawie prawa podmiotowego, a u.z.n.k

S.

statuuje tylko model ochrony deliktowej

podmiotowego

przekonani

są

Sołtysiński, E. Wojcieszo- Głuszko oraz A.

ochrony

Michalak267. Przeciwni takiemu uznaniu są

również na to, iż istnieje trudność ze

B. Gawlik, E. Traple oraz U. Promińska.268

wskazaniem

Poglądy B. Gawlika oparte były na stanie

pierwotnego nabycia prawa podmiotowego

prawnym, w którym nie było przepisów

do tajemnicy przedsiębiorstwa, ponieważ

regulujących

tajemnicy

jego istota wyraża się w poufności. W

przedsiębiorstwa. Argumenty wysuwane

polskim porządku prawny, jaki i innych,

przez niego są słuszne, ale tylko do próby

brak

wywiedzenia

z

normujących nabycie pierwotnego prawa

stwierdza

do poufnych informacji. Wobec tego,

„konstrukcja takiego prawa uzasadniona

należy przyjąć, że z reguły, gdy z braku

byłaby tylko wtedy, gdyby w prawie polski

szczególnych przepisów ustawowych bądź

obowiązywała

umowy,

art.415

KC.

istnienie

prawa

podmiotowego

Jak

norma

sam

uprawniająca

przedsiębiorstwa.
przesłanek

jest

i

przepisów

wyłączne

Wskazuje
momentu

wyczerpująco

prawo

będzie

dysponenta know-how do żądania, aby

przysługiwać twórcy270. Pogląd ten nie

inne osoby nie korzystały z «jego»

wskazuje

technicznego”269.

przesłanek,

ani

momentu

Jak

pierwotnego nabycia, jednak ukazuje, że

wcześniej wykazałem w obecnej chwili

nabycia pierwotnego dokonuje twórca (np.

posiadamy takie żądanie w art. 11 u.z.n.k.

rozwiązania). Przy czym wykazanie kiedy

E. Traple wskazuje, że przedmiot dobra w

doszło

postaci tajemnicy przedsiębiorstwa jest za

zbyteczne, ponieważ nie będzie to miało

mało skonkretyzowany by uznać można

wpływu

rozwiązania

do
na

tego

nabycia wydaje się

ochronę

lub

możliwość

przeniesienia. Osoba posiadająca poufne

S. Sołtysiński, (w:) System, t.14a, op. cit., s.663;
E. Wojcieszko- Głuszko, Ochrona prawna, s.151
268
B. Gawlik, Umowa know-how, j.w.,s. 55-56; U.
Promińska , (w:) System t.9 j.w., s.786;
E. Traple, Ochrona informacji, s.10
269
tamże
267

informację

270

105

stanowiące

tajemnicę

S. Sołtysiński (w:) Ustawa, j.w, s. 449

przedsiębiorstwa, zawsze, co do zasady

są tylko w stosunku do określonego kręgu

traktowana jest jako osoba uprawniona do

osób. Obowiązki wynikające z praw

niej. Zauważył to również ustawodawca w

bezwzględnych

art.11

zachowaniu

ust.3,

który

wyłącza

odpowiedzialność nabywającego w dobrej

odnoszą

wierze

niewkraczania

tajemnicę

przedsiębiorstwa

od

osoby nieuprawnionej.
normujące

tajemnice

przedsiębiorstwa

biernym

innych

podmiotów,

w

głównej

mierze

się

Natomiast

na

się
w

postępowania

Jak wskazałem powyżej przepisy

polegają

sferę

podmiotu
obowiązki

do

możności

uprawnionego.
odpowiadające

prawom względnym sprowadzają się do

spełniają wymogi uznania go za prawo

aktywnego

podmiotowe. Przepis ten zarówno daje

uprawnionego. W tym miejscu trzeba

przedsiębiorcy,

zadać pytanie, czy obowiązujące akty

uprawnienie

do

działania

na

rzecz

nienaruszania przez inne osoby jego

nakładają

prawa, a z drugiej strony daje mu

tajemnicy na wszystkie inne podmioty od

możliwość

uprawnionego?

przenoszenia

go

na

inne

obowiązek

nienaruszania

Ustawowy

obowiązek

podmioty. Istnienie całej gamy przepisów

nienaruszania tajemnicy przedsiębiorstwa

poświęconych różnym aspektom ochrony

uregulowany w art. 11 u.z.n.k. został ujęty

jak i obrotu tajemnicą przedsiębiorstwa

bardzo szeroko w aspekcie podmiotowym.

skłania do przyjęcia tezy o istnieniu prawa

Przepis ten znajduje zastosowanie do

podmiotowego

szerszej kategorii podmiotów niż tylko do

do

tajemnicy

przedsiębiorstwa
Uznając
podmiotowego

przedsiębiorców lub osób działających w
istnienie
do

prawa

ich imieniu. Nakłada on na wszystkie inne

tajemnicy

(niż uprawniony) podmioty, obowiązek

przedsiębiorstwa należy dokonać również

nieprzekazywania,

jego krótkiej charakterystyki.

wykorzystywania informacji stanowiących

Doktryna prawa dzieli prawa podmiotowe

cudzą

na prawa o charakterze bezwzględnym

Dodatkowo

oraz względnym. Dzieli je również na

uprawnionego

prawa o charakterze majątkowym oraz

roszczenie o zaniechanie niedozwolonych

niemajątkowym.

działań. Niedozwolone działania wkraczają

Prawa bezwzględne (erga omnes)

nieujawniania

tajemnicę

przedsiębiorstwa.

realizacji
do

oraz

ochrony

przez

tajemnicy

służy

w sferę wyłączności, które uznaje się za

są skuteczne wobec wszystkich podmiotów

typowy

innych niż podmiot uprawniony, natomiast

Wobec tego uznać trzeba charakter tego

prawa względne (inter partres) skuteczne
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korelat

praw

podmiotowych.

prawa

jako

prawa

podmiotowego

oraz

skutecznego erga omnes.

stosunków

między

przedsiębiorcami.

O ile ocena prawa podmiotowego do

3. Tajemnica wchodzi również w skład

tajemnicy przedsiębiorstwa, nie sprawia

przedsiębiorstwa

większych kłopotów, to już ocena tego

przedmiotowym. Z godnie z art. 551

prawa

KC służy więc realizacji zadań

jako

posiadającego

charakter

majątkowy bądź osobisty może sprawiać

4. Również i inne systemy prawne

interes

potwierdzają majątkowy charakter

ekonomiczny uprawnionego, podczas gdy

tego prawa. Wskazywana przez mnie

prawa

w

o

zabezpieczają

znaczeniu

gospodarczych.

pewne trudności. Przyjmuje się, że prawa
majątkowe

w

charakterze

niemajątkowym

podrozdziale

zabezpieczają interesy osobiste. Ustalenie

UTSA272

czy prawo posiada charakter majątkowy

handlowej

następuje w oparciu o kryterium interesu.

gospodarczej.

Tajemnica przedsiębiorstwa w zasadniczej

Jak

1

amerykańska

wymaga od tajemnicy

wskazałem

posiadania

wartości

powyżej,

tajemnica

mierze spełnia to kryterium. Charakter

przedsiębiorstwa

majątkowy

ekonomiczny, przyjąć trzeba wobec tego,

prawa

przedsiębiorstwa

do

wywieść

tajemnicy
można

z

zabezpiecza

interes

że jest ona prawem podmiotowym o

realizowanego przez nią ekonomicznego

charakterze majątkowym.

interesu uprawnionego podmiotu.271 Na

Reasumując, wskazać trzeba, że na

charakter majątkowy wskazują następujące

podstawie art.11 u.z.n.k. uzasadnione jest

elementy

konstruowanie prawa podmiotowego do

1. Jedną

z

przesłanek

definicji

tajemnicy przedsiębiorstwa. Wynika to

przedsiębiorstwa

bowiem z istnienia normy prawnej, która

zawartych art.11 ust. 4 u.z.n.k. jest

zakazuje naruszania prawa podmiotowego

wymóg posiadania przez nią wartości

o

gospodarczej.

odnajdujemy w ust. 1 wskazanego powyżej

tajemnicy

2. Uregulowanie
przepisu

podstawowego

dotyczącego

charakterze

bezwzględnym,

które

artykułu. Przepis ten również dwukrotnie

tajemnicy

wspomina o osobach nieuprawnionych,

przedsiębiorstwa zostało dokonane w

wobec tego wywodzić z tego możemy

u.z.n.k.. Ustawa, ta dotyczy z samej

również istnienie osób uprawnionych do

swojej istoty obrotu gospodarczego

tajemnicy przedsiębiorstwa. Osobom tym

E. Wojcieszko- Głuszko, Ochrona prawna, j.w,,
s.158

271

272
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przysługiwać będzie prawo korzystania i

kategorię

rozporządzania

stanowiły informacje posiadające wartość

tym

prawem

podmiotowym o charakterze majątkowym.

dla

przez

r.

katalog otwarty. Problematyczne wydaje
się wskazanie precyzyjne wskazanie, co

wyrobu.

praktyczne
produkcyjnego,

reguły
opisy

metody

Podobne

również

uważali

F. Zoll, pisząc, że tajemnice techniczne
nazywane również
„produkcyjnymi”

i

„fabrycznymi”
obejmować

lub
mogą

„specyficzne postępowanie wytwórcze, jak

użytkowe,

i same wytwory, ich jakość, materiał

postępowania
wyrobów,

określonej

dotyczące

komentatorzy ustawy z 1926 r. A. Kraus i

metody
obejmowało

wzory

czy

wytwarzania lub produkcji określonego

wytwarzania lub produkcji określonego

niezarejestrowane

doświadczenia

stosowania

dotyczące

wynalazki

technologicznych

umiejętności,

tajemnicy technicznej były wiadomości,

nieopatentowane

handlowych,

wcześniej wskazywałem są wiadomości,

oraz tajemnicy handlowej. Przedmiotem

to

technicznych,

Informacjami technicznymi, jak już

operowała pojęciami tajemnicy technicznej

Pojęcie

kategorii:

charakterze handlowym.

problematykę tajemnicy przedsiębiorstwa

wyrobu.

następujących

gospodarczą, wobec tego też informacje o

jako

Pierwsza ustawa z 1926 normująca

określonej

informacji

wszystkie informacje posiadające wartość

tajemnice przedsiębiorstwa.

stosowania

do

handlowych, jednak otworzyła katalog o

spełnieniu warunku wartości gospodarczej

doświadczenia

tylko

tajemnicy

redakcji przepisu kategorie informacji

wyliczenie rodzajów informacji, które po

umiejętności,

katalog

art. 11 dokonana w roku 2002 usunęła z

celu jedynie wykazanie i przykładowe

zakwalifikować

zawęziła

organizacyjnych. Natomiast nowelizacja

tajemnicę

przedsiębiorstwa. Podrozdział ten ma na

mogli

listy

będących informacjami należących do

aż po wprowadzony nowelizacją z 2002

będziemy

przedsiębiorstwa,

przedsiębiorstwa

swoistą ewolucję od zamkniętego katalogu,

będzie

prowadzenia

dostawców i odbiorców.273 Ustawa z 1993

bardzo szeroki. Zakres ten przeszedł

stanowić

działalności

sposoby

rachunkowości

zakres

przedmiotowy tego pojęcia, który jest

dokładnie

handlowe

komercjalnej

reklamy,

Ilość rodzajów tajemnicy przedsiębiorstwa
determinowana

tajemnice

przedsiębiorstwa. Były to więc metody

4. Rodzaje tajemnic przedsiębiorstwa
jest

czyli

ich

jakości, materiałów oraz kształtu. Drugą
273
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B. Gawlik, Umowa know-how, j.w., s. 14

kształt barwę rysunek”. 274

Rozdzielenia

negatywne know-how, czyli informacje o

tajemnicy technicznej od technologicznej

niepowodzeniach. Negatywne know-how

dokonał Wojewódzki Sąd Administracyjny

jaki i wyniki badań nienadające się do

w Warszawie w wyroku z dnia 15 marca

praktycznego zastosowania np. z powodu

2012 r. w którym to podkreśla, że

niepowodzenia przeprowadzanych badań

„informacja

obejmuje

czy eksperymentów również znajdują się w

dotyczących

pojęciu tajemnicy przedsiębiorstwa, ich

techniczna

całokształt

wiadomości

urządzeń

eksploatowanych

przedsiębiorcę,

związanych

przez
z

wartość

cyklem

gospodarcza

zaoszczędzeniu

opiera

wydatków

się

na

na

zbędne

produkcyjnym, natomiast informacja ma

badania czy też możliwości wykorzystania

charakter technologiczny, kiedy dotyczy

ich potencjału w inny, może nawet bardziej

sposobów

dochodowy sposób.276

wytwarzania

chemicznych,

formuł

wzorów

i

metod

Za

informacje

o

charakterze

działania”.275 Wobec tego przykładowymi

organizacyjnym i handlowym przyjmuje

informacjami

się całokształt doświadczeń i wiadomości

technicznymi

są

nieopatentowane maszyny czy wynalazki

przydatnych

służące

przedsiębiorstwa,

do

produkcji,

sposoby

oraz

do

prowadzenia
niezwiązanych

instrukcje wykorzystania urządzeń, wiedza

bezpośrednio z cyklem produkcyjnym.277

dotycząca

konfiguracji

Informacje te dotyczą strony komercyjnej

maszyn używanych przy produkcji, jak

przedsiębiorstwa, a nie jej produkcji. Przy

również i procedury kontroli jakości.

czym za informacje organizacyjne trzeba

Przykładowymi

przyjąć

naprawy

czy

informacjami

informacje

dotyczące

technologicznymi związanymi z produkcją

funkcjonowania

będą

receptury,

stosunkach wewnątrz przedsiębiorstwa, a

przepisy, metody produkcji, procedury.

handlowe w stosunkach z podmiotami

Jeżeli chodzi o aspekt badań i rozwoju

zewnętrznymi. Problematyczne wydaje się

będą to wyniki badań, wyniki poszukiwań

natomiast

nowych produktów lub usług, pozytywne

jednej czy drugiej grupy. Granica miedzy

(w

nimi jest płynna wobec tego dokonam

natomiast

zakresie

stosowane

badań

i

rozwoju)

oraz

przedsiębiorstwa

kwalifikacja

informacji

w

do

wspólnego wymienienia przykładowych
A. Kraus, F. Zoll, Polska ustawa o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Poznań 1929,
str. 199
275
Wyrok
Wojewódzkiego
Sądu
Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 marca
2012 r II SA/Wa 128/12 System Informacji
Prawnej LEX nr 1135400
274

S. Sołtysiński w: Komentarz do art. 11 ZNKU,
(w:) Komentarz ZNKU pod red. J. Szwaja,
Warszawa 2006, str. 445
277
Wyrok
Wojewódzkiego
Sądu
Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 stycznia
2013 r. II SA/Wa 1328/12 LEX nr 1325930
276
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informacji, grupując je jednak w oparciu o

kształtowaniu się stosunku pomiędzy cena,

kryterium

prowadzenia

a kosztem produkcji oraz dane dotyczące

przedsiębiorstwa.

Informacjami

dostawców. W element badań i rozwoju

dotyczącymi

będą

listy

przedsiębiorstwa

dotyczące

osób

informacje dotyczące planu oraz kierunku

klientów,

ceny

rozwoju czy wyniki poszukiwań nowych

cenniki,

terminy

produktów lub usług. Do tego rodzaju

obowiązywania lub odnawiania umów,

informacji zaliczyć trzeba również plany

potrzeby klientów w zakresie asortymentu,

wydawnicze. Informacjami dotyczącymi

otrzymane zapytania ofertowe, złożone

finansów będą wewnętrzne dokumenty

oferty, fakty prowadzenia negocjacji i ich

finansowe, budżety, prognozy, raporty,

przebieg. Informacje dotyczące marketingu

nieujawniane rachunki zysków i strat,

będą

obowiązkowe

aspektu

klientów,

sprzedaży

informacje

decyzyjnych
transakcyjne,

u
poufne

obejmować

prognozy

i

plany

będą

wchodzić

sprawozdania

finansowe

sprzedaży, informacje podczas badania

przed

konkurencji

wartość

zaliczymy również dane zawarte w PIT‐5 i

budżetów reklamowych, plany kampanii

F‐01, które obrazują aktywa i pasywa

marketingowych

lub

Kolejnym

klientów,

ujawnieniem.

Do

tej kategorii

lub

reklamowych.

oferentów czyli dochody, zyski, koszty

element

prowadzenia

działalności i straty oraz zobowiązania

przedsiębiorstwa tyczy się informacji o

finansowe278.

dostawcach,

kategorii

podwykonawcach

oraz

Ostatnim

informacji

rodzajem
są

tej

wewnętrzne

pracownikach. W śród tej grupy możemy

informacje o firmie. Odnajdujemy tu

odnaleźć

i

sposoby organizacji pracy, biznes plany

stosowanych cenach, informacje o jakości

oraz oprogramowania stosowane przez

dostaw

firmę.

informacje
lub

o

usług

dostawach

poszczególnych

Za

tajemnice

przedsiębiorstwa

dostawców i terminach ich realizacji,

natomiast

informacje

zakazach

aktualnych odpisów z właściwego rejestru,

o

informacji ujawnionych w trakcie otwarcia

pracowników.

ofert czyli nazw firmy, adresu wykonawcy,

stosowanych

konkurencji,

informacje

wynagrodzeniach

Informacje związane z kontrolą jakości

ceny,

będą to

gwarancji,

informacje o

poszczególnych

wadliwościach

produktów

oraz

nie

terminu

kosztorysów,

możemy

wykonania,

warunków
cen

uznawać:

okresu
płatności,

jednostkowych,

zgłaszanych reklamacjach, jak również
obejmujące je statystyki. W zakresie

Wyrok Sądu Antymonopolowego z 10 lipca
2002 r. XVII Ama 78/01, System informacji
Prawnej Lex

278

produkcji mogą to być informacje o
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informacji

z

banku

o

wysokości

„informacje

finansowe,

biznesowe,

posiadanych środków pieniężnych. 279

ekonomiczne,

Na samym końcu pragnę wspomnieć, że

handlowych,

zaproponowany przeze mnie podział ma

techniczne,

charakter

organizacyjne, związane z prowadzonym

czysto

teoretyczny.

Podział

prawnym jest domeną raczej doktryny niż
Do

uznania

informacji

a

także

stosunków
wiadomości

technologiczne

lub

przedsiębiorstwem”280.

informacji na kategorie w obecnym stanie
praktyki.

dotyczące

Nowelizacja KC z 14 lutego 2003 r.

za

wprowadziła

do

katalogu

składników

tajemnice przedsiębiorstwa nie ma bowiem

niematerialnych

znaczenia do którego z jej rodzajów ją

tajemnice.

zakwalifikujemy, ważnej jest tylko to by

przeniesienie na drodze jednej czynności

posiadała wartość gospodarczą. Przesłankę

prawnej

wartości gospodarczą szerzej omówiłem w

przedsiębiorstwa. Wydaje się, że pojęcie

podrozdziale 1 tego rozdziału.

tajemnicy przedsiębiorstwa jest tożsame z

nie

chronionych

prawnym

do

informacji.

tajemnicą

tu

o

jednorazowo, gdyż odnoszą się tylko do

tajemnicy

jednej sytuacji prawnej lub faktycznej”281
oraz „informacje poufne, o jednorazowym

how, informacji poufnej z art. 721KC oraz

znaczeniu, funkcjonalnie nie powiązane z

o tajemnicy handlowej lub tajemnicy

działalnością przedsiębiorstwa nie mogą

przedsiębiorcy. Na potrzeby tego rozdziału

być zaliczone do jego składników”282. Na

oraz w celach ewentualnych porównań

bazie tego poglądu należałoby uznać takie

przyjmuje zakres przedmiotowy tajemnicy
wszelkiego

który

rodzaju

należy

gospodarczych oraz takie, które są istotne

przedsiębiorstwa z art. 551 pkt.8 KC, know-

przedsiębiorstwa,

przedsiębiorstwa

prowadzenia określonych przedsięwzięć

spotkać się również i z innymi pojęciami.
mówić

jest

wyróżnić takie które mają znaczenie dla

w

doktrynie jak i w praktyce obrotu możemy
Możemy

składników

zdania, iż „wśród informacji objętych

określania
Zarówno

ogółu

umożliwia

pojęcia są jednakowe. E. Traple

jest

jedynym terminem używanym w polskim
porządku

ta

u.z.n.k. Jednak nie dla wszystkich oba te

pojęcia jej pokrewne
przedsiębiorstwa

Regulacja

jego

tak samo brzmiącym terminem użytym w

5. Tajemnica przedsiębiorstwa a
Tajemnica

przedsiębiorstwa

obejmuje

U. Promińska (w:)System Prawa Prywatnego t. 9,
red. W.J.Kartnera, Warszawa 2010, s.784
281
E. Traple, Ochrona informacji stanowiącej
tajemnice przedsiębiorstwa w ZNKU a ochrona
tajemnic ujawnionych w trakcie negocjacji, MoP
2003, Nr 21- dodatek, s.9
282
tamże
280

nieujawnione

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 stycznia
2013 r. II SA/Wa 1328/12 System Informacji
Prawnej LEX nr 1325930
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„informacje
możliwe
takiego

jednorazowe”

do

jako

przeniesienia.

poglądu

rozumienia

zmusza

nie

ma znaczenie punkt czasowy, w którym

Przyjęcie

następuje zbycie przedsiębiorstwa. Jeżeli

do

pojęć

różnego

następuje,

gdy

informacja

nie

jest

tajemnicy

zdezaktualizowana oraz jest funkcjonalnie

przedsiębiorstwa użytych w KC oraz

powiązana z przedsiębiorstwem, wówczas

u.z.n.k. Z tym poglądem trudno jest się

stanowi ona składnik niematerialny takiego

zgodzić. Tajemnicą przedsiębiorstwa jest

przedsiębiorstwa. W innym wypadku nie

informacja,

jest już tajemnicą przedsiębiorstwa oraz

która

posiada

wartość

gospodarczą czyli charakteryzować się

nie

może cechą np. aktualności. 283 Taka

przedsiębiorstwa na podstawie art. 551 KC.

właśnie informacja dotycząca tylko „jednej

Nie

sytuacji prawnej lub faktycznej” może być

utożsamiać

tajemnicy

wykorzystywana

użytej

art.

gospodarczych

do
przez

realizacji

zadań

przedsiębiorstwo.

przechodzi
znajduję
w

na

nabywcę

argumentów

by

nie

przedsiębiorstwa

551KC

z

tajemnicą

przedsiębiorstwa z art. 11 u.z.n.k.

Jednorazowe informacje poufne mogą być

Termin know-how jest kolejnym

często bardzo cenne dla przedsiębiorstwa.

terminem często używanym na określenie

Mogą

o

poufnych informacji. Próbując odnieś to

perspektywie korzystnej inwestycji czy o

pojęcie do tajemnicy przedsiębiorstwa,

wzroście czy spadku cen akcji. Takie

napotykamy się na problem, czy te dwa

informacje

pojęcia oznaczają to samo? Czy zbiór

to

być

np.

stanowią

niematerialny

informacje

typowy

składnik

przedsiębiorstw

desygnatów

know-how

pojęcia

jest

prowadzących domy maklerskie czy banki

tożsamy

inwestycyjne.284 Wraz z utratą przez taką

przedsiębiorstwa?

informację cechy aktualności utraci ona

problematyką na początku trzeba wskazać,

również swoją wartość gospodarczą. Stanie

że

się wobec tego bezprzedmiotowa i nie

terminem

będzie już tajemnicą przedsiębiorstwa

swoją

zarówno na podstawie art. 11 u.z.n.k jak i

termin know-how dopiero od niedawna jest

art. 55 KC. Do określenia czy dana

używany w ustawodawstwie i to w sposób

informacja

jednorazowego

niejednorodny. By rozwikłać ten problem

zdarzenia jest tajemnicą przedsiębiorstwa

trzeba zestawić definicje doktrynalne i

dotycząca

z

tajemnica

zbiorem

Rozważając
przedsiębiorstwa

ustawowym,

definicje

tajemnicy
tą
jest

posiadającym

ustawową,

natomiast

ustawowe obu tych pojęć. Rozpoczynając

283

A. Michalak, Ochrona, j.w, s. 121
284
S. Sołtysiński (w:) Ustawa o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja,
Warszawa 2006, s. 483

od ujęć doktrynalnych, to tradycyjnie
know-how definiuje się jako „zdolność,
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wiedzę

lub

umiejętności

uzyskania

uznającym tożsamość pojęcia poufnego

jakiegoś rezultatu, lub prowadzenia jakiejś

know-how

działalności”285. Definicja ta nie pretenduje

przedsiębiorstwa287.

do miana definicji wyczerpującej. Jak do

know-how jako posiadającego w sobie

tej pory nie udało się wypracować jej

informacje techniczne czy produkcyjne

jednolitej wersji. Również na potrzeby

(know-how

analizy prawnej nie można wybrać jednej

informacji

podstawowej

pojęcia.

nietechniczne), za tożsame z pojęciem

czyli

tajemnicy przedsiębiorstwa rozumianym

przedsiębiorstwa

jako każdy rodzaj informacji posiadający

zaproponowana przeze mnie na początku

wartość gospodarczą zdaje się racjonalne.

tego podrozdziału z powyższą definicją

Nie można zapomnieć o tym jednak, że

know-how, odnajdujemy na początku dwie

podmiotem prawa do know-how może być

jej

zarówno

Porównując

definicji
obie

tego

te

definicje

tajemnicy

różnice.

Po

pierwsze

definicja

z

pojęciem

tajemnicy

Uznanie

techniczne),

jak

nietechnicznych

przedsiębiorca,

poufnego

również

(know-how

jak

i osoba

tajemnicy obejmuje swoim zakresem tylko

fizyczna nią niebędąca. W przypadku

niejawne

informacje,

druga

tajemnicy przedsiębiorstwa uprawnionym

definicja

zawiera

również

do niej może być tylko przedsiębiorca.

informacje, które mogą być jawne (jawne

Porównując definicje ustawowe, przytoczę

know-how). Już tutaj odnajdujemy daleko

definicję ustawową wprowadzoną przez

idącą rozbieżność pomiędzy tymi dwoma

nowelizację rozporządzenia 240/96/WE

pojęciami, która wskazuje na dużo szerszy

Komisji

zakres know-how. Po drugie zawężając

rozporządzeniem nr 772/2004/WE288, w

definicje

natomiast

w

know-how do

sobie

tak

zwanego

którym

Europejskiej
know-how

„oznacza

„poufnego know-how”, którym są wszelkie

nieopatentowanych

poufne informacje, nabyte zgodnie z

praktycznych,

prawem

doświadczenia i badań, które są:

i

posiadające

wartość

dokonaną
pakiet

informacji
wynikających

z

gospodarczą286, możemy uznać, że nie

i) niejawne, czyli nie są powszechnie

musi

znane lub łatwo dostępne,

być

ono

składnikiem

przedsiębiorstwa, ani nawet należeć do
przedsiębiorcy. Wobec tego, nie można

287

A. Michalak, Ochrona, j.w, s. 136
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 772/2004 z
dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania art.
81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień o
transferze technologii, System Informacji Prawnej
Euro-lex, dokument nr 32004R0772
288

zgodzić się z poglądem A. Michalaka
285

A. Michalak, Ochrona, j.w, s. 134
S. Sołtysiński (w:) System Prawa Prywatnego,
t.14a, red. R. Skubisza, Warszawa 2012, s.658
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ii) istotne, czyli ważne i użyteczne z

poufnych. Udostępnione tych informacji w

punktu widzenia wytwarzania produktów

toku

objętych umową, oraz

zachowania ich poufności, zobowiązuję

ii) zidentyfikowane, czyli opisane w

drugą

wystarczająco zrozumiały sposób, aby

nieprzekazywania ich innym osobom oraz

można było sprawdzić, czy spełniają

do niewykorzystywania ich do swoich

kryteria niejawności i istotności;”

celów.

Dokonując analizy powyższej definicji,

zawartych w art. 721 § 1 KC stanowi

negocjacji
stronę

z

do

zastrzeżeniem
nieujawniania

i

Pojęcie informacji poufnych

można stwierdzić, że nie odbiega od

najszerszą

przyjętego wcześniej pojęcia tajemnicy

względem

przedsiębiorstwa. Tutaj też odnajdujemy

omawianych w tej pracy. Obejmować ona

takie cechy jak niejawność, czy istotność,

będzie

którą możemy utożsamiać z wartością

przedsiębiorstwa, jaki i wiadomości o

gospodarczą.

podmiocie, inne od tych, które dotyczą

W zupełności nie oznacza to jednak, że

samej tylko zorganizowanej działalności

możemy pozwolić sobie na stosowanie

gospodarczej.289 Wydaje się, że pojęcie to

tych pojęć zamiennie. Trzeba pamiętać, że

należy łączyć z aspektem nawiązywania

definicja ta jest używana na użytek

stosunków

określonej gałęzi prawa, a jej celem nie

przedsiębiorcami. Wobec tego pojęcie

jest wprowadzenie spójnej i jednolitej

informacji poufnej nie jest

know-how.

definicji

Wobec

tego

kategorię

informacji

przedmiotowym
zarówno

do

wśród
tajemnice

umownych

tożsamym

pod

między
pojęciem

pojęcia

tajemnicy

stosowanie zamiennie obu tych pojęć może

przedsiębiorstwa. Oznacza to, że KC w art.

rodzić nieporozumienia na gruncie analizy

721 oprócz tajemnicy przedsiębiorstwa,

aktów

chroni również i inne informacje, nawet

prawnych.

stosowanie

poufnego

Nawet

zamienne

know-how

takie

jako

które

nie

koniecznie

posiadają

tajemnicy przedsiębiorstwa wydaje się

wartość

rozwiązaniem kontrowersyjnym. Trzeba

a nawet mogą być to informacje jawne290.

opowiedzieć się wobec tego przeciw

Pojęcie

stosowaniu obu tych pojęć na zmianę.

zakreślonym zakresem przedmiotowym

Kolejnym

terminem

używanym

na

majątkową,
informacja

poufnej

z

tak

może być jednak utożsamiana z tajemnicą
handlową lub tajemnicą przedsiębiorcy. 291

określenie informacji chronionych jest
pojęcie „informacji” użyte w art. 721 § 1
KC. Artykuł ten nie posługuje się pojęciem

U. Promińska (w:)System, t. 9, j.w., s.784
S. Sołtysiński (w:) Ustawa j.w,, str. 483
291
U. Promińska (w:) System, t. 9, j.w., s.784
289
290

tajemnicy przedsiębiorstwa, a informacji
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Jak wynika z powyższych twierdzeń

przedsiębiorstwa.

Uznanie

tajemnicy

istnieje dość duża i niejednorodna siatka

przedsiębiorstwa

jako

prawa

terminologiczna używana na oznaczenie

podmiotowego znacznie ułatwia wiele

informacji poufnych. Prowadzi to do

praktycznych kwestii np. dochodzenie

przypisywania różnym pojęciom różnych

roszczeń z tytułu naruszenia tajemnicy

zakresów przedmiotowych. Ciężko jest w

przedsiębiorstwa. W przypadku ochrony

większości przypadków stosować pojęcia

prawa podmiotowego nie jest wymagane

te zamiennie. W większości nie są one ze

wykazywanie spełnienia się określonych

sobą tożsame, jednak zawsze zawierają w

przesłanek

wymaganych

przez

swoich zbiorach jakieś wspólne dla obu

deliktowy.

Krąg

naruszających

pojęć desygnaty. W praktyce jednak są

tajemnicę przedsiębiorstwa od których

sobie bliskie, natomiast używane ich

można dochodzić ewentualnych roszczeń

często wzajemnie w większości sytuacji

jest nieograniczony. Druga ważna kwestią

nie będzie wadliwe, ani nie będzie

jest

wprowadzało w błąd. 292

przedsiębiorstwa.

Pojęcie

tajemnicy

obejmuje

szeroki

zakres

Summary

przewadze na rynku przedsiębiorcy je

The definition of business secret covers a

są

broad spectrum in context of Article 11

materialnym składnikiem przedsiębiorstwa
wartość

przedsiębiorcy

oraz
jest

znaczenie
często

nie

Paragraph 4 of the 1993 Act on Fair

dla

Trading. The Act clarifies the idea of the

do

business secret on the basis of Article 11,

przecenienia. Jak zostało to wykazane w

as

tym artykule, na podstawie art. 11 u.z.n.k.

292

do

well

as

subjective

right

to

the

confidentiality of a company. Moreover, it

możliwe jest stworzenie konstrukcji prawa
podmiotowego

możliwość

CONTEXT OF ACT ON FAIR TRADING

Informacje te niekiedy mogą decydować o

ich

ułatwia

prawa

DEFINITION OF BUSINESS SECRET IN THE

które będą miały wartość gospodarczą.

nie

Konstrukcja

dwustronnych czynności prawnych.

zasadzie wszystkie niejawne informacje,

iż

tajemnicami

czy to za pomocą jednostronnych czy

informacji

uznanie za tajemnice przedsiębiorstwa w

Mimo

obrotu

przenoszenia tajemnic przedsiębiorstwa

przedsiębiorstwa

poufnych. Definicja legalna umożliwia

posiadającego.

możliwość

podmiotowego

6. Podsumowanie

osób

reżim

lists the various types of business secret in

tajemnicy

relation

Tamże

115

to

other

related

concepts.

Szanowni Państwo,
W imieniu członków Koła Naukowego Prawa Spółek UMCS i Stowarzyszenia Promocji
Nauk Prawnych z siedzibą w Lublinie, mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału
w konferencji naukowej „Prawo handlowe 25 lat po transformacji ustrojowej. Doświadczenia
i perspektywy”, która odbędzie się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na
Wydziale Prawa i Administracji, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, w dniach 21-22 listopada
2014 r.
Zagadnienia prawa handlowego mają duże znaczenie teoretyczne i praktyczne. Składają
się na nie zwłaszcza kwestie podmiotowości, organizacji i funkcjonowania przedsiębiorców,
zasad i skutków ich aktywności gospodarczej, stosunków prawnych z udziałem przedsiębiorców,
a także ochrony własności intelektualnej.
Prawo handlowe w okresie ostatnich 25 lat było jedną z najszybciej rozwijających się
dziedzin prawa, z której albo w ramach, której wykształciło się wiele dyscyplin specjalistycznych.
Ze względu na dużą doniosłość jurydyczną i praktyczną, problematyka ta stale jest przedmiotem
wielopłaszczyznowego zainteresowania w nauce prawa. Propozycja dyskusji w tym zakresie
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podsumowania doświadczeń, ale także zarysowania
perspektyw rozwojowych prawa handlowego w kolejnych latach XXI wieku.
Podczas konferencji planujemy dyskusję z zakresu szeroko rozumianego prawa
handlowego i prawa własności intelektualnej przynajmniej w panelu eksperckim, młodszych
pracowników nauki oraz studencko-doktoranckim.
Mamy nadzieję, iż zaproponowana tematyka konferencji spotka się z życzliwym
zainteresowaniem nie tylko studentów, doktorantów oraz pracowników katedr prawa cywilnego i
handlowego, ale także sędziów i przedstawicieli korporacji prawniczych. Ze względów
organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji i przedstawienia
wystąpienia oraz jego tematyki do dnia 31 lipca 2014 r. na adres e-mail:.
konferencja.spnp@gmail.com.
Szczegółowe informacje dotyczące konferencji, w tym jej program zostaną
zamieszczone na stronie internetowej konferencji, a także przesłane w załączeniu do odrębnej
wiadomości.
Ernest Bucior
Koło Naukowe Prawa Spółek UMCS
Dr Grzegorz Kozieł
Stowarzyszenie Promocji Nauk Prawnych
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