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Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając tym samym 
interdyscyplinarnego podejścia do analiz występujących w nim zjawisk. Natężenie globalizacji, zna-
czący rozwój technologii, kwestie ekologiczne, procesy integracji europejskiej, opór kultur podpo-
rządkowanych w zderzeniu cywilizacji, wreszcie kryzys ekonomiczny z końca pierwszej dekady XXI 
wieku – wszystko to przyczyniło się do nowego ukształtowania instytucji i samych społeczeństw, 
a w konsekwencji doprowadziło do pojawienia się nowych typów zachowań ludzi. 
 

Naszym celem jest spojrzenie na współczesny świat i zachodzące w nim zjawiska gospodarcze, 
społeczne, polityczne i kulturowe w sposób interdyscyplinarny. Właśnie dlatego rynek, społeczeń-
stwo i kultura stały się dla nas motywem przewodnim, wokół którego chcielibyśmy skoncentrować 
nasz wysiłek badawczy.

Do naszego czasopisma zapraszamy wszystkich badaczy, młodych pracowników naukowych, 
doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studentów, którzy analizują współ-
czesność, łączą wiedzę teoretyczną i podejścia metodologiczne z różnych nauk społecznych oraz 
praktyków – biznesmenów, managerów, polityków, działaczy organizacji pozarządowych i arty-
stów, którzy mogą podzielić się informacjami na temat kreowania nowych form wiedzy, zaprezen-
tować dobre praktyki, ukazać wartość dodaną owych przedsięwzięć.

www.kwartalnikrsk.pl

Instytucje prawa prywatnego 
w obrocie gospodarczo-prawnym



Redaktor naczelny:
dr hab. Robert Geisler, prof. UO, Uniwersytet Opolski

 
Z-ca Redaktora naczelnego:

mgr Monika Kościów, Prezes Zarządu, Fundacja Managerska CREATIVE
 

Redaktor tematyczny:
inż. Piotr Artur Olechowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji

Redaktorzy:
dr hab. inż. Mariola Grzybowska-Brzezińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  |  dr hab. inż. Radosław Ryńca, Politechnika Wrocławska

dr Marcin Feltynowski, Uniwersytet Łódzki  |  dr Regina Lenart-Gansiniec, Uniwersytet Jagielloński
dr Łukasz Lewkowicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  |  dr Piotr Długosz, Uniwersytet Rzeszowski

dr Monika Żak, Uniwersytet Śląski w Katowicach  |  dr Katarzyna Gajlewicz-Korab, Uniwersytet Warszawski
dr Adrian Lubowiecki-Vikuk, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  |  dr Michael Ireland, Plymouth University (Wielka Brytania)

dr Bogusław Bembenek, Politechnika Rzeszowska  |  dr Krzysztof Celuch, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie / Akademia Finansów i Biznesu VISTULA
mgr Karolina Wicińska, Politechnika Rzeszowska  |  mgr inż. Aneta Skorek, Politechnika Częstochowska

mgr Iwona Kobiela, CEO, Agencja Doradcza Life&Business Solutions  |  mgr Izabela Skorupa, CEO, Agencja Managerska VIP for You
mgr Joanna Nakonieczna, Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie  |  Damian Kowalski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

 
Rada Naukowa:

prof. dr hab. Marek Bankowicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  |  prof. dr hab. Ewa Anna Zwolińska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
prof. dr hab. Urszula Swadźba, Uniwersytet Śląski w Katowicach  |  prof. dr hab. Jan Maciejewski, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  |  prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
prof. dr hab. inż. Władysław Mantura, Politechnika Poznańska  |  prof. dr hab. Zbigniew Mudryk, Akademia Pomorska w Słupsku

prof. dr hab. Leszek Mieszkalski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

prof. dr Gavin Rae, Akademia im. L. Koźmińskiego w Warszawie  |  dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek, prof. UWR, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Krystyna Adamska, prof. UG, Uniwersytet Gdański  |  dr hab. Anna Czajka-Cunico, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. Elżbieta Bombik, prof. UPH, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr hab. Dorota Piontek, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Piotr Matczak, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  |  dr hab. Ryszard Michalak, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  |  dr hab. Tomasz Kubin, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Zbigniew Rykiel, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski  |  dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Andrzej Słaboń, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  |  dr hab. Krzysztof Wach, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Wojciech Dyduch, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  |  dr hab. Aleksandra Pethe, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. Elżbieta Kowalczyk, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  |  dr hab. Witold Kowal, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. Sylwia Przytuła, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  |  dr hab. Andrzej Gazda, prof. PRZ, Politechnika Rzeszowska
dr hab. inż. Janusz Grabara, prof. PCZ, Politechnika Częstochowska  |  dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. UPWR, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. Jacek Otto, prof. PŁ, Politechnika Łódzka |  dr hab. Jerzy Surma, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Jan Fazlagić, prof. AFiBV, Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie |  dr hab. inż. Janusz Wielki, prof. PO, Politechnika Opolska

dr hab. inż. Marek Adamczak, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie |  dr Jarosław Kobiela, Uniwersytet Gdański
mgr Ewa Rogozińska, Międzynarodowy Ekspert z zakresu Komunikacji Międzykulturowej i Etyki w Biznesie, Dom Tłumaczeń SOWA

prof. dr Zenonas Turskis, Vilnius Gediminas Technical University (Litwa)  |  prof. dr Rahdi Al-Mabuk, University of Northern Iowa (USA)
prof. dr Ing. Věra Majerová, CSc, Česká zemědělská univerzita Praha (Czechy)  |  prof. dr  ing. Vojtěch Koráb, MBA, Brno University of Technology (Czechy)

prof. dr ing., Eva Muchová, University of Economics in Bratislava (Słowacja)  |  prof. dr sc. Sanda Renko, University of Zagreb (Chorwacja)
prof. dr oec. Andra Zvirbule, Latvia University of Agriculture (Łotwa)  |  prof. dr Ljiljana Maksimović, Univerzitet u Kragujevcu (Serbia)

prof. Manuela Tvaronavičienė, Vilnius Gediminas Technical University (Litwa)  |  asst. prof. Mirjana Kranjac, Univeristy of Novi Sad (Serbia)
dr hab. oec Baiba Rivza, prof. of Latvia University of Agriculture (Łotwa)

Za poglądy i opinie wyrażone w zamieszczonych w kwartalniku „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” artykułach 
odpowiadają wyłącznie ich Autorzy, a Agencja Managerska VIP for You i Redaktorzy – za ogólną koncepcję.

ISSN 2300-5491  |  e-ISSN 2449-948X
Wersja drukowana (papierowa) jest wersją pierwotną.

Projekt i skład:
mgr Łukasz Szpak, Creative Graphic Designer, Agencja Managerska VIP for You.

Wydawca: 
Agencja Managerska VIP for You, Dobrzeń Wielki 2017 r. | 46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 104,                                                                                        

tel.: +48 722 11 4000 | e-mail: biuro@vip4u.pl, www.vip4u.pl. Wydrukowano w Polsce. Printed in Poland. 

Licencja:    
Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach. 

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.
Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ 

Publikacja dostępna w sieci pod adresem: http://kwartalnikrsk.pl



w
 n

um
er

ze
...

4

6

13

21

27

35

43

51

Od redakcji
Słowo wstępne 

ARTYKUŁY NAUKOWE

Łukasz Chyla
Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania umowne w międzynarodowym 
obrocie gospodarczym – wybrane zagadnienia

Paweł Karkowski, Weronika Stefaniuk
Czym są czynności prawne nieistniejące?
– szczególny przypadek uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

Anna Moskal
Postępowanie przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach 
Medycznych jako alternatywa dla procesu cywilnego

Justyna Glinka
Kilka uwag na tle tak zwanej reasumpcji uchwał organów właścicielskich                 
w spółkach kapitałowych

Joanna Szumańska
Nadmierne odszkodowanie z tytułu kary umownej – overcompensatory remedy

Marta Pietrzak, Anna Wszołek
Wpływ interesu ogólnego na ochronę przed nadmierną monopolizacją 
kształtów w systemie prawa znaków towarowych

Piotr Artur Olechowski
Syntetyczne ujęcie problemu opłat od urządzeń kopiujących i czystych nośników 
w polskim i europejskim prawie autorskim



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer Specjalny / 2016                                                                                                    

4

Od redakcji

Słowo wstępne

Przy obecnym, dynamicznym rozwoju wielu gałęzi obrotu gospodarczo-prawnego, nie sposób 
przejść obojętnie obok wyzwań, jakie stawiane są przed ustawodawcą w zakresie uchwycenia rze-
czywistości w ramy prawne. Należy zwrócić uwagę na globalizację, pogłębienie międzynarodowych 
stosunków gospodarczych i handlowych oraz szybki rozwój prawa międzynarodowego, prawa spół-
ek, prawa własności intelektualnej i prawa medycznego. Każda z tych gałęzi, charakteryzująca się 
szczególnym tempem zmian, wymaga ciągłego dostosowywania przepisów, aby skutecznie mogła 
spełniać oczekiwania krajowej i międzynarodowej praktyki. 

Niniejszy numer specjalny czasopisma „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” poświęcony został ana-
lizie zjawisk związanych z wpływem dynamiki obrotu gospodarczo-prawnego na rozwój i harmoniza-
cję poszczególnych instytucji prawa prywatnego w Polsce i w Europie. 

Łukasz Chyla jest Autorem pierwszego artykułu pt. „Wpływ zmiany okoliczności na zobowiąza-
nia umowne w międzynarodowym obrocie gospodarczym – wybrane zagadnienia”. Opisuje w nim 
wzrost znaczenia klauzul umownych o charakterze adaptacyjnym, w tym klauzul siły wyższej – force 
majeure oraz klauzul hardship, mających za zadanie w rozmaity sposób chronić stronę umowy do-
tkniętą zmianą okoliczności, kierując się przy tym zasadami słuszności, sprawiedliwości oraz równo-
wagi kontraktowej.

Kolejny artykuł pt. „Czym są czynności prawne nieistniejące? – szczególny przypadek uchwał zgro-
madzeń spółek kapitałowych”, napisany został przez Pawła Karkowskiego i Weronikę Stefaniuk. Au-
torzy analizują problem czynności prawnych, nieistniejących z punktu widzenia koncepcji czynności 
konwencjonalnych.

Anna Moskal jest Autorką artykułu pt. „Postępowanie przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orze-
kania o Zdarzeniach Medycznych jako alternatywa dla procesu cywilnego”, w którym przedstawia, 
analizuje i ocenia rolę Wojewódzkich Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jako 
alternatywy dla procesu cywilnego.

Justyna Glinka, w artykule pt. „Kilka uwag na tle tak zwanej reasumpcji uchwał organów właści-
cielskich w spółkach kapitałowych” przedstawia zagadnienie nieuregulowane na gruncie Kodeksu 
spółek handlowych, jakim są wewnątrzkorporacyjne sposoby eliminacji uchwał wolą samych wspól-
ników bądź akcjonariuszy w spółkach kapitałowych poprzez podjęcie nowej uchwały, zastępującej 
uchwałę pierwotną.

Kolejna Autorka – Joanna Szumańska, w artykułe pt. „Nadmierne odszkodowanie z tytułu kary 
umownej – overcompensatory remedy” analizuje dopuszczalność zastrzeżenia w umowie nadmier-
nego odszkodowania z tytułu kary umownej w postaci spotykanej w polskiej praktyce kontraktowej 
instytucji overcompensatory remedy.
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Marta Pietrzak i Anna Wszołek w artykule pt. „Wpływ interesu ogólnego na ochronę przed nad-
mierną monopolizacją kształtów w systemie prawa znaków towarowych” przedstawiają dwa wypra-
cowane przez doktrynę i orzecznictwo, w szczególności orzecznictwo TSUE, konkurencyjne modele 
ochrony przed nadmierną monopolizacją kształtów, jak i zagadnień poruszanych w kontekście ochro-
ny kształtu, związanych przede wszystkim z wolnością konkurowania oraz rolą znaku towarowego       
w obrocie gospodarczym.

Z kolei Piotr Artur Olechowski w artykule pt. „Syntetyczne ujęcie problemu opłat od urządzeń 
kopiujących i czystych nośników w polskim i europejskim prawie autorskim” opisuje kwestię opłat 
od urządzeń kopiujących i czystych nośników w prawie autorskim. W treści artykułu Autor poszukuje 
alternatywnego modelu, który spełniałby oczekiwania oraz należycie uwzględniał interesy zarówno 
podmiotów uprawnionych, jak i beneficjentów postanowień o dozwolonym użytku prywatnym.

Niniejszy Numer Specjalny powstał w związku z nawiązaniem współpracy naukowej z dwoma 
Kołami Naukowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: Prawa Własności Intelektualnej TBSP 
oraz Prawa Cywilnego.

Zapraszamy do lektury i dyskusji
inż. Piotr Artur Olechowski, UJ

Redaktor tematyczny
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Łukasz Chyla, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania
umowne w międzynarodowym obrocie
gospodarczym – wybrane zagadnienia

The impact of the changes of circumstances on contractual
obligations in international economic turnover – chosen aspects

In legal practice of international economic turnover the role 
of adaptation as well as renegotiation clauses is constantly rising. 
This is due to the fact that for parties, especially those involved 
in longer term complex contracts, those circumstances (yet in-
creased with globalization process) are one of the major problems. 
The most significant of these clauses are force majeure clause and 
the hardship clause, which successfully serve the purpose to pro-
tect the party to the contract affected by unforeseeable changed 
circumstances and therefore, to effectively preserve the equilibri-
um of the contract between the parties. By doing so, the clauses 
mitigate the negative impact of the rule of the sanity of contracts 
and promote the latest concept of the contract which is contin-
uously evolving. The interpretation problems, the exact scope of 
both force majeure and hardship clause in particular types of con-
tract, as well as potential conflict between two types of clauses 
redefined one of the most accurate issues in today’s global eco-
nomic turnover.

Keywords: hardchip clause, force majeure clause, rebus sic stan-
tibus.

W praktyce międzynarodowego obrotu gospodarczego obser-
wowana jest coraz większa rola jaką odgrywają rozmaite klauzule 
umowne o charakterze adaptacyjnym, których mają na celu przy-
stosować stosunek umowny do szczególnej zmiany okoliczności. 
Wśród nich szczególne piętno odcisnęły klauzule siły wyższej (fr. 
force majeure) oraz klauzule hardship, mające za zadanie w rozma-
ity sposób chronić stronę umowy dotkniętą zmianą okoliczności, 
kierując się przy tym zasadami słuszności, sprawiedliwości oraz 
równowagi kontraktowej. Łagodzą one tym samym klasyczną zasa-
dę związania stron postanowieniami stosunku obligacyjnego – pac-
ta sunt servanda, wprowadzając w życie nową koncepcję umowy 
otwartej, nieustannie ewoluującej w celu odzwierciedlenia celu, 
w jaki zawiązany został stosunek umowny między stronami. Zakres 
znaczeniowy klauzul hardship i force majeure w poszczególnych ty-
pach kontraktów, ich szczegółowa interpretacja, a także potencjalna 
kolizja w obliczu coraz szerszego zastosowania stanowią obecnie je-
den z najbardziej aktualnych problemów międzynarodowego prawa 
gospodarczego na świecie.

Słowa kluczowe: hardship, siła wyższa, klauzula force majeure,
rebus sic stantibus.
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W międzynarodowym prawie handlowym istotę stanu 
związania stron umową najlepiej wyraża podstawowa zasa-
da obrotu gospodarczego – pacta sunt servanda – „umów 
należy dotrzymywać” (ang. sanity of contracts – „zasada 
świętości umów”). Podobne znaczenie dla pewności ob-
rotu ma także zasada realnego wykonywania zobowiązań, 
zakładająca wykonanie zobowiązania in natura, bez zasad-
niczej możliwości uwolnienia się od świadczenia za zapłatą 
sumy pieniężnej (Szumański 1994a: 59). Zasady te, wraz 
z zasadą dobrej wiary, mają na celu stabilizację warunków 
współpracy i zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospo-
darczego, umożliwiając racjonalne prowadzenie działal-
ności gospodarczej i konstruktywny rozkład ryzyka ekono-
micznego (Rajski 2010b: 4). Postępująca dynamika rozwoju 

światowych kontaktów handlowych prowadzi jednak do 
coraz większej wrażliwości rynków w przypadku nieprzewi-
dzianych zmian stosunków społeczno-ekonomicznych, co 
może negatywnie wpłynąć na zobowiązania kontraktowe, 
w szczególności na sytuację strony poważnie dotkniętej 
negatywnymi skutkami zaistniałych w ten sposób zmian 
okoliczności (Rajski 1999a: 1). 

W warunkach radykalnych zmian i zakłóceń stosunków 
gospodarczych znanym powszechnie remedium pozostaje 
klauzula rebus sic stantibus (wraz z jej substytutami w róż-
nych krajach), mająca zapewnić nie tylko ochronę strony 
dotkniętej zmianą okoliczności, ale też zapewnić stabilizację 
obrotu poprzez podtrzymanie danego kontraktu w mocy. 
Jednakże często spotykany brak takiej klauzuli w danym 
kraju, jej wąskie granice, a przede wszystkim znacząca 
niejednolitość rozwiązań stosowanych przez poszczególne 
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systemy prawne w tym zakresie stanowi poważne wyzwa-
nie dla bezpieczeństwa i pewności obrotu światowego. By 
wyjść naprzeciw tym wyzwaniom, najnowsza międzynaro-
dowa praktyka kontraktowa wykształciła autonomiczne roz-
wiązania, pośród których niektóre mają szczególnie donio-
słe znaczenie. Należą do nich przede wszystkim tzw. klau-
zule siły wyższej (ang. force majeure clause) oraz klauzule 
typu hardship (ang. hardship clause). Obie instytucje sta-
nowią odpowiedź na nieprzewidzianą zmianę okoliczności, 
przy czym o ile force majeure clause pojawia się w przypad-
ku niemożliwości wykonania zobowiązania w ich wyniku, to 
zadaniem hardship clause jest utrzymanie najważniejszych 
aspektów kontraktu w mocy, celem najpełniejszego odda-
nia jej sensu w nowych realiach (Gorczyński 2013: 651). 
Obie klauzule służą zatem przede wszystkim wyważeniu 
praw i obowiązków kontrahentów, a także adekwatnemu 
rozłożeniu ryzyka ekonomicznego na obie strony. Zyskały 
przy tym, w formie modelowych klauzul inkorporowanych 
do kontraktu, międzynarodowe uznanie zarówno w Zasa-
dach UNIDROIT (Zasady Międzynarodowych Kontraktów 
Handlowych UNIDROIT), Regułach ICC (Reguły Między-
narodowej Izby Handlowej) jak i Zasadach FIDIC (Zasady 
Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów). 
Rozwiązanie wzorowane na force majeure zostało również 
uwzględnione w artykule 79 Konwencji Wiedeńskiej (Dz.U. 
z 1997 roku nr 45, poz. 286). Zauważa się ponadto wyraźną 
tendencję do korzystania przez strony z tzw. klauzul „szy-
tych na miarę”, co ma na celu swoistą adaptację danej klau-
zuli do specyfiki kontraktu i jego języka (Gorczyński 2013: 
661). Bardziej szczegółowa analiza obu rozwiązań pomaga 
zrozumieć rolę, jaką odgrywają one dla współczesnego ob-
rotu gospodarczego w procesie dokonywania tzw. reparty-
cji ryzyka ekonomicznego.

Model force majeure

W wielu systemach prawnych, klasyczna koncepcja siły 
wyższej (force majeure) obejmowała zdarzenia uniemożli-
wiające dłużnikowi wykonanie zobowiązania, powstałe nie-
zależnie od jego woli lub poza kontrolą stron („kryterium 
zewnętrzności”), a których nie można było obiektywnie 
przewidzieć („kryterium nieprzewidywalności”), ani im za-
pobiec („kryterium nieuchronności”) (Rajski 1999b: 1-2). 
Skuteczne powołanie się na siłę wyższą prowadziło zwykle 
do całkowitego zwolnienia dłużnika od odpowiedzialności 
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 
Ocena i interpretacja powyższych ogólnych pojęć i kryte-
riów należała oczywiście do sądów w oparciu o prawo kra-
jowe lub rozmaite normy międzynarodowe. Z czasem jed-

nak, rozwiązania in favorem contractus zaczęły zastępować 
rozumienie siły wyższej w kategorii okoliczności zwalniają-
cej jedynie od odpowiedzialności (Rajski 2010a: 4).

W obliczu dynamicznego rozkwitu, jaki przeżywa 
obecnie międzynarodowy obrót gospodarczy, instytucja ta 
w swym klasycznym brzmieniu przestała w odpowiednim 
stopniu spełniać doniosłą rolę rozkładania ciężaru ryzyka 
kontraktowego. Główną tego przyczyną jest kategoryczny 
rygoryzm kryteriów nieprzewidywalności i nieuchronności 
zdarzenia, nieprzystający do charakteru i potrzeb coraz 
bardziej elastycznego międzynarodowego obrotu han-
dlowego. Ponadto instytucja siły wyższej, choć relatywnie 
rozpowszechniona w poszczególnych systemach prawnych 
państw o tradycji kontynentalnej, nie jest praktykowana 
w krajach systemu prawnego common law, co rodzi proble-
my w przypadku rozmaitych transakcji handlowych o cha-
rakterze transgranicznym (Rajski 1999b: 1). Nieprzypadko-
wo zresztą Konwencja Wiedeńska uwzględniła w artykule 
79 jedynie zbliżoną do force majeure instytucję w rozdziale 
Exemptions, stanowiącą kompromis pomiędzy anglosaską 
zasadą odpowiedzialności absolutnej (ang. strict liability), 
a kontynentalną zasadą odpowiedzialności kontraktowej na 
zasadzie winy (ang. fault liability) (Szumański 1994a: 64).

By sprostać powyższym wyzwaniom, praktyka kontrak-
towa międzynarodowego obrotu gospodarczego doprowa-
dziła ostatnimi czasy do powstania autonomicznej instytucji 
force majeure clause, mającej na celu liberalizację reparty-
cji ryzyka kontraktowego pomiędzy obie strony stosunku 
prawnego. Chodzi tu zarówno o klauzule modelowe oparte 
na autonomicznym prawie kupieckim lex mercatoria (Za-
sady UNIDROIT, Reguły ICC, Zasady FIDIC), prawo jednolite 
(Zasady Europejskiego Prawa Kontraktów), jak i tzw. „klau-
zule szyte na miarę” przez strony danej umowy dla oddania 
specyfiki danego kontraktu (Szumański 1994a: 64). 

Wśród najnowszych międzynarodowych tendencji ob-
serwuje się między innymi ograniczenie kategorii zdarzeń 
mających znamiona siły wyższej poprzez zastosowanie tzw. 
„kryterium obiektywnej rozsądności” – należałyby więc do 
niej zdarzenia będące poza rozsądną kontrolą stron – za-
miast sztywnej, absolutnie ujętej kontroli stron, mającej 
charakter bezwzględny (Rajski 2010a: 6). Popularnym roz-
wiązaniem jest także wyeliminowanie wymogu nieprzewi-
dywalności zdarzenia, uniemożliwiającego (permanentnie 
lub tymczasowo) wykonanie zobowiązania umownego. 
Spotykana często jest również rezygnacja z kryterium nie-
uchronności lub osłabienie któregoś z obu wymienionych 
kryteriów za pomocą wymogu zachowania należytej staran-
ności. Siła wyższa mogłaby zatem oznaczać nadzwyczajne 
zdarzenia, których strony przy zachowaniu należytej staran-
ności nie mogły przewidzieć ani nie mogły mu zapobiec, 
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a które to zdarzenia uniemożliwiają wykonanie zobowiąza-
nia umownego z ich strony (Rajski 1999a: 1-2).

Przedmiotem szczególnego zainteresowania stron 
w kształtowaniu klauzul siły wyższej pozostaje kwestia sa-
mych zdarzeń o charakterze siły wyższej, gdyż w klasycznym 
ujęciu objęte nią były wyłącznie zdarzenia o charakterze 
wyjątkowym (ang. exceptional) i niezwykłym (ang. extraor-
dinary). Zresztą norma artykułu 79 Konwencji Wiedeńskiej, 
zawierająca regulację podobną jedynie do force majeure 
(ang. exemptions – wyłączenia) wspomina jedynie o „prze-
szkodzie niezależnej od strony”, nie precyzując dokładnie 
na czym ów przeszkoda miałaby polegać (Gorczyński 2013: 
666). Z tego powodu, by uniknąć problemów interpreta-
cyjnych wynikających ze specyfiki danego systemu prawa, 
przyjętą w nowoczesnym obrocie praktyką jest egzemplifi-
kacja poszczególnych zdarzeń lub kategorii zdarzeń konsty-
tuujących siłę wyższą. Mogą do nich zatem należeć klęski 
żywiołowe, międzynarodowe sankcje gospodarcze, konflik-
ty zbrojne, konflikty w zakładach pracy, akty władzy i ad-
ministracji publicznej, zakłócenia zbiorowego transportu, 
zaopatrzenia, aprowizacji, itp. (Rajski 2010a: 5).

W przypadku najczęstszej z kategorii – klęsk żywio-
łowych (w tradycji angielskiego prawa tzw. Acts of God), 
modelowa klauzula ICC zawiera w paragrafie 3 dokładne 
(aczkolwiek jedynie przykładowe) wyliczenie konkretnych 
zjawisk. Co więcej, wyraźnie obserwowalna jest tendencja 
systematycznego poszerzania tego katalogu – modelowa 
klauzula ICC z 2003 roku dodała względem tej z 1985 roku 
m.in. plagę, epidemię, tajfuny, tornado czy aktywność wul-
kaniczną (Gorczyński 2013: 666-667). Okoliczności należące 
do drugiej charakterystycznej grupy – konfliktów zbrojnych 
(ang. Acts of King’s enemies) także zostały ujęte szerzej, 
gdyż klauzula modelowa ICC z 2003 roku (punkt 2 litera a) 
przyjęła w ich poczet „konflikty zbrojne i zagrożenia o po-
dobnej naturze”, do których bez wątpienia zaliczyć można 
ataki terrorystyczne, cyberprzestępczość, piractwo i sabo-
taż. Ponadto, ten sam przepis obejmuje rozmaite konflikty 
o charakterze społecznym (powstania, zamieszki, rozru-
chy i akty obywatelskiego nieposłuszeństwa) co wyraźnie 
wskazuje na rozszerzającą tendencję w zakresie podejścia 
do problematyki force majeure (Gorczyński 2013: 666-667).

Grupą zdarzeń uzasadniających powołanie się na 
wystąpienie siły wyższej są także konflikty pracownicze. 
Klasyczne wąskie ujęcie zostało przez klauzulę modelową 
z 2003 roku w tym względzie zastąpione pojęciem „gene-
ralnych konfliktów pracowniczych”, co nie wyklucza uzna-
nia za uzasadniającą siłę wyższą okoliczności konfliktów 
w przedsiębiorstwach kontrahentów. Generalna liberaliza-
cja podejścia do katalogu okoliczności siły wyższej objawia 
się również w fakcie uznania za takowe wszelkiego rodzaju 

awarii, a nawet przerwy w dostawach prądu czy poważ-
ne problemy dotyczące środków komunikacji i transportu 
(klauzula modelowa ICC punkt 3 litera f) (Gorczyński 2013: 
668). Te same uwagi dotyczą tzw. aktów władzy i organiza-
cji ponadnarodowych (fr. faits du prince – „akty księcia”), 
do których zgodnie z modelową klauzulą ICC zaliczane są 
wszelkie nakazy, rozporządzenia, konfiskaty, nacjonalizacja, 
itp., uniemożliwiające wykonanie zobowiązania. Wspo-
mnieć należy tu o kontrowersjach dotyczących tego, na ile 
uchylić się od odpowiedzialności mogą podmioty, którym 
nie udało się sprostać wymaganiom stawianym przez ich 
własne władze (klauzula modelowa ICC z 2003 roku zlibera-
lizowała w tym względzie wcześniejsze zapisy odmawiające 
takiej możliwości), a także czy na klauzulę siły wyższej mogą 
powołać się przedsiębiorstwa państwowe, lub w znacznej 
mierze przez dane państwo kontrolowane. W obu kwe-
stiach orzecznictwo charakteryzuje niejednolitość rozstrzy-
gnięcia (Gorczyński 2013: 667). Do najnowszych trendów 
należy obejmowanie pojęciem siły wyższej zakłóceń w sys-
temach finansowych (np. problemy z płynnością finansową 
systemu, likwidacja banków) (Rajski 2010a: 5).

Klasyczna koncepcja siły wyższej zakładała dualizm kon-
sekwencji wystąpienia omawianych okoliczności – przerwa-
nie stosunku umownego lub brak odpowiedzialności dłuż-
nika za niewykonanie umowy. Coraz częściej spotykana jest 
jednak ingerencja stron w pojęcie siły wyższej poprzez au-
tonomiczne sformułowanie odpowiedniej dla danego typu 
kontraktu klauzuli force majeure skutków wystąpienia zda-
rzenia o charakterze nadzwyczajnym, przy czym zauważyć 
należy, że katalog następstw określany jest znacznie szerzej 
i precyzyjniej niż według klasycznego rozumienia siły wyż-
szej (Brzozowski 2014: 304). Dla podtrzymania pewności 
obrotu gospodarczego często spotykane jest zawieszenie 
wykonania zobowiązania lub przedłużenie terminu, zastę-
pujące tym samym automatyczne wygaśnięcie obowiązku 
świadczenia wynikające z klasycznego rozumienia siły wyż-
szej. Prowadzi to również do utrwalania w umowie dodat-
kowych wymogów względem osoby pragnącej skutecznie 
powołać się na okoliczności force majeure, a także określo-
nych sankcji w przypadku ich niespełnienia. Do takich obo-
wiązków zaliczyć należy obowiązek niezwłocznego zawiado-
mienia o realizacji prawa do powołania się na siłę wyższą, 
potwierdzonego odpowiednią dokumentacją lub oświad-
czeniem (Brzozowski 2014: 304). Kolejnym takim przykła-
dem może być wymóg dochowania należytej staranności 
celem ograniczenia powstałej w wyniku siły wyższej szkody 
i możliwego przezwyciężenia ujemnych skutków. W przy-
padku niewywiązania się z tych rozmaitych obowiązków 
dłużnik może liczyć się z koniecznością wynagrodzenia po-
wstałej za zwłokę szkody, odroczeniem skuteczności powo-
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łania się na siłę wyższą lub nawet trwałym wygaśnięciem 
takiego uprawnienia (Rajski 1999a: 2-3). Biorąc pod uwagę 
powyższe, należy zaznaczyć, że efekt ekstensywny zastoso-
wania klauzuli force majeure został tym samym zrównowa-
żony efektami suspensywnym oraz adaptacyjnym, na które 
międzynarodowa praktyka kontraktowa kładzie obecnie 
największy nacisk (Brzozowski 2014: 305). 

Zadaniem klauzul force majeure jest często sprecyzo-
wanie sposobu wygaśnięcia zobowiązań kontraktowych 
stron. Wynika to choćby z różnic poszczególnych systemów 
prawnych: o ile reżimy prawne common law stosują zasad-
niczo jednolitą koncepcję ustania umowy (ang. termination 
of contract), to systemy kontynentalne odróżniają pojęcia 
zarówno rozwiązania umowy, jak i odstąpienia od niej lub 
jej wypowiedzenia (Brzozowski 2014: 309). W obliczu wie-
lości rozwiązań poszczególnych systemów prawnych, celem 
klauzuli bywa również uregulowanie kwestii wzajemnych 
rozliczeń. Za przykład utrwalania się jednolitej dla danego 
typu kontraktu koncepcji siły wyższej mogą służyć przede 
wszystkim wzorce kontraktowe Międzynarodowej Federa-
cji Inżynierów- Konsultantów FIDIC (np. modele kontrak-
tu o roboty inżynieryjno-budowlane lub elektryczne czy 
mechaniczne), modelowa klauzula Międzynarodowej Izby 
Handlowej w Paryżu (ICC) oraz wzorcowa klauzula zawarta 
w Zasadach Międzynarodowych Kontraktów Handlowych 
UNIDROIT (Brzozowski 2014: 310-311).

Model hardship

Przez pojęcie hardship rozumie się zdarzenia nieza-
leżne od woli stron, których nie przewidziały one w chwi-
li zawierania kontraktu, a które doprowadzają do zmiany 
równowagi kontraktowej w takim stopniu, że spełnienia 
świadczenia w celu wykonania zobowiązania stanowi 
w istocie szczególną uciążliwość dla jednej z nich (Lorenz 
& Partners 2014: 4). Podobnie jak force majeure, hardship 
dotyczy okoliczności nieprzewidywalnych i nieuchronnych. 
W przeciwieństwie natomiast do siły wyższej, zdarzenia te 
nie uniemożliwiają całkowicie wykonania zobowiązania, 
stanowiąc jednak poważną uciążliwość, niepraktyczność 
jego wykonania, godząc przy tym w ekonomiczny sens pier-
wotnego stosunku umownego (Brzozowski 1991a: 9-11). 
Za hardship clause rozumie się zatem przeważnie klauzu-
lę inkorporowaną w umowie, na podstawie której strona, 
dotknięta szczególnymi okolicznościami występującymi po 
zawarciu umowy, może domagać się podjęcia procesu re-
negocjacji, jeżeli okoliczności te istotnie naruszyły pierwot-
ną równowagę kontraktową (Schwenzer 2008: 712-715). 
Klauzula hardship, będąca wytworem międzynarodowej 

praktyki kontraktowej, należy przy tym do kategorii rene-
gocjacji umownej, podczas gdy znana wielu jurysdykcjom 
pod różnymi postaciami instytucja hardship, należy do ka-
tegorii renegocjacji normatywnej (Szumański 1994b: 117). 
O ile więc treść hardship clause jest każdorazowo określa-
na przez strony umowy, o tyle instytucja hardship znajduje 
swoje odzwierciedlenie w normach prawa międzynarodo-
wego lex mercatoria (Reguły ICC, artykuły 6.2.1-6.2.3 Zasad 
UNIDROIT).

Hardship clause składa się obligatoryjnie z określenia 
okoliczności i konsekwencji, na podstawie których można 
powoływać się na zaistnienie hardship (tzw. przesłanek), 
a także określenia skutków prawnych wystąpienia takiego 
stanu faktycznego. Za fakultatywny element może służyć 
preambuła, w której strony deklarują wolę działania w do-
brej wierze i podtrzymania pierwotnego stosunku praw-
nego oraz chęć dalszej współpracy. Do tzw. okoliczności 
składających się na stan faktyczny hardship zaliczane jest 
przede wszystkim tzw. kryterium istotnej zmiany (ang. 
substantial hardship) względem stanu z chwili zawarcia 
kontraktu. Niezwykle istotną rolę pełni w związku z tym 
takie określenie przez strony ram istotności, by nie pod-
legało ono problemom interpretacyjnym, a jednocześnie 
obejmowało swoim zakresem jak najwięcej stanów faktycz-
nych zagrażających integralności powstałego między nimi 
stosunku umownego (Brzozowski 2014: 316). Ponadto do 
tzw. okoliczności zalicza się powszechnie tzw. kryterium 
zewnętrzności (ang. beyond control). Oznacza to, że zmia-
na okoliczności powinna być niezależna od sfery działania 
stron umowy, przy czym stopień tej niezależności różni się 
w poszczególnych klauzulach (Brzozowski 2014: 314). 

Spotyka się zarówno radykalne klauzule, zgodnie z któ-
rymi zmiana nie może pozostawać w żadnym związku ze 
stronami umowy, jak również liberalne zastrzeżenia, zgod-
nie z którymi strona nie może w sposób zawiniony spro-
wadzić ani spowodować okoliczności wpływających na 
zmianę okoliczności. Popularne jest również tzw. kryterium 
nieprzewidywalności (ang. unforeseeability), przy czym nie 
chodzi tu o niemożność przewidzenia wystąpienia danych 
okoliczności, ale o faktyczne niewzięcie tych okoliczności 
pod uwagę przy zawieraniu kontraktu. Mogą być to również 
okoliczności, których przyczyna wystąpienia już zaistniała, 
ale nie została rozsądnie rozpoznana przez strony (Brzo-
zowski 2014: 316). Należy przy tym zauważyć, że wszystkie 
omówione wyżej kryteria nie muszą mieć znaczenia bez-
względnego. Zaliczyć można do nich okoliczności ogólnie 
uświadomione przez strony (np. kryzys, systematyczny 
wzrost lub spadek cen danego surowca), których jednak 
zakres, rozmiar i czas przekroczył racjonalne wyobrażenia 
stron (Szumański 1994b: 121-122).
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W praktyce strony mają w zwyczaju wskazanie istot-
nej zmiany okoliczności poprzez określenie przedmiotu, 
którego dotyczą zmiany warunków albo przez wskazanie 
charakteru zmian (Brzozowski 2014: 314). W tym pierw-
szym przypadku strony ujmują okoliczności klauzuli hard-
ship w sposób ogólny lub szczegółowy. Te ogólne zawierają 
więc abstrakcyjnie ujęty zbiór sytuacji, czego zaleta tkwi 
w znacznej elastyczności stosunku kontraktowego między 
stronami. Wadą zaś tego rozwiązania jest immanentna 
potrzeba interpretacji, wprowadzająca dozę niepewności 
odnośnie zakwalifikowania danego stanu faktycznego jako 
hardship. Z kolei ujęcie klauzuli w sposób szczególny, na 
przykład poprzez enumeratywne wyliczenie kategorii zda-
rzeń, może skutkować pominięciem pewnych okoliczności. 
Stąd coraz popularniejszą praktyką w obrocie międzyna-
rodowym staje się przyjmowanie konstrukcji mieszanych 
(Rajski 1999a: 3). Wskazanie przez strony istoty zmian po-
lega z kolei na przyjęciu zasady zmiany warunków, na której 
strony mogą oprzeć swoje argumenty dotyczące zaistnienia 
hardship, co zyskuje aprobatę doktryny i praktyki (Brzozow-
ski 2014: 315). 

Do kategorii „konsekwencji” zalicza się w doktrynie 
przede wszystkim cele prowadzenia negocjacji w ramach 
określonej klauzuli. Rozróżnia się przy tym dwa podstawo-
we cele: przywrócenie nierównowagi kontraktowej („kry-
terium obiektywne”) oraz wyrównanie niesprawiedliwości 
kontraktowej („kryterium subiektywne”). Często stosowane 
są również kryteria mieszane, o charakterze obiektywno-
-subiektywnym (Szumański 1994b: 122). Dominujące zna-
czenie przypada zwykle dobrej wierze, a także zasadom 
lojalności i słuszności (Rajski 1999a: 3). Określone w ten 
sposób okoliczności i konsekwencje składające się na prze-
słanki klauzuli hardship prowadzą do ściśle określonych 
skutków prawnych, najczęściej w postaci obowiązku podję-
cia i prowadzenia renegocjacji w dobrej wierze, wedle kry-
terium starannego działania. Brak współpracy i kooperacji 
w tym zakresie przez jedną ze stron stanowi uzasadnienie 
dla domagania się odszkodowania przez drugą stronę (Brzo-
zowski 2014: 323). Co przy tym istotne, dodatkowo prócz 
wymienionych wyżej podstawowych elementów, strony 
mogą swobodnie kształtować treść klauzuli hardship – 
w międzynarodowej praktyce kontraktowej najczęściej spo-
tykane są rozbudowane klauzule hardship, mające na celu 
wyeliminowanie wszelkich nieścisłości (Brzozowski 1991b: 
41-42). Podobnie zresztą jak w przypadku force majeure 
clause, strony mogą przewidzieć określony sposób wery-
fikacji faktu zaistnienia omówionych okoliczności, a także 
obowiązek powiadomienia o takim zdarzeniu bez zbędnej 
zwłoki pod rygorem określonych sankcji (Rajski 1999a: 3).

Często spotykanym rozwiązaniem w praktyce między-

narodowej jest zawieszenie wykonywania umowy na czas 
trwania negocjacji, a przypadku nieosiągnięcia konsensu-
su – nawet rozwiązanie umowy. Strony często zwracają się 
również o interwencję osoby trzeciej, która w przypadku 
bezowocnych renegocjacji przybierze postać rozjemcy 
i zaproponuje modyfikację kontraktu (klauzule koncyliacyj-
ne) lub nawet przeprowadzi dyskrecjonalnie jego wiążącą 
dla stron modyfikację (klauzule arbitrażowe) (Szumański 
1994b: 122-123). 

Ciekawą kwestią pozostaje problem stron po zaadapto-
waniu umowy do zmienionych warunków, w sytuacji po-
nownej zmiany okoliczności, przywracającej pierwotny stan 
umowny. Wówczas kolejna zmiana warunków może być 
traktowana jako spełnienie przesłanek klauzuli hardship, 
uzasadniające zastosowanie procesu renegocjacyjnego 
ponownie (Brzozowski 2014: 323). Podobnie jak przy klau-
zuli force majeure, tak i w tym przypadku, widoczna jest 
tendencja do utrwalania się w międzynarodowej praktyce 
kontraktowej określonej koncepcji klauzuli hardship clause 
(Rajski 1999a: 4). Zwykle wyrażane są one w precyzyjnie 
i szczegółowo opracowanych formułach, które pozwalają na 
rozwianie wszelkich potencjalnie wrażliwych kwestii (Brzo-
zowski 2014: 314).

Uznanie doniosłości roli, jaką klauzule hardship peł-
nią w międzynarodowym obrocie gospodarczym, znalazło 
swoje odzwierciedlenie w Zasadach Międzynarodowych 
Kontraktów Handlowych UNIDROIT (Gorczyński 2013: 676-
686). Przywołując wzorcową klauzulę hardship, postano-
wienia zawierające szczegółowe uregulowanie tej kwestii 
w artykułach 6.2.1-6.2.3. zasługują na szersze omówienie.

Artykuł 6.2.1 wskazuje na ogólną zasadę wiążącej 
mocy kontraktowej stanowiąc, że nawet gdyby w wyniku 
wystąpienia pewnych okoliczności wykonanie zobowiązania 
sprawiało uciążliwość, obowiązek świadczenia spoczywa na 
dłużniku. W komentarzu do tego artykułu podkreśla się, że 
świadczenie musi zostać wykonane tak długo, jak to tylko 
możliwe, nawet jeśli strona poniosłaby w związku z tym 
ciężkie straty zamiast spodziewanych zysków. Zasada ta nie 
ma jednak charakteru absolutnego – w przypadku wystą-
pienia okoliczności „zasadniczo” (ang. fundamentally) zmie-
niających równowagę kontraktową (ang. the equilibrium of 
the contract), zastosowanie znajdą bowiem właśnie posta-
nowienia dotyczące instytucji hardship.

Artykuł 6.2.2 zawiera definicję hardship, określając ją 
jako wystąpienie zdarzeń, które poważnie zmieniają rów-
nowagę kontraktową poprzez doprowadzenie do wzrostu 
kosztów wykonania zobowiązania lub zmniejszyła się war-
tość świadczenia drugiej strony, pod warunkiem, że zajdą 
łącznie cztery dodatkowe przesłanki. Po pierwsze, zdarze-
nia te musiałyby zaistnieć lub stać się znanymi stronie po-
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wołującej się na hardship dopiero po zawarciu kontraktu. 
Po drugie, nie mogłyby one rozsądnie zostać wzięte pod 
uwagę przez tę stronę przy zawieraniu kontraktu. W przy-
padku stopniowej zmiany okoliczności, która rozpoczęła się 
przed zawarciem kontraktu, na hardship można powołać 
się dopiero gdy nastąpiły zasadnicze konsekwencje tych 
zmian i nie były one racjonalnie przewidywalne. Po trze-
cie, musiałyby one pozostawać poza kontrolą strony (ang. 
beyond the control of disadvantaged party). Ponadto, stro-
na musiałaby nie przyjąć na siebie ryzyka (ang. must not 
have been assumed) związanego z wystąpieniem zdarzeń 
prowadzących do zmiany okoliczności. Zgodnie z komenta-
rzem ICC do tego artykułu, przyjęcie ryzyka nie musi zostać 
wyrażone expressis verbis i może wynikać z samej natury 
kontraktu np. o charakterze spekulatywnym. Podkreśla 
się szczególną rolę hardship dla kontraktów o charakterze 
długoterminowym, aczkolwiek jej zastosowanie do innych 
umów nie jest wykluczone. 

Artykuł 6.2.3 opisuje skutki prawne powstania hard-
ship. Najważniejszym prawem strony dotkniętej omawia-
nymi okolicznościami jest prawo do żądania wszczęcia 
negocjacji, zgłoszone bez zbędnej zwłoki i na konkretnej 
podstawie. Nie uprawnia ono zarazem automatycznie 
strony do powstrzymania się od spełnienia świadczenia 
(wstrzymanie się może mieć charakter jedynie w absolutnie 
wyjątkowych okolicznościach). Dopiero jeżeli stronom nie 
uda się dojść do konsensusu w rozsądnym terminie (ang. 
within a reasonable time), którakolwiek z nich może wnieść 
do sądu o rozstrzygnięcie sprawy. Jeżeli sąd uzna spełnie-
nie warunków uzasadniających zaistnienie hardship, może 
on, jeżeli uzna to za rozsądne, orzec wygaśnięcie umowy 
na określonych warunkach albo dostosować ją do nowych 
okoliczności celem przywrócenia równowagi kontraktowej. 
Komentarz do artykułu 6.2.3 zawiera szereg wyjaśnień dla 
pełniejszego zrozumienia skutków prawnych hardship. Pod-
kreśla on, że sąd może również skierować strony do dal-
szych negocjacji, lub utrzymać kontrakt w mocy, jeżeli uzna 
to za stosowne. W komentarzu podkreśla się rolę zasady 
dobrej wiary (artykuł 1.7) oraz obowiązku współpracy stron 
(artykuł 5.3), które to zasady wiążą strony zarówno w kwe-
stii żądania renegocjacji, jak i ich rzetelnego prowadzenia. 
Zwracając uwagę na ogólny charakter hardship w Zasadach 
UNIDROIT zaleca się przy tym przystosowanie przez strony 
własnej klauzuli hardship, by jak najlepiej oddawały one 
charakter potrzeb umów danej kategorii.

Kolejnym niezwykle istotnym przykładem zaczepienia 
klauzuli hardship w normach tzw. lex mercatoria jest ujęcie 
tej instytucji w formie modelowej klauzuli w Regułach ICC. 
Wprowadzone po raz pierwszy w 1985 roku, zawierały one 
w pierwotnym brzmieniu modelową klauzulę, z której ko-

rzystać mogły strony umowy, swobodnie włączając do swo-
jego kontraktu jedno z czterech proponowanych rozwiązań. 
Pierwsze z nich zakładało pozostawienie umowy w pier-
wotnym brzmieniu po upływie 90 dni od rozpoczęcia bez-
owocnych negocjacji. Zgodnie z drugim z nich, w przypadku 
nieosiągnięcia porozumienia, Stały Komitet ICC przedstawić 
miał swoją niewiążącą opinię, jak również ewentualne zale-
cenia odnośnie modyfikacji, które strony obowiązane były 
rozważyć w dobrej wierze. Trzecie z rozwiązań przewidywa-
ło udział osoby trzeciej (np. niezależnego arbitra), którego 
rozstrzygnięcie było dla stron wiążące. Stosownie zaś do 
ostatniego z rozwiązań, Stały Komitet ICC wyznaczał granice 
i brzmienie nowych, zmienionych warunków umowy (Rajski 
1999a: 4). Najnowsza klauzula modelowa hardship (wpro-
wadzona w 2003 roku) zawarta w Regułach ICC zrezygno-
wała z czterech alternatywnych możliwości, pozostawiając 
zasadniczo tylko dwie możliwości: renegocjację, a w przy-
padku jej niepowodzenia, wygaśnięcie umowy (ang. ter-
mination of contract), do którego uprawniona jest strona 
powołująca się na klauzulę hardship. Brak uwzględnienia 
wcześniej funkcjonujących, zrównoważonych „konsekwen-
cji” nieosiągnięcia przez strony kompromisu w toku rene-
gocjacji, podyktowane jest przekonaniem, że reperkusje tej 
rangi (wygaśnięcie umowy) lepiej wpływają (ang. provide 
an incentive) na skuteczność renegocjacji. Co ciekawe, 
klauzula hardship zawarta w Regułach ICC łączy w sobie 
elementy artykułu 1467 Włoskiego Kodeksu Cywilnego oraz 
artykułu 6.2.2 Zasad UNIDROIT. Co istotne, w komentarzu 
do postanowień Zasad UNIDROIT podkreśla się, że możli-
we są również stany faktyczne, podpadające zarówno pod 
hardship (artykuły 6.2.1-6.2.3), jak i force majeure (artykuł 
7.1.7.) W takim przypadku to od strony wnioskującej zależy 
wybór, na którą instytucję się powoła w zależności od tego, 
czy ma zamiar uwolnić się od obowiązku spełnienia świad-
czenia, czy jego warunków.

Podsumowanie

Rozważania o wpływie zmiany okoliczności na zobo-
wiązania umowne w międzynarodowym obrocie gospo-
darczym kierują szczególną uwagę w stronę dynamicznie 
rozwijających się klauzul adaptacyjnych typu force majeure 
oraz hardship. Na coraz większą skalę funkcjonuje bowiem 
model umów rozwijających się, zastępując tym samym 
klasyczny model umów niewzruszalnych (łac. pacta sunt 
servanda). Sytuacja ta zawiera zarówno wiele zalet, jak 
i potencjalnych zagrożeń dla pewności obrotu gospodar-
czego, stąd zalecane przez doktrynę ostrożne podchodzenie 
do rzeczonej kwestii (Brzozowski 2014: 327).
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Czasem w praktyce zaleca się, by międzynarodowy 
kontrakt zawierał zarówno klauzulę force majeure, jak 
i klauzulę hardship, co budzi jednak uzasadnione kontro-
wersje. Niektórzy autorzy wskazują na większą celowość za-
wierania tych pierwszych w przypadku krótkoterminowych 
umów sprzedaży, podczas gdy te drugie z powodzeniem 
służą podtrzymaniu kontraktowych relacji w przypadku dłu-
goterminowych umów o charakterze dystrybucyjnym czy 
agencyjnym (Gorczyński 2013: 687). Zgodnie z najnowszymi 
trendami praktyki międzynarodowej, strony mają w zwy-
czaju konstruować jedną i spójną klauzulę, która reguluje 
całościowo konsekwencje zdarzeń zarówno force majeure, 
jak i hardship clause (Gorczyński 2013: 688).

 Doświadczenie międzynarodowej praktyki kon-
traktowej pokazuje niezwykle pozytywny wpływ omawia-
nych instytucji na utrzymanie w mocy kontraktu w wyniku 
przeprowadzonych renegocjacji, szczególnie w obliczu za-
grożenia modyfikacją, czy nawet wygaśnięciem stosunku 
prawnego pomiędzy stronami (Rajski 1999a: 4). Wskazuje 
się przy tym, że klasyczna koncepcja świętości umów – pac-
ta sunt servanda, nie oddaje dostatecznie realiów dynamiki 
przemian gospodarczo-społecznych oraz rozwoju światowej 
praktyki kontraktowej – szczególnie w zakresie szczególnie 
newralgicznych i wrażliwych kontraktów o charakterze dłu-
goterminowym. Niektórzy autorzy dopatrują się w tym na-
rodzin nowej koncepcji prawnej, a mianowicie zjawiska po-
tencjalnie ewoluującego kontraktu, którego zawarcie wcale 
nie przesądza o finalnej treści stosunku prawnego łączące-
go strony (Rajski 1979: 167). Summa summarum, nowocze-
sne klauzule force majeure oraz hardship pozwalają więc 
na zmniejszenie wrażliwości zobowiązań kontraktowych 
na negatywny wpływ zewnętrznych, nieprzewidywalnych 
okoliczności, wzmacniając i chroniąc stosunek kontraktowy 
stron.
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W polskim porządku prawnym ten problem zaczyna 
nabierać znaczenia praktycznego na gruncie kodeksu spół-
ek handlowych i zawartych w nim uchwał walnych zgro-
madzeń spółek kapitałowych. Gdyby zastosować koncepcję 
czynności prawnych nieistniejących do wyżej wskazanych 
uchwał to skutki prawne byłyby zupełnie inne niż wynika to 
wprost z przepisów. Miałby wtedy zastosowanie przepis ar-
tykułu 189 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.), 
który służy do ustalenia stosunku prawnego i nie jest ob-
warowany żadnym terminem. Natomiast z przepisów wy-
nika jedynie, że można wnieść powództwo o unieważnienie 
uchwały, bądź stwierdzenie jej nieważności i oba powyższe 
terminy są obwarowane terminami zawitymi. Stąd dla bez-
pieczeństwa obrotu prawnego kwestią niezwykle istotną 

Wstęp 

Na gruncie polskiego porządku prawnego istnieje spór 
czy należy wyróżniać kategorię czynności prawnych nieist-
niejących. Niektórzy autorzy podnoszą, że wyodrębnienie 
takiej kategorii wydaje się zbędne w prawie cywilnym, po-
nieważ w praktyce taka czynność prawie niczym się nie różni 
od nieważnej czynności prawnej. Poza sporem dotyczącym 
samej racji istnienia tej instytucji prawnej istnieje również 
spór co do tego, czym tak naprawdę jest czynność prawna 
nieistniejąca. Część doktryny uważa, że jest to po prostu 
czynność, której nie ma, ale z różnych powodów powinna 
być wyróżniona normatywnie, natomiast inni autorzy uwa-
żają, że jest to kolejna sankcja wadliwości czynności prawnej.

Paweł Karkowski, Weronika Stefaniuk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Czym są czynności prawne nieistniejące?
– szczególny przypadek uchwał zgromadzeń
spółek kapitałowych

What are the legal non-existent actions?
– resolutions of the meetings of capital companies special case

The aim of this article is to analyze the problem of legal 
non-existent action from the point of view of the conventional ac-
tions concept. The Polish legal doctrine disagree whether it is nec-
essary to distinguish these actions and whether it is at all possible. 
In civil law, the dispute takes place mainly in the field of doctrine, 
because these actions do not play a significant role in practice. 
However, it has enormous practical importance on the basis of 
company law because it involves the issue of appeal against de-
cisions of the companies’ ownership organs and the deadline for 
their appeal.In this article, we will explain what is the legal action, 
what are the defective legal action sanctions and whether these 
sanctions are within the scope of the concept of legal action on 
the basis of the concept of conventional actions. On this basis, we 
analyze what is the non-existence of any legal action and whether 
it occurs in the Polish legal system. Then the analysis will apply this 
concept on the basis of company law and the possibilities of its 
distinction to the resolutions of companies’ meetings. The authors 
present the advantages and disadvantages of this solution and the 
possible consequences of its use.

Keywords: legal action, the conventional action, non-existence,
the resolution, the general meeting of the company, the non-ex-
istent resolution.

Celem niniejszego artykułu jest analiza problemu czynności 
prawnych nieistniejących z punktu widzenia koncepcji czynności 
konwencjonalnych. W polskiej doktrynie prawnej istnieje spór co 
do tego czy istnieje potrzeba wyodrębnienia tych czynności i czy 
jest to w ogóle możliwe. W prawie cywilnym ten spór rozgrywa się 
głównie na polu doktrynalnym, gdyż w praktyce nie odgrywa on 
istotnej roli. Natomiast na gruncie prawa spółek ma on olbrzymie 
znaczenie praktyczne, ponieważ wiąże się z kwestią zaskarżania 
uchwał organów właścicielskich spółek kapitałowych i terminem 
do ich zaskarżania. W tym artykule Autorzy wyjaśnią czym jest czyn-
ność prawna, jakie są sankcje wadliwości czynności prawnej oraz 
czy na gruncie koncepcji czynności konwencjonalnych owe sankcje 
mieszczą się w zakresie pojęcia czynności prawnej. Na tej podstawie 
przeanalizują czym jest ewentualne nieistnienie czynności praw-
nej i czy występuje ono na gruncie polskiego systemu prawnego. 
Następnie analiza będzie dotyczyć tego pojęcia na gruncie prawa 
spółek i możliwości jego wyodrębnienia w uchwałach zgromadzeń 
spółek kapitałowych. Autorzy przedstawią zalety i wady tego roz-
wiązania oraz ewentualne konsekwencje jego stosowania.

Słowa kluczowe: czynność prawna, czynność konwencjonalna,
nieistnienie, uchwała, walne zgromadzenie spółki kapitałowej,
uchwała nieistniejąca.
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jest czy możemy w ogóle mówić o czynnościach prawnych 
nieistniejących, jeśli tak to czym one dokładnie są oraz czy 
mają zastosowanie do uchwał organów właścicielskich 
spółek kapitałowych. 

Czynność prawna

Aby można było rozważać ewentualne sankcje wadli-
wości czynności prawnych należy zacząć od zdefiniowa-
nia tego pojęcia języka prawnego, co wbrew pozorom nie 
należy do najprostszych rzeczy. A. Wolter wyjaśnia je jako 
„stan faktyczny, w którego skład wchodzi co najmniej jedno 
oświadczenie woli, zmierzające do ustanowienia, zmiany 
lub zniesienia stosunku cywilno-prawnego, z którym to sta-
nem faktycznym ustawa wiąże skutki prawne nie tylko wy-
rażone w oświadczeniu woli, ale także oświadczeniem tym 
nie objęte, a wynikające z ustawy, zasady współżycia spo-
łecznego lub ustalonych zwyczajów” (Wolter 1970: 220). 
Autor w swojej definicji wiąże czynność prawną z artykułem 
56 Kodeksu cywilnego (dalej k.c.), który określa jej skutki 
prawne i ma fundamentalne znaczenie dla zdefiniowania 
tego pojęcia. 

Natomiast J. Gwiazdomorski w swojej definicji czynno-
ści prawnej stwierdza, że jest to „stan faktyczny, zawierają-
cy co najmniej jedno oświadczenie woli, który przez prawo 
przedmiotowe uznany jest za przyczynę powstania i środek 
prowadzący do takich skutków prawnych, jakich przez pra-
wo przedmiotowe uznane są za zamierzone przez osobę 
podejmującą czynność prawną” (Gwiazdomorski 1973: 66). 
Autor przywiązuje wagę zarówno do skutków prawnych, 
mimo że nie definiuje ich tak szczegółowo, jak i do pojęcia 
oświadczenia woli, z którym to wiele osób utożsamia czyn-
ność prawną. Obecnie dominujący pogląd w doktrynie nie 
utożsamia tych dwóch pojęć, ale stanowi, że oświadczenie 
woli jest istotną częścią składową czynności prawnej. 

Z kolei M. Gutowski stwierdza, że „czynność prawna 
to oparta na oświadczeniu woli czynność konwencjonal-
na, za pomocą której podmioty cywilnoprawne, w sposób 
i przy spełnieniu przesłanek prawem przewidzianych, wy-
wołują skutki w sferze prawa cywilnego” (Gutowski 2006: 
19). W definicji tego autora pojawia się kolejne ważne po-
jęcie, na którym w późniejszych rozważaniach będziemy 
bazować, mianowicie czynność konwencjonalna. Czynność 
konwencjonalną można określić jako „czynność, której re-
guły kulturowe nadają pewien sens kulturowy, polegający 
na łączeniu z tą czynnością skutków, nie pozostających z nią 
w zależności przyczynowej” (Gizbert-Studnicki 1975: 70). 
Bez wątpienia normy prawne należą do tej definicji ponie-
waż bez przypisania im skutków, które dana czynność wy-

wołuje nie miałyby żadnego znaczenia dla społeczeństwa 
np. napisanie na kartce papieru testamentu nie powodo-
wałoby nabycia przez spadkobiercę przedmiotów należą-
cych do masy majątkowej. Koncepcja czynności konwencjo-
nalnych spotkała się początkowo z krytyką części doktryny, 
natomiast obecnie przyjmuje się ją coraz powszechniej.

Biorąc pod uwagę powyższe definicje, na potrzeby dal-
szych rozważań, musimy zdefiniować czynność prawną jako 
czynność konwencjonalną, czyli taką, z którą normy prawne 
łączą określone skutki prawne. Skutki te polegać mogą na 
powstaniu, zmianie lub ustaniu stosunku cywilno-prawne-
go i wynikać mogą nie tylko z jej treści, ale także z ustawy, 
zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów. 

Sankcje wadliwości

W polskim prawie wyróżnia się cztery podstawowe 
sankcje wadliwości czynności prawnej: bezwzględna nie-
ważność, wzruszalność inaczej nazywaną względną nie-
ważnością, bezskuteczność zawieszoną oraz bezskutecz-
ność względną (Wolter, Ignatowicz, Stefaniuk 2001: 328). 
Są to określenia przede wszystkim języka prawniczego, ale 
bezpośrednio wynikają z przepisów Kodeksu cywilnego, 
dlatego właśnie na podstawie tych przepisów najlepiej je 
tłumaczyć. Ponadto bardzo często używa się określenia 
„ważna” czynność prawna. Słowo „ważna” w tym wypadku 
jest niczym innym jak przydawką konfirmującą i określenie 
czynność prawna jest równoznaczne z określeniem ważna 
czynność prawna (Gizbert-Studnicki 1975:74-75 – wywód 
na temat rodzajów przydawek w języku polskim i argumen-
tacja, że jest to przydawka konfirmująca).

Wzruszalność polega na tym, że czynność prawna wy-
wołuje skutki określone w niej lub wynikające z artykułu 56 
k.c., jednakże jednej ze stron stosunku cywilnoprawnego 
przysługuje uprawnienie kształtujące, za pomocą którego 
ta osoba może doprowadzić do całkowitej bezskutecz-
ności danej czynności prawnej. Przykładem takiej sankcji 
jest artykuł 88 k.c., który mówi o uchyleniu się od skut-
ków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu lub 
groźby. Sankcja ta, mimo że prowadzi w konsekwencji do 
bezskuteczności danej czynności prawnej to wywiera po-
czątkowo skutki prawne czyli jest czynnością prawną na 
gruncie naszej definicji czynności prawnej.

Bezskuteczność zawieszoną najlepiej zdefiniować na 
gruncie artykułu 18 k.c. Stanowi on, że „ważność umowy, 
która została zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności 
do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawi-
ciela ustawowego, zależy od potwierdzenia umowy przez 
tego przedstawiciela” (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku 



Paweł Karkowski, Weronika Stefaniuk – Czym są czynności...

15

Toteż na gruncie koncepcji czynności konwencjonalnych 
wszystkie cztery podstawowe sankcje wadliwości czynności 
prawnych mieszczą się w pojęciu czynności prawnej.

Czy istnieją czynności prawne nieistniejące?

Co do tego czy istnieją czynności prawne nieistniejące 
zdania są podzielone, a jeszcze większe różnice poglądów 
istnieją co do tego, jak można odróżnić czynność prawną 
nieistniejącą od nieważnej. Jednakże na gruncie prawa cy-
wilnego ten problem doktrynalny nie ma dużego znaczenia 
praktycznego. Bowiem jedyna praktyczna różnica polega na 
tym, że czynność prawna nieważna może być konwalido-
wana, a nieistniejąca nie. Zdaniem B. Lewaszkiewicz-Petry-
kowskiej „wyodrębnienie kategorii czynności prawnych nie 
istniejących wydaje się zbędne” (Lewaszkiewicz-Petrykow-
ska 1983: 705-706).

Przede wszystkim należy stwierdzić czym miałoby być 
nieistnienie czynności prawnej. Owo wspomniane nieistnie-
nie mogłoby stanowić kolejną sankcję wadliwości czynności 
prawnej. Nie możemy bowiem mówić o nieistnieniu w sensie 
ontologicznego słowa „istnieć” ponieważ prowadziłoby to do 
sprzeczności (Gizbert-Studnicki 1975: 80). „W szczególności 
na gruncie russellowskiej teorii deskrypcji wyrażenie „czyn-
ność prawna nieistniejąca” byłoby równoważne wyrażeniu 
„istnieje takie x, że x jest czynnością prawną i x nie istnie-
je” (Gizbert-Studnicki 1975: 80). Jak coś nie jest czynnością 
prawną tzn. nie mieści się w zakresie pojęcia czynności 
prawnej to nie możemy opisywać tego pojęcia kategoriami 
czynności prawnej. Prowadziłoby to do absurdu np. można 
by było stwierdzić, że czynność faktyczna jest nieistniejącą 
czynnością prawną. Wynika to z samej definicji czynności 
konwencjonalnej, ponieważ w takim przypadku reguły kultu-
rowe nie nadają im sensu kulturowego w postaci powstania 
jakichkolwiek skutków prawnych. 

W naszym przekonaniu sankcja wadliwości czynności 
prawnej w postaci jej nieistnienia występuje w polskim po-
rządku prawnym, ponieważ ma swoją wyraźną podstawę 
normatywną. W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym artykuł 
2 stanowi, że „jeżeli mimo niezachowania przepisów artykułu 
poprzedzającego został sporządzony akt małżeństwa, każdy, 
kto ma w tym interes prawny, może wystąpić z powództwem 
o ustalenie nieistnienia małżeństwa” (Ustawa z dnia 25 lu-
tego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. z 1964 
roku nr 9, poz. 59 ze zm.). W tym wypadku, w naszym prze-
konaniu, ustawodawca ustanawia właśnie sankcję nieistnie-
nia jako szczególną sankcję wadliwości czynności prawnej. 
Również taka podstawa normatywna istnieje w artykule 42 
§ 9 Ustawy Prawo spółdzielcze, który stanowi, że „orzeczenie 

Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964 roku nr 16, poz. 93 ze zm.). 
Mimo że jest to przepis szczególny do artykułu 63 k.c. to 
naszym zdaniem bardzo dobrze obrazuje tą sankcję, któ-
ra polega na powstaniu stanu związania tą umową przez 
drugą stronę, mimo że nie wywołuje skutków prawnych 
określonych w tej czynności np. przeniesienia własności 
rzeczy. Skutkiem dokonania tej czynności jest ten właśnie 
stan związania, czyli na podstawie artykułu 56 k.c. jest to 
skutek wynikający z ustawy.

Bezskuteczność względna jest to sankcja polegająca 
na tym, że dana czynność prawna „jest ważna i oczywiście 
dokonana, jednakże wywołuje ograniczone podmiotowo 
skutki prawne” (Radwański 2008: 454), czyli nie wywołuje 
skutków prawnych do określonej osoby np. artykuł 59 k.c. 
Stanowi on, że czynność prawna (po spełnieniu przesłanek 
określonych w tym artykule) nie wywołuje skutków praw-
nych względem osoby, której umowa czyni całkowicie lub 
częściowo niemożliwym zadośćuczynieniu jej. Tej osobie 
„przysługuje uprawnienie kształtujące, które może zreali-
zować wyłącznie przez wytoczenie powództwa” (Radwański 
2008: 460). Wówczas po wydaniu wyroku konstytutywnego 
ta osoba może prowadzić egzekucję z majątku strony umo-
wy, która czyni całkowicie lub częściowo niemożliwym za-
dośćuczynieniu jej roszczeniu albo żądać wydania orzecze-
nia zastępującego oświadczenie woli w trybie artykułu 64 
k.c. Sankcja ta powoduje po prostu ograniczenie skutków 
prawnych co do pewnych podmiotów, ale bezsprzecznie je 
wywołuje.

Nieważność czynności prawnej jest niewątpliwie bar-
dziej skomplikowana do omówienia na gruncie koncepcji 
czynności konwencjonalnych, ponieważ „według koncep-
cji czynności konwencjonalnych każde działanie jest albo 
czynnością konwencjonalną, albo nią nie jest, nie można 
zaś wyróżnić klasy nieważnych czynności konwencjonal-
nych” (Gizbert-Studnicki 1975: 71). Z drugiej jednak stro-
ny nieważna czynność prawna jest wielokrotnie wyszcze-
gólniona w kodeksie oraz jest prawnie doniosła, ponieważ 
wywołuje skutki prawne np. określa je artykuł 410 k.c. 
oraz może podlegać konwersji (Gandor 1963: 47) – cho-
ciaż to nie jest bezsporne w doktrynie. Należy jednakże 
stwierdzić, że bezwzględnie nieważne czynności prawne 
są „faktami prawnymi i należą do grupy przejawów woli 
podobnych do oświadczeń woli” (Gizbert-Studnicki 1975: 
82) oraz na gruncie koncepcji czynności konwencjonal-
nych „określić można jako czynności nastawione na ro-
zumienie na gruncie systemu prawnego, lecz niebędące 
czynnościami kulturowymi” (Gizbert-Studnicki 1975: 82). 
Wynika to z wnikliwej analizy tego zagadnienia, którą 
przeprowadził Tomasz Gizbert-Studnicki (Gizbert-Stud-
nicki 1975). 
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sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały walne-
go zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną 
względem wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkich 
jej organów” (Ustawa z dnia 16 września 1982 roku Prawo 
spółdzielcze, Dz.U. z 1982 roku nr 30, poz. 210 ze zm.). A za-
tem, nie możemy mówić, że pojęcie nieistnienia czynności 
prawnej w polskim systemie prawnym w ogóle nie wystę-
puje, ale stwierdzenie, że czynność prawna nieistniejąca 
powinna być rozumiana w sensie ontologicznego znaczenia 
słowa „istnieć” jest niewłaściwe. A czynność prawna objęta 
sankcją wadliwości czynności prawnej w postaci nieistnienia 
jako bardzo zbliżona do sankcji bezwzględnej nieważności, 
mieściłaby się w zakresie pojęcia czynności prawnej na grun-
cie koncepcji czynności konwencjonalnych.

Uchwały

Mimo braku ogólnej definicji tego pojęcia tłumaczy się 
je poprzez wskazanie celu ich zastosowania. Stosuje się je 
bowiem do wyrażania woli przez zrzeszenia ludzi w jakiejś 
określonej formie np. w zarządzie spółki akcyjnej. Mimo 
pewnych różnic zdań co do ich charakteru, w polskiej dok-
trynie cywilistycznej jest generalnie aprobowany pogląd, 
że uchwała, która wywołuje skutki prawne jest rodzajem 
czynności prawnej (Marszałkowska-Krześ 1998). Poglądy 
odmawiające tego charakteru uchwałom wywołującym skut-
ki prawne są raczej odosobnione. Z tego też wynika, że są 
uchwały, które nie są czynnościami prawnymi jak np. uchwa-
ła zarządu zawierająca życzenia świąteczne dla pracowników 
spółki. Elementem konstytuującym czy uchwała jest czynno-
ścią prawną jest wywołanie skutków prawnych. Na tej pod-
stawie należy stwierdzić, że do takich uchwał mają zastoso-
wanie ogólne przepisy dotyczące czynności prawnych, w tym 
przepisy dotyczące wadliwości czynności prawnych, a co za 
tym idzie także problem ich nieistnienia.

Szczególny problem dotyczący nieistnienia 
uchwał organów właścicielskich 

spółek kapitałowych

W Polsce występują dwa typy spółek kapitałowych: spół-
ka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. 
Wadliwość uchwał organów właścicielskich tych spółek jest 
uregulowana analogicznie, dlatego w naszych rozważaniach 
będziemy bazować głównie na spółce akcyjnej, gdyż problem 
nieistnienia uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy ma 
większą wagę ze względu na ekonomiczne i praktyczne za-
stosowanie tej spółki.

W Kodeksie spółek handlowych zostały uregulowane 
dwie sankcje wadliwości uchwał walnego zgromadzenia 
akcjonariuszy. Artykuł 422 § 1 Kodeksu spółek handlowych 
(dalej k.s.h.) stanowi, że „uchwała walnego zgromadzenia 
sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca 
w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjo-
nariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego prze-
ciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały” (Ustawa 
z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, 
Dz.U. z 2000 roku nr 94, poz. 1037 ze zm.). Jest to upraw-
nienie przysługujące określonym podmiotom (wymienio-
nym w następnym paragrafie tego artykułu) w przypadku 
spełnienia określonych przesłanek. Kompetencja do wzru-
szenia uchwały przysługuje ze względu m.in. na pewność 
obrotu sądowi, a nie osobom, które ją podjęły. Rola sądu 
„polega wówczas na kontrolowaniu, czy spełniły się prze-
słanki uzasadniające wzruszenie czynności prawnej oraz 
na publicznym stwierdzeniu tego faktu” (Radwański 2008: 
450). Analogiczne uregulowanie ma miejsce w artykule 249 
k.s.h. dotyczącym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Natomiast druga sankcja wadliwości uchwał walnego 
zgromadzenia akcjonariuszy – bezwzględna nieważność, 
została uregulowana w artykule 425 § 1 k.s.h., który brzmi 
następująco „osobom lub organom spółki wymienio-
nym w artykule 422 § 2 przysługuje prawo do wytoczenia 
przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności 
uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Prze-
pisu artykułu 189 Kodeksu postępowania cywilnego nie 
stosuje się” (Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks 
spółek handlowych, Dz.U. z 2000 roku nr 94, poz. 1037 ze 
zm.). Interpretacja tego przepisu w doktrynie budzi wie-
le kontrowersji. A. Kidyba stanowi, że mimo wymaganego 
potwierdzenia sądu w tej materii, to „nawet bez tego po-
twierdzenia uchwała sprzeczna z prawem jest nieważna 
bezwzględnie, a podstawą jej nieważności jest artykuł 58 
k.c. stosowany w związku z treścią artykułu 2 k.s.h.” (Kidy-
ba 2016). Natomiast na odmiennym stanowisku stoi Sąd 
Najwyższy stwierdzając, że „artykuł 425 (252) k.s.h. sta-
nowi regulację szczególną i wprowadził szczególną postać 
sankcji nieważności, różniącą się od tradycyjnie rozumianej 
nieważności bezwzględnej w rozumieniu artykułu 58 k.c., 
bliższą konstrukcji nieważności względnej, określanej rów-
nież jako „unieważnialność”, „wzruszalność” lub „zaczepial-
ność” (Wyrok SN z dnia 18.02.2016 roku sygnatura II CSK 
156/15). Pomimo pewnych różnic interpretacyjnych, nie 
mamy wątpliwości, że sankcja wadliwości uchwały walnego 
zgromadzenia akcjonariuszy określona jest jako bezwzględ-
na nieważność (bądź w klasycznej formie, bądź zmodyfi-
kowanej). Znowu analogiczne uregulowanie dotyczy spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością w artykule 252 k.s.h.



Paweł Karkowski, Weronika Stefaniuk – Czym są czynności...

17

wadliwości uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. W ar-
tykule 240 § 1 k.h. oraz 413 § 1 k.h. zostało ustanowione, 
że uchwała wspólników/walnego zgromadzenia, która zo-
stała powzięta wbrew przepisom prawa lub postanowie-
niom umowy spółki/statutu może być zaskarżona w drodze 
wytoczonego przeciwko spółce powództwa o unieważnie-
nia uchwały (Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospoli-
tej z dnia 27 czerwca 1934 roku Kodeks handlowy, Dz.U. 
z 1934 roku nr 57, poz. 502). Te przepisy były zbliżone do 
artykułów 249 k.s.h. oraz 422 k.s.h. ponieważ wprowadzały 
sankcję unieważnialności. Natomiast kodeks ten nie wpro-
wadzał sankcji bezwzględnej nieważności i przez to m.in. 
nie można było podnosić zarzutu nieważności, mimo upły-
wu terminu do wniesienia powództwa, jak to jest dzisiaj 
ustanowione w artykułach 252 § 4 k.s.h. oraz 425 k.s.h. § 4. 
Z tego też powodu przepisy Kodeksu handlowego były po-
wszechnie uważane za niewystarczające i niezapewniające 
należytej ochrony podmiotom poszkodowanym (Kruszyński 
2008: 44; Dziurżynski [w:] Dziurzyński, Fenichel, Honzatko 
1935: 395). W odpowiedzi na te problemy „znaczna część 
doktryny i judykatura dopuszczały w drodze dynamicznej 
wykładni sankcję bezwzględnej nieważności, a także w sze-
rokim zakresie uznawały wadliwe uchwały za nieistniejące 
w razie naruszenia norm kompetencyjnych, a nawet po-
rządkowych” (Sołtysiński 2006: 4; Dziurżynski [w:] Dziu-
rzyński, Fenichel, Honzatko 1935: 395). Jednakże zarówno 
wtedy, jak i teraz nie było określone dokładnie czym są 
właściwie uchwały nieistniejące. Brak definicji tego pojęcia, 
jak i brak jasno określonych ram kiedy mamy do czynienia 
z uchwałą nieistniejącą, kiedy z bezwzględnie nieważną, 
a kiedy z unieważnialną stanowił poważny problem.

Na gruncie poprzedniego kodeksu doktryna i judykatu-
ra starały się wypracować pewne ramy dotyczące określe-
nia tego czym jest uchwała nieistniejąca i kiedy mamy z nią 
do czynienia. Zaczęto definiować uchwałę nieistniejącą 
jako taką uchwałę, „której tryb podejmowania został tak 
rażąco naruszony, że jej po prostu nie ma. Mimo pewnych 
pozorów jej istnienia brakuje w niej tak elementarnych 
składników, że nie można już mówić o uchwale” (Kruszyń-
ski 2008: 44). Sąd Najwyższy wielokrotnie wypowiadał się 
w tej dziedzinie stanowiąc, że powodem uznania uchwały 
za nieistniejącą jest m.in. „gdy uchwała walnego zgroma-
dzenia spółdzielni zapadła wskutek sfałszowania wyniku 
głosowania” (Wyrok SN z dnia 9.10.1972 roku sygnatura 
II CR 171/72), podjęcie uchwały przez zebranie osób nie-
uprawnionych jako walnego zgromadzenia akcjonariuszy, 
brak wymaganego kworum przy podjęciu uchwały (Wyrok 
SN z dnia 13.03.1998 roku sygnatura I CKN 563/97), czy 
„zwołanie zgromadzenia przez zarząd nie mający składu 
odpowiadającego statutowi albo z pominięciem jednego 

Ustawodawca wprowadzając powyższe uregulowania 
określił terminy wnoszenia tych powództw. Na polu tych 
rozważań ukazuje nam się ta wspomniana szczególność 
problemu uchwał nieistniejących organów właścicielskich 
spółek kapitałowych. Mianowicie zakładając, że do uchwał 
walnego zgromadzenia akcjonariuszy możemy stosować 
sankcję nieistnienia czynności prawnych, to możemy wno-
sić z artykułu 189 k.p.c. powództwo o ustalenie istnienia 
stosunku prawnego, choć nie jest ono ograniczone żadnym 
terminem. Natomiast w przypadku sankcji nieważności to 
powództwo zostało wyraźnie wyłączone przez treść artyku-
łu 425 § 1 in fine k.s.h. W literaturze przytaczany jest przy-
kład uchwały dotyczącej łączenia się banków, który obrazu-
je jak w praktyce ten owo wspomniany problem może być 
istotny. Dwa walne zgromadzania akcjonariuszy banków 
podjęły uchwały o połączeniu. Jedna z tych uchwał została 
powzięta przy braku kworum np. brakowało 3%. Mimo to 
uchwała została ogłoszona przez przewodniczącego i zapro-
tokołowana jako zgodna z ustawą i statutem. Jeśli by przy-
jąć, że uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy banku 
z powodu braku kworum jest objęta sankcją nieistnienia, 
to każda osoba, która wykaże swój interes prawny może 
w każdym momencie wytoczyć powództwo o ustalenie ist-
nienia stosunku prawnego z artykułu 189 k.p.c. Taka osoba 
może wnieść owo powództwo nawet po upływie np. 10 lat, 
kiedy ten połączony bank udzielił setek kredytów czy zawarł 
ogromną ilość umów rachunku bankowego. Jeśli sąd w tym 
momencie stwierdzi, że uchwała walnego zgromadzenia ak-
cjonariuszy banku jest nieistniejąca i nigdy nie doszło do 
połączenia, to kto jest stroną tych wszystkich umów? Od 
kogo można się domagać zwrotu swoich pieniędzy? Komu 
należy zwrócić pieniądze z tytułu udzielonego kredytu? Ro-
dzi to olbrzymią ilość problemów, które praktycznie są nie 
do rozwiązania. Natomiast jeśli by przyjąć, że nie ma czegoś 
takiego jak uchwała nieistniejąca zgromadzenia spółki ka-
pitałowej, to można by było wnieść tylko powództwo do-
tyczące zaskarżenia uchwały nieważnej bądź wzruszalnej 
i sąd oddaliłby odpowiednio te powództwa na podstawie 
artykułu 509 § 2 k.s.h. z powodu upływu miesięcznego ter-
minu zawitego (Sołtysiński 2006: 13).

Pojęcie uchwał nieistniejących w polskim 
porządku prawnym

Koncepcja uchwał nieistniejących zgromadzeń spółek 
kapitałowych nie jest czymś nowym w polskiej doktrynie 
prawniczej. Została ona wypracowana na gruncie poprzed-
nio obowiązującego Kodeksu handlowego z 1934 roku (da-
lej k.h.). Kodeks ten ustanawiał bowiem tylko jedną sankcję 
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z członków” (Wyrok SN z dnia 28.05.1991 roku sygnatura 
I CR 410/90). Jednak z powodu braku legalnej definicji, jak 
i ustawowego ustalenia ram nieistnienia uchwały, było to 
pojęcie rozumiane niejednoznacznie i każdy przypadek mu-
siał być rozważany oddzielnie, co nie wpływało pozytywnie 
na pewność obrotu.

W obecnym stanie prawnym ustawodawca chciał 
uregulować zaskarżanie uchwał organów właścicielskich 
spółek kapitałowych w sposób kompleksowy. Dlatego 
w porównaniu do Kodeksu handlowego z 1934 roku dodał 
drugą, obok wzruszalności, sankcję wadliwości uchwał, 
jaką jest sankcja bezwzględnej nieważności. Dodatkowo 
w Kodeksie spółek handlowych w artykule 252 § 1 in fine 
oraz artykule 425 § 1 in fine został dodany zwrot „prze-
pisu artykułu 189 Kodeksu postępowania cywilnego nie 
stosuje się” (Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks 
spółek handlowych, Dz.U. z 2000 roku nr 94, poz. 1037 
ze zm.). Miało to na celu zapewnienie pewności obrotu 
i zmniejszenie ryzyka gospodarczego poprzez sztywne 
określenie terminu i niedopuszczenie każdego kto ma in-
teres prawny do zaskarżania powyższych uchwał, a więc 
rozwianie wątpliwości panujących na gruncie Kodeksu 
handlowego z 1934 roku (Sołtysiński 2006: 4 i wskazane 
tam urzędowe uzasadnienie Projektu kodeksu spółek han-
dlowych). Mimo to, niektórzy przedstawiciele doktryny, 
jak i Sąd Najwyższy nadal uważają, że w przypadku uchwał 
organów właścicielskich spółek kapitałowych aktualność 
zachowuje wyodrębnienie pojęcia uchwał nieistniejących 
i tak np. Sąd Najwyższy orzekł w wyroku z dnia 2 paździer-
nika 2014 roku, że „powództwo o uznanie uchwały walne-
go zgromadzenia wspólników spółki za nieistniejącą może 
być wytoczone tylko w wyjątkowych wypadkach. W razie 
podjęcia wadliwej uchwały można jedynie żądać jej unie-
ważnienia” (Wyrok SN z dnia 2.10.2014 roku sygnatura IV 
CSK 7/14), czy w postanowieniu z dnia 25 sierpnia 2016 
roku stwierdził, że „istota uchwały nieistniejącej pole-
ga na tym, że nie wywiera ona żadnych skutków praw-
nych, a więc w rozumieniu prawnym uznaje się, że ona 
nie istnieje i nie istniała nigdy” (Postanowienie SN z dnia 
25.07.2016 roku sygnatura V CSK 694/15). 

W ten sposób na gruncie obecnego stanu prawnego 
powstały dwa zupełnie odmienne poglądy. Pierwszy z nich 
zakłada całkowite odrzucenie koncepcji uchwał nieistnie-
jących, ze względu na brak podstawy normatywnej oraz 
kompleksowe uregulowanie kwestii wadliwych uchwał 
w Kodeksie spółek handlowych (m.in. Sołtysiński 2006: 
4). Natomiast drugi pogląd pozwala na stwierdzenie, że 
na gruncie Kodeksu spółek handlowych można mówić 
o uchwałach nieistniejących organów właścicielskich spół-
ek kapitałowych (m.in. Wyrok SN z dnia 2.10.2014 roku sy-

gnatura IV CSK 7/14; Postanowienie SN z dnia 25.07.2016 
roku sygnatura V CSK 694/15; Kruszyński 2008).

Argumenty podnoszone za wyodrębnieniem 
uchwał nieistniejących

Przede wszystkim należy rozpocząć rozważania od 
tego czym jest wspomniane nieistnienie uchwały. Tak jak 
pisaliśmy wyżej, naszym zdaniem wspomniane nieistnie-
nie jest jedną z sankcji wadliwości czynności prawnych, to-
też należy również je tak rozumieć w stosunku do uchwał 
jako czynności prawnych. Natomiast duże znaczenie mają 
też głosy odmienne. Mianowicie M. Kruszyński uważa, że 
„nieistnienie czynności prawnej (...) nie jest jedną z sank-
cji wadliwych czynności prawnych. O wadliwej czynności 
prawnej można bowiem mówić dopiero wtedy, gdy taka 
czynność miała w ogóle miejsce, a więc gdy jest istnieją-
ca. Czynność nieistniejąca to po prostu taka, której nie ma. 
Dopiero gdy stwierdzi się, że czynność prawna miała miej-
sce, można stawiać pytanie czy jest ważna (skuteczna), czy 
nie” (Kruszyński 2008: 45). Biorąc powyższe twierdzenie za 
prawdziwe autor wskazuje, że istnieją przypadki w których 
pojęcie uchwał nieistniejących będzie potrzebne i tak jak 
inni zwolennicy wyodrębnienia na gruncie obecnego stanu 
prawnego uchwał nieistniejących wskazuje, że „w niektó-
rych sytuacjach reguły podejmowania uchwał zostały tak 
rażąco naruszone, że nie można mówić w ogóle o uchwale” 
(Kruszyński 2008: 47). Autor określa, że tym rażącym naru-
szeniem jest brak oświadczenia woli.

Stąd pierwszym argumentem jest fakt, że skoro nieist-
nienie uchwały, to jest po prostu taka uchwała, której nie 
ma, to nie można stwierdzić, że uchwały nieistniejące nie 
istnieją, bo zawsze może się zdarzyć, że uchwały po prostu 
nie ma, choćby z tego powodu, że najzwyczajniej w świecie 
nie została podjęta. 

Drugim argumentem przytaczanym przez zwolenników 
pojęcia uchwał nieistniejących jest występowanie podsta-
wy normatywnej w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, 
a także Ustawie Prawo spółdzielcze. Skoro bowiem nie jest 
to sankcja wadliwej czynności prawnej tylko stwierdzenie 
faktu, że uchwały nie ma, to wystarczy jakakolwiek pod-
stawa prawna, gdziekolwiek w systemie prawnym, które 
nadaje normatywnego charakteru takiemu pojęciu i przez 
co można je zastosować. 

Kolejnym argumentem jest występowanie sytuacji, 
w których „reguły podejmowania uchwał zostały tak rażą-
co naruszone, że nie można mówić o uchwale” (Kruszyński 
2008: 47). Takie sytuacje stara się wyodrębnić doktryna 
i orzecznictwo, jak np. brak kworum, sfałszowanie głoso-
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my stosować rozszerzająco zgodnie z paremią exceptiones 
non sunt extendendae. 

Drugim argumentem przeciwko wyróżnieniu uchwał 
nieistniejących jest ich niejasna konstrukcja. Nie ma defi-
nicji legalnej tego pojęcia, a także nakreślenia ram kiedy 
czynność prawna jest nieistniejąca, a kiedy nieważna. Jest 
to poważny problem wpływający na pewność obrotu. Bo-
wiem nie jest wiadome kiedy uchwała jest obwarowana 
terminem, a kiedy nie. Zarówno judykatura, jak i orzecz-
nictwo próbują nakreślić powyższe ramy, ale ani nie są do 
końca zgodne w tej kwestii, ani nie są to ramy generalne. 
Każdy przypadek musi być rozważany oddzielnie, bowiem 
stwierdzenie, że „reguły podejmowania uchwał zostały tak 
rażąco naruszone, że nie można mówić w ogóle o uchwale” 
(Kruszyński 2008: 47) jest pojęciem, które może być wielo-
rako interpretowane. Również próba wyróżnienia takiego 
kryterium poprzez M. Kruszyńskiego w postaci występo-
wania oświadczenia woli akcjonariusza nie jest do końca 
bezsporne, gdyż w wypadku artykułów 82 k.c. i 83 k.c. czyli 
czynności prawnej podjętej w stanie braku świadomości 
i swobody powzięcia decyzji oraz czynności pozornej część 
autorów uważa, że nie zawierają oświadczeń woli (Lewasz-
kiewicz-Petrykowska 1983: 705-706), mimo że z treści prze-
pisu jasno wynika, że są to czynności nieważne. Ponad to 
orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej kwestii jest bardzo 
zróżnicowane i zamiast ustanawiać jedną regułę po prostu 
wyodrębnia przypadki, w których jego zdaniem uchwała 
jest nieistniejąca.

Kolejnym argumentem przeciwko jest brak celu wpro-
wadzenia powyższego pojęcia do doktryny. Już z przykła-
du łączenia się banków wskazanego uprzednio w naszych 
rozważaniach jasno wynika, że jego zastosowanie mogło-
by mieć dramatyczne skutki w praktyce. Prawo musi być 
funkcjonalne i nie można pozwolić, aby wątpliwe pojęcia 
doktrynalne tak dalece zmieniały zastosowanie przepisów 
prawnych. W Kodeksie spółek handlowych jasno są wska-
zane możliwości zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek 
kapitałowych i kompletnie bezcelowe byłoby dopuszcze-
nie stosowania tamże artykułu 189 k.p.c., którego zastoso-
wanie w dodatku jasno wyklucza samo brzmienie tamtych 
przepisów. Doprowadziłoby to do bardzo negatywnych kon-
sekwencji gospodarczych, zwłaszcza szerokie zastosowanie 
tej koncepcji.

Podsumowanie

W polskim systemie prawnym występują cztery pod-
stawowe sankcje wadliwości czynności prawnych. Wszyst-
kie one mieszczą się w pojęciu czynności prawnej na 

wania czy zwołanie walnego zgromadzenia przez tzw. ka-
dłubowy zarząd (orzeczenia SN przytoczone wyżej). W prze-
konaniu zwolenników tego pojęcia są to sytuacje tak ważne 
z punktu widzenia prawnego, że kategoryzowanie ich jako 
nieważnych czynności prawnych byłoby wręcz szkodliwe 
dla systemu prawnego.

Argumenty podnoszone przeciwko 
wyodrębnieniu uchwał nieistniejących

Pierwszym argumentem przeciwko wyodrębnieniu 
uchwał nieistniejących na tle kodeksu spółek handlowych 
jest brak podstawy normatywnej. Jak podnosi S. Sołtysiński 
„nawet najbardziej liberalna interpretacja pojęcia wykład-
ni prawa nie usprawiedliwia wyróżniania nowych kategorii 
faktów prawotwórczych, nieprzewidzianych przez ustawo-
dawcę, które prowadzą w konsekwencji do ustanawiania 
przez doktrynę lub judykaturę generalnych norm postępo-
wania” (Sołtysiński 2006: 10). Niewątpliwie przyjęcie kon-
cepcji uchwał nieistniejących prowadzi do zupełnie innych 
skutków prawnych tj. do zastosowania artykułu 189 Kodeksu 
postępowania cywilnego, a co za tym idzie do możliwości 
podważenia uchwał w każdym momencie, gdyż to roszczenie 
nie jest ograniczone żadnym terminem (aczkolwiek istnieje 
również pogląd, który stanowi, że tryb zaskarżania uchwał 
zgromadzeń spółek kapitałowych uregulowany w Kodeksie 
spółek handlowych w artykule 425 ma zastosowanie do tzw. 
uchwał nieistniejących, (zob.: A. Lesiak [w:] Koźma, Ożóg 
2005: 476). Jak słusznie zaznaczył autor nie ma tutaj żad-
nej luki prawnej, gdyż materia zaskarżania uchwał organów 
właścicielskich spółek kapitałowych została w porównaniu 
z Kodeksem handlowym z 1934 roku unormowana kom-
pleksowo. Ponadto w odpowiedzi na argument, jakoby pod-
stawą normatywną miał być Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
oraz Ustawa Prawo spółdzielcze autor podkreśla, że skoro 
ustawodawca samoistnie uregulował czynność prawną nie-
istniejącą, to „z jakichś względów pragnie przypisać jej inne 
skutki” (Sołtysiński 2006: 10) i nie wprowadził tej instytucji 
do Kodeksu spółek handlowych celowo.

Naszym zdaniem, biorąc pod uwagę założenie, że nie-
istnienie czynności prawnej jest jej sankcją wadliwości nie 
ma możliwości wskazania podstawy normatywnej dla przy-
jęcia tej sankcji dla uchwał organów właścicielskich spół-
ek kapitałowych. W Kodeksie spółek handlowych zostały 
wskazane wyraźnie dwie sankcje wadliwości tych czynności 
prawnych i jest to katalog zamknięty. Ponadto opieranie się 
na Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym czy Ustawie Prawo 
spółdzielcze stanowiłoby wysoką nadinterpretację. Ta sank-
cja została uregulowana wyjątkowo, a wyjątków nie może-
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gruncie koncepcji czynności konwencjonalnych. Naszym 
zdaniem o ewentualnym nieistnieniu czynności prawnej 
możemy mówić jako o szczególnej sankcji wadliwości czyn-
ności prawnej, gdyż wtedy możemy mówić w ogóle o czyn-
ności prawnej. Nie można mówić o nieistnieniu czynności 
prawnej jako o czynności prawnej, której po prostu nie ma, 
gdyż nie mieści się ona w pojęciu czynności prawnej i re-
guły kulturowe nie nadają jej żadnego sensu. Na gruncie 
polskiego systemu prawnego pojęcie „nieistnienie” wystę-
puje w języku prawnym, chociażby w Kodeksie rodzinnym 
i opiekuńczym, toteż ustawodawca wprowadził taką szcze-
gólną sankcję do polskiego porządku prawnego. Do uchwał, 
które są czynnościami prawnymi powinny być stosowane 
takie same reguły, jak do innych czynności prawnych, czyli 
w takich samych kategoriach powinniśmy rozumieć pojęcie 
uchwał nieistniejących.

Na gruncie Kodeksu handlowego z 1934 roku pojęcie 
uchwał nieistniejących organów właścicielskich spółek ka-
pitałowych było szeroko stosowane ze względu na występo-
wanie tylko jednej sankcji wadliwości tych uchwał – wzru-
szalności. Natomiast na gruncie obowiązującego Kodeksu 
spółek handlowych występują już dwie sankcje wadliwości 
uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. Mimo to dalej 
istnieje spór czy na gruncie obowiązujących przepisów 
możemy jeszcze mówić o uchwałach nieistniejących tych 
organów. Większość autorów, która dalej uważa, że ten typ 
uchwał może występować nie utożsamia go jednak z jedną 
z sankcji wadliwości, lecz z uchwałami, których po prostu 
nie ma. Dopuszczenie istnienia tego pojęcia może mieć dra-
styczne konsekwencje w praktyce i wiąże się z dużym ryzy-
kiem dla uczestników obrotu gospodarczego. Toteż naszym 
zdaniem trzeba odrzucić możliwość występowania uchwał 
nieistniejących na gruncie obecnego stanu prawnego, po 
pierwsze ze względu na brak podstaw prawnych do zasto-
sowania tej sankcji wadliwości czynności prawnych do tych 
uchwał, a po drugie ze względu na to ryzyko gospodarcze 
i konsekwencje prawne zastosowania tej konstrukcji. Na-
leży stosować tylko i wyłącznie przepisy Kodeksu spółek 
handlowych w tym zakresie.
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Postępowanie przed Wojewódzkimi Komisjami
ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jako
alternatywa dla procesu cywilnego

Proceedings before the County Committee’s for Adjudication of Medical
Events as an alternative for civil procedure

This main aims of this article are to provide an introduction 
and evaluate the role of the County Committee’s for Adjudication 
of Medical Events as an alternative for civil procedure. The status 
of the Committee, the fulfillment of ratio legis set up by the legisla-
tor and the most important aspects of functioning of the Commit-
tee are under analysis. The main focus is on the characterisation 
of the Committee as a specialised quasi-judicial organ and how it 
leads the extra-judicial civil, testimonial and procedural proceed-
ings led by the Committee. It will also look at innovative usage of 
elements of mediation and arbitration in medical settings. In the 
end, the author comes to the conclusions regarding the way of 
working of the Committee and the introduced by them demand de 
lege ferenda, which has as it’s goal the improvement of the work 
of the institution. 

Keywords: medical event, County Committee’s, civil proceedings.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i ocena roli 
Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych 
jako alternatywy dla procesu cywilnego. Analizie poddane zostały: 
status prawny komisji, spełnienie zakładanego przez ustawodawcę 
ratio legis dla ustanowienia instytucji oraz najważniejsze aspekty 
jej funkcjonowania. Szczególny nacisk położono na charakterystykę 
komisji jako wyspecjalizowanego organu quasi-sądowego prowa-
dzącego pozasądowe postępowanie cywilne, dowodowe i procedu-
ralne problemy działania komisji, a także nowatorskie zastosowanie 
elementów mediacji i arbitrażu w postępowaniach o zdarzenie me-
dyczne. Rozważania zostały podsumowane wnioskami dotyczącymi 
sposobu działania komisji oraz wyprowadzonymi z nich postulatami 
de lege ferenda mającymi na celu usprawnienie pracy instytucji. 

Słowa kluczowe: zdarzenie medyczne, wojewódzkie komisje, po-
stępowanie cywilne.
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Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 roku o zmianie Usta-
wy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz 
Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpiecze-
niowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubez-
pieczycieli Komunikacyjnych wprowadziła do polskiego 
systemu prawnego nową instytucję – Wojewódzkie Komi-
sje do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Ratio 
legis dla ustanowienia nowych organów stanowiło przede 
wszystkim odciążenie sądów powszechnych w sprawach 
o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za błąd w sztuce 
medycznej oraz wprowadzenie elementów mediacyjnych 
w postępowaniach dotyczących zdarzeń medycznych. Roz-
dział 13a w artykulach 67a-67o Ustawy o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 roku nr 52, poz. 
417) tworzy warunki dla dochodzenia swoich praw przez 
pacjentów, którzy w wyniku zdarzenia medycznego doznali 
szkody majątkowej lub niemajątkowej. Celem postępowa-

nia prowadzonego przez wojewódzką komisję jest ustale-
nie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda ma-
jątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne 
w rozumieniu artykułu 67a ustęp 1 i 2 wspomnianej usta-
wy. W ustawie zdarzenie medyczne określone zostało jako 
następstwo działania niezgodnego z aktualną wiedzą me-
dyczną. Wspomnianymi działaniami mogą być:

• diagnoza, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe lecze-
nie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się 
do rozwoju choroby;

• leczenie, w tym wykonanie zabiegu operacyjnego, 
w wyniku którego powstała szkoda;

• zastosowanie produktu leczniczego lub wyrobu me-
dycznego, w wyniku których doszło do zakażenia pa-
cjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, 
uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci. 

Jak podnoszą sami członkowie wojewódzkich komisji, 
definicja legalna zdarzenia medycznego została przez usta-
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wodawcę zbyt dalece zobiektywizowana poprzez oparcie 
jej o kryterium działania w zgodzie z aktualną wiedzą me-
dyczną (Widłak 2012: 101-102). Jak słusznie zauważyła           
D. Karkowska zdarzenie medyczne jest kategorią obiektyw-
ną i zależną wyłącznie od aktualnego stanu wiedzy medycz-
nej (Karkowska 2012: 477-480). W praktyce często docho-
dzi do trudności w rozróżnieniu obiektywnego zdarzenia 
medycznego a subiektywnie pojmowanego błędu medycz-
nego. Ponadto, sami członkowie komisji wyrażają obawę, iż 
wystąpienie zdarzenia medycznego może być rozstrzygane 
w oparciu o zasady wiedzy medycznej jako kryterium stan-
dardu minimalnego, podczas gdy w rzeczywistości rzadko 
można się spotkać z jednoznacznie niezgodnym z aktualną 
wiedzą medyczną stosowaniem procedur przez szpitale 
bądź pracowników służby zdrowotnej (Widłak 2012: 101). 
Należy dodatkowo podkreślić, iż rozpatrywane są tylko te 
zdarzenia, które nastąpiły po pierwszym stycznia 2012 roku 
w szpitalu na terenie właściwego dla komisji województwa. 
Powstanie jednego z wymienionych powyżej działań umoż-
liwia pacjentowi skierowanie roszczenia o świadczenie 
z tytułu zdarzenia medycznego, które obejmują zarówno 
odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie, co stanowi bezpo-
średnie nawiązanie do cywilnoprawnych zasad odpowie-
dzialności (Nesterowicz, Wałachowska 2011: 20). Ustawa 
reguluje maksymalną wysokość świadczenia – w wypadku 
zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta 
wynosi ona 100 000 zł, zaś w przypadku śmierci pacjenta 
żądana kwota nie może przekraczać 300 000 zł. 

Uprawnionymi do złożenia wniosku o ustalenie zdarze-
nia medycznego do wojewódzkich komisji są – w wypadku 
zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia – pacjent 
lub jego przedstawiciel ustawowy, a w razie śmierci pacjen-
ta – jego spadkobiercy. Wniosek należy złożyć w ciągu roku 
od dnia, w którym wnioskodawca dowiedział się o działa-
niu, z tym, że termin ten nie może przekraczać trzech lat 
od dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Złożenie wniosku 
wiąże się z opłatą 200 zł, co wraz z pozostałymi niskimi 
kosztami postępowania (tj. kosztami podróży i noclegu 
oraz utraconymi zarobkami lub dochodami osób wezwa-
nych przez komisję, a także w razie potrzeby wynagrodze-
nia za sporządzenia opinii) ma stanowić tańszą alternatywę 
dla kosztownego postępowania sądowego. Podobnie jak 
w postępowaniu sądowym niekompletny lub nieopłacany 
wniosek jest zwracany wnioskodawcy bez rozpatrzenia. 
Artykuł 67d ustęp 6 nakłada na wojewódzkie komisje obo-
wiązek niezwłocznego dostarczenia wniosku kierownikowi 
podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, z działalnością 
którego wiąże się wniosek oraz ubezpieczycielowi, z którym 
podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia z tytułu 
zdarzeń medycznych. Wskazane podmioty mają obowią-

zek przedstawić swoje stanowisko w ciągu 30 dni od dnia 
otrzymania wniosku wraz z dowodami na poparcie swojego 
stanowiska. W przeciwnym razie ustawa przyjmuję fikcję 
prawną polegającą na akceptacji wniosku w zakresie doty-
czącym okoliczności w nim zawartych oraz proponowanej 
przez wnioskodawcę kwoty świadczenia.

Zgodnie z przepisem artykułu 67e Wojewódzka Komisja 
do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych składa się 
z szesnastu członków, z których połowa posiada minimum 
wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny 
w dziedzinie nauk medycznych i wykonuje zawód medycz-
ny przez okres co najmniej pięciu lat albo posiada stopień 
naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych. Pozosta-
łych ośmiu członków posiada co najmniej wyższe wykształ-
cenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych i winno 
być wcześniej zatrudnionych na stanowiskach związanych 
ze stosowaniem lub tworzeniem prawa przez okres co naj-
mniej pięciu lat albo powinni oni posiadać stopień naukowy 
doktora w dziedzinie nauk prawnych. Ustawodawca wpro-
wadził więc parytet równościowy w dziedzinie medycyny 
i prawa (Przybień, Szewczyk 2012: 9) celem efektywniejszej 
ochrony praw pacjenta. W myśl ustawy wszyscy członkowie 
posiadają wiedzę w zakresie praw pacjenta oraz korzystają 
z pełni praw publicznych. Na szczególną uwagę zasługuje 
sposób powoływania członków komisji, który przesądza 
o tym, że komisja nie jest organem niezawisłym, a zatem 
nie może być również uznana za organ sądowy. Przeważa-
jącą większość członków komisji powołuje wojewoda, przy 
czym ustawa zobowiązuje go do wyboru czterech członków 
spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy zawodo-
we lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz 
diagnostyków laboratoryjnych, czterech członków spośród 
kandydatów zgłoszonych przez samorząd zawodowy adwo-
katury oraz samorząd radców prawych oraz sześciu człon-
ków spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje 
społeczne. Pozostali dwaj członkowie komisji powoływani 
są przez ministra właściwego do spraw zdrowia i Rzecznika 
Praw Pacjenta. Jak nietrudno zauważyć członkowie komisji 
mogą kierować się interesami grup, do których należą, co 
jest sprzeczne z cechą niezawisłości sędziego w rozumieniu 
artykułu 178 ustępy 1 i 3 Konstytucji RP (Dz.U. nr 78, poz. 
483). Niezawisłość sędziowską należy bowiem rozumieć 
jako możliwość sprawowania urzędu w sposób wolny od 
jakichkolwiek możliwości nacisków zewnętrznych (Garlicki 
2015: 335-336).  

Szczególną uwagę należy poświęcić przewidzianym 
przez legislatora możliwościom odwołania członka woje-
wódzkiej komisji przed upływem sześcioletniej kadencji 
przez organ, który go powołał w przypadkach ściśle okre-
ślonych w ustawie. Poza kryteriami przyczyn odwołania 
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i zdecydował się nie zastosować żadnej sankcji za narusze-
nie wspomnianego terminu. Orzeczenie zapada większością 
co najmniej trzech czwartych głosów w obecności wszyst-
kich członków składu orzekającego. Członkowie, którzy sta-
nowią mniejszość w głosowaniu mają prawo do złożenia 
zdania odrębnego i zobowiązani są do jego uzasadnienia 
na piśmie. 

Należy jednak zauważyć, że ustawa nie rozstrzyga jaki 
wyrok należy przyjąć w wypadku, w którym połowa składu 
orzekającego głosowałaby za zaistnieniem zdarzenia me-
dycznego, a druga połowa członków miałaby zdanie prze-
ciwne. Zgodnie z przytaczanymi przepisami wojewódzka 
komisja nie ma możliwości niewydania orzeczenia z uwa-
gi na brak rozstrzygnięcia merytorycznego sprawy – jest 
ona zobligowana do wydania orzeczenia o zdarzeniu me-
dycznym albo jego braku, legislator nie przewidział żadnej 
innej możliwości. Ta luka w prawie doprowadziła do nie-
rozstrzygniętego formalnie sporu – część przedstawicie-
li doktryny na czele z M.P. Ziemiakiem uważa, iż w takiej 
sytuacji rozstrzyga głos przewodniczącego (Ziemiak 2011: 
179), podczas gdy inni są zdania, że taki wniosek stanowi 
nadinterpretację przepisów ustawy, a w przypadku równe-
go rozłożenia głosów jeden z członków powinien odstąpić 
od swojego zdania (Widłak 2013: 104). Dla prawidłowego 
działania wojewódzkich komisji koniecznym jest usunięcie 
wspomnianej luki prawnej przez ustawodawcę.

Postępowanie prowadzone przez komisje jest rodza-
jem postępowania cywilnego, rozumianego jako prawnie 
zorganizowane działanie ludzkie służące do załatwiania 
spraw cywilnych (Broniewicz 2008: 35-36). Postępowanie 
to toczy się między równorzędnymi stronami stosunku 
prawnego i rozpatrywane jest przez niezależny od nich 
sąd. Ma charakter kontradyktoryjny i dwustronny, a jego 
funkcją jest ochrona interesu pacjenta (Sadowska 2004: 
87). Posiedzenia są jawne, mogą brać w nich udział wnio-
skodawca, przedstawiciel kierownika podmiotu leczniczego 
prowadzącego szpital oraz przedstawiciel ubezpieczyciela, 
z którym podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia 
z tytułu zdarzeń medycznych. Po rozpatrzeniu dowodów 
dostarczonych komisji przez strony postępowania odbywa 
się narada i głosowanie nad orzeczeniem, w trakcie któ-
rych wymienione powyżej podmioty nie mogą brać udziału. 
Ustawa przyznaje prawo złożenia do komisji umotywowa-
nego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stronom po-
stępowania w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
wojewódzkiej komisji, który rozpatrywany jest w ciągu 30 
dni od dnia otrzymania wniosku przez członków komisji nie-
uczestniczących w wydaniu zaskarżanego orzeczenia. 

Ustawa nakłada na ubezpieczyciela obowiązek przed-
stawienia wnioskodawcy propozycji odszkodowania i za-

członka komisji niebudzącymi kontrowersji, jak złożenie 
rezygnacji ze stanowiska, choroby trwale uniemożliwiają-
cej wykonywanie powierzonych zadań czy niezłożenie tzw. 
„oświadczenia o braku konfliktów interesów”, wymienio-
ne zostały również przypadki budzące kontrowersje wśród 
przedstawicieli doktryny. Zarówno decyzja o nastąpieniu 
konfliktu interesów, jak i przyjęcie, iż doszło do uchylenia 
się przez członka wojewódzkiej komisji od wykonywania 
obowiązków albo nieprawidłowego ich wykonywania sta-
nowią przesłanki o charakterze ocennym i niejednoznacz-
nym. Ponadto wskazane kryteria uznane zostały za zbyt 
ogólnikowe, co dodatkowo zdaje się podważać niezawisłość 
członków komisji i niezależność organu (Przybień, Szewczyk 
2012: 9). Niewątpliwie ogromne znaczenie ma w takim 
wypadku zdanie wojewody, który jak wskazano powyżej, 
odpowiedzialny jest za powołanie i odwołanie aż 14 z 16 
członków komisji. Należy również zauważyć, że w myśl 
artykułu 67 ustęp 3 działalność wojewódzkiej komisji fi-
nansowana jest z budżetu państwa, z części pozostającej 
w dyspozycji właściwego wojewody, co dodatkowo uzależ-
nia ją od wspomnianego terenowego organu administracji 
rządowej.

Zgodnie z powyższymi rozważaniami Wojewódzkie 
Komisje ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych należy 
zatem zaliczyć do kategorii organów quasi-sądowych, rozu-
mianych jako organy  zorganizowane w celu rozstrzygania 
spraw (Włodyka 1975: 31-32), ale niespełniające wszyst-
kich kryteriów cech sądu (np. niezawisłości), co ma miej-
sce w analizowanym przypadku. Jak wcześniej wskazano 
wojewódzkie komisje zostały powołane w celu ustalenia, 
czy wskazane przez pacjenta działanie spełnia przesłanki 
zdarzenia medycznego w rozumieniu Ustawy o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przeciwieństwie do 
sądów powszechnych komisje nie rozstrzygają o rozmiarze 
szkody i żądanego świadczenia, mają jedynie orzec o za-
istnieniu lub braku zaistnienia zdarzenia medycznego. Wo-
jewódzkie komisje nie są w szczególności zobowiązane do 
rozstrzygania winy lekarza ani nie ustalają zakresu odpo-
wiedzialności indywidualnej członków personelu medycz-
nego. Ratio legis dla ograniczenia przedmiotu rozstrzygnięć 
wojewódzkich komisji stanowiło niewątpliwie założenie 
szybkiego i polubownego zakończenia sporu.

Komisja orzekając w składach czteroosobowych, w któ-
rych połowa członków wywodzi się ze środowiska prawni-
czego, a druga część związana jest z naukami medycznymi, 
wydaje orzeczenie wraz z uzasadnieniem w ciągu czterech 
miesięcy od złożenia wniosku. Należy jednakże zauważyć, 
że ustawodawca nie uregulował kwestii postępowania 
w wypadku przekroczenia przez komisje wojewódzkie 
przewidzianego w prawie terminu na wydanie orzeczenia 
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dośćuczynienia w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomie-
nia podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o po-
nowne rozpatrzenie sprawy oraz od dnia doręczenia orze-
czenia wojewódzkiej komisji o zdarzeniu medycznym wy-
danego w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy. W wy-
padku niedopełnienia przez ubezpieczyciela przytoczonego 
obowiązku zobowiązany on jest do wypłaty świadczenia 
w kwocie określonej we wniosku. Po otrzymaniu propozy-
cji ubezpieczyciela pacjent albo jego spadkobiercy w ciągu 
siedmiu dni zobowiązani są do złożenia ubezpieczycielowi 
oświadczenia o jej przyjęciu albo odrzuceniu. W przypadku 
akceptacji propozycji zamyka ona drogę sądową pacjenta 
lub jego spadkobierców do kierowania wszelkich roszczeń 
za doznaną krzywdę wynikającą ze zdarzenia medycznego. 
Z powyższych zasad wynika, że ustalenie kwoty świadczenia 
oparte jest całkowicie na konsensusie stron i niekoniecznie 
musi być tożsame z rozmiarem rzeczywistej szkody. Warto 
dodać, że w określonym przez ustawę terminie stronom po-
stępowania przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi 
o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia woje-
wódzkiej komisji w oparciu o naruszenie przepisów doty-
czących postępowania przed wojewódzką komisją. W ciągu 
30 dni od otrzymania skargi jest ona rozpatrywana przez 
sześciu członków wojewódzkiej komisji. Koszty postępo-
wania przed wojewódzką komisją ponosi wnioskodawca 
w przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego, 
podmiot leczniczy prowadzący szpital w wypadku orzecze-
nia o zdarzeniu medycznym bądź ubezpieczyciel, gdy nie 
przedstawi on we wskazanym przez ustawodawcę terminie 
propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia. 

Wojewódzkie Komisje ds. Orzekania o Zdarzeniach 
Medycznych wyposażone są w szereg kompetencji cha-
rakterystycznych dla sprawowania wymiaru sprawiedliwo-
ści, a nawet możliwość zastosowania środków przymusu. 
W celu wydania orzeczenia komisja ma prawo do wezwania 
do złożenia wyjaśnień wymienionych powyżej podmiotów 
oraz osób, które wykonywały zawód medyczny w podmio-
cie leczniczym prowadzącym szpital, a także innych zatrud-
nionych w nim lub w inny sposób z nim związane, w okre-
sie, w którym zgodnie z wnioskiem miało miejsce zdarzenie 
medyczne albo zostały wskazane we wniosku jako osoby, 
które mogą posiadać informacje istotne dla prowadzo-
nego przed wojewódzką komisją postępowania. Należy 
zwrócić jednak uwagę na problem braku formalnej moż-
liwości wezwania przez wojewódzkie komisje innych osób 
niż wymienione powyżej podmioty z artykułu 67i ustęp 4 
omawianej ustawy. Ograniczenie możliwości dowodowych 
do wskazanych podmiotów w wypadku dopuszczania do-
wodu z urzędu wydaje się być nieracjonalnym utrudnie-
niem wprowadzonym przez ustawodawcę. W ramach 

rozpatrywania dowodów komisja uprawniona jest do żą-
dania dokumentacji prowadzonej przez podmiot leczniczy 
prowadzący szpital, w tym dokumentacji medycznej, prze-
prowadzenia postępowania wyjaśniającego w podmiocie 
leczniczym prowadzącym szpital oraz dokonania wizytacji 
pomieszczeń i urządzeń szpitala. Poprzez odwołanie do ar-
tykułu 287 Kodeksu postępowania cywilnego wojewódzka 
komisja ma prawo do skazania na grzywnę w przypadku 
nieusprawiedliwionego niestawiennictwa, nieuzasadnionej 
odmowy złożenia przyrzeczenia lub opinii, a także nieuspra-
wiedliwionego opóźnienia w złożenia opinii przez biegłych 
(Sadowska 2004: 89).  

Wojewódzka komisja uprawniona jest do zasięgnięcia 
opinii lekarza z listy lekarzy w danej dziedzinie medycyny, 
którzy mogą być członkami Komisji Lekarskiej lub konsul-
tanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny, farmacji 
albo w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie 
zdrowia w charakterze biegłych. W literaturze przedmiotu 
można się spotkać z tezą, że ustawa powoduje zbyt wiel-
kie obciążenie biegłych (Widłak 2013: 102). Przyczynami 
takiego stanu rzeczy są krótki termin na wydanie opinii 
oraz niemożność ich uzupełnienia wynikające z ustawowe-
go czteromiesięcznego terminu rozpatrywania spraw przez 
wojewódzkie komisje, a także restrykcyjne ograniczenie 
kręgu osób, które mogą zostać powołane na biegłego. Jak 
pokazuje praktyka, pomimo wyższego wykształcenia w za-
kresie medycy połowy członków wojewódzkich komisji ist-
nieje niemałe zapotrzebowanie na zasięgnięcie opinii ze 
strony specjalisty, stąd też konsultanci wojewódzcy mogą 
nie sprostać konieczności wydania kilku opinii dotyczą-
cych postępowań toczonych przed komisją w narzuconym 
czasie. W przeciągu ostatnich czterech lat działalności wo-
jewódzkich komisji biegli niejednokrotnie odmawiali spo-
rządzenia opinii z powodu nadmiaru obowiązków (Zduń-
ski 2013: 135). Godnym rozważenia postulatami de lege 
ferenda byłoby poszerzenie kręgu potencjalnych biegłych, 
wprowadzenie możliwości powoływania ekspertów ad hoc 
specjalizujących się w wąskiej dziedzinie medycy, a także, 
jak już zostało to wielokrotnie zgłaszane przez członków ko-
misji, umożliwienie zasięgnięcia opinii konsultantów woje-
wódzkich z innych województw (Zduński 2013: 135).

W opinii przygotowanej na zlecenie Naczelnej Rady 
Lekarskiej (Chmaj i Wspólnicy Kancelaria radcowska 1921) 
podniesiono problem zgodności z Konstytucją znowelizo-
wanych przepisów Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta w zakresie procedury postępowania przed 
Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Me-
dycznych w zakresie ustalenia zaistnienia błędu lekarskiego 
i braku możliwości odniesienia się do tego samego lekarza. 
Zgodnie bowiem z omawianą ustawą lekarz nie jest stro-
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wydanie orzeczenia o zdarzeniu medycznym przez woje-
wódzkie komisje umożliwia ugodowe zakończenie sporu, co 
niewątpliwie stanowi ogromną zaletę tego postępowania. 
Z przytoczonych cech postępowania przed wojewódzkimi 
komisjami można wywnioskować, iż postępowanie to jest 
nie tylko tańszą i mniej rozłożoną w czasie alternatywą dla 
kosztownego i żmudnego procesu sądowego, ale także 
dzięki wprowadzeniu elementów koncyliacji, mediacji i ar-
bitrażu poziom satysfakcji stron powinien być z założenia 
wyższy. 

Podsumowanie

Reasumując, regulacje wprowadzające Wojewódzkie 
Komisje ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych należy 
uznać za pozytywne. Powyższe rozważania wskazują, że 
postępowanie toczące się przed wojewódzkimi komisjami 
w rzeczywistości stanowi obiecującą dla pacjentów alter-
natywę dla procesu cywilnego. Jak każda inna instytucja 
wojewódzkie komisje mają swoje wady i zalety. Niezaprze-
czalnymi atutami wojewódzkich komisji są niskie koszty 
postępowania, krótki okres rozpatrywania spraw, obniżo-
ny stopień sformalizowania procesu oraz możliwość zło-
żenia darmowego wniosku o ponowne rozpatrzenie spra-
wy w określonym przez ustawodawcę terminie. Ponadto 
samo postępowanie dowodowe jest znacznie łatwiejsze, 
niż w przypadku postępowania sądowego – wystarczy, że 
pacjent jedynie uprawdopodobni fakt zaistnienia zdarze-
nia medycznego, nie jest on zobligowany do udowodnie-
nia winy, jak w postępowaniu sądowym. Kolejnym trafnym 
argumentem przemawiającym za słusznością działania 
wojewódzkich komisji jest możliwość uzyskania opinii 
biegłego w zakresie błędu medycznego w bardzo krótkim 
czasie, podczas gdy w postępowaniu sądowym zdarza się 
czekać na jej otrzymanie nawet kilka lat. Jako największe 
wady wojewódzkich komisji pacjenci wskazują ustawowe 
ograniczenie kwot maksymalnych świadczenia oraz brak 
gwarancji uzyskania pełnego żądanego świadczenia nawet 
w przypadku wydania przez wojewódzką komisję orzecze-
nia o zdarzeniu medycznym. Warto jednak zauważyć, że 
uzyskanie takiej opinii oraz orzeczenia komisji o zaistnieniu 
zdarzenia medycznego umożliwia łatwiejszą drogę w postę-
powaniu sądowym w wypadku, w którym zaproponowana 
przez ubezpieczyciela kwota nie spełnia oczekiwań pacjen-
ta. Jak wielokrotnie zaznaczano w artykule, regulacje praw-
ne dotyczące sposobu działania wojewódzkich komisji nie 
są idealne i zdecydowanie wymagają nowelizacji przynaj-
mniej w podniesionych kwestiach. Sama działalność woje-
wódzkich komisji jako instytucji prowadzących alternatyw-

ną postępowania i może być wezwany przez wojewódzką 
komisję jedynie w celu złożenia wyjaśnień. Z uwagi na to, 
że lekarz nie jest wymieniony jako podmiot mogący wnio-
skować o ponowne rozpatrzenie sprawy i że w myśl usta-
wy orzeczenia wojewódzkich komisji kończą postępowanie 
w sprawie o zdarzenie medyczne, konstytucyjne prawo do 
ochrony czci i dobrego imienia wynikające z artykułu 47 
Konstytucji zostało naruszone poprzez zamknięcie drogi 
sądowej w zakresie weryfikacji orzeczeń komisji. W mojej 
opinii niezbędne byłoby więc wprowadzenie przez ustawo-
dawcę prawa umożliwiającego lekarzom wniesienie wnio-
sku o ponowne rozpatrzenie sprawy w wypadku orzeczenia 
o zdarzeniu medycznym wynikającym z błędu lekarskiego 
na zasadach przewidzianych w artykule 67i ustęp 8 Ustawy 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nie podzie-
lam jednak zdania, że lekarzowi należałoby również przy-
znać prawo rozpatrzenia sprawy w drodze postępowania 
sądowego, ponieważ taka regulacja niweczyłaby cel usta-
nowienia wojewódzkich komisji jakim jest odciążenie są-
dów powszechnych i w wypadku znowelizowania ustawy 
we wskazanym przeze mnie kierunku nie wydaje się ona 
zasadna.

Znaczącą różnicą wprowadzoną przez ustawodawcę 
w regulacjach prawnych dotyczących postępowania przed 
wojewódzkimi komisjami w stosunku do postępowań są-
dowych stanowi dopuszczenie licznych elementów media-
cji i arbitrażu. Jednocześnie legislator ustanowił przepis 
artykułu 67o w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta, który rozstrzyga, iż w zakresie nieuregulo-
wanym uprzednimi przepisami rozdziału 13a w postępo-
wania przed wojewódzką komisją stosuje się subsydiar-
nie wybrane przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 
Sposób uregulowania działalności wojewódzkich komisji 
sprawia, że nie można toczonego przed nią postępowania 
zaliczyć do klasycznych form postępowań sądowych, me-
diacyjnych czy arbitrażowych. Wśród cech wspólnych dla 
mediacji i postępowania przed wojewódzkimi komisjami 
należy wymienić niskie koszty postępowania, krótki czas 
rozpatrywania spraw oraz kontrolę stron nad przebiegiem 
postępowania. Z kolei sformalizowanie zasad i zerojedynko-
wy rezultat  (wygrana lub przegrana stron, brak możliwości 
sukcesu obydwu stron) procesów toczonych przed woje-
wódzkimi komisjami są charakterystyczne również dla ar-
bitrażu. W kontraście do postępowań sądowych wszystkie 
pozostałe z omawianych rodzajów postępowań, tj. przed 
wojewódzkimi komisjami, mediacyjne i arbitrażowe, cha-
rakteryzuje pełna poufność. Wynikiem prac ustawodawcy 
jest niewątpliwie mniejszy stres stron podczas toczącego 
się procesu i zwiększona możliwość kontrolowania go, niż 
w postępowaniach sądowych. Należy również zauważyć, iż 
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ne dla procesu sądowego postępowanie dotyczące spraw 
o zdarzenie medyczne, jest zasadna i cieszy się rosnącym 
zainteresowaniem ze strony pacjentów (Krzych, Ratajczyk 
2004: 216). Dlatego nie można zgodzić się z opinią Polskiej 
Federacji Szpitali postulującej zaledwie po czterech latach 
istnienia wojewódzkich komisji o zlikwidowanie tych insty-
tucji z uwagi na niewspółmiernie wysokie koszty prowadze-
nia ich działalności w stosunku do otrzymanych korzyści. 
Zamiast likwidować organ należałoby skorygować regula-
cje prawne dotyczące jego działalności. Wobec tego nie-
zbędna jest współpraca przedstawicieli nauk medycznych 
i prawnych w celu wypracowania najbardziej optymalnych 
zmian w omawianych przepisach oraz podjęcie inicjatywy 
przez ustawodawcę w zakresie znowelizowania rozdziału 
13a Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
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Kilka uwag na tle tak zwanej reasumpcji 
uchwał organów właścicielskich w spółkach
kapitałowych

A few remarks on the background of reassumption
of resolutions of the governing bodies in companies

The permissibility of the intra-corporate elimination of reso-
lutions in companies by adopting a new resolution by their share-
holders or members, replacing the original resolution, is an issue 
not regulated under the polish Code of Commercial Companies. 
In the face of increasing practice of “reassumption of resolutions” 
and “reassumption of voting” as well as passing the so-called “ac-
tus contrarius” it is necessary not only to clarify the emerging ter-
minology, but, first and foremost, to determine the scope of com-
petence to dispose of a legal relationship created by a resolution. 

Keywords: reassumption of resolutions, reassumption of voting,
actus contrarius, appealing against resolutions, members’ resolu-
tion, shareholders’ resolution.

Dopuszczalność wewnątrzkorporacyjnego sposobu eliminacji 
uchwał wolą samych wspólników bądź akcjonariuszy w spółkach ka-
pitałowych poprzez podjęcie nowej uchwały, zastępującej uchwałę 
pierwotną, stanowi zagadnienie nieuregulowane na gruncie Kodek-
su spółek handlowych (dalej k.s.h.) Wobec coraz częstszej praktyki 
„reasumpcji uchwał”, „reasumpcji głosowania” oraz podejmowania 
tzw. actus contrarius koniecznym jest nie tylko uściślenie pojawiają-
cej się terminologii, ale przede wszystkim zdeterminowanie zakresu 
kompetencji do dysponowania stosunkiem prawnym wykreowa-
nym podjętą przez zgromadzenie uchwałą.

Słowa kluczowe: reasumpcja uchwał, reasumpcja głosowania, ac-
tus contrarius, zaskarżanie uchwał, uchwała wspólników, uchwała 
akcjonariuszy.
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Analiza szeroko rozumianej tematyki sporów uchwa-
łowych, w szczególności kontrowersji narosłych wokół za-
skarżania uchwał zgromadzeń (organów właścicielskich) 
w spółkach kapitałowych, skłania do podjęcia rozważań 
w zakresie uprawnień leżących w gestii samych wspólni-
ków czy akcjonariuszy na gruncie Kodeksu spółek handlo-
wych (Dz.U. z 2016 roku poz. 1578 ze zm.). Niezależnie 
bowiem od możliwości zewnętrznego zakwestionowania 
kolektywnego aktu woli, w postaci powództwa o uchyle-
nie uchwały (artykuły 249 oraz 422 k.s.h.) lub powództwa 
o stwierdzenie nieważności uchwały (artykuły 252 oraz 
425 k.s.h.), na poziomie korporacyjnym często dochodzi 
do próby wewnętrznego usunięcia „nieprawidłowości” 
poprzez podjęcie uchwały zupełnie nowej (jednocześnie 
uchylającej skutki poprzedniego aktu woli). Zagadnienie 
prima facie niebudzące wątpliwości, niesie jednak szereg 
pytań w zależności od okoliczności, intencji i skutków za-
mierzonych przez wspólników (akcjonariuszy).

Na wstępie należy powiedzieć, że ponowne rozstrzy-
gnięcie określonej sprawy przez ten sam organ, połączone 

z uchyleniem skutków uprzedniej decyzji, zostało explici-
te uregulowane jedynie w ustawach regulujących postę-
powania przed organami państwa (m.in. artykuł 395 § 2 
k.p.c., artykuł 463 § 1 k.p.k., a także artykuł 132 i artykuł 
144 k.p.a., gdzie mowa jest o uprawnieniach autokontro-
lnych; samo pojęcie „reasumpcji” jest jednak obce aktom 
prawnym o randze ustawowej). W bardzo ograniczonej 
formie pojawia się także w artykule 189 Regulaminu Sej-
mu (M.P. z 2012 roku poz. 32) oraz w artykule 56 Regula-
minu Senatu (M.P. z 2016 roku poz. 824.), gdzie ustawo-
dawca posługuje się kolejno pojęciem „reasumpcji gło-
sowania” oraz „reasumpcji uchwały”. W ostatnim czasie 
nierzadko pojęcie „reasumpcji” można jednak odnaleźć 
również w statutach organów samorządowych, a nawet 
w regulaminach walnych zgromadzeń spółek giełdowych. 
Mimo braku wyraźnych uregulowań, zjawisko reasump-
cji występuje w praktyce działania rozmaitych organów 
znacznie częściej, co rodzi pytanie nie tylko o samą jego 
dopuszczalność (zarówno w wypadku implementowania 
określonych postanowień statutowych czy regulamino-
wych, jak też ich braku), ale przede wszystkim wymaga 
zdefiniowania samego zjawiska oraz pojawiającej się 
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terminologii. Rozstrzygniecie o możliwości reasumpcji 
uchwał na gruncie samego prawa spółek, wbrew pozo-
rom, niesie daleko idące skutki zarówno dla uczestników 
spółki jak i innych interesariuszy.

Posługiwanie się pojęciem „reasumpcji głosowania” 
oraz „reasumpcji uchwały” nakazuje w pierwszej kolejności 
rozważyć czy, w braku definicji ustawowej, zwroty te mogę 
być stosowane zamiennie. Autorzy, którzy negują sens wy-
odrębniania uchwał negatywnych, a zatem tych, do których 
podjęcia w rzeczywistości nie doszło (Marszałkowska-Krześ 
1998a: 30-31; V CSK 592/14) skłaniają się ku tezie, że w wy-
padku gdy doszło do podjęcia tzw. uchwały pozytywnej po-
jęcie reasumpcji głosowania i reasumpcji uchwały nabiera 
tożsamego znaczenia (Kamińska 2012: 1189-1990). W wy-
padku zaś gdy nie osiągnięto wymaganej większości głosów, 
tj. nie podjęto uchwały pozytywnej, można by mówić jedy-
nie o ponownym przeprowadzeniu głosowania nad sprawą, 
co do której zgromadzenie akcjonariuszy bądź wspólników 
już raz wypowiedziało się negatywnie (reasumpcja głoso-
wania). A. Kamińska wskazuje przy tym na konieczność 
odróżnienia reasumpcji głosowania od ponownego zarzą-
dzenia głosowania, a zatem sytuacji, w której ze względu 
na niezachowanie prawidłowej procedury głosowania nie 
doszło do skutecznego złożenia oświadczeń woli (Kamińska 
2012: 1990, 1993). Z pojęciem reasumpcji uchwały, w wy-
padku odrzucenia koncepcji uchwał negatywnych, należy 
zatem wiązać wyłącznie najdalej idący skutek, obejmujący 
podjęcie decyzji o całkowitym unicestwieniu uchwały już 
podjętej ze skutkiem wstecznym (łac. ex tunc).

W świetle tak ukształtowanej terminologii należy 
odróżnić sytuację, w której zgromadzenie ponownie pro-
ceduje w sprawie kwestii już uregulowanej w uchwale, 
podejmując decyzję o pozbawieniu jej mocy prawnej na 
przyszłość. Wyeliminowanie decyzji organu właścicielskiego 
z obrotu prawnego ze skutkiem ex nunc nie stanowi bo-
wiem reasumpcji, która w założeniu wywołuje stan, jakby 
uchwała pierwotna nigdy nie została podjęta. Przypomniał 
o tym m.in. WSA w Poznaniu wskazując, że „skuteczne 
uchylenie uchwały inną, kolejną uchwałą wywołuje jedy-
nie skutek na przyszłość (łac. ex nunc) i przerywa działanie 
skutków prawnych uchwały poprzedniej jedynie od daty 
wejścia w życie uchwały uchylającej” (IV SA/Po 170/14). 
W wypadku odmiennego merytorycznie uregulowania 
określonej kwestii na przyszłość można przyjąć posługiwa-
nie się pojęciem actus contrarius (tj. w prawie zobowiązań 
tzw. „umowa rozwiązująca”), oznaczającego wygaśnięcie 
stosunku zobowiązaniowego z woli stron. Niektóry autorzy 
stosują to pojęcie w praktyce stosunków korporacyjnych 
mając na myśli także zjawisko reasumpcji, co powoduje 
jednak znaczne zamieszanie terminologiczne.

Reasumpcja i charakter prawny 
uchwał in genere

Dla przybliżenia niniejszej problematyki warto wspo-
mnieć, że o „reasumpcji uchwały” wiele mówiło się 
w ostatnim czasie (choć niekoniecznie posługiwano się 
taką terminologią) w kontekście uprawnień wynikają-
cych z artykułu 189 Regulaminu Sejmu, zgodnie z którym 
Sejm może dokonać reasumpcji głosowania w sytuacji, 
gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości 
(co oznacza w tym wypadku powtórne przeprowadzenie 
głosowania nad tą samą kwestią). Wniosek o taką re-
asumpcję może być jednak zgłoszony jedynie na posie-
dzeniu, na którym odbyło się głosowanie, zaś przyczyną 
takiej reasumpcji powinny być np. uchybienia związane 
z przeprowadzeniem głosowania czy samego zliczenia 
głosów. Możliwość ponownego rozpatrzenia projektu je-
dynie do czasu zamknięcia sesji jest ściśle związana z za-
sadą stabilności i bezpieczeństwa obrotu. Po zamknięciu 
sesji uchwały nabierają bowiem mocy prawnej i mogą 
być cofnięte tylko w trybie i na zasadach, jakie stosuje 
się wobec prawomocnych uchwał (PN.II.0914/17/99). Ni-
niejsze ograniczenie w prostej linii prowadzi do wniosku, 
że w innych wypadkach reasumpcja nie jest dopuszczal-
na, skoro uchwała po zamknięciu obrad staje się w pełni 
ważna i skuteczna. Głębsza analiza problemu rodzi jednak 
wątpliwość w wypadku przyjęcia, że konkretna uchwała 
w ogóle nie została podjęta (uchwała nieistniejąca) (Kru-
szyński 2008: 44-51; Sołtysiński 2006: 4-14). Wydaje się, 
że w takiej sytuacji odpowiedź również będzie zależna od 
tego z jakim rodzajem sankcji mamy do czynienia, a co za 
tym idzie czy wyrok sądu powszechnego „eliminujący” tak 
podjętą uchwałę będzie miał charakter deklaratoryjny, czy 
też konstytutywny.

W ostatnim czasie wiele uwagi w orzecznictwie i pi-
śmiennictwie poświęcano uchwałom organów samorzą-
dowych (w szczególności rad gmin), co nie oznacza, że 
problem ten nie dotyczy organów innych osób prawnych 
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobo-
wości prawnej. Regulacje dotyczące kwestii reasumpcji 
głosowania bądź reasumpcji uchwał odnajdujemy bowiem 
również m.in. w regulaminach stowarzyszeń czy spółdziel-
ni, a także w statutach jednostek korporacyjnych. Warto 
w szczególności przybliżyć treść uzasadnienia wyroku WSA 
w Warszawie z 2014 roku (III SA/Wa 2997/14), w którym 
sąd skądinąd rozpatrując kwestię podatkową, dokonał 
w istocie rozważań obejmujących reasumpcję uchwał na 
gruncie k.s.h. Wychodząc od istoty samego aktu głoso-
wania w powołanym orzeczeniu skonstatował, że „gło-
sowanie uznaje się (…) za swoisty akt, w trakcie które-
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należy oceniać odrębnie również co do ważności i sku-
teczności oświadczenia woli głosującego” (Grzybowski 
1985: 487). Z. Radwański wskazuje natomiast, że „głoso-
wanie nie jest czynnością prawną, gdyż samo przez się 
nie wywołuje żadnych skutków prawnych”. Argumentuje, 
że oddanie głosu stanowi oświadczenie woli głosującego 
(Radwański 2008: 184). Podobnie przyjmuje P. Antoszek 
(Antoszek 2009: 254). Sceptycyzm zaś co do stosowania 
do aktu głosowania przepisów o oświadczeniach woli 
wprost wykazuje J. Frąckowiak (Frąckowiak 2007: 8).

Do tego w piśmiennictwie wyraźnie akcentuje się 
szereg odmienności odróżniających uchwały zarówno 
od jednostronnych czynności prawych, jak i umów dwu- 
czy wielostronnych (Grzybowski 1985: 486-487). Główna 
oś sporu przebiega pomiędzy zwolennikami kwalifikacji 
uchwały jako czynności prawnej w rozumieniu artykułu 
56 k.c. (Dz.U. z 2016 roku poz. 380 ze zm.) z wszelkimi 
wynikającymi z tego konsekwencjami oraz tymi, którzy 
odmawiają przyznania jej takiego charakteru, klasyfiku-
jąc wszelkie uchwały jako inne zdarzenia cywilnoprawne. 
Szeroką gamę stanowisk prezentowanych w piśmiennic-
twie doskonale ujęła E. Marszałkowska-Krześ (Marszał-
kowska-Krześ 1998b: 23-26). Autorka, opowiadając się za 
dominującym również obecnie poglądem przyznającym 
większości uchwał walor czynności prawnych, przejrzy-
ście przedstawiła szerokie spectrum koncepcji pośrednich 
uznających uchwały (bądź określone ich rodzaje) m.in. za 
postaci umowy wielostronnej, akty stricte wewnątrzorga-
nizacyjne, czy też za swoiste czynności prawne, zwracając 
uwagę na niejednolity charakter decyzji „spółkowych” 
oraz całokształt specyfiki czynności prawnych podejmo-
wanych w obrocie handlowym. Zaaprobowanie stanowi-
ska przyznającego większości uchwałom walor czynności 
prawnych tak czy inaczej pozwala dostrzec znaczną dozę 
autonomiczności prawa spółek na tle jednolitego systemu 
prawa cywilnego. Na pierwszy plan wysuwa się ogranicze-
nie zasady swobody umów wynikającej z artykułu 3531 
k.c. związane z możliwością oddziaływania na sytuację 
osób trzecich poprzez uregulowania wewnątrzkorpora-
cyjne (Tarska 2012: 549-569; Szumański 1999: 411-419).

W związku z powyższym, przez wzgląd na specyfikę 
dziedziny prawa spółek, wielu komentatorów bezwzględ-
nie odmawia zastosowania w stosunku do uchwał m.in. 
przepisów regulujących wady oświadczenia woli. Tak 
przyjmuje m.in. G. Cern, która opiera swoje stanowisko 
nie tylko na specyfice spółek jako organizacji korpora-
cyjnych. Odmawia bowiem zastosowania przepisów k.c. 
przyjmując, że uchwały organów spółek kapitałowych 
nie stanowią czynności prawnych ani oświadczeń woli, 
co zdecydowanie należy uznać za pogląd mniejszościo-

go dochodzi do złożenia przez każdą osobę uprawnioną 
i według określonej prawem procedury – oświadczenia 
woli, w myśl którego opowiedziała się ona za wnioskiem, 
przeciw wnioskowi, wstrzymała się od głosu lub oddała 
głos nieważny. Oczywistym jest, że skutki prawne aktu 
głosowania są wobec tego wiążące i nie mogą być do-
wolnie znoszone w całkowicie swobodny sposób poprzez 
reasumpcję głosowania, aż do osiągnięcia pożądanego 
z różnych względów rezultatu. Stąd jakakolwiek reasump-
cja głosowania może być dopuszczalna tylko wyjątkowo 
i wyłącznie w razie stwierdzenia w jego toku oczywistych 
uchybień i omyłek” (II SA/Po 1101/01). Jako przykład ta-
kiej oczywistej omyłki sąd wskazuje sytuację, w której 
złożono oświadczenia woli o treści innej niż zamierzona, 
bądź też występują wątpliwości związane z uzyskanym 
wynikiem głosowania.

WSA w Warszawie, ze względów systemowych, wy-
kluczył tym samym możliwość ponownego przeprowadze-
nia głosowania nad sprawą już rozstrzygniętą w uchwale, 
z jednoczesnym unieważnieniem jej poprzedniej wersji. 
Według składu orzekającego, unicestwienie skutków gło-
sowania w danej materii nie jest możliwe „z pominięciem 
czynności zmierzających do wyeliminowania z obrotu 
prawnego ze skutkiem wstecznym uchwały już podjętej” 
(III SA/Wa 2997/14). Można jedynie mówić o uchyleniu 
uchwały już podjętej ze skutkiem na przyszłość (łac. ex 
nunc), co zgodnie z dokonanym powyżej rozróżnieniem 
terminologicznym oznaczałoby podjęcie actus contratrius.

Tłumacząc podstawy tak rygorystycznego stanowiska, 
WSA w Warszawie powołał się na podstawowe mechani-
zmy prawa cywilnego, w myśl których konstrukt reasump-
cji uchwały (działający ex tunc) należy zrównać z sytuacją 
uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli. 
W prawie cywilnym jest zaś zasadą, że do tego niezbędna 
jest wyraźna podstawa ustawowa, której w tym wypadku 
brak na gruncie prawa handlowego. Podobnie przyjmu-
je A. Kamińska, która wskazuje, że po dojściu do skutku 
czynności prawnej, oświadczenie woli złożone przez spół-
kę nie może zostać odwołane w trybie artykułu 61 Kodek-
su cywilnego (dalej k.c.), a zatem konieczne jest wyeli-
minowanie z obrotu całej czynności prawnej (Kamińska 
2012: 1994). 

Należy przy tym przypomnieć, że z punktu widzenia 
stricte cywilnoprawnego, samą uchwałę można postrze-
gać jako sumę jednostkowych oświadczeń woli (Radwań-
ski 2008: 183), które to oświadczenia stanowią zachowa-
nia poszczególnych wspólników czy akcjonariuszy biorą-
cych udział w akcie głosowania. S. Grzybowski przyjmuje 
przy tym, że „oddanie głosu stanowi zawsze jednostronną 
czynność prawną głosującego”, a „każdą z tych czynności 
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wy. Odmienną argumentację prezentuje zaś P. Antoszek 
(Antoszek 2009: 139-143), który podkreśla, że determi-
nantą jest w tym kontekście natura stosunku prawnego 
spółki handlowej, która to przesłanka całkowicie wyłącza 
możliwość posiłkowania się w tym zakresie k.c., czy to 
wprost, czy też z określonymi modyfikacjami. Większość 
autorów odmawiając m.in. zastosowania artykułu 82-87 
k.c. czyni to w szczególności w relacji do uchwał organów 
właścicielskich, których zaskarżalność została komplek-
sowo uregulowana w artykułach 249-254 k.s.h. oraz ar-
tykułach 422-427 k.s.h. Abstrahując od argumentów za 
i przeciw koncepcji uchylenia się od pojedynczego oświad-
czenia woli (aktu głosowania) składającego się na podjętą 
uchwałę, a następnie ewentualnego ustalenia braku pod-
jęcia uchwały pozytywnej ze względu na nieosiągnięcie 
wymaganej większości głosów w trybie artykułu 189 k.p.c. 
(Dz.U. z 2014 roku poz. 101 ze zm.), trudno zaaprobować 
tezę, że zgodnym współdziałaniem sami wspólnicy czy 
akcjonariusze są zdolni do uchylenia się od skutków kor-
poracyjnego aktu woli in genere tym bardziej, że nie jest 
to tradycyjnie rozumiana czynność prawna oddziałująca 
wyłącznie inter partes.

Reasumpcja uchwał na gruncie
 Kodeksu spółek handlowych

Potrzeba ukształtowania odpowiedniej procedury, 
wyabstrahowanej od mechanizmów ogólnych, umożliwia-
jącej unicestwienie korporacyjnych aktów woli nie była 
w doktrynie i orzecznictwie kwestionowana zarówno pod 
rządami Kodeksu handlowego z 1934 roku (Dz.U. z 1934 
roku nr 57, poz. 502), jak również k.s.h. obowiązującego 
od 2001 roku. I choć zarówno w judykaturze, jak i w pi-
śmiennictwie brak jednak jednolitego stanowiska co do 
możliwości subsydiarnego zastosowania artykułu 58 k.c. 
w kontekście uchwał organów właścicielskich (II CSK 
278/08), wprowadzony przez ustawodawcę na gruncie 
k.s.h. dychotomiczny podział na uchwały nieważne oraz 
wzruszalne, mający gwarantować stabilność obrotu, wska-
zywał prima facie na znaczną autonomię prawa spółek 
handlowych (druk sejmowy nr 1687/III: 48). 

W tym kontekście zarówno brak wyraźnych podstaw 
normatywnych dla dopuszczalności reasumpcji, a także 
niejako zamknięty katalog środków prowadzących do eli-
minacji uchwał z obrotu prawnego sprawia, że zaaprobo-
wanie możliwości samowolnego „unicestwienia” uchwały 
przez organ właścicielski może być w pewnym sensie po-
strzegane jako próba obejścia przepisów k.s.h. Takie sta-
nowisko prezentuje m.in. A. Kidyba, który wskazuje, że 

w obliczu rozmaitych problemów praktycznych należałoby 
de lege lata wykluczyć dopuszczalność reasumpcji uchwał 
(Kidyba 2017: 799-800).

Należy przy tym pamiętać, że podstawowe zalety sto-
sowania artykułów 249-254 k.s.h. oraz artykułów 422-427 
k.s.h stanowią nie tylko ograniczenia temporalne i pod-
miotowe. Kluczowa dla wielopodmiotowej struktury we-
wnątrzkorporacyjnej jest również treść artykułu 254 § 1 
i artykułu 427 § 1 k.s.h., które to przepisy zapewniają roz-
szerzoną skuteczność wyroku. Orzeczenie sądu powszech-
nego, odmiennie niż w warunkach artykułu 366 k.p.c. ma 
bowiem moc obowiązującą w stosunkach między spółką 
a jej wspólnikami (akcjonariuszami) oraz między spółką 
a członkami jej organów. Przepisy artykułu 254 § 2 oraz 
artykułu 427 § 2 k.s.h. gwarantują zaś ochronę osobom 
trzecim w dobrej wierze dokonującym czynności ze spół-
ką w sytuacji, gdy ważność tejże czynności zależała od 
uchwały zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy). Usta-
wodawca, mając na uwadze bezpieczeństwo graczy rynko-
wych w wypadku uchylenia lub stwierdzenia nieważności 
uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgroma-
dzenia, ograniczył daleko idące konsekwencje całkowitego 
wyeliminowania uchwały z obrotu prawno-gospodarczego 
w stosunku do pewnej kategorii kontrahentów (wyjątek 
od zasady pełnej skuteczności orzeczeń stwierdzających 
nieważność bądź uchylających uchwałę organu właści-
cielskiego). Mając na uwadze powyższe, WSA w Warsza-
wie we wspomnianym wyroku z 2014 roku, nie zgodził 
się z tezą, że droga sądowa przewidziana w przepisach 
k.s.h. w całej rozciągłości stanowi przejaw ochrony praw-
nej interesów akcjonariuszy mniejszościowych, znajdując 
zastosowanie wyłącznie w sytuacji, „gdy konieczne jest 
wykorzystanie przymusu państwowego wobec braku moż-
liwości uzyskania na drodze współdziałania wspólników 
określonego skutku w postaci wzruszenia w szczególności 
wadliwej uchwały, poprzez zastąpienie jej uchwałą zgodną 
z prawem” (III SA/Wa 2997/14). Przeciwnie, sąd ten przy-
jął, że jest to procedura zaprojektowana na potrzeby ogól-
nego wycofania z obrotu określonej uchwały, niezależnie 
od potencjalnej zdolności konsensualnego unicestwienia 
skutków określonej decyzji. 

W świetle obecnie dominujących w judykaturze po-
glądów, determinujących konstytutywny charakter wy-
roków wydanych w trybie k.s.h. (III CZP 13/13), a także 
zakładających działanie ex tunc zarówno wyroku uchylają-
cego, jak i stwierdzającego nieważność (II CK 438/02), tym 
większemu wyeksponowaniu podlega rola prawomocnego 
wyroku sądu powszechnego im bardziej na pierwszy plan 
zostaje wysunięta zasada stabilności uchwał. Podkreślenie 
mocy obowiązującej oraz pełnej skuteczności korporacyj-
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maksymalnego ograniczenia katalogu czynności nieistnie-
jących do jedynie najbardziej radykalnych przypadków 
naruszenia istotnych norm proceduralnych (IV CSK 7/14), 
najbezpieczniejszym rozwiązaniem zarówno dla spółki, 
jak i jej interesariuszy będzie każdorazowo sądowne po-
twierdzenie spornego statusu uchwały. Warto w tym kon-
tekście zwrócić uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 
26.03.2014 roku (V CSK 220/13), w którym skład orzekają-
cy potwierdził, że uchwała podjęta na walnym zgromadze-
niu zwołanym przez zarząd kadłubowy podlega „unieważ-
nieniu” w myśl przepisów k.s.h. i nie stanowi czynności 
„nieistniejącej”. Podobnie w wyroku z dnia 19.12.2013 
roku (II CSK 176/13) Sąd Najwyższy zakwalifikował nieist-
nienie uchwały zarządu w przedmiocie zwołania walnego 
zgromadzenia jako przesłankę stwierdzenia nieważności 
decyzji podjętych na tymże zgromadzeniu.

Nie bez znaczenia jest w związku z tym, wykształcona 
na gruncie organów właścicielskich, praktyka formułowa-
nia powództwa alternatywnego. Roszczenie formułuje 
się w sposób alternatywny wnosząc pozew o stwierdze-
nie nieważności (uchylenie) lub ustalenie nieistnienia 
uchwały walnego zgromadzenia, mimo że taki zabieg nie 
znajduje wyraźnej podstawy prawnej. Celowość takiego 
zabiegu potwierdza m.in. wyrok SA w Warszawie z dnia 
10.01.2014 roku (I ACa 1312/13), w którym sąd oddalił 
apelację z uwagi na brak przedmiotu unieważnienia.

Reasumpcja uchwał w praktyce

W związku z tym, że w praktyce zdarza się „powrót” 
wspólników bądź akcjonariuszy do materii, nad którą już 
przeprowadzono głosowanie, należy jeszcze raz zwró-
cić uwagę na terminologiczne rozróżnienie pomiędzy 
„reasumpcją uchwały” a „reasumpcją głosowania”. Jak 
wyjaśniono powyżej, ponowne przegłosowanie określo-
nej kwestii jest możliwe wyłącznie w wypadku, gdy nie 
doszło do podjęcia uchwały pozytywnej. Taki zabieg nie 
jest jednak wolny od ograniczeń. Pełną analizę dopusz-
czalności reasumpcji głosowania przeprowadziła w swo-
im artykule A. Kamińska (Kamińska 2012: 1189-1195). 
Autorka, opierając swoje rozumowanie na istocie trady-
cyjnych czynności cywilnoprawnych, przyjęła m.in., że 
brak podjęcia uchwały także stanowi pewnego rodzaju 
informację rynkową z punktu widzenia kontrahentów. 
W związku z tym brak powzięcia uchwały określonej treści 
(np. brak zgody) również może wywierać nieodwracalne 
skutki dla osób trzecich. Chęć ponownego procedowania 
określonej kwestii, według autorki, jest niczym innym jak 
odwołaniem oświadczenia woli w rozumieniu artykułu 61 

nego aktu woli (do czasu uprawomocnienia się wyroku 
uchylającego bądź stwierdzającego nieważność) podjęte-
go przez organ właścicielski wskazuje, że przyznanie sa-
mym wspólnikom bądź akcjonariuszom uprawnienia do 
uznawania uchwał za nieważne i niewywołujące skutków 
prawnych w drodze pojęcia kolejnej uchwały nie wydaje 
się akceptowalne z punktu stabilności obrotu gospodar-
czego oraz bezpieczeństwa osób trzecich.

W świetle niniejszych rozważań, niebagatelne zna-
czenie ma również konstruowana w doktrynie i orzecz-
nictwie koncepcja czynności nieistniejącej (łac. actus 
non existens), a więc takiej, której brak elementarnych 
składników (cech konstytutywnych) sprawia, że nie moż-
na mówić o zaistnieniu określonego zdarzenia cywilno-
prawnego. Wobec uznania, że większość uchwał może być 
kwalifikowana jako czynność prawna, a także mając na 
uwadze, że zarówno pozytywne rozstrzygnięcie powódz-
twa o uchylenie uchwały, jak i powództwa o stwierdzenie 
nieważności ma charakter konstytutywny, wielu komenta-
torów aprobuje wyabstrahowanie kategorii uchwał nieist-
niejących. Wąski katalog uchwał nieistniejących jest apro-
bowany również w judykaturze. Nie jest to jednak kon-
strukcja wolna od kontrowersji, a za odrzuceniem uchwał 
nieistniejących argumentuje m.in. R. Pabis (Pabis 2016: 
581-583) wskazując na bezcelowość wyodrębnienia tego 
typu uchwał, w szczególności jako przedmiotu zaskarże-
nia. Powoływanie się na uchwały nieistniejące stanowi 
wyłom z procedury zakreślonej stosowaniem przepisów 
k.s.h. w kierunku literalnie wyłączonego powództwa z ar-
tykułu 189 k.p.c. oraz sankcji bezwzględnej nieważności 
z artykułu 58 k.c. Wobec braku substratu zaskarżenia na 
podstawie artykułu 252 § 1 i artykułu 425 § 1 k.s.h. jedy-
nym dostępnym środkiem prawnym jest w tym wypad-
ku powództwo o ustalenie, w którym sąd deklaratywnie 
oceni dane zdarzenie jako negotium non existens (IV CK 
713/03).

Koncepcja uchwał nieistniejących stanowi w tym wy-
padku pewnego rodzaju remedium na całkowite wyklu-
czenie samodzielnej możliwości osiągnięcia celu procesu 
w postaci unieważnienia uchwały pozytywnej (poprzez 
ponowne rozstrzyganie o tej samej sprawie), a tym samym 
argument na rzecz dopuszczalności reasumpcji uchwał 
w podobnie zakreślonym katalogu przypadków. Również 
zdaniem WSA w Warszawie „można byłoby przyjąć, że re-
asumpcja w odniesieniu do podjętej uchwały jest możliwa 
bez konieczności podjęcia czynności w celu wyeliminowa-
nia tej uchwały z obrotu prawnego, gdyby uchwała taka 
była obarczona na tyle doniosłymi wadami prawnymi, że 
byłaby ona bezwzględnie nieważna” (III SA/Wa 2997/14). 
Wobec jednak postulowanego w ostatnim czasie przez SN 
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k.c. w związku z artykułem 2 k.s.h., a zatem jest to moż-
liwe, jeżeli doszło do innej osoby jednocześnie z samym 
oświadczeniem lub wcześniej. Autorka wskazuje tutaj na 
„konieczność podjęcia przez walne zgromadzenie formal-
nej decyzji co do odwołania złożonego oświadczenia woli 
o niepodejmowaniu uchwały” (przy uwzględnieniu zasady 
majoryzacji). W praktyce, co do zasady, będzie to zatem do-
puszczalne do czasu zamknięcia obrad walnego zgromadze-
nia bądź zgromadzenia wspólników (bądź też do momentu 
opuszczenia sali obrad przez część głosujących), przy czym 
in casu determinantę będą stanowiły okoliczności okre-
ślonego stanu faktycznego. Znacznie większe restrykcje 
w wypadku dopuszczalności reasumpcji głosowania doty-
czą przy tym spółek publicznych, m.in. w związku z praktyką 
zamieszczania raportów bieżących informujących o treści 
podejmowanych uchwał bądź ewentualnej transmisji obrad 
zgromadzenia. Dodatkowo, w związku ze sformalizowanym 
charakterem obrad organów właścicielskich, w celu podję-
cia ponownego głosowania danej kwestii konieczne byłoby 
uprzednie podjęcie określonych czynności porządkowych, 
na które składałyby się wniosek o ponowne rozpatrzenie 
danej sprawy wraz z uchwałą zgromadzenia w przedmio-
cie powrotu do określonego punktu porządku obrad (w ra-
mach artykułu 404 § 2 k.s.h.).

Niemniej istotne z punktu widzenia dopuszczalno-
ści reasumpcji (zarówno w wypadku wąsko zakrojonego 
wariantu reasumpcji głosowania, jak również w sytuacji 
ewentualnego dopuszczenia szerzej rozumianej reasumpcji 
uchwał) jest również pytanie o konieczność istnienia od-
powiedniej regulacji szczegółowej w akcie organizacyjnym. 
Zagadnienie to było podawane w wątpliwość głównie na 
gruncie uchwał samorządu terytorialnego, gdzie zdarzało 
się, że rada gminy bądź inny organ samorządu terytorialne-
go przeprowadzało powtórne głosowanie w danej sprawie 
pomimo braku stosownej regulacji w swoim statucie. WSA 
w Warszawie, powołując się na dorobek orzecznictwa i po-
glądy wypowiadane w literaturze, przychylił się do stanowi-
ska, że reasumpcja głosowania powinna być dopuszczalna 
także w braku stosownej regulacji szczegółowej w statucie 
jednostki samorządowej. Sąd ten podkreślił jednak, że taka 
możliwość powinna być ograniczona do „istotnych i nieda-
jących się usunąć wątpliwości co do przebiegu głosowania, 
obliczenia jego wyników lub wprowadzenia w błąd radnych 
co do zasad głosowania” (III SA/Wa 2997/14; Dąbek 2003: 
291). Podobny pogląd na gruncie prawa spółek prezentuje 
A. Kamińska przyjmując, że kompetencja organu właści-
cielskiego do przeprowadzenia reasumpcji głosowania nie 
musi być sformułowana dodatkowo w statucie lub regu-
laminie, gdyż jej istota wynika bezpośrednio z przepisów 
k.s.h. oraz k.c. (Kamińska 2012: 1193).

Z praktycznego punktu widzenia rozstrzygnięcie pro-
blematyki reasumpcji może również pośrednio przekładać 
się na wnioski w aspekcie arbitrażu korporacyjnego, stano-
wiąc argument w dyskusji nad przyznaniem zdatności arbi-
trażowej sporom o ważność uchwał rozstrzyganych w trybie 
powództwa o uchylenie i stwierdzenie nieważności (tzw. 
sporom uchwałowym). Obecnie w doktrynie dominuje bo-
wiem pogląd wykluczający zdatność arbitrażową sporów 
uchwałowych (Kos 2014: 29). Jako podstawowe przyczyny 
takiego stanu rzeczy podaje się w szczególności brak kom-
petencji do samodzielnego dysponowania przedmiotem 
sporu, a także kwestię rozszerzonej prawomocności.

Przyjmując de lege lata stanowisko, że abstrakcyjne 
kryterium „zdatności ugodowej”, wskazane w artykule 1157 
k.p.c. znajduje zastosowanie zarówno do sporów o prawa 
majątkowe, jak i prawa niemajątkowe, należy mieć na uwa-
dze, że możliwość dysponowania przez strony przedmio-
tem sporu (III CZP 57/10) w wypadku wadliwej uchwały (II 
CSK 670/09) organu właścicielskiego pozostaje wątpliwa, 
a co najmniej znacznie ograniczona. W świetle niniejszych 
rozważań należy przyjąć, że wspólnicy bądź akcjonariusze 
jako zgromadzenie nie mogą samodzielnie osiągnąć celu 
procesu o unieważnienie uchwały poprzez podjęcie nowej 
uchwały (Ereciński, Weitz 2008: 122). Trudno zatem po-
dzielić stanowisko przedstawione przez R. Kosa (Kos 2015: 
61-62), który przyjmuje, że wspólnicy (bądź akcjonariusze) 
„w drodze czynności konwencjonalnej (uchwała) mogą 
wyeliminować wadliwą uchwałę z obrotu prawnego (tak 
samo i z takim samym skutkiem jak uczyniłby to wyrok sądu 
unieważniający uchwałę…)”. Brak możliwości samodziel-
nego dysponowania przedmiotem sporu, rozumianej jako 
kompetencja stron stosunku prawnego objętego zapisem 
na sąd polubowny (a nie stron konkretnego sporu arbitra-
żowego), w prostej linii prowadzi zaś do wykluczenia zdat-
ności arbitrażowej sporów o ważność uchwał zgromadzeń.

Z drugiej jednak strony, wielu komentatorów podkre-
śla, że wszystkie sprawy (poza dwoma rodzajami sporów, 
w których ustawodawca jednoznacznie wyłącza możliwość 
zawarcia ugody, tj. artykuł 47712 k.p.c. oraz artykuł 47941 
k.p.c.) stanowią potencjalne pole sporów na tle wykładni 
artykułu 1157 k.p.c. (Wiśniewski 2015: 292), w związku 
z czym niemożność osiągnięcia skutku w postaci nieważ-
ności ex tunc na drodze konsensualnego współdziałania 
wspólników czy akcjonariuszy oceniana in concreto, nie 
wyklucza założenia, że strony posiadają potencjalną kom-
petencję do dysponowania (kształtowania) treścią sto-
sunku prawnego wykreowanego uchwałą (Kos 2014: 32; 
II CSK 670/09). Takie wnioskowanie, w zestawieniu z sil-
nymi argumentami przeciwników zdatności arbitrażowej 
sporów uchwałowych, pozostawia niejasną odpowiedź na 
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uchwały nie traci aktualności po jej uchyleniu przez organ 
spółki, ponieważ takie uchylenie wywołuje skutki prawne 
od momentu uchylenia, stwierdzenie nieważności nato-
miast wywołuje skutki od momentu podjęcia pierwotnej 
uchwały” (IX Gc 414/15).

Z drugiej jednak strony brak zdecydowanego prze-
sądzenia niniejszej kwestii tak w stosunku do spółek, jak 
również innych osób prawnych i jednostek organizacyj-
nych sprawia, że arbitralna ocena niniejszej kwestii wciąż 
pozostaje problematyczna. Ma to miejsce w szczególności 
w wypadku niewielkich kilkuosobowych podmiotów praw-
nych, gdzie zapotrzebowanie na tego typu kompetencję, 
tj. istnienie wewnątrzkorporacyjnej procedury reasumpcji, 
może być uzasadnione potrzebą ograniczenia wszelkich 
kosztów ekonomicznych (podobnie w wypadku arbitrażu 
korporacyjnego). W istocie, jak przyjął SA w Białymstoku 
w kontekście spółdzielni, można bowiem argumentować, 
że sam charakter uchwały jako sposób odzwierciedlenia 
oświadczenia woli podmiotu gospodarczego nie wyklucza 
podejmowania uchwał zmieniających lub uchylających 
wcześniej przyjęte uchwały w tym przedmiocie. Według 
sądu, „skuteczność podobnych modyfikacji zależna jest 
(…) od charakteru relacji prawnej istniejącej w ich następ-
stwie” (I ACa 196/15). Sąd odchodzi zatem od stanowiska, 
że jedyną drogą eliminowania uchwał z obrotu prawnego 
jest droga sądowa. Co ciekawe, w uzasadnieniu powoła-
nego wyroku SA nie opowiada się również za całkowitym 
wykluczeniem reasumpcji. Wskazuje zaś, że w wypadku 
oddziaływania skutków określonej uchwały zgromadzenia 
spółdzielni na osobę trzecią, możliwość odwołania bądź 
zmiany oświadczenia woli zawartego w uchwale byłaby 
zależna od woli zainteresowanego, chyba że o reasumpcji 
dowiedział się on w momencie zapoznania się z uchwałą 
pierwotną lub wcześniej.

Wszystkie powyższe wnioski prowadzą tak czy inaczej 
do konkluzji, że instytucję reasumpcji należy postrzegać 
jako niedostosowaną do realiów korporacyjnych. W mojej 
opinii, brak stabilności obrotu gospodarczego oraz brak 
ochrony osób trzecich to podstawowe argumenty, które 
nakazują wykluczyć dopuszczalność reasumpcji uchwał in 
genere. Mając na uwadze, że w wypadku zewnętrznego 
sprzeciwu wobec uchwały eliminującej skutki pierwotne-
go aktu woli, uchwałę taką należałoby zaskarżyć, a osoba 
trzecia (wierzyciel spółki) nie posiada bezpośrednio legi-
tymacji do kwestionowania tak podjętej uchwały (zaskar-
żenie tak podjętej uchwały byłoby dopuszczalne jedynie 
w wypadku zajęcia przez wierzyciela udziałów wspólnika 
spółki kapitałowej w drodze egzekucji), de lege lata należy 
opowiedzieć się przeciwko możliwości reasumpcji uchwał 
zgromadzeń w spółkach kapitałowych.

pytanie czy w wypadku sporów o ważność uchwał zgroma-
dzeń można mówić o monopolu jurysdykcyjnym państwa 
(tj. monopolu orzeczniczym sądów powszechnych). Wąt-
pliwości potęguje również fakt, że owa, nawet oceniana 
„abstrakcyjnie”, kompetencja do dysponowania sporem 
pozostaje bardzo ograniczona w sytuacji wykluczenia zdol-
ności wspólników czy akcjonariuszy do reasumpcji uchwał.

Podsumowanie

Summa summarum, możliwość dowolnego kształ-
towania stosunków prawnych (w tym również treści po-
dejmowanych uchwał) w realiach korporacyjnych musi 
podlegać ograniczeniom, co wynika z podstawowych 
mechanizmów cywilnoprawnych. Restrykcje dotyczące 
zakresu kompetencji do modyfikowania i znoszenia skut-
ków prawnych uchwał podjętych przez wspólników bądź 
akcjonariuszy muszą być oceniane przez pryzmat natury 
stosunku prawnego spółki handlowej, a także z uwzględ-
nieniem specyfiki konfiguracji wielopodmiotowej (w tym 
także zasady majoryzacji, która oznacza, że oddający głos 
godzą się na związanie wszystkich efektem głosowania) 
oraz samego charakteru prawnego decyzji podejmowa-
nych przez uczestników korporacji.

Ze względu na brak wyraźnej podstawy prawnej 
determinującej możliwość reasumpcji głosowania oraz 
reasumpcji uchwał na gruncie korporacyjnym, jedynym 
systemowo właściwym i przekonującym rozwiązaniem 
pozostaje generalny brak aprobaty dla dopuszczalno-
ści wstecznego znoszenia skutków prawnych podjętych 
uchwał (tzw. uchwał pozytywnych) na drodze konsensual-
nego współdziałania wspólników poprzez podjęcie uchwa-
ły nowej. Za takim stanowiskiem przemawia dodatkowo 
bezpieczeństwo obrotu prawnego oraz sama konstrukcja 
powództwa o uchylenie oraz powództwa o stwierdzenie 
nieważności uchwały, wyabstrahowanych od przepisów 
ogólnych. W sytuacji zaś niepodjęcia uchwały należy po-
dzielić stanowisko wyrażone przez A. Kamińską, która pod 
pewnymi warunkami przyjmuje dopuszczalność reasump-
cji głosowania przez walne zgromadzenie (niezależnie od 
postanowień regulaminów i statutów), tj. do czasu po-
wzięcia informacji o odmowie powzięcia uchwały przez 
osoby trzecie, i tym samym wywołania skutków prawnych, 
oraz jedynie w razie niezmienności składu osobowego ob-
rad (Kamińska 2012: 1195).

Przejawem dominacji poglądu przeciwnego dopusz-
czalności osiągnięcia skutku procesu o unieważnienie 
uchwały wolą samych wspólników w najnowszym orzecz-
nictwie jest m.in. stanowisko SA w Poznaniu, który pod-
niósł, że „rozstrzygnięcie o stwierdzeniu nieważności 
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Definicja kary umownej

Definicja kodeksowa kary umownej została zamieszczo-
na w artykule 483 § 1 Kodeksu cywilnego (dalej k.c.). Prze-
pis ten stanowi, że w umowie może być zastrzeżone, iż na-
prawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależyte-
go wykonania zobowiązania niepieniężnego może nastąpić 
przez zapłatę określonej sumy. Z definicji tej wynika, że kara 
umowna może być zastrzeżona jako rekompensata za nie-
wykonanie zobowiązania niepieniężnego. Jednak, aby kara 
umowna została prawidłowo zastrzeżona należy zawrzeć 
w umowie wszystkie elementy przedmiotowo istotne dla 
tej instytucji prawnej. Zgodnie z definicją zawartą w kodek-
sie cywilnym do wymogów prawidłowego zastrzeżenia kary 
umownej będzie należało przede wszystkim określenie zo-

Wstęp

Przedmiotem poniższych rozważań jest przedstawienie 
instytucji prawnej overcompensatory remedy oraz wpływu 
zastrzeżenia nadmiernie wygórowanej kary umownej na 
obowiązek jej zapłaty w przypadku, gdy szkoda poniesio-
na przez wierzyciela jest znacznie niższa od zastrzeżonego 
odszkodowania umownego albo w ogóle nie zaistniała. Na 
początku zostanie przedstawione pojęcie kary umownej, 
rodzaje jej zastosowania oraz jej funkcje. W dalszej części 
zostanie zaprezentowany spór w doktrynie na temat wpły-
wu wystąpienia szkody na zasadność zapłaty kary umow-
nej. Na koniec zostanie poddana analizie instytucja over-
compensatory remedy oraz dopuszczalność jej zastrzegania 
w umowie. 

Joanna Szumańska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Nadmierne odszkodowanie z tytułu
kary umownej – overcompensatory remedy

Excessive compensation for contractual penalties
– overcompensatory remedy

In the paper the author considers the problem of a overcom-
pensatory remedy (a legal institution in contract practise) when 
a previously registered stipulated penalty is much higher than 
a real property damage in assets of a creditor. The author explains 
what exactly a stipulated penalty is as defined by the Civil Code in 
Articles 483 and 484 and mentions the functions of a stipulated 
penalty. In the paper it is also presented the conflict in a legal doc-
trine. It raises questions if the lack of a damage in the property of 
a creditor should be treated as a negative requirement to establish 
an obligation to pay a stipulated penalty. The author supports the 
statement that a stipulated penalty which was previously regis-
tered in the contract in case of a non-performance or an improp-
er performance of this agreement should be paid to the creditor 
even if any damage occurs. In this paper the author also considers 
if a overcompensatory remedy is permissible. Although this con-
ception is contradictory to the rule that the compensation cannot 
be higher than a property damage suffered by a creditor because 
it could lead to unjust enrichment. The institution of a overcom-
pensatory remedy expresses a freedom of contract therefore the 
author finds this conception permissible.

Keywords: excessive compensation, civil law, overcompensatory 
remedy.

Tematem artykułu jest analiza dopuszczalności zastrzeżenia 
w umowie nadmiernego odszkodowania z tytułu kary umownej 
w postaci spotykanej w polskiej praktyce kontraktowej instytucji 
overcompensatory remedy. Autorka przedstawi pojęcie kary umow-
nej, rodzaje jej zastosowania oraz funkcje. Następnie zostanie za-
prezentowany spór w doktrynie prawa cywilnego czy szkoda sta-
nowi przesłankę dochodzenia kary umownej. Autorka, przytaczając 
oraz analizując stanowiska przedstawicieli doktryny oraz orzeczenia 
sądów powszechnych, wyrazi pogląd, iż obecność szkody nie może 
stanowić przesłanki zapłaty kary umownej uprzednio zastrzeżonej 
w kontrakcie. Stanowisko to zostanie poparte argumentami funk-
cjonalności, celu gospodarczego oraz swobody stron w kształto-
waniu stosunku prawnego. Instytucja overcompensatory remedy 
polega na zastrzeżeniu przez strony nadmiernie wygórowanego 
odszkodowania w stosunku do potencjalnej szkody, która może 
wystąpić w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania w ramach realizacji swojego celu gospodarczego. Au-
torka przedstawi sytuacje, w których nadmiernie wygórowana kara 
umowna może ulec modyfikacji.

Słowa kluczowe: nadmierne odszkodowanie, Prawo cywilne, kara
umowna, overcompensatory remedy.
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bowiązania lub pojedynczego obowiązku, którego niewyko-
nanie lub nienależyte wykonanie będzie rodziło obowiązek 
zapłaty odszkodowania. Kara umowna może zostać zastrze-
żona na wypadek niewykonania zobowiązania w ogólności 
albo jako rekompensata za niewykonanie poszczególnych 
zobowiązań kontraktowych. Drugim elementem przedmio-
towo istotnym do prawidłowego zastrzeżenia kary umow-
nej jako klauzuli będącej częścią kontraktu jest określenie 
wysokości kary umownej. Nie chodzi tutaj jednak zawsze 
o wyrażenie konkretnej kwoty, ale może być to również 
wskazanie podstawy do jej określenia. Oznacza to, że kara 
umowna musi być zastrzeżona w sposób dający podstawy 
do jednoznacznego ustalenia jej wysokości. Wystarczające 
będzie jednak określenie szczegółowego przelicznika lub 
wysokości procentowej kwoty całkowitego wynagrodzenia 
(Radwański, Olejniczak 2014: 362-363). 

Rodzaje kary umownej

Wierzyciel i dłużnik mogą nadać karze umownej różno-
rodny charakter prawny w granicach wyznaczonych przez 
artykuł 353(1) k.c. Mogą więc określić karę umowną jako 
wyłączną, karę zaliczalną, alternatywną bądź ewentualnie 
karę kumulatywną (Popiołek 2011: 93-94). Z brzmienia ar-
tykułu 481 § 1 k.c. wynika, że jeżeli świadczenie pieniężne 
zostało określone w umowie na wypadek niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązania, a charakter 
takiego świadczenia nie został sprecyzowany, takie świad-
czenie będzie kwalifikowane jako kara wyłączna. Wynika 
z tego, że ustawodawca ustanowił w artykule 484 § 1 k.c. 
domniemanie kary wyłącznej. Będzie to miało taki skutek, 
iż w momencie niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania dłużnik będzie zobowiązany do zapłaty kary 
umownej z wyłączeniem możliwości pociągnięcia dłużni-
ka do odpowiedzialności kontraktowanej z artykułu 471 
k.c. W doktrynie prawa cywilnego przyjmuje się domnie-
manie, że uprzednio zastrzeżona kara umowna, w braku 
innego zastrzeżenia, rekompensuje w całości szkodę ponie-
sioną przez wierzyciela. Przedstawiciele doktryny wycho-
dzą z założenia, iż strony kontraktu uzgadniając wcześniej 
wysokość kary umownej, uzgodniły swoje ewentualne od-
szkodowanie. Dlatego kara umowna jest postrzegana jako 
surogat kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej 
z artykułu 471 k.c. Zastrzeżenie kary umownej będzie więc 
skutkowało zasadniczym brakiem możliwości dochodzenia 
pełnego odszkodowania nawet w sytuacji, kiedy rzeczywi-
sta szkoda znacznie przekracza wysokość kary umownej. 

Strony mogą jednak ustalić w umowie, że kara będzie 
miała charakter zaliczalny. Wówczas wierzyciel po otrzy-

maniu kwoty należnej z tytułu kary umownej będzie miał 
prawo dochodzenia pełnego odszkodowania na zasadach 
odpowiedzialności kontraktowej na podstawie artykułu 471 
k.c. za wyrządzoną szkodę w części niepokrytej przez kwo-
tę uzyskaną z tytułu kary umownej. Jednakże warunkiem 
żądania odszkodowania w pełni odzwierciedlającego wy-
miar zaistniałej szkody będzie uprzednie zastrzeżenie takiej 
możliwości w umowie. Kodeks cywilny w artykule 484 § 1 
zdanie 2. stanowi, iż żądanie odszkodowania przewyższa-
jącego wysokość kary umownej będzie możliwe tylko jeżeli 
strony tak wyraźnie postanowiły.

Zastrzeżenie kary alternatywnej będzie pozostawiało 
wierzycielowi prawo wyboru, za pomocą której instytucji 
prawnej będzie żądał rekompensaty poniesionej szkody. 
Takie rozwiązanie daje więc możliwość przyjęcia kwoty za-
strzeżonej w umowie w postaci kary umownej albo docho-
dzenia alternatywnego odszkodowania na zasadach prze-
widzianych dla odpowiedzialności kontraktowej z artykułu 
471 k.c. Przyjęcie alternatywnego modelu dochodzenia 
odszkodowania z artykułu 471 k.c., mimo uprzedniego za-
strzeżenia kary umownej, będzie wymagało udowodnienia 
faktu i wysokości szkody, wskazania zdarzenia, które ją spo-
wodowało oraz wykazania związku przyczynowego pomię-
dzy szkodą, a zdarzeniem. Dochodzenie odszkodowania na 
zasadach przewidzianych dla odpowiedzialności kontrakto-
wej będzie często pozwalało uzyskać kwotę w rzeczywistej 
wysokości poniesionej szkody, jednak postępowanie sądo-
we w tym zakresie będzie długotrwałe i związane z licznymi 
trudnościami dowodowymi w wykazaniu powyższych ele-
mentów odpowiedzialności odszkodowawczej. Kara umow-
na pozwala natomiast na uzyskanie szybkiego odszkodowa-
nia w uprzednio zastrzeżonej wysokości bez konieczności 
przeprowadzenia jakichkolwiek dowodów oprócz faktu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz 
prawidłowego zastrzeżenia kary umownej. 

Sporne jest natomiast zagadnienie czy w umowie może 
zostać zastrzeżona kara kumulatywna, za pomocą której 
wierzyciel będzie mógł dochodzić odszkodowania zarów-
no z kary umownej, jak i na zasadach ogólnych (artykuł 
471 k.c.). Wydaje się jednak, iż taka konstrukcja nie stoi 
w sprzeczności z ustawą.

Funkcje kary umownej

Kara umowna została ustanowiona w celu zabezpiecze-
nia wykonalności zobowiązania względem wierzyciela oraz 
zagwarantowania mu ochrony przed ewentualną szkodą 
spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykona-
niem zobowiązania przez dłużnika. Konstrukcja kary umow-
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Funkcja represyjna kary umownej będzie przejawiać się 
jako obecność sankcji za niewykonanie lub nienależyte wy-
konanie zobowiązania. Funkcja represyjna kary umownej 
będzie mieć szczególnie duży wydźwięk dla dłużnika w sy-
tuacji, jeżeli uprzednio zastrzeżona kara umowna znacznie 
przekracza w swej wysokości rzeczywistą szkodę poniesioną 
przez wierzyciela. W takiej sytuacji niesolidny dłużnik bę-
dzie zobowiązany zapłacić znacznie więcej, niż w wypad-
ku pociągnięcia go do odpowiedzialności kontraktowej na 
podstawie artykułu 471 k.c., ponieważ w myśl zasady pacta 
sunt servanda będzie musiał dotrzymać swojego zobowią-
zania do zapłaty kary umownej. 

Kara umowna będzie również realizowała tzw. funk-
cję procesową (Szwaja 2001), która będzie związana ze 
znacznie szybszą możliwością egzekwowania sankcji za 
niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiąza-
nia, niż w ramach domagania się odszkodowania na za-
sadzie odpowiedzialności kontraktowej z artykułu 471 
k.c. Domagając się realizacji uprawnień z kary umownej 
wierzyciel będzie musiał udowodnić jedynie fakt nie-
wykonania bądź nienależytego wykonania zobowiąza-
nia, uniknie jednak trudności dowodowych związanych 
z udowadnianiem szkody, zdarzenia oraz związku przy-
czynowego pomiędzy szkodą, a zdarzeniem, które je 
spowodowało. 

Dlatego instytucja kary umownej będzie realizowała 
postulat szybkości i łatwości postępowania sądowego, co 
jest bardzo korzystne szczególnie dla wierzyciela.

Szkoda jako przesłanka kary umownej

Wśród przedstawicieli doktryny jest wciąż kwestią 
sporną czy szkoda stanowi przesłankę dochodzenia kary 
umownej. A zatem czy dłużnik może zwolnić się z zapłaty 
kary umownej, jeżeli wykaże fakt braku szkody po stronie 
wierzyciela spowodowanej niewykonaniem lub nienale-
żytym wykonaniem zobowiązania (Popiołek 2011: 93-94). 
Spór ten rodzi fakt, iż na gruncie obowiązującego kodeksu 
cywilnego nie jest jednoznaczne czy brak szkody po stronie 
wierzyciela należy traktować jako przesłankę negatywną 
powstania obowiązku zapłaty kary umownej po stronie 
dłużnika (Drapała 2006: 963). J. Jastrzębski, poszukując 
źródeł oraz sposobu rozwiązania wspomnianego sporu, 
porównuje obecną regulację, która nie normuje tego pro-
blemu w sposób jednoznaczny, do kodeksu zobowiązań, 
na tle którego „było oczywiste, że powstanie i wysokość 
szkody są irrelewantne dla żądania kary konwencjonalnej” 
(Jastrzębski 2006: 250). W doktrynie zarysowały się w tym 
względzie dwa przeciwstawne stanowiska. 

nej w samym swoim założeniu realizuje wiele funkcji prawa 
zobowiązań, od skłaniania dłużnika do wykonania umowy 
do względnego oszacowania potencjalnej szkody poniesio-
nej przez wierzyciela oraz jej naprawienie. 

Za jeden z głównych kierunków oddziaływania kary 
umownej jest uważana realizacja funkcji kompensacyjnej. 
Funkcja ta znajduje swój wyraz w przepisach Kodeksu cywil-
nego w artykule 483. W podanym przepisie kara umowna 
jest zastrzeżeniem mającym na celu „naprawienie szkody 
wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zo-
bowiązania niepieniężnego”. Funkcja kompensacyjna kary 
umownej polega więc na naprawieniu szkody jaką poniósł 
wierzyciel w związku z faktem niewykonania zobowiązania 
przez niesolidnego dłużnika, którego spełnienia spodziewał 
się wierzyciel zgodnie z postanowieniami umowy zawartej 
uprzednio między stronami. Funkcja kompensacyjna znaj-
duje swą realizację w przyznaniu roszczenia o zapłatę kary 
umownej wobec strony, której wspomniana wierzytelność 
przysługuje z tytułu umowy zawartej uprzednio przez stro-
ny, jako rekompensata uszczerbku majątkowego poniesio-
nego przez wierzyciela.

Funkcja stymulująca jest związana z przeświadcze-
niem strony zagrożonej karą, iż nieprawidłowa realizacja 
ciążących na niej obowiązków doprowadzi do konieczno-
ści zapłacenia sumy obliczonej zgodnie z treścią umowy 
(Śmieja 2014: 397). Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wy-
roku z dnia 27 lutego 2013 roku wskazał na istotne zna-
czenie funkcji stymulującej kary umownej wskazując, że 
„ważnym zadaniem kary umownej jest zabezpieczenie 
wykonania zobowiązania, tym samym zwiększenie real-
ności wykonania zobowiązania oraz ułatwienie naprawie-
nia szkody. Takie oddziaływanie można określić mianem 
funkcji stymulacyjnej kary umownej, bowiem jej zastrze-
żenie ma mobilizować dłużnika do prawidłowego wyko-
nania zobowiązania. Kara umowna w tym zakresie służy 
ochronie interesów prawnych wierzyciela” (Wyrok Sądu 
Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2013 roku, 
sygnatura akt I ACa 99/13). 

Funkcja prewencyjna kary umownej kładzie nacisk na 
psychologiczne ujęcie wpływu poniesienia w przeszłości 
uszczerbku majątkowego na zachowanie człowieka zwią-
zane z wykonywaniem późniejszych transakcji umownych. 
Wydatki poniesione w ramach zapłaty kary umownej 
w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zo-
bowiązań będą umacniały poczucie nieuchronności kary, 
a zatem dłużnik będzie dokładał starań, aby w przyszłości 
uniknąć płacenia uprzednio zastrzeżonej kary umownej. 
Wynika z tego, że funkcja prewencyjna kary umownej bę-
dzie gwarantowała większą staranność w wykonywaniu 
zobowiązań w przyszłości. 
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Pierwszy pogląd zakłada obowiązek istnienia szkody po 
stronie wierzyciela jako koniecznej przesłanki pociągnięcia 
niesolidnego dłużnika do odpowiedzialności z tytułu kary 
umownej (Śmieja 2014: 394). Źródłem tego poglądu jest 
zwrot zawarty w Kodeksie cywilnym w artykule 483 k.c. 
stanowiący o „naprawieniu szkody” (Radwański, Olejni-
czak 2014: 365). Według części przedstawicieli doktryny 
samo zaznaczenie w ustawie celu kary umownej jakim jest 
naprawienie szkody, implikuje uprzednie istnienie wspo-
mnianej szkody, aby można było żądać jej następczego 
naprawienia w stosunku do wierzyciela. Nie jest już nato-
miast bronione stanowisko nakładające na wierzyciela obo-
wiązek udowodnienia faktu, iż poniósł on szkodę w swoim 
majątku. Obowiązek udowodnienia braku szkody będzie 
raczej polegał na dłużniku, gdyż zgodnie z zasadą zawartą 
w artykule 6 k.c. „ciężar udowodnienia faktu spoczywa na 
osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”. Według 
wielu autorów całkowity brak szkody po stronie wierzyciela 
należy uznać za przesłankę negatywną zaistnienia roszcze-
nia z tytułu kary umownej. Z poglądem tym utożsamiał 
się T. Wiśniewski argumentując powyższe stanowisko 
poprzez wskazanie na pewne określenia zamieszczone 
przez ustawodawcę w artykule 483 § 1 k.c. oraz 484 § 1 
k.c., które według niego mają znaczenie kluczowe dla ro-
zumienia tego problemu. W artykule 483 § 1 k.c. „napra-
wienie szkody” zostało przewidziane jako cel powstania 
instytucji kary umownej, natomiast w artykule 484 § 1 k.c. 
zostało zawarte określenie „poniesionej szkody”. Zdaniem 
T. Wiśniewskiego powyższe określenia wiążą karę umowną 
z koniecznością zaistnienia szkody po stronie wierzyciela. 
Ponadto autor zwraca uwagę na rozróżnienia w brzmieniu 
artykułu 481 § 1 k.c. dotyczące odsetek za opóźnienie, a ar-
tykułem 484 § 1 k.c. W przepisach dotyczących odsetek za 
opóźnienie znalazło się określenie „chociażby nie poniósł 
żadnej szkody”, którego brak jest zauważalny w przepi-
sach dotyczących kary umownej (Wiśniewski 2005: 586). 
W konsekwencji wykładania systemowa Kodeksu cywil-
nego prowadzi do stanowiska, iż szkoda jest koniecznym 
elementem skutecznego domagania się kary umownej 
przez wierzyciela. Podobne stanowisko zajął W. Warkał-
ło kładąc nacisk na wzmocnienie funkcji kompensacyjnej 
w porównaniu z przepisami zawartymi w kodeksie zobo-
wiązań (Robaczyński 2004: 215). Zdaniem tego autora na 
tle brzmienia artykułu 484 § 1 k.c. kara umowna należy się 
w razie istnienia szkody, ale bez względu na jej wysokość 
(Warkałło 1965: 216). Identyczne stanowisko zajął M. Pie-
karski pisząc, iż warunkiem uzyskania kary umownej jest 
istnienie szkody, która musi wystąpić, mimo braku znacze-
nia jej wysokości. W razie udowodnienia faktu, iż szkoda 
nie powstała, kara umowna się nie należy (Piekarski 1972: 

1186). J. Dąbrowa wyprowadza logiczny wniosek na pod-
stawie analizy artykułów 483 i 484 k.c. Zdaniem autorki, je-
żeli celem ustanowienia kary umownej będzie naprawienie 
szkody poniesionej przez wierzyciela, to kara umowna nie 
będzie się należała w momencie braku wystąpienia jakiej-
kolwiek szkody (Dąbrowa 1981: 831). Wpływ konieczności 
zaistnienia szkody na możliwość zasądzenia od dłużnika 
kary umownej podkreśla również P. Drapała pisząc, iż szko-
da powinna istnieć nawet w minimalnym zakresie, gdyż jest 
to konsekwencją traktowania kary umownej jako surogatu 
odszkodowania (Drapała 2003: 63). Wśród przedstawicieli 
tego poglądu dominuje stanowisko, że wierzyciel nie ma 
wprawdzie obowiązku wykazywania szkody (Robaczyński 
2004: 216), ale dłużnik może uchylić się od obowiązku za-
płaty kary umownej poprzez przeprowadzenie dowodu, iż 
mimo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowią-
zania przez dłużnika, wierzyciel nie poniósł żadnej szkody, 
ani innego uszczerbku majątkowego (Śmieja 2014: 395). 
Takie stanowisko będzie konsekwencją przyjęcia szkody 
jako przesłanki koniecznej do dochodzenia kary umownej 
od dłużnika. Przeprowadzenie dowodu będzie natomiast 
należało do dłużnika, ponieważ wywodzi on z tego faktu 
skutki prawne. 

Z wyżej przedstawionymi poglądami zgodził się Sąd 
Najwyższy w wyroku z dnia 20 lutego 2003 roku (Wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 2003 roku, sygnatura II 
CKN1158/00; Robaczyński 2004: 216). W uzasadnieniu tego 
wyroku Sąd Najwyższy podkreślił, iż brak szkody uzasad-
nia brak obowiązku zapłaty kary umownej przez dłużnika. 
W wyroku stwierdzono, iż „gdyby ustawodawca nie chciał 
uzależnić wymagalności kary umownej od zaistnienia szkody, 
użyłby jednoznacznej formuły, że wierzyciel może żądać kary 
umownej chociażby nie poniósł żadnej szkody”. Sąd Najwyż-
szy we wspomnianym wyroku uznał, iż celem kary umownej 
będącej surogatem odszkodowania jest naprawienie szkody, 
a zatem musi ona wystąpić. Do wspomnianej koncepcji na-
wiązywał również wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 
1976 roku (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 1976 
roku, sygnatura I CR 221/76). Interesujący ze względu na 
swą aktualność, a zatem warty głębszej analizy jest wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 marca 2013 roku 
(Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 marca 
2013 roku, sygnatura I Aca 132/13). W wyroku stwierdzo-
no, iż roszczenie o zapłatę kary umownej nie aktualizuje się 
w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zo-
bowiązania, jeżeli jednocześnie nie powstanie szkoda. Kara 
umowna została ujęta przez Sąd Apelacyjny w Katowicach 
jako zryczałtowane odszkodowanie ex contractu, a zatem 
przesłanki jej wymagalności są określone przez ogólne prze-
słanki kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej. 
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konaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania. Kara 
umowna pozwala uniknąć trudności dowodowych związa-
nych z wykazaniem szkody, zdarzenia oraz związku przyczy-
nowego, a w związku z tym kwota w uprzednio zastrzeżonej 
wysokości jest osiągalna w znacznie krótszym czasie. Dla-
tego właśnie kara umowna w samym swoim założeniu jest 
instytucją odrębną od odpowiedzialności odszkodowawczej 
i w związku z tym nie należy jej pozbawiać tej odrębności. 
Do argumentu funkcjonalności i wskazując na ratio legis kary 
umownej, a także na literalne brzmienie artykułu 484 § 1 k.c. 
odwołuje się również W. J. Katner (Katner 2014). Do zwolen-
ników tezy o niezależności wystąpienia szkody na zasadność 
domagania się kary umownej należy również W. Popiołek, 
który sygnalizując spór w tej materii oraz opisując związane 
z nim rozbieżności w poglądach doktryny, zaznacza swoje po-
parcie dla wspomnianego stanowiska pisząc „w imię ochro-
ny interesów wierzyciela, jak się wydaje słusznie” (Popiołek 
2011: 93). Do powyższej koncepcji przychylają się również 
K. Falkiewicz oraz M. Wawrykiewicz. Autorzy odwołują się 
do funkcji kary umownej zaznaczając, iż zwolnienie dłużnika 
z obowiązku zapłaty kary umownej na skutek braku istnie-
nia szkody po stronie wierzyciela będzie prowadzić do utra-
ty jednej z podstawowych funkcji kary umownej, jaką jest 
funkcja stymulująco-represyjna. Podane funkcje nakładają 
na niesolidnych dłużników przeświadczenie o nieuchronnej 
zapłacie sumy zastrzeżonej uprzednio w umowie oraz obec-
ności sankcji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zo-
bowiązania (Falkiewicz, Wawrykiewicz 2001: 46-47). Powyż-
sza koncepcja umożliwia jednak miarkowanie wysokości kary 
umownej, jeżeli zastrzeżona kara umowna wyraźnie prze-
wyższa wysokość rzeczywistej szkody poniesionej przez wie-
rzyciela. Uprawnienie dłużnika do miarkowania wysokości 
kary nadmiernie wygórowanej zostało wyrażone w artykule 
484 § 2 k.c. Prezentowany powyżej pogląd znajduje odzwier-
ciedlenie w licznych wyrokach Sądu Najwyższego i innych są-
dów powszechnych. Omawiana koncepcja zdobyła uznanie 
Sądu Najwyższego w wyrokach z dnia 2 czerwca 1970 roku 
(Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 1970 roku, sy-
gnatura II CR 167/70) oraz z dnia 20 maja 1980 roku (Wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 1980 roku, sygnatura I CR 
229/80). Niezwykle istotnym punktem przełomowym sporu 
jest uchwała siedmiu sędziów z dnia 6 listopada 2003 roku 
(Uchwała siedmiu sędziów z dnia 6 listopada 2003 roku, sy-
gnnatura III CZP 61/03). Uchwała stanowi, iż „zastrzeżenie 
kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z obowiązku 
jej zapłaty w razie wykazania, że wierzyciel nie poniósł szko-
dy”. Zatem z uchwały tej wynika nie tylko brak konieczności 
wykazywania obecności szkody poniesionej przez wierzycie-
la, ale również brak możliwości zwolnienia się z obowiązku 

Drugi pogląd, zwany również tradycyjnym, głosi, iż 
szkoda nie może stanowić przesłanki warunkującej do-
chodzenia roszczeń z tytułu kary umownej. Wynika z tego, 
że uprzednio zastrzeżona kara umowna będzie należała 
się wierzycielowi również wtedy, gdy niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązania nie spowodowało 
żadnej szkody, czyli jakiegokolwiek uszczerbku w mająt-
ku wierzyciela. Zwolennicy tej tezy uważają, że jeżeli kara 
umowna została zastrzeżona w umowie mocą woli stron, 
to wierzyciel może się jej domagać w przypadku naruszenia 
postanowień umowy, a więc zasady pacta sunt servanda, 
co będzie stanowiło nic innego jak niewykonanie lub nie-
należyte wykonania zobowiązania. W konsekwencji drugi, 
przeciwstawny, pogląd doktryny będzie prowadził do zaję-
cia stanowiska, iż kara umowna będzie niezależna nie tylko 
od wysokości szkody, ale od samego faktu jej wystąpienia. 
Dłużnik nie będzie mógł również zwolnić się z obowiązku 
zapłaty kary umownej poprzez wykazanie braku szkody, 
jaką poniósł wierzyciel na skutek działania bądź zaniecha-
nia dłużnika (Robaczyński 2004: 216). Jednym z gorliwych 
zwolenników tego poglądu jest J. Szwaja, który przyjął za-
łożenie o braku wpływu konieczności zaistnienia szkody na 
możliwość domagania się kary umownej przez wierzyciela 
jako punkt wyjścia do znacznej części rozważań w swojej 
monografii pt. „Kara umowna według kodeksu cywilnego”. 
Autor zajmując się analizą ustawodawstw innych państw 
oraz badając kontekst historyczny instytucji kary umownej 
dochodzi do przekonania, że intencją ustawodawcy nie była 
gruntowna zmiana regulacji z czasów obowiązywania ko-
deksu zobowiązań. Jego zdaniem podobna zmiana poglą-
du nie może być poparta jedynie analizą językową, która 
jest niewystarczająca i często zawodna. Ponadto, gdyby 
zamiarem ustawodawcy była gruntowna zmiana instytu-
cji kary umownej, zostałoby to wyraźniej zasygnalizowane 
w przepisach ustawy (Szwaja 1967: 86-87). Za powyższym 
stanowiskiem opowiada się również Z. Radwański. Autor, 
opisując spór o istnienie szkody jako przesłanki decydującej 
o dopuszczalności zasądzenia kary umownej, posługuje się 
głównie wykładnią funkcjonalną. Znaczenie oraz cel samej 
instytucji kary umownej, która w samym swoim założeniu 
powinna być pojmowana odmiennie od odpowiedzialno-
ści odszkodowawczej z artykułu 471 k.c. pokazuje, iż włą-
czenie przesłanki szkody znacznie osłabiłoby tą instytucję 
(Radwański, Olejniczak 2014: 365-366). Kara umowna jest 
swoistą gwarancją i zabezpieczeniem zobowiązania zacią-
gniętego przez dłużnika. Jako instytucja prawna znajduje 
szerokie zastosowanie szczególnie w obrocie gospodar-
czym. W kontraktach o znacznym przedmiocie wartości 
wierzyciel spełniając swoje świadczenie zabezpiecza po-
przez karę umowną ewentualne ryzyko związane z niewy-
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zapłaty kary umownej przez dłużnika, w razie wykazania, że 
wierzyciel nie poniósł szkody. Sąd Najwyższy zauważył rów-
nież, iż ujmowanie instytucji kary umownej jako surogatu 
odpowiedzialności odszkodowawczej należy rozumieć w ten 
sposób, iż kara umowna (będąca surogatem zobowiązania) 
kompensuje wszystkie negatywne dla wierzyciela konse-
kwencje wynikające z naruszenia zobowiązania. Sąd nadał 
wskazanej uchwale moc zasady prawnej, co oznacza, iż kara 
umowna będzie zasądzana zawsze, w momencie ziszczenia 
się przesłanki niewykonania lub nienależytego wykonania zo-
bowiązania, niezależnie od istnienia szkody poniesionej przez 
wierzyciela. Podobnie zostało stwierdzone w późniejszym 
wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2014 roku (Wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2014 roku, sygnatura V 
CSK 402/13) Sąd powołując się na powyższą uchwałę sied-
miu sędziów (Uchwała siedmiu sędziów z dnia 6 listopada 
2003 roku, III CZP 61/03) potwierdził, iż „zastrzeżenie kary 
umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wy-
konania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z obowiązku jej 
zapłaty w razie wykazania, że wierzyciel nie poniósł szkody”. 
Argumentując, iż ustawowy zwrot „bez względu na wysokość 
poniesionej szkody” oznacza, że nie ma znaczenia sam fakt 
wystąpienia szkody, a zapłata kary umownej powinna nastą-
pić bez względu na wysokość poniesionej szkody. 

W literaturze dotyczącej powyższej problematyki poja-
wia się jeszcze jedno, kompromisowe stanowisko dotyczące 
sporu w doktrynie o kwestię zależności istnienia szkody po 
stronie wierzyciela na domaganie się zapłaty kary umow-
nej przez dłużnika. Autorem kompromisowego stanowiska 
jest W. Czachórski. Autor przychyla się bardziej do poglądu 
uznającego szkodę za przesłankę dochodzenia zapłaty kary 
umownej. Uznaje, iż już z brzmienia artykułu 484 § 1 k.c. wy-
nika wpływ szkody na zapłatę kary umownej, a umieszczenie 
w umowie powyższej klauzuli jest w przypadku braku szko-
dy bezprzedmiotowe. W. Czachórski uważa jednak, iż strony 
mogą zastrzec w umowie obowiązek zapłaty kary umownej 
nawet w przypadku braku szkody (Czachórski 1964: 955-
956). W ocenie autorki koncepcja zaproponowana przez 
W. Czachórskiego znacznie osłabia ratio legis instytucji kary 
umownej.

Dopuszczalność uzyskania nadmiernego 
odszkodowania z tytułu kary umownej 

(overcompensatory remedy)

Spotykana w polskiej praktyce kontraktowej instytucja 
overcompensatory remedy może przejawiać się w zastrze-
żeniu kary umownej, która w samym swoim założeniu bę-

dzie przekraczała wysokość potencjalnej szkody poniesionej 
przez wierzyciela. A zatem wysokość kary umownej będzie 
rażąco wygórowana w stosunku do głównego świadczenia 
stron, przyjmując nierzadko również wartość tożsamą ze 
świadczeniem będącym przedmiotem umowy zawartej 
między stronami. Zastrzeżenie overcompensatory remedy 
będzie miało miejsce szczególnie w kontraktach gospo-
darczych opiewających na znaczne kwoty pieniężne, jeżeli 
przedsięwzięcie do którego dążą strony będzie zakładało 
długofalowe działania, a jedna ze stron ze względu na cha-
rakter stosunku prawnego musi wykonać swoje świadcze-
nie wcześniej. Zastrzeżenie nadmiernego odszkodowania 
z tytułu kary umownej będzie korzystne dla wierzyciela 
albo strony, która wykonuje swoje świadczenie jako pierw-
sza. Taka koncepcja będzie wpływała na stopień wykonal-
ności zobowiązania, ponieważ dłużnik mając świadomość 
wysokości potencjalnego odszkodowania będzie dokładał 
najwyższej staranności, aby zobowiązanie zostało należycie 
wykonane. Instytucja overcompensatory remedy będzie od-
zwierciedlała praktyczny wpływ funkcji represyjnej oraz sty-
mulującej na uprzednie zastrzeżenie kary umownej. Dłużnik 
będzie miał świadomość podczas całego czasu trwania sto-
sunku zobowiązaniowego, iż niedotrzymanie zobowiązań 
kontraktowych spowoduje obowiązek zapłaty uprzednio 
zastrzeżonej sumy pieniężnej. Instytucja overcomepnsatory 
remedy będzie wzmacniała wykonanie kary umownej mo-
bilizując dłużnika faktem możliwości uniknięcia dotkliwej 
sankcji. 

Wobec powyższego pojawia się pytanie o dopuszczal-
ność zastrzeżenia nadmiernego odszkodowania. Instytucja 
ta stoi w oczywistej sprzeczności z regułą kompensacyjnej 
funkcji odszkodowania. Stanowi ona, iż szkoda poniesiona 
przez wierzyciela powinna być w całości naprawiona po-
przez zasądzone na jego rzecz odszkodowanie, jednak jed-
ną z koronnych zasad prawa zobowiązań jest niedopuszczal-
ność wzbogacenia się tą drogą poza stan poniesionej szko-
dy. Takie stanowisko wyraził Sąd Apelacyjny w Katowicach 
w wyroku z dnia 28 września 2010 roku (sygnatura V ACa 
267/10) stwierdzając, iż kara umowna będąca surogatem 
odszkodowania, zastrzeżona w określonej wysokości, nie 
może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzy-
ciela. Jednakże sama instytucja overcompensatory remedy 
w samym swoim założeniu zakłada istnienie odszkodowa-
nia znacznie wykraczającego ponad wysokość poniesionej 
szkody.

Z drugiej strony, prawo prywatne jest oparte na zasa-
dzie autonomii woli stron i powinno dążyć do jak najwięk-
szego jej urzeczywistnienia. Uprawnienie stron do swobod-
nego kształtowania stosunku prawnego w wytyczonych 
przez prawo ramach zostało wyrażone w artykule 353(1) 
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umownej decyzją sądu. Oznacza to, iż ustawodawca prze-
widział ingerencję sądu w stosunek zobowiązaniowy stron 
tylko w dwóch przypadkach: wykonania świadczenia przez 
dłużnika w znacznej części oraz zastrzeżenia kary nadmier-
nie wygórowanej. Należy przeanalizować wpływ instytucji 
miarkowania kary umownej na overcompensatory remedy.

Pierwszym przypadkiem jaki zostanie poddany anali-
zie jest zasadność zapłaty nadmiernie wygórowanej kary 
umownej w przypadku wystąpienia szkody po stronie wie-
rzyciela. Jak wynika z powyższych ustaleń w takim przy-
padku prymat nad zasadą niedopuszczalności domagania 
się odszkodowania ponad wysokość szkody będzie miała 
zasada swobody stron w kształtowaniu stosunku prawne-
go. Analizując zastosowanie artykułu 484 § 2 k.c. strony nie 
będą mogły żądać zmniejszenia wysokości kary umownej 
z powodu wystąpienia przesłanki kary nadmiernie wygóro-
wanej. Zastrzeżenie kary umownej w nadmiernej wysokości 
jest głównym założeniem instytucji overcomepnsatory re-
medy. Nie można więc żądać zmniejszenia wysokości kary 
umownej, jeżeli stron od samego początku były świadome 
charakteru prawego zawartej przez nie umowy, gdyż godzi-
łoby to w istotę istniejącego stosunku zobowiązaniowego.

Drugim analizowanym przypadkiem jest wykonanie 
zobowiązania w znacznej części, mimo braku spełnienia 
wszystkich postanowień kontraktowych. W takim przy-
padku dłużnik będzie uprawniony do żądania zmniejszenia 
kary wygórowanej. Jedną z przesłanek miarkowania kary 
umownej jest wykonanie zobowiązania w znacznej części. 
Takie rozwiązanie wydaje się uzasadnione, ponieważ żąda-
nie nadmiernej kary umownej w sytuacji znacznego wy-
konania zobowiązania godziłoby w zasady słuszności oraz 
sprawiedliwości. 

Trzecim przypadkiem jest żądanie nadmiernego od-
szkodowania w przypadku niewykonania zobowiązania, 
mimo braku powstania szkody po stronie wierzyciela. 
Wówczas płacenie kary umownej w uprzednio zastrzeżo-
nym kształcie, często nawet równym wysokości głównego 
świadczenia stron, mimo braku poniesienia jakiejkolwiek 
szkody godziłoby rażąco w zasady słuszności. Płacenie kary 
umownej przez dłużnika prowadziłoby w tym przypadku do 
nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela drogą odszko-
dowania. Jednak z powodu braku spełnienia przesłanek do 
podanej sytuacji nie znajdzie zastosowania artykuł 484 § 
2 k.c. Nadmierne wzbogacenie drogą świadczenia o cha-
rakterze odszkodowawczym, mimo braku istnienia szkody, 
byłoby sprzeczne ze społeczno-gospodarczym użytkiem 
świadczeń odszkodowawczych, a nawet z zasadami współ-
życia społecznego, do których w mojej ocenie należy zasada 
słuszności i sprawiedliwości w zobowiązaniach kontrakto-
wych. Zgodnie z artykułem 5 k.c. takie działanie bądź zanie-

k.c. Strony, zastrzegając w umowie nadmiernie wygórowa-
ną wysokość kary umownej, znały treść zobowiązania oraz 
liczyły się z możliwością wystąpienia potencjalnej szkody po 
stronie wierzyciela i zadośćuczynieniem jej po stronie dłuż-
nika. Oznacza to, że kara umowna jest rezultatem konsen-
susu, a więc formą realizacji zasady autonomii woli stron 
w kształtowaniu łączącego je stosunku prawnego (Wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 
roku, sygnatura V ACa 267/10). Strony zastrzegają karę 
umowną, aby wzmocnić pewność obrotu, zagwarantować 
wykonalność umowy albo zminimalizować szkodę mając 
pełną świadomość, że kara może być wygórowana. Argu-
ment, iż odszkodowanie z tytułu kary umownej nie może 
prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia stron jest dla 
mnie sprzeczny z istotą stosunków gospodarczych, w któ-
rych każda ze stron umowy próbuje zabezpieczyć swój 
interes. Dlatego w mojej ocenie należy utrzymać w mocy 
treść umowy sformułowaną zgodnie przez strony kontraktu 
nadając prymat zasadzie autonomii woli stron w kształto-
waniu przez strony stosunku prawnego.

Dopuszczalność dochodzenia nadmiernie 
wygórowanej kary umownej w przypadku 

częściowego wykonania zobowiązania albo 
braku wystąpienia szkody

Powyższe argumenty przemawiają w mojej ocenie nad 
dopuszczalnością zastrzeżenia nadmiernego odszkodowa-
nia na wypadek niewykonania lub nienależytego wyko-
nania zobowiązania, jeżeli strony dobrowolnie, w oparciu 
o swój interes gospodarczy, uzgodniły takie postanowienia 
kontraktowe. Oznacza to, iż instytucja overcompensatory 
remedy powinna być respektowana jako wyraz pryma-
tu woli stron. Należy jednak rozważyć czy ustalenie nad-
miernej kary, mimo pełnej świadomości stron co do po-
tencjalnych skutków niewykonania kontraktu, nie będzie 
godziło w niektórych przypadkach w zasady słuszności. 
Ustawodawca, dostrzegając możliwość wystąpienia takich 
sytuacji, przewidział pewne mechanizmy prawne mające 
na celu ochronę dłużnika przed poniesieniem nadmiernie 
wygórowanej opłaty z tytułu kary umownej. Wspomniana 
wolność w kształtowaniu stosunku prawnego przez strony 
została ograniczona poprzez instytucję miarkowania kary 
umownej. Instytucja ta, ujęta w artykule 484 § 2 k.c. ła-
godzi negatywne skutki overcompensatory remedy. Wspo-
mniany artykuł stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie 
zostało w znacznej części wykonane lub gdy kara była ra-
żąco wygórowana, dłużnik może żądać zmniejszenia kary 
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chanie uprawnionego nie jest wykonywaniem prawa i nie 
korzysta z ochrony. Powołując się na instytucje nadużycia 
prawa, dłużnik nie będzie zobowiązany do zapłaty overcom-
pensatry remedy w sytuacji braku wystąpienia szkody po 
stronie wierzyciela. 

Podsumowanie

Podsumowując swoje rozważania uważam, iż instytu-
cja overcompensatory remedy wprowadzająca dobrowol-
ne zastrzeżenie przez strony nadmiernie wygórowanej kary 
umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wy-
konania zobowiązania nie stoi w sprzeczności z polskim pra-
wem zobowiązań. Prawo cywilne powinno honorować swo-
bodę i autonomię stron w kształtowaniu stosunku prawne-
go, wytyczając jedynie nieprzekraczalne ramy. Zastrzeżenie 
nadmiernie wysokiego odszkodowania nie będzie godziło 
w istotę kary umownej, a tym samym będzie dozwolone. 
Instytucja miarkowania kary umownej łagodząca negatyw-
ne skutki, a więc też legitymizująca overcompensatory re-
medy, znajdzie swoje zastosowanie jedynie w przypadku 
znacznego wykonania zobowiązania przez dłużnika. Nato-
miast przesłanka nadmiernie wygórowanej kary nie będzie 
w tym przypadku uwzględniana, ponieważ godzi w istotę 
i cel overcompensatory remedy. Nadmierne odszkodowa-
nie zostało zamierzone i przyjęte przez strony kontraktu, 
dlatego wysokość kary umownej nie będzie okolicznością 
wymagającą interwencji sądu w stosunek zobowiązaniowy. 
W mojej ocenie jedynie konieczność zapłaty nadmiernie 
wygórowanej kary umownej w braku wystąpienia szkody 
będzie stanowiła nadużycie prawa, dlatego takie zastrze-
żenie umowne nie będzie wywoływało skutków prawnych.
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publicznej, co oznacza, że podmiot, któremu przysługuje 
prawo ochronne jest wyłącznie uprawniony do korzystania 
z danego oznaczenia.

Przy ocenie zdolności odróżniającej danego oznaczenia 
należy brać pod uwagę nie tylko zdolność danego oznaczenia 
do identyfikowania produktu jako pochodzącego z danego 
przedsiębiorstwa, ale również interesy innych przedsiębior-
ców prowadzących taką samą działalność gospodarczą na 
tym samym rynku. Wynika to z tego, że przyznanie oznacze-
niu zdolności odróżniającej nie może służyć monopolizacji 
przez jednego przedsiębiorcę oznaczeń, które powinny na-
leżeć do domeny publicznej (Wyrok NSA z dnia 30.03.2006 
roku, II GSK 15/05). Stanowisko to jest charakterystyczne dla 
występującej w ostatnim czasie tendencji Trybunału Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) do zawężającej 
ochrony znaków towarowych. W ostatnich latach w orzecz-

Wstęp

Podstawową funkcją znaku towarowego jest oznacza-
nie pochodzenia towarów danego przedsiębiorstwa i umoż-
liwienie odróżnienia ich od towarów pochodzących z innych 
przedsiębiorstw. Obok funkcji odróżniającej, znaki towaro-
we pełnią dodatkowo funkcję jakościową oraz reklamową 
(w doktrynie wskazuje się również na istnienie funkcji komu-
nikacyjnej oraz inwestycyjnej; Żelechowski 2014: 279; w wy-
roku z dnia 18.06.2009 roku w sprawie L’Oreal, C-487/07 
TSUE uznał, że katalog funkcji znaków towarowych pozosta-
je otwarty). Ich celem jest przekazanie informacji o cechach 
jakościowych produktu oraz jego promocja na danym rynku 
(Żelechowski 2014: 279-283). 

Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy po-
woduje, że dane oznaczenie zostaje wyłączone z domeny 

Marta Pietrzak, Anna Wszołek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wpływ interesu ogólnego na ochronę przed
nadmierną monopolizacją kształtów w systemie
prawa znaków towarowych

The impact of the public interest on the protection against
over-monopolization of signs in the trademark system

The general interest in maintaining the public domain of cer-
tain indications is particularly emphasized in the case of signs that 
are reflected in shape. The aim of the article was not only to pres-
ent two competitive models of protection against over-monopoli-
zation of shapes developed by doctrines and case-law, particularly 
the case law of the TSUE, but also the presentation of certain is-
sues in the context of shape protection primarily related to the 
freedom of competition and the role of the trade mark in econo-
my. The article focuses on advantages and disadvantages of both 
systems of protection against the monopolization of shapes and 
their evaluation, as well as on formulation of postulates to prevent 
over-monopolization of shapes both at the level of granting and 
exercising the right to protect the trademark.

Keywords: trademark, three-dimensional mark, freedom of com-
petition, unfair competition, shape monopolization.

Artykuł dotyczy wpływu interesu ogólnego na ochronę przed 
nadmierną monopolizacją oznaczeń w systemie znaków towaro-
wych. Interes ogólny służący utrzymaniu w domenie publicznej 
pewnych oznaczeń jest szczególnie akcentowany w przypadku 
oznaczeń, które są odzwierciedlone w kształcie. Celem artykułu 
jest nie tylko przedstawienie dwóch wypracowanych przez doktrynę 
i orzecznictwo, tu w szczególności orzecznictwo TSUE, konkurencyj-
nych modeli ochrony przed nadmierną monopolizacją kształtów, ale 
również przedstawienie niektórych zagadnień poruszanych w kon-
tekście ochrony kształtu, związanych przede wszystkim z wolno-
ścią konkurowania oraz rolą znaku towarowego w obrocie gospo-
darczym. W artykule skupiono się na takich kwestiach jak zalety 
i wady obydwu systemów ochrony przed monopolizacją kształtów 
oraz ich oceną, a także na sformułowaniu postulatów w zakresie 
zapobiegania nadmiernej monopolizacji kształtów zarówno na po-
ziomie udzielania, jak i wykonywania prawa ochronnego na znak 
towarowy.

Słowa kluczowe: znak towarowy, znak trójwymiarowy, znak prze-
strzenny, wolność konkurowania, zwalczanie nieuczciwej konku-
rencji, monopolizacja kształtu.
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nictwie TSUE na pierwszy plan wysunięto interes ogólny wol-
ności konkurowania, uzasadniając go dążeniem do tego, by 
ochrona na podstawie przyznanego prawa ochronnego na 
znak towarowy nie prowadziła do przyznania ich właścicie-
lom monopolu na rozwiązania techniczne lub funkcjonalne 
towaru, których użytkownik mógłby poszukiwać w towarach 
konkurencyjnych. 

W najnowszych orzeczeniach TSUE zostało podkre-
ślone, że należy uniknąć sytuacji, w której wyłączne i stałe 
prawo, które nadaje znak towarowy, mogłoby służyć ogra-
niczeniu wolności konkurowania i zatarciu podstawowej 
funkcji znaku towarowego, tj. pełnienia funkcji odróżniają-
cej (Wyrok TSUE z dnia 18.09.2014 roku, C-205/13; Wyrok 
SPI z dnia 27.10.2005 roku, T-305/04). Takie wykonywanie 
prawa ochronnego nie tylko byłoby sprzeczne z podstawo-
wymi funkcjami znaków towarowych, ale również z całym 
systemem prawnej ochrony własności intelektualnej, który 
to właśnie ma zapewnić przejrzystość rynku oraz swobodę 
przepływu towarów i usług.

Interes ogólny służący utrzymaniu w domenie publicznej 
pewnych oznaczeń jest szczególnie akcentowany w przypad-
ku oznaczeń, które są odzwierciedlone w kształcie (Szpunar 
2014: punkty 27-28). Interes ten został wyrażony w artykule 
7 ustęp 1 litera e rozporządzenia nr 207/2009 (Rozporzą-
dzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku 
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego) oraz artykuł 
3 ustęp 1 litera e dyrektywy 2008/95/WE (Dyrektywa Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22.10.2008 
roku, mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw człon-
kowskich odnoszących się do znaków towarowych), w któ-
rych znajdują się bezwzględne podstawy odmowy rejestra-
cji trójwymiarowego oznaczenia jako znaku towarowego. 
Stwierdzenie wystąpienia którejkolwiek z przesłanek wy-
mienionych w powyższych przepisach stanowi bezwzględną 
i ostateczną przeszkodę rejestracji oznaczenia jako znaku to-
warowego, co oznacza, że zbędne staje się badanie zdolności 
odróżniającej oznaczenia, a uzyskanie jej nawet w sposób 
wtórny nie powoduje uchylenia zawartych w tym przepisie 
przeszkód rejestracyjnych (Szpunar 2014: punkt 16; Wyrok 
ETS z dnia 8.04.2003 roku w sprawach połączonych C-53/01, 
C-54/01 i C-55/01: punkt 68).

Artykuł 7 ustęp 1 litera e rozporządzenia nr 207/2009 
oraz artykuł 3 ustęp 1 litera e dyrektywy 2008/95/WE znaj-
dują swoje uzasadnienie w przesłankach aksjologicznych sys-
temu ochrony znaków towarowych, którego celem jest stwo-
rzenie systemu uczciwej konkurencji przez realizację zasad 
przejrzystego rynku. Jego zamierzeniem jest wyeliminowanie 
sytuacji, w których istnienie praw wyłącznych do znaku to-
warowego mogłoby doprowadzić do zakłócenia równowagi 
pomiędzy uczestnikami wolnego rynku. Dotyczy to w szcze-

gólności sytuacji, gdy prawem ochronnym jest objęty kształt 
będący jednoczenie formą (kształtem) towaru, jego opako-
wania (TSUE uznał, że w przypadku trójwymiarowego znaku 
towarowego będącego opakowaniem produktu należy takie 
opakowanie zrównać z kształtem towaru, co oznacza, że opa-
kowanie należy objąć pojęciem kształtu w rozumieniu arty-
kułu 3 ustęp 1 litera e dyrektywy 2008/95; Wyrok ETS z dnia 
12.02.2004 roku, C-218/01: punkt 37), czy też przestrzeni 
handlowej, w której działalność gospodarczą prowadzi dany 
podmiot. Przepis ten ma zapobiec sytuacji, w której zastrze-
żenie wyłączności korzystania z kształtu, z punktu widzenia 
skuteczności konkurowania, pozwalałoby na uzyskanie nie-
uczciwej przewagi konkurencyjnej, co ostatecznie prowadzi-
łoby do podważenia celu istnienia systemu ochrony znaków 
towarowych (Szpunar 2016: punkty 29-35).

W orzecznictwie TSUE i działalności EUIPO dostrze-
galne są rozbieżności w podejmowaniu środków przeciw-
działających nadmiernej monopolizacji kształtów. W zależ-
ności od chwili stosowania tych środków można wyróżnić 
dwa modele przeciwdziałania nadmiernej monopolizacji 
kształtów. Zgodnie z pierwszym modelem, zdecydowanie 
bardziej liberalnym, stosowanie środków zapobiegających 
monopolizacji kształtów następuje na etapie wykonywa-
nia uzyskanego prawa ochronnego. Charakterystyczna dla 
niego jest wąska interpretacja bezwzględnych przeszkód 
rejestracyjnych, a co za tym idzie również wąska interpre-
tacja ewentualnych działań stanowiących naruszenie udzie-
lonego prawa ochronnego. Wąskie ujęcie bezwzględnych 
przeszkód rejestracyjnych jest częstą przyczyną później-
szego stwierdzenia nieważności decyzji o udzieleniu prawa 
ochronnego na znak towarowy, a weryfikacja czy konkretny 
kształt jest kształtem, który powinien należeć do domeny 
publicznej, czy też powinien być objęty prawem wyłącz-
nym, następuje na etapie wykonywania prawa i korzysta-
nia z danego kształtu przez uprawnionego oraz ewentualnie 
inne podmioty.

Drugi model zakłada, że środek zapobiegawczy jest sto-
sowany na etapie udzielania prawa ochronnego na trójwy-
miarowy znak towarowy, czego konsekwencją jest odmowa 
objęcia ochroną danego oznaczenia. Jest to jednoznaczne 
z szeroką wykładnią przesłanek stanowiących bezwzględne 
przeszkody rejestracyjne. 

Wobec tego, należy wziąć pod rozwagę, co stanowi 
przyczynę zróżnicowanego podejścia do tematu wyłącze-
nia z domeny publicznej pewnych kształtów, jakie są tego 
konsekwencje, a także jakie środki należałoby podjąć, aby 
zapobiec uzyskiwaniu monopolu na korzystanie z pewnych 
kształtów, który ogranicza swobodę konkurowania, a jedno-
cześnie zapewnić istnienie możliwie jak najbardziej przej-
rzystego systemu ochrony oznaczeń trójwymiarowych, któ-
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lub usług innych przedsiębiorstw. Dodatkowo, przedstawie-
nie zagospodarowania powierzchni sprzedażowej w formie 
rysunku także może umożliwiać odróżnianie towarów lub 
usług przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przed-
siębiorstw i spełnić w ten sposób przesłankę odróżnienia 
towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów 
i usług innych przedsiębiorstw. Zdaniem Trybunału nie moż-
na wykluczyć, iż zagospodarowanie powierzchni sprzedażo-
wej, które jest obrazowane przez takie oznaczenie, pozwoli 
zidentyfikować towary lub usługi, w odniesieniu do których 
wniesiono o rejestrację, jako pochodzące z danego przed-
siębiorstwa. 

Wyrok ten stanowi przejaw liberalnej interpretacji bez-
względnych przeszkód rejestracyjnych, a samo orzeczenie 
wzbudziło bardzo wiele kontrowersji. Przede wszystkim 
TSUE pominął w ogóle rozważania nad istotą „oznaczenia” 
jako takiego i konsekwencji przełożenia tej istoty na znaki 
przestrzenne. Mając do czynienia ze znakiem słownym, czy 
graficznym dwuwymiarowym, jego „oznaczenie” zawsze 
będzie odpowiadać naszej percepcji. Zawsze widzimy znak 
tak jak został on zarejestrowany. Oznaczenie więc i jego for-
ma graficzna są ze sobą w pełni zgodne w rzeczywistości. 
Odmiennie jest w przypadku znaków przestrzennych. Trój-
wymiarowość ma to do siebie, że nie da się jej przedstawić 
w pełni na kartce papieru. Zgłoszenie znaku trójwymiarowe-
go na formularzu zgłoszeniowym w postaci rysunku zawsze 
więc będzie nieco zakłamane i nigdy nie będzie oddawać 
w pełni rzeczywistego wyglądu oznaczenia, ani jego formy 
graficznej. W przypadku znaku przestrzennego, jakim jest 
wystrój pomieszczenia, gdzie znajduje się duża ilość elemen-
tów o różnych kształtach i wyglądzie, które są poustawiane 
w odpowiednich proporcjach i w odpowiedniej odległości 
od siebie, graficzne przedstawienie takiej powierzchni jest 
niezwykle trudne, żeby nie stwierdzić, że wręcz niemożliwe. 
Odwiedzający sklep nie będą go oglądać tylko z jednej per-
spektywy en face, jak na załączonych do zgłoszenia rysun-
kach, ale od wewnątrz sklepu, a postrzeganie całej przestrze-
ni będzie zależne od tego z jakiego ujęcia obserwator będzie 
akurat znak obserwował. Należy również zwrócić uwagę, że 
znak Apple był zgłoszony dla określonych usług, a nie towa-
rów. Ta subtelna różnica powoduje, że znak usługowy pełni 
więc w istocie funkcję oznaczenia przedsiębiorstwa i wska-
zuje na podmiot świadczący usługi, a nie usługę jako taką 
(Promińska 2011: 317). Konsekwencją tego jest wielokrotnie 
wyrażany w doktrynie pogląd, że przepisy dotyczące znaków 
towarowych powinno stosować się do znaków usługowych 
jedynie odpowiednio. Zatem z jeszcze większą ostrożnością 
należy podchodzić do możliwości przyznania tej kategorii 
znaków zdolności odróżniającej, zarówno w ujęciu abstrak-
cyjnym, jak i konkretnym. 

ry da gwarancję swobody rywalizacji rynkowej i nie będzie 
podważał założeń stojących u podstaw systemu ochrony 
znaków towarowych. 

Przeciwdziałanie nadmiernej monopolizacji 
kształtów – porównanie systemów ochrony

Stosowanie środków ochrony na etapie wykonywania 
uzyskanego prawa ochronnego

Pierwszy ze wskazanych wyżej modeli daje prymat 
rozszerzającej ochronie trójwymiarowych oznaczeń. Zgod-
nie z nim przesłanki stanowiące bezwzględne przeszkody 
rejestracyjne należy interpretować wąsko, co sprzyja uzy-
skiwaniu monopolu na kształt będący oznaczeniem trójwy-
miarowym. Ponadto, należy rozróżnić dominację na danym 
rynku w sensie prawnym i faktycznym. Dominacja w sensie 
prawnym i wykonywanie praw własności intelektualnej nie 
stanowi naruszenia równowagi na wspólnym rynku. Stanowi 
wyjątek od zasady swobody konkurencji, wobec czego pod-
miot uprawniony może zakazać osobom trzecim korzystania 
z przedmiotu prawa w celach gospodarczych, gdyż właśnie 
zabezpieczenie się przed konkurencją jest istotą wykonywa-
nia praw wyłącznych (Du Vall 2010: 5-34). Niemniej jednak 
pewne sposoby wykonywania prawa wyłącznego, wynikają-
cego z udzielonej ochrony prawnoznakowej, mogą stanowić 
naruszenie prawa wspólnotowego, a w szczególności zasady 
swobody przepływu towarów i usług (Du Vall 2010: 5-34). 

Wąska interpretacja bezwzględnych przeszkód reje-
stracyjnych została zaprezentowana w wyroku TSUE z dnia 
10.07.2014 roku (Wyrok TSUE z dnia 10.07.2014 roku, 
C-421/13) w sprawie Apple Inc. (dalej: Apple) przeciw-
ko Deutche Patent und Markenamt. W wyroku tym TSUE 
stwierdził, że zagospodarowanie powierzchni sprzedażowej 
przedstawione w formie zwykłego rysunku, bez wskaza-
nia rozmiaru ani proporcji konkretnych elementów tej po-
wierzchni sprzedażowej, może być zarejestrowane jako znak 
towarowy dla towarów oraz usług polegających na różnych 
świadczeniach mających na celu skłonienie konsumenta do 
nabycia towarów zgłaszającego. Trybunał uznał, że rysunki 
trójwymiarowe można zaliczyć do kategorii oznaczeń, któ-
re są przedstawialne w formie graficznej i nie można wy-
kluczyć, że samo zagospodarowanie przestrzeni handlowej 
pozwoli zidentyfikować towary lub usługi pochodzące z da-
nego przedsiębiorstwa. Ponadto, TSUE stwierdził, że przed-
stawienie, które obrazuje zagospodarowanie powierzchni 
sprzedażowej za pomocą zbioru linii, konturów i form, może 
stanowić znak towarowy pod warunkiem, że umożliwia od-
różnienie towarów lub usług przedsiębiorstwa od towarów 
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W wyroku w sprawie Apple TSUE zdaje się przyjął rów-
nież wąskie rozumienie przeszkód rejestracyjnych, o których 
mowa w artykule 3 ustęp 1 litery b-e dyrektywy 2008/95/
WE (zastąpionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 roku, mającą na celu 
zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących 
się do znaków towarowych. Bezwzględne przeszkody reje-
stracyjne w dyrektywie 2015/2436 znajdują się w artyku-
le 4), bowiem zgodnie z przepisami unijnymi nie powinny 
być rejestrowane oznaczenia, które składają się wyłącznie 
z kształtu zwiększającego znacznie wartości towaru.

We wcześniejszych orzeczeniach uznawano, że to, iż 
kształt nadaje towarowi istotną wartość, nie wyklucza tego, 
że znaczną wartość nadają temu towarowi również inne jego 
właściwości (Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 6.10.2011 
roku, T-508/08). Innymi słowy, już sam fakt, że design da-
nego towaru lub w tym przypadku wnętrza jest elementem 
istotnym z punktu widzenia konsumenta, wskazuje na to, że 
kształt nadaje towarowi znaczną wartość. Nie ma przy tym 
znaczenia, że konsument bierze również pod uwagę inne 
właściwości danego towaru. 

Jednak w wyroku z dnia 10.07.2014 roku TSUE przyjął 
wykładnię, zgodnie z którą przesłanka „oznaczenia składają-
cego się z kształtu zwiększającego znaczenie wartość towa-
ru” ma zastosowanie tylko w takich sytuacjach, w których 
walory estetyczne danego kształtu są tak ważne, że główna 
funkcja znaku towarowego traci znaczenie. Ma to miejsce 
wówczas, gdy wartość gospodarcza danego towaru opiera 
się wyłącznie na wzornictwie, tak jak w przypadku dzieł sztu-
ki użytkowej lub niektórych wyrobów kolekcjonerskich (po-
gląd charakterystyczny dla orzecznictwa sądów niemieckich, 
dotychczas odrzucany przez TSUE; Wyrok z dnia 24 maja 
2007 roku, „Fronthaube”, (I ZB 37/04) BGH GRUR 2008, 71: 
punkt 23).

Tak liberalne podejście może jednak doprowadzić do 
nadmiernej monopolizacji kształtów, które w rzeczywistości 
nie mają zdolności odróżniającej i powinny nadal należeć do 
domeny publicznej. Przyznanie prawa ochronnego na znak 
towarowy, pomimo szeregu wątpliwości co do zasadności 
objęcia danego oznaczenia ochroną powoduje, że koniecz-
ne będzie ewentualne ograniczenie zakresu ochrony tego 
znaku towarowego na etapie wykonywania prawa i wąskie 
interpretowanie potencjalnych działań naruszających upraw-
nienia Apple. Tylko takie zawężenie zakresu ochrony będzie 
korespondować z widocznym w ostatnich latach trendem 
do przeciwdziałania monopolizacji kształtów i zawężającej 
ochrony znaków towarowych. 

Podobnie wąska wykładnia bezwzględnych przeszkód 
rejestracyjnych została zaprezentowana w wyroku z dnia 
25.11.2014 roku w sprawie Simba Toys GmbH Co. KG prze-

ciwko OHIM (Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 25.11.2014 
roku, T-450/09), w którym to Sąd Unii Europejskiej uznał, że 
kształt kostki Rubika nie jest zdeterminowany jej względami 
funkcjonalnymi. Wydając orzeczenie Sąd kierował się wcze-
śniejszym orzeczeniem w sprawie LEGO Juris przeciwko 
OHIM (Wyrok TSUE z dnia 14.09.2010 roku, C-48/09 P). Sąd 
nawet zawiesił postępowanie do czasu wydania orzeczenia 
w sprawie LEGO przyjmując wykładnię przesłanki kształtu 
niezbędnego do uzyskania efektu technicznego, zapropo-
nowaną właśnie przez Trybunał w tej sprawie. Ostatecznie 
Sąd Unii Europejskiej doszedł jednak do całkiem odmiennych 
konkluzji niż te poczynione przez Trybunał w sprawie LEGO. 
Czym zatem różni się kostka Rubika od klocka LEGO?

W wyroku z dnia 25.11.2014 roku Sąd oddalił skargę 
Simba Toys uznając, że kostka Rubika może stanowić znak 
towarowy. Zdaniem Sądu funkcja techniczna kostki Rubika 
wynika z mechanizmu znajdującego się wewnątrz kostki i nie 
jest w żaden sposób związana ze strukturą siatki kostki oraz 
czarnymi liniami stanowiącymi część struktury kostki, wi-
docznymi na rysunku zgłoszeniowym. Innego zdania był skar-
żący, który twierdził, że konsumenci będą postrzegać owe 
czarne linie i strukturę siatki jako umożliwiające wprowadze-
nie w ruch poszczególnych elementów kostki. Co ciekawe, 
Sąd wskazał, że odmowa rejestracji jako znaku towarowego 
możliwa jest jedynie co do tych oznaczeń, które tworzone są 
„wyłącznie” przez kształt towaru „niezbędny” do uzyskania 
efektu technicznego. Wobec tego, rejestracji nie podlegają 
tylko te kształty towaru, które stanowią jedynie wyraz zasto-
sowania technicznego i których rejestracja uniemożliwiłaby 
korzystanie z tego rozwiązania przez inne przedsiębiorstwa. 

Natomiast przyjęcie w sprawie klocka LEGO, że nie pod-
legają rejestracji wyłącznie kształty niezbędne do uzyskania 
efektu technicznego doprowadziło do unieważnienia znaku 
towarowego. TSUE stwierdził, że wypustki umieszczone na 
klocku są niezbędne do uzyskania efektu technicznego po-
legającego na łączeniu klocków. Trybunał podkreślił, że re-
jestracja oznaczenia składającego się z kształtu niezbędnego 
do osiągnięcia efektu technicznego jest wykluczona nawet, 
jeśli efekt techniczny może zostać osiągnięty za pomocą in-
nych kształtów (kształtów zamiennych). Pomimo tego, Sąd 
kierując się orzeczeniem w sprawie LEGO uznał, że nie ma 
związku pomiędzy możliwością przesuwania poszczególnych 
elementów kostki Rubika, a istnieniem na powierzchni sze-
ścianu linii dzielących sześcian na wiele mniejszych elemen-
tów. Analiza obydwu orzeczeń nie rozświetla przyczyn tak 
odmiennego potraktowania obydwu znaków. 

Co istotne, w wyroku w sprawie LEGO Trybunał podkre-
ślił również, że każdą z wymienionych w artykule 7 ustęp 1 
rozporządzenia nr 40/94 podstaw odmowy rejestracji nale-
ży interpretować w świetle interesu ogólnego chronione-
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rządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 
roku w sprawie wspólnego znaku towarowego. Obecnie obo-
wiązującym jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 roku zmieniające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólno-
towego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 
2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylają-
ce rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat 
na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrz-
nego) ma na celu zapobieganie temu, aby prawo znaków 
towarowych prowadziło do przyznania jednemu przedsię-
biorstwu monopolu na rozwiązania techniczne lub na cechy 
użytkowe danego towaru. Przy ocenie, czy dane oznaczenie 
spełnia przesłanki, o których mowa w artykule 7 rozporzą-
dzenia 40/94 organ powinien przeprowadzić pogłębione 
badanie. Wcześniejsza, zbyt wąska interpretacja bezwzględ-
nych przeszkód rejestracyjnych doprowadziła do uzyskania 
monopolu prawnego na korzystanie z mechanizmu, a system 
ochrony znaków towarowych został wykorzystany do ochro-
ny pewnego rodzaju funkcji technicznej wyrażonej w kształ-
cie i układzie wewnętrznym urządzenia, których konsument 
mógłby poszukiwać w towarach innych podmiotów, będą-
cych uczestnikami wspólnego rynku. Zdaniem Trybunału, 
przy ocenie, czy dany kształt pełni tylko i wyłącznie funkcję 
techniczną należy przeprowadzić pogłębione badanie. Kształt 
widoczny na rysunku zgłoszeniowym sam w sobie może nie 
wskazywać na jakąkolwiek funkcję techniczną, ale może być 
efektem zastosowania pewnego mechanizmu wewnętrzne-
go. Kształt ten i mechanizm wzajemnie się warunkują, wobec 
tego przy ocenie występowania bezwzględnych przeszkód re-
jestracyjnych należy uwzględniać także funkcję techniczną, 
która jest wyrażona w kształcie, choć nie jest widoczna. 

Stosowanie środków ochrony na etapie 
udzielania prawa ochronnego

Tendencja do zawężającej ochrony znaków towarowych 
jest dostrzegalna w najnowszym orzecznictwie TSUE i charak-
terystyczna dla drugiego z wyżej wskazanych modeli. Zarów-
no w sprawie Bang & Olufsen A/S przeciwko OHIM (Wyrok 
Sądu Unii Europejskiej z dnia 6.10.2011 roku, T-508/08, dalej: 
Bang & Olufsen A/S), w której wnioskowano o odmowę re-
jestracji oznaczenia jako znaku towarowego, jak i w sprawie 
Hauck GmbH & Co. KG przeciwko Stokke A/S, Stokke Neder-
land BV, Peterowi Opsvikowi, Peter Opsvik A/S (Wyrok TSUE 
z dnia 18.09.2014 roku, C-205/13, dalej: Hauck GmbH & Co. 
KG), o stwierdzenie nieważności decyzji o rejestracji znaku 
towarowego, bezwzględne przeszkody rejestracyjne dotyczą-
ce kształtu zinterpretowano w sposób możliwie najszerszy. 

go przez każdą z nich, bowiem przeciwdziałanie uzyskaniu 
monopolu na kształt i ochrona interesu ogólnego zostały 
wyrażone właśnie w bezwzględnych przeszkodach rejestra-
cyjnych, określonych w tym przepisie. Sformułowane przez 
prawodawcę zasady odzwierciedlają w tym względzie wy-
ważenie dwóch aspektów, z których każdy może przyczynić 
się do ustanowienia systemu zdrowej i uczciwej konkurencji. 
Natomiast okoliczność, że rejestracja kształtu klocka LEGO 
jako znaku towarowego wpłynie na dostępność rozwiązania 
technicznego, którego kształt ten jest wyrazem, a który ma 
wyłącznie funkcjonalny charakter, może umożliwić właścicie-
lowi takiego znaku towarowego zakazanie używania przez 
inne przedsiębiorstwa nie tylko tego kształtu, ale też kształ-
tów podobnych. Wobec tego, również duża liczba kształtów 
zamiennych stałaby się niedostępna dla innych uczestników 
wspólnego rynku. Stałoby się tak szczególnie w przypad-
ku kumulacji rejestracji różnych, wyłącznie funkcjonalnych 
kształtów jednego produktu, która to kumulacja mogłaby 
całkowicie uniemożliwić innym przedsiębiorstwom wytwa-
rzanie i dokonywanie obrotu niektórymi towarami, które 
spełniają określoną funkcję techniczną. Dlatego też pozycja 
przedsiębiorstwa, które opracowało dane rozwiązanie tech-
niczne, nie może być chroniona przed konkurencją wprowa-
dzającą na rynek wierne kopie kształtu towaru, który wynika 
z zastosowania dokładnie tego samego rozwiązania technicz-
nego, poprzez przyznanie temu przedsiębiorstwu monopolu 
w wyniku rejestracji kształtu jako znaku towarowego. Takie 
działanie może stać się ewentualnie przedmiotem badania 
z punktu widzenia zasad uczciwej konkurencji. 

Brak jednolitego i klarownego stanowiska TSUE w kwe-
stii wykładni bezwzględnych przeszkód rejestracyjnych, do-
tyczących trójwymiarowych znaków towarowych, można do-
strzec na przykładzie kolejnego orzeczenia w sprawie Simba 
Toys, wydanego 10.11.2016 roku przez Trybunał na skutek 
odwołania od wyroku Sądu Unii Europejskiej wniesionego 
przez skarżącego. 

W wyroku tym Trybunał wskazał, że prawo znaków to-
warowych stanowi zasadniczy element systemu konkuren-
cji, w którym każde przedsiębiorstwo powinno mieć możli-
wość rejestrowania oznaczeń, które wyeliminują możliwość 
wprowadzenia konsumentów w błąd i pozwolą na odróżnie-
nie towarów pochodzących z danego przedsiębiorstwa od 
towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw. Jednak 
każdą z wymienionych w artykule 7 ustęp 1 rozporządzenia 
nr 40/94 podstaw odmowy rejestracji należy interpretować 
w świetle interesu ogólnego chronionego przez każdą z nich. 
W tym kontekście Trybunał wskazał, że artykuł 7 ustęp 1 lite-
ra e) podpunkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 (Rozporządzenie 
Rady (WE) z dnia 20 grudnia 1993 roku w sprawie wspólno-
towego znaku towarowego, które zostało zastąpione rozpo-
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Głównym zagadnieniem poddanym rozważaniom TSUE 
w wyżej wskazanych orzeczeniach była interpretacja arty-
kułu 3 ustęp 1 punkt e dyrektywy 89/104/EWG (Dyrektywa 
Rady 89/104/EWG z dnia 21.12.1988 roku mająca na celu 
zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących 
się do znaków towarowych, zastąpiona obecnie obowiązu-
jącą dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/
WE z dnia 22.10.2008 roku), wymieniającego bezwzględne 
przeszkody rejestracyjne oznaczenia, będącego jednocześnie 
kształtem produktu. W wyroku w sprawie Bang & Olufsen 
A/S Sąd jednoznacznie wskazał, iż kształt zwiększający war-
tość towaru wyklucza możliwość jego rejestracji bez względu 
na fakt, że inne walory produktu również wpływają na pod-
niesienie jego wartości i są zauważalne dla konsumentów. 
W sprawie podniesiono, iż przesłanka zwiększenia wartości 
towaru powinna mieć zastosowanie w przypadku towarów, 
które bazują wyłącznie na kształcie i od tego kształtu zależy 
ich wartość (np. biżuteria). Do odmiennych wniosków do-
szedł jednak Sąd Pierwszej Instancji, który uznał, iż przepis 
ten stosuje się do wszystkich towarów, włącznie z tymi, dla 
których kształt zwiększający znacznie jego wartość jest jed-
nym z wielu elementów przesądzających o atrakcyjności na 
danym rynku, a jednocześnie kształt nie jest wyłączną prze-
słanką decydującą o ewentualnym jego wyborze przez kon-
sumenta. 

Wykładnia przeprowadzona przez Trybunał wydaje 
się być bardzo restrykcyjna, jednak pozostaje w zgodności 
z przepisami o ochronie znaków towarowych. Wynika to 
przede wszystkim z istoty i celu systemu ochrony znaków 
towarowych, a także głównej funkcji znaku, który powinien 
zapewnić możliwość odróżnienia towarów i usług pocho-
dzących z jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług po-
chodzących z innych przedsiębiorstw. Zdolność odróżniają-
ca danego oznaczenia nie może być jednak interpretowana 
w oderwaniu od interesu ogólnego. Odmienna interpretacja 
byłaby sprzeczna z samą ideą systemu ochrony znaków to-
warowych. 

Podobnie szeroka wykładnia bezwzględnych przeszkód 
rejestracyjnych została zaprezentowana przez TSUE w spra-
wie Hauck GmbH & Co. KG, w której Trybunał stanął przed 
wyzwaniem dokonania interpretacji jednej z przesłanek sta-
nowiących bezwzględną przeszkodę rejestracyjną w postaci 
„oznaczenia składającego się wyłącznie z kształtu mające-
go charakter funkcjonalny”, TSUE uznał, iż funkcjonalność 
produktu wynikająca z jego kształtu wyklucza możliwość 
rejestracji, skoro dana cecha może być poszukiwana przez 
konsumentów w produktach oferowanych przez konkuren-
tów rynkowych podmiotu ubiegającego się o uzyskanie pra-
wa ochronnego. Należy podkreślić, na co również wskazał 
Trybunał, że oznaczenie obarczone bezwzględną przeszkodą 

rejestracyjną nigdy nie może nabyć wtórnej zdolności od-
różniającej. Wobec tego, jeśli bezwzględna przeszkoda re-
jestracyjna istniała w chwili przyznania prawa ochronnego, 
to nie zostanie wyeliminowana poprzez używanie danego 
oznaczenia. 

Ze względu na de facto nieograniczoną czasowo moż-
liwość ochrony znaków towarowych, producenci próbują 
uzyskać prawo ochronne na kształty, które nie spełniają 
ku temu przesłanek, jednak w przeciwieństwie do prawa 
ochronnego na wzór przemysłowy, zapewniają niekończą-
cy się monopol korzystania z danego kształtu wyłączając 
go z domeny publicznej i uniemożliwiając konkurentom 
rynkowym używanie w działalności gospodarczej nie tylko 
kształtów identycznych z zarejestrowanymi, ale również 
podobnych, co może doprowadzić do poważnych zaburzeń 
w funkcjonowaniu rynku (Szpunar 2014: punkty 32-33). 
Nie pozostaje to też bez wpływu na sytuację konsumen-
tów, którzy są zmuszeni do korzystania z towarów lub usług 
jednego przedsiębiorcy, gdyż nie mają możliwości poszuki-
wania choćby podobnych, u innych podmiotów uczestni-
czących w danym rynku. 

Należy uznać, że w niektórych przypadkach wykony-
wanie prawa ochronnego na znak towarowy, zwłaszcza je-
śli prawo to jest wykonywane w sposób niezgodny z jego 
gospodarczym przeznaczeniem, może prowadzić do wyko-
rzystania systemu ochrony znaków towarowych oraz uzy-
skanego prawa do zarejestrowanego znaku towarowego, 
a w konsekwencji monopolizacji kształtów, które często 
stanowią nieodzowny element przy stosowaniu pewnych 
użytecznych rozwiązań. Biorąc pod uwagę szereg proble-
mów przeanalizowanych powyżej należy podkreślić, że 
wykluczenie możliwości monopolizacji danego kształtu już 
w początkowym stadium badania oznaczenia jako spełnia-
jącego warunki dla uznania go za znak towarowy, wydaje 
się być lepszym rozwiązaniem, niż ewentualne późniejsze 
stosowanie środków przeciwdziałających monopolizacji.

W tym miejscu należy wskazać, że istnieje również inna 
forma ochrony nowych postaci wytworów (towarów) na-
danych im przez kształt. Są to przepisy o ochronie wzorów 
przemysłowych, którym należy nadać prymat w ochronie 
stricte wizualnych rozwiązań. Co prawda, prawo unijne do-
puszcza kumulatywną ochronę dóbr niematerialnych (ar-
tykuł 16 dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 13.10.1998 roku w sprawie prawnej ochrony 
wzorów), to trzeba jednak pamiętać, że zgoła odmienne 
funkcje i wartości aksjologiczne leżą u podstaw systemu 
ochrony znaków towarowych oraz systemu ochrony wzo-
rów przemysłowych, co nie pozostaje bez znaczenia dla 
procesu badania zdolności odróżniającej danego kształtu, 
która powinna mieć charakter pogłębiony. 
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Postulaty w zakresie zapobiegania nadmiernej 
monopolizacji kształtów na poziomie udzielania 

i wykonywania prawa ochronnego na znak towarowy

Wśród kwestii związanych z rejestracją przestrzennych 
znaków towarowych wiele z nich wzbudza znaczne kontro-
wersje. Dotyczą one zarówno samej zdolności odróżniającej 
przestrzennych znaków towarowych w ogólności, zasadności 
objęcia ochroną prawnoznakową kształtów, jak i wykładni 
przesłanek stanowiących bezwzględne przeszkody rejestra-
cyjne oznaczeń trójwymiarowych. Stan taki wynika z pewnej 
niejednolitości w orzecznictwie. Nie jest bowiem do końca 
jasne, co stanowi przyczynę zróżnicowanej wykładni bez-
względnych przeszkód rejestracyjnych, a także jakimi kryte-
riami kieruje się TSUE decydując się na wąską albo szeroką 
wykładnię bezwzględnych przeszkód rejestracyjnych. 

Z jednej strony mamy dość kontrowersyjne orzeczenie 
w sprawie Apple oraz wyrok Sądu Unii Europejskiej w spra-
wie Simba (Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 25.11.2014 
roku, T-450/09), w których przyjęto bardzo wąską wykład-
nię bezwzględnych przeszkód rejestracyjnych, opowiadając 
się jednocześnie za szeroką ochroną oznaczeń trójwymiaro-
wych. Z drugiej strony w sprawach Bang & Olufsen, Hauck, 
LEGO oraz w wyroku Trybunał Sprawiedliwości w sprawie 
Simba (Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10.11.2016 
roku, C 30/15 P) te same przeszkody rejestracyjne zostały 
ujęte bardzo szeroko. Niewątpliwie pewna niespójność 
w interpretacji bezwzględnych przeszkód rejestracyjnych 
jest dostrzegalna w orzeczeniach wydanych na kanwie spo-
ru dotyczącego zdolności odróżniającej kształtu będącego 
kostką Rubika oraz sprawy LEGO, w których stosując tę samą 
wykładnię przesłanki kształtu pełniącego funkcję techniczną, 
Trybunał oraz Sąd Unii Europejskiej doszły parokrotnie do 
odmiennych konkluzji. 

Wymaga podkreślenia, że najnowsze i najstarsze z przy-
toczonych orzeczeń dzieli sześć lat. Pomimo upływu czasu 
nie została jednak wypracowana żadna reguła stanowiąca 
jednolitą linię orzeczniczą, co powoduje, że sprzeczne in-
terpretacje przeplatają się ze sobą. Rodzi to niepewność 
prawa, a także skutkuje nierównym traktowaniem różnych 
podmiotów w rodzajowo podobnych sprawach. Może to do-
prowadzić do sytuacji, w których próba rejestracji oznacze-
nia spotka się z odmową, albo zostanie stwierdzona nieważ-
ność decyzji udzielającej prawa ochronnego na podstawie 
tych samych przepisów, które w podobnym wypadku zosta-
ły zinterpretowane całkowicie odmiennie. Taki stan rzeczy 
nie może być aprobowany. Niedokładne ustalenie zakresu 
ochrony znaków towarowych może negatywnie wpływać na 
wolną konkurencję z uwagi na poważną siłę rynkową zna-
ków towarowych (Tischner 2015: 281, wraz ze wskazaną tam 

Podsumowanie

Porównując dwa modele przeciwdziałania monopoli-
zacji kształtów, efektywniejszy wydaje się być model kon-
troli przeprowadzanej na etapie rejestracji oznaczenia. 
Na pierwszy rzut oka model ten może sprawiać wrażenie 
wadliwego, ze względu na ograniczenie ochrony oznaczeń, 
wysunięcie na pierwszy plan interesu ogólnego wolności 
konkurowania oraz ewidentną promocję naśladownictwa. 
Jednak interes ogólny uzasadnia dążenie, aby ochrona na 
podstawie prawa znaków towarowych nie prowadziła do 
przyznania ich właścicielom monopolu na rozwiązania tech-
niczne lub funkcjonalne właściwości towarów, których użyt-
kownik mógłby poszukiwać w towarach konkurencyjnych. 
Choć pozornie może się wydawać, że model ten prowadzi 
do zawężenia ochrony znaków towarowych, to jednak tyl-
ko taka interpretacja powoduje, że nie umyka podstawowa 
funkcja znaku towarowego jaką jest odróżnianie towarów 
pochodzących z danego przedsiębiorstwa od towarów po-
chodzących z innych przedsiębiorstw i tylko taka wykładnia 
bezwzględnych przeszkód rejestracyjnych oznaczeń trójwy-
miarowych jest zgodna z założeniami aksjologicznymi, które 
legły u podstaw systemu ochrony znaków towarowych. 

Jak zauważa K. Szczepanowska-Kozłowska, „moty-
wem ustanowienia bezwzględnych przeszkód rejestracji 
nie jest (w odróżnieniu od przeszkód względnych) ochro-
na interesów indywidualnych, które mogłyby zostać na-
ruszone w wyniku rejestracji danego oznaczenia, lecz in-
teresu o charakterze ogólnym (publicznym), wyrażającym 
się w dążeniu do rejestracji takich oznaczeń, które mogą 
w sposób należyty spełniać funkcję znaku towarowego, nie 
ograniczając nadmiernie swobody pozostałych podmiotów 
działających w obrocie” (Szczepanowska-Kozłowska 2012: 
565; Nowińska 2015: 376-378 i 394-397).

Szeroka wykładnia oraz precyzyjne badanie bezwzględ-
nych przeszkód rejestracyjnych na etapie ubiegania się 
o przyznanie prawa ochronnego, a finalnie odmowa reje-
stracji w przypadku ich wystąpienia, chroni przed stworze-
niem i nadużywaniem pozycji dominującej uczestnika rynku 
poprzez wykorzystanie kształtu objętego prawem ochron-
nym oraz zapobiega późniejszemu ponownemu badaniu 
występowania bezwzględnych przeszkód rejestracyjnych 
i ewentualnie stwierdzenia nieważności decyzji udzielają-
cej prawa ochronnego. 

Model ten sprzyja również ochronie przed zatarciem 
granicy pomiędzy znakiem towarowym jako oznaczeniem 
odróżniającym, a znakiem towarowym jako oznaczeniem 
wskazującym jedynie na wartość, funkcjonalność, czy też 
poczucie luksusu związanego z wyborem danego towaru 
przez konsumenta.
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literaturą), które wykluczają z domeny publicznej nie tylko 
znaki identyczne ale również podobne. Trybunał powinien 
jednoznacznie określić kierunek, w jakim zmierza wykładnia 
przytoczonych wcześniej przepisów, a także wskazać konkret-
ną interpretację wymienionych w nich przeszkód rejestra-
cyjnych.

Podstawowym problemem, jaki pojawia się w przypad-
ku ochrony kształtu jako znaku towarowego jest asymetria 
pomiędzy przedmiotem, a zakresem ochrony (Tischner 
2015: 346). Istnieje bardzo cienka granica dzieląca formę 
(kształt) towaru lub opakowania, który może stanowić znak 
towarowy i być przedmiotem ochrony, od produktu samego 
w sobie, który nie podlega ochronie prawnoznakowej. Roz-
wiązania funkcjonalne i estetyczne, a także ich wytwarzanie 
oraz dystrybucja mogą być chronione na gruncie innych 
praw własności intelektualnej (Tischner 2015: 277, wraz ze 
wskazaną tam literaturą). W przypadku kształtu nadające-
go dodatkową wartość obiektowi, bardziej racjonalne jest 
uzyskanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, które to 
prawo zostało wprowadzone właśnie w celu ochrony walo-
rów wizualnych wytworu. Natomiast w przypadku potrzeby 
ochrony produktu jako takiego i jego funkcjonalnych rozwią-
zań odpowiednie będzie udzielenie prawa ochronnego na 
wzór użytkowy lub w przypadku rozwiązań cechujących się 
znacznym poziomem innowacyjności oraz spełniającym inne 
przesłanki pozwalające na uznanie rozwiązania za wynalazek 
(artykuł 24 Ustawy z dnia 30.06.2000 roku prawo własności 
przemysłowej, Dz.U. z 2013 roku poz. 1410) – ochrona pa-
tentowa. 

„Wykorzystanie prawa znaków towarowych w celu roz-
ciągnięcia wyłączności na dobra niematerialne, które podle-
gają ochronie na podstawie innych praw własności intelek-
tualnej, mogłoby – po wygaśnięciu takich praw – prowadzić 
do naruszenia równowagi interesów, którą ustawodawca 
określił między innymi poprzez ograniczenie okresu ochro-
ny tych innych praw” (Szpunar 2014: punkt 37). Prawa wła-
sności intelektualnej mogą być bowiem wykorzystywane do 
zarezerwowania „zwykłego” rynku i zablokowania rozwoju 
innowacji poprzez ograniczenie dostępu do substytutów 
danego rozwiązania i zbudowania pozycji monopolistycznej 
(Du Vall 2010: 34). Co prawda przepisy prawa własności prze-
mysłowej zawierają instrumenty przeciwdziałające naduży-
ciu tych praw (możliwość udzielenia licencji przymusowej; 
Du Vall 2010: 34), to jednak konieczne jest poszukiwanie 
innych rozwiązań, które przyczynią się do osiągnięcia pew-
ności prawa. Zasadniczą rolę odgrywa tu orzecznictwo TSUE, 
który powinien przyjąć jednolite stanowisko w zakresie wy-
kładni bezwzględnych przeszkód rejestracyjnych oznaczeń 
trójwymiarowych, czyniąc krok w zakresie ukrócenia prak-
tyk związanych z wykorzystywaniem praw z rejestracji znaku 

towarowego w celu stworzenia pozycji dominującej na da-
nym rynku. Dotychczasowe orzeczenia nie tworzą bowiem 
czytelnej linii, rozstrzygają pojedyncze i trudne do generali-
zowania przypadki, które jednak nie pozostają bez znaczenia 
dla dalszego rozwoju systemu ochrony znaków towarowych 
oraz prawa konkurencji.
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skie, aż po zaproponowanie alternatywnego modelu opłat. 
Całość wywodu układa się w logiczną konstrukcję, która ma 
na celu przedstawienie zagadnienia oraz krytyczne spojrze-
nie na rozwiązania proponowane obecnie. 

Modele opłat oraz geneza problemu 

Najbardziej rozpowszechnionym modelem opłat od 
urządzeń kopiujących i czystych nośników jest system 
przyjęty także przez polskiego ustawodawcę, polegający 
na uiszczaniu opłat przez podmioty, które same nie ko-
rzystają z dóbr chronionych prawem autorskim, ale przy 
wprowadzaniu urządzeń reprograficznych mają możliwość 
przerzucania tych opłat na osoby będące faktycznymi be-
neficjentami tych postanowień (Sikorski 2015: 1). Jest to 
powszechny system rekompensowania strat uprawnionym 
w krajach europejskich wynikających z dozwolonego użytku 
prywatnego. Tylko w nielicznych krajach powyższy model 

Wstęp

Wraz z rozpoczęciem się w ostatnich dziesięcioleciach 
tak wielkiego postępu technicznego, jesteśmy świadkami 
nieprzystawania regulacji prawnych do otaczającej nas rze-
czywistości. W szczególności dla gałęzi prawa prywatnego 
– prawa własności intelektualnej jest to widoczne. Prawo 
na dobrach niematerialnych, takie jak prawo własności 
przemysłowej czy prawo autorskie jest w wyjątkowy spo-
sób narażone na zmieniające się rozwiązania w dziedzinie 
nowych technologii. Jednym z problemów, nad którym 
trwa ożywiona dyskusja jest mechanizm pobierania opłat 
od urządzeń kopiujących i czystych nośników. W związku 
z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej wielki wpływ 
na regulacje prawne rodzimego ustawodawcy mają orze-
czenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Celem 
niniejszego artykułu jest syntetyczne przedstawienie całego 
zjawiska, od genezy copyright levies poprzez aktualne pra-
wodawstwo i orzecznictwo zarówno polskie, jak i europej-
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Tematem niniejszego artykułu jest kwestia opłat od urządzeń 
kopiujących i czystych nośników w prawie autorskim. Opracowanie 
ma za zadanie omówienie występujących modelów opłat oraz ge-
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wie autorskim i prawach pokrewnych oraz orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W treści artykułu Autor poszu-
kuje alternatywnego modelu, który spełniałby oczekiwania oraz 
należycie uwzględniał interesy zarówno podmiotów uprawnionych, 
jak i beneficjentów postanowień o dozwolonym użytku prywatnym. 
Omówienie problematyki ma zadanie przybliżyć w sposób jak naj-
bardziej syntetyczny problem i odpowiedzieć na pytanie, w którym 
kierunku powinien podążać polski ustawodawca. 
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został zastąpiony poprzez rozwiązanie polegające na prze-
kazywaniu bezpośrednio środków pieniężnych z budżetu 
państwa organizacjom zbiorowego zarządzania, które 
następnie mają podzielić je pomiędzy twórców. Należy 
też zwrócić uwagę na systemy nie przewidujące opłat od 
tego typu urządzeń. Wskazać tutaj powinno się na takie 
kraje jak: Irlandia, Malta, Luksemburg oraz Zjednoczone 
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii. Jak wskazuje R. Si-
korski: „przykładem państwa, w którym ustawodawstwo 
wewnętrzne nie przewiduje żadnego modelu wynagra-
dzania za zwielokrotnianie w ramach użytku prywat-
nego jest Zjednoczone Królestwo, przy czym dodajmy, 
że jego prawo autorskie bardzo wąsko wyznacza zakres 
dozwolonego użytku prywatnego” (Sikorski 2015: 1).  
Zrozumienie istoty copyright levies wymaga przeniesienia 
się do lat 60. XX wieku w Niemczech. Było to związane 
bezpośrednio z pojawieniem się nowych możliwości w za-
kresie sporządzania kopii utworów zapisanych na płytach 
gramofonowych oraz z nadań radiowych (Hugenholtz 
2012: 179). Nigdy wcześniej osoby fizyczne nie miały środ-
ków, aby dokonać tak doskonałych kopii utworów. Pojawi-
ły się problemy zarówno w sferze oceny czy takie działania 
nie naruszają monopolu twórców przez osoby prywatne, 
jak i rozważenia problemu naruszania sfery wyłączności 
uprawnionych przez przedsiębiorców proponujących takie 
rozwiązania w handlu. Impulsem powodującym wprowa-
dzenie nowych regulacji i powstanie opłat od urządzeń 
kopiujących był wyrok w sprawie Personalausweise. 
W zasadzie rozwiązanie wskazane w tym orzeczeniu zo-
stało implementowane do niemieckiej Ustawy o prawie 
autorskim. Na tej podstawie zezwolono osobom fizycznym 
dokonywać kopii utworów w ramach użytku prywatnego, 
jednocześnie zobowiązując producentów sprzętu do uisz-
czania opłat. Jak podnosi R. Sikorski: „przyjęte w prawie 
niemieckim rozwiązanie oparto na kilku założeniach. Po 
pierwsze, rozwiązanie takie uwzględniało interesy zarów-
no uprawnionych, użytkowników utworów, jak i producen-
tów sprzętu. Z punktu widzenia uprawnionych zapewniało 
wynagrodzenie, którego uzyskanie wydawało się realne. 
Z perspektywy użytkowników proponowane rozwiązanie 
chroniło ich prywatność. Z kolei uwzględnienie intere-
sów producentów przejawiało się w tym, że ich dzia-
łalność nie mogła już prowadzić do odpowiedzialności 
za ułatwianie użytkownikom naruszeń praw autorskich 
poprzez zwielokrotnianie utworów” (Sikorski 2015: 5-6). 
Należy zwrócić uwagę na fundamentalne założenie, któ-
rym kierował się skład orzekający w sprawie Personalau-
sweise. Niewątpliwie w tamtym okresie urządzenia takie 
jak magnetofony i magnetowidy były wykorzystywane 
w dużej mierze do sporządzania kopii dóbr chronionych 

prawem autorskim. Oczywiście istniała możliwość użycia 
ich nie w tym celu, jednak była to drugorzędna funkcja 
takiego sprzętu.

Nieaktualność obecnego modelu opłat 
występującego w polskiej Ustawie 

o prawie autorskim

 W tym miejscu dochodzimy do głównego problemu, 
który został zasygnalizowany na początku artykułu. Wiele 
regulacji prawnych ze względu na szybki postęp oraz rozwój 
staje się nieprzystające do obecnych realiów, a także nie-
spełniające swojego zadania. Ratio legis opłat reprograficz-
nych jest zapewnienie wynagrodzenia twórcom w wyniku 
korzystania z utworów chronionych w ramach dozwolone-
go użytku prywatnego. Takie wynagrodzenie powinno być 
adekwatne do strat, jakie ponoszą uprawnieni oraz w miarę 
możliwości pewne i łatwe do uzyskania. Można tutaj wska-
zać, jak się wydaje, na dwa najbardziej trafne stanowiska 
dotyczące celu wprowadzania regulacji opłat od urządzeń 
kopiujących i czystych nośników. „J. Błeszyńska-Wysocka 
zauważa, że ratio legis omawianej regulacji ogranicza się 
nie do obrotu określonymi produktami, a do skutków moż-
liwego korzystania z nich w sferze objętej regulacją prawa 
autorskiego, a mianowicie możliwości kopiowania na wiel-
ką skalę utworów w ramach własnego użytku osobistego 
na terytorium poszczególnych państw” (Sokołowska 2013: 
2), a także: „według M. Kępińskiego opłaty określone w ar-
tykule 20 Prawa autorskiego mają stanowić swego rodzaju 
wynagrodzenie za umniejszenie liczby kopii nabywanych 
egzemplarzy utworów i innych przedmiotów ochrony, skut-
kiem ich zwielokrotniania dla użytku osobistego” (Sokołow-
ska 2013: 28). 

Trzeba zdać sobie sprawę z faktu, że rekompensowa-
nie twórcom ich straty rzeczywiście powinno mieć miejsce, 
jednakże natrafiamy w tym miejscu na rudymentarną kwe-
stię jaką jest rodzaj sprzętu, od którego należałoby pobie-
rać opłaty. Dzisiejsza technika oferuje nam szeroką gamę 
sprzętów pozwalających na kopiowanie dóbr chronionych 
przez Ustawę z 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Ustawa o prawie autorskim i prawach po-
krewnych z dnia 4 lutego 1994 roku, Dz.U. z 1994 roku nr 
24, poz. 83 ze zm.). Pytanie, przed którym stajemy, to oce-
nienie urządzeń wielofunkcyjnych pod kątem słuszności 
pobierania opłat od ich użytkowników. Analiza obecnego 
stanu techniki doprowadza do wniosku, że urządzenia, na 
które aktualnie próbuje się nałożyć opłaty są zupełnie inne 
od urządzeń dla jakich został stworzony obecnie istniejący 
model opłat. W przeciwieństwie do wcześniejszego stanu 
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blicznego, stanowiąc postać cywilnego prawa twórcy w po-
staci wynagradzania (rekompensaty) z tytułu utraty korzyści 
spowodowanych tym użytkiem” (Sokołowska 2014: 50). 
Moim zdaniem to tutaj ustawodawca powinien dokonać 
poważnych zmian ze względu na postęp techniczny oraz 
zmianę typów urządzeń obecnie występujących w obrocie. 
Nie do przyjęcia jest pozostawienie tak anachronicznego 
przepisu, który tak naprawdę literalnie stosowany ma ogra-
niczone znaczenie. W wyniku braku aktualnych uregulowań 
występują problemy z jego wykładnią co jest przyczyną 
poddawania tego wieloaspektowego problemu pod ocenę 
przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Skutkiem 
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej jest między innymi 
zasada bezpośredniego stosowania prawa wspólnotowego. 
Największe znaczenie dla omawianego zagadnienia ma Dy-
rektywa 2001/29/WE z dnia 22 maja 2001 roku w sprawie 
harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i po-
krewnych w społeczeństwie informacyjnym. Z kolei prze-
pisem, na którym należy się skupić jest artykuł 5 ustęp 2 
punkt b powyższej dyrektywy. Wskazany przepis dyrektywy 
umożliwia państwom członkowskim wprowadzenie ogra-
niczenia w sferze wyłączności autorskiej „w odniesieniu do 
zwielokrotnień na jakimkolwiek nośniku dokonywanych 
przez osobę fizyczną do użytku prywatnego i dla celów, 
które nie są ani bezpośrednio, ani pośrednio komercyjne, 
pod warunkiem, że osoby uprawnione otrzymają słuszne 
wynagrodzenie” (Machała 2013: 252). Wynika z niego bez-
pośrednio, że państwa członkowskie mogą ustanowić do-
zwolony użytek prywatny w swoich systemach krajowych. 
Mają to być niejako swoiste rezerwaty, które pozwalają 
poszczególnym prawodawcom określać dowolnie zakres 
ograniczeń monopolu autorskiego, jeżeli użytek prywatny 
nie jest związany bezpośrednio, ani pośrednio z celem ko-
mercyjnym, a twórca uzyska słuszne wynagrodzenie. Wy-
kładnia zwrotu „słuszne wynagrodzenie” była badana przez 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej o czym poniżej. 
Ważne wskazówki interpretacyjne odnoszące się do tekstu 
dyrektywy można znaleźć w postanowieniach Preambuły 
do Dyrektywy 2001/29. W mojej opinii fundamentalnymi 
fragmentami, które pozwalają nam na określenie znacze-
nia niejasnych zwrotów są motywy 31 oraz 35. Motyw 31 
akcentuje konieczność wzięcia pod uwagę sytuacji różnych 
podmiotów. Chodzi tutaj o zapewnienie równowagi po-
między wszelakimi kategoriami podmiotów uprawnionych 
oraz pomiędzy tymi podmiotami, a użytkownikami dóbr 
niematerialnych objętych ochroną prawa autorskiego (Si-
korski 2015: 8). Kolejną powołaną częścią preambuły jest 
motyw 35. To tutaj ustawodawca unijny starał się wyjaśnić 
nieostre pojęcie „godziwej rekompensaty” przysługującej 
twórcy w związku z ponoszeniem strat podczas korzysta-

rzeczy podstawową funkcją urządzeń teraz funkcjonujących 
na pewno nie jest zwielokrotnianie utworów (Sikorski 2015: 
6). Już z pobieżnego przyjrzenia się sprawie można wysnuć 
konstatację o braku spójności polskiej regulacji w zakresie 
modelu opłat od urządzeń reprograficznych a rzeczywisty-
mi realiami. 

Uregulowania modelu opłat w Ustawie 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

z dnia 4 lutego 1994 roku oraz
 w prawie europejskim

Warto zauważyć, że ewolucja prawa jest czymś zupeł-
nie naturalnym i pożądanym. Jest ona związana ze zmienia-
jącymi się stosunkami społecznymi, z postępem technicz-
nym, a także z powstaniem nowych możliwości w relacjach 
międzyludzkich. Wcześniejsza Ustawa o prawie autorskim 
z 1952 roku nie przewidywała w ogóle instytucji rekom-
pensowania strat uprawnionym wynikających z dozwolo-
nego użytku prywatnego. „Jednakże w 1988 roku A. Kopff 
wyraził pogląd, iż zasadniczym problemem wymagającym 
rozstrzygnięcia w ustawach prawa autorskiego jest i pozo-
stanie promulgowanie właściwego systemu remuneracji 
twórców i dystrybutorów” (Sokołowska 2014: 39). Po-
zwalam sobie zostać epigonem tego wielkiego profesora 
prawa i po prawie trzydziestu latach powtórzyć lekko zmo-
dyfikowane stwierdzenie powołane powyżej. Niewątpliwie 
zasadniczym problemem regulacji zawartej w artykule 20 
oraz 201 Prawa autorskiego jest niewłaściwy system remu-
neracji twórców i dystrybutorów. Jest to poważny problem, 
ponieważ brak równowagi między rekompensatami przy-
znawanymi twórcom a ich stratami jest tak znaczna, że 
prowadzi to do sytuacji, w której deficytowość działalności 
wydawniczej w sferach naukowych, naukowo-technicznych 
czy dydaktycznych skutkuje jej zamieraniem. Jest to spowo-
dowane tym, że kopiowanie oraz zapoznawanie się z utwo-
rami dzięki serwisom streamingowym skutecznie zmienia 
ilość egzemplarzy wprowadzanych do obrotu powodując 
coraz częstsze przewyższanie liczby egzemplarzy legalnie 
dystrybuowanych (Błeszyński 2000: 29). Obecnie przepis 
artykułu 20 Prawa autorskiego w ustępie pierwszym regu-
luje zakres przedmiotowy urządzeń i nośników, od których 
pobiera się opłaty. Zgodnie z tezą postawioną przez J. Bartę 
oraz R. Markiewicza „rozwiązanie przyjęte w artykule 20 
Prawa autorskiego jest szczególną postacią wynagrodze-
nia z tytułu korzystania z przedmiotów praw wyłącznych 
na podstawie licencji ustawowych, przy czym przepis ten 
odnosi się do dozwolonego użytku prywatnego, jak i pu-
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nia z utworów przez podmioty wykorzystujące instytucję 
dozwolonego użytku prywatnego. Z lektury tego motywu 
dowiadujemy się, że pomocnym kryterium przy ustalaniu 
rekompensaty powinna być potencjalna szkoda uprawnio-
nego spowodowana daną czynnością (Sikorski 2015: 9). 
Według R. Sikorskiego „wskazuje się tu również, że w przy-
padku, gdy podmiot praw autorskich przyjął już zapłatę 
w innej formie, w szczególności jako strona umowy licen-
cyjnej, szczególna opłata może nie być należna. Dodatkowo 
podkreśla się także, że przy ustalaniu wysokości godziwego 
wynagrodzenia należy uwzględniać stopień wykorzystania 
zabezpieczeń technicznych. Wreszcie prawodawca unijny 
wskazuje, że w przypadku, gdy szkoda jest niewielka – to 
zgodnie z zasadą de minimis non curat preator – można 
odstąpić od wynagradzania uprawnionych” (Sikorski 2015: 
9). Pogłębiona analiza dyrektywy, a także preambuły skład-
nia do zajęcia stanowiska, iż prawo unijne nie przesądza 
i nie zobowiązuje ustawodawcy krajowego do utrzymy-
wania obecnego modelu opłat. W całej rozciągłości należy 
stanąć na stanowisku aprobującym możliwość wprowadze-
nia zmian w obowiązujących przepisach. Taka możliwość 
w mojej opinii powinna skutkować rozpoczęciem prac nad 
bardziej efektywnym i wydajnym modelem wynagradzania 
twórcom ich strat. Podnieść w tym miejscu należy, że lite-
ratura rozróżnia parę typowych sytuacji, w jakich dochodzi 
do zwielokrotniania w ramach użytku prywatnego, które 
to są zupełnie różne w kontekście ich oceny dla szkodliwo-
ści dla twórcy. Pierwsza sytuacja ma miejsce w przypad-
ku zwielokrotniania utworu w celu zapoznania się z nim 
w innym czasie (ang. time-shifting) lub na innym urządze-
niu (ang. format-shifting). Druga, gdy utwór jest ściągany 
z sieci w przypadku legalnego umieszczenia go tam, nato-
miast trzecim przypadkiem jest tradycyjne zwielokrotnianie 
utworów w celu korzystania z nich przez krąg osób sobie 
bliskich i znajomych (Sikorski 2015: 10). 

Truizmem jest stwierdzenie, że każda z tych sytuacji 
inaczej wpływa na potencjalną szkodę majątkową autora. 
Tak naprawdę tylko w trzeciej sytuacji twórca rzeczywiście 
jest poszkodowany i jego uszczerbek na majątku może 
zostać wykazany. Niewątpliwie przepis artykułu 20 Prawa 
autorskiego trzeba wiązać z przepisami o dozwolonym 
użytku, a przede wszystkim z artykułem 23 oraz artykułem 
35 Prawa autorskiego. Prawidłowe odczytanie rzeczonych 
przepisów i ich połączenie ma bowiem brzemienny skutek 
dla oceny, czy dane zachowanie wkracza w monopol au-
torski, czy jeszcze nie. Jak bowiem wskazuje J. Błeszyński 
„kryterium własnego użytku osobistego nie jest brak od-
płatności. Wykonanie kopii egzemplarza, np. na potrzeby 
osoby prawnej lub szerzej na potrzeby zawodowe (a więc 
nie stanowiące własnego użytku osobistego), nie mieści się 

w wyjątku objętym artykułem 23 Prawa autorskiego. Tym 
bardziej niedopuszczalne jest objęcie nim zarobkowego 
reprodukowania podejmowanego przez przedsiębiorstwo 
reprograficzne” (Błeszyński 2000: 36). 

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 
dotyczące opłat od urządzeń kopiujących 

i czystych nośników, w szczególności dotyczące 
wykładni artykułu 5 ustęp 2 punkt b 

Dyrektywy 2001/29/WE

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej ma za zasadnie zapewniać jednolitą wykładnię prawa 
unijnego. Przedmiotem orzeczeń Trybunału była niejedno-
krotnie ocena wielu różnych przepisów krajowych regulu-
jących instytucję opłat reprograficznych w związku z ich 
współistnieniem i zgodnością z Dyrektywą 2001/29/WE. 
Wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości, który ma ogromne 
znaczenie dla omawianego zagadnienia, jest między in-
nymi wyrok z dnia 21 października 2010 roku w sprawie 
C-467/08 Padawan SL v. Sociedad General de Autores y 
Editores de Espana (SGAE) (Wyrok z dnia 21 października 
2010 roku, Padawan SL v. Soceidad General de Autores y 
Editores de Espana, Zbiór Orzeczeń 2010: 10055-10130). 
Spór w tej sprawie wynikł między hiszpańską organizacją 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi a spółką Pa-
dawan SL, zajmującą się sprzedażą nośników umożliwiają-
cych cyfrowe utrwalanie i zwielokrotnianie plików (płyty 
CD-R, CD-RW, DVD-R, mp3) (Machała 2013: 253). „SGAE 
wystąpiła z powództwem o zapłatę należności z tytuły opła-
ty licencyjnej za kopię na użytek prywatny na podstawie 
krajowych przepisów regulujących obowiązek uiszczania ta-
kiej opłaty” (Machała 2013: 253). Przedmiotem orzekania 
przez Trybunał była zgodność przepisów ustawy hiszpań-
skiej z Dyrektywą 2001/29/WE. Dla przybliżanego proble-
mu najważniejsze znaczenie ma treść wypowiedzenia się 
składu orzekającego co do pojęcia „godziwej rekompen-
saty” i „właściwej równowagi”. Kwestią niezwykle istotną, 
mającą wpływ na wykładnie pojęcia „godziwej rekompen-
saty”, jest odpowiedź Trybunału wskazująca, że to pojęcie: 
„(…) stanowi autonomiczne zwrot prawa Unii, które należy 
interpretować w sposób jednolity we wszystkich państwach 
członkowskich, w których wprowadzono wyjątek kopii na 
użytek prywatny, niezależnie od przyznanego tym pań-
stwom uprawnienia do ustalania w granicach określonych 
przez prawo Unii, a w szczególności przeze tę dyrektywę, 
formy, szczegółowych warunków finansowania i pobierania 
oraz wysokości tej godziwej rekompensaty” (Machała 2013: 
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a priori ocenić, które urządzenia są wykorzystywane do ko-
piowania utworów chronionych. Oczywiście, w tym samym 
wyroku Trybunał opowiedział się za obowiązkiem wprowa-
dzenia do systemów krajowych domniemań wzruszalnych 
pozwalających na obalenie ich w sytuacji wykazania, że 
nośniki nie są wykorzystywane w tym celu. Jednakże, tak 
jak we wcześniejszej fazie artykułu stoję na stanowisku, iż 
istnieje potrzeba stworzenia nowego systemu opłat i wy-
nagradzania twórców. 

Zaproponowanie alternatywnego 
modelu opłat

Rozważenia wymaga kwestia jak spowodować, żeby 
zachować równowagę pomiędzy uprawnionymi a użytkow-
nikami utworów. Zarówno twórcy powinni otrzymać wyna-
grodzenie za straty wynikające z postanowień o dozwolo-
nym użytku prywatnym, jak i dystrybutorzy dzieł. Nie moż-
na zapominać o osobach korzystających z utworów. Ciężko 
wymagać, aby użytkownicy byli obciążani ponad miarę. Ich 
interesy powinny być także uwzględnione. Wskazane pro-
blemy skłaniają do rozważenia zmiany modelu rekompen-
saty strat. Uważna obserwacja stanu rzeczy powinna napro-
wadzić ustawodawcę na drogę opłat, które by „podążały” 
nie za urządzeniem, a za faktycznym beneficjentem posta-
nowień o dozwolonym użytku prywatnym. Przecież wszyst-
kie aktualne niespójności modelu opłat dotyczą przede 
wszystkim tego, że funkcje reprograficzne urządzeń nie są 
ich wiodącą cechą. W moim mniemaniu rozwiązaniem by-
łoby zakreślenie bardzo wąsko dozwolonego użytku. Spo-
wodowałoby to należyte uwzględnienie praw twórców i ich 
wynagrodzeń związanych z pracą twórczą. Ponadto należy 
wskazać, że w większości przypadków osoby korzystające 
z urządzeń wielofunkcyjnych zapoznając się z utworami ro-
bią to za pomocą serwisów streamingowych, gdzie nie do-
chodzi wcale do zwielokrotniania dóbr chronionych. Z kolei, 
gdy urządzenia wielofunkcyjne rzeczywiście są używane do 
zwielokrotniania, to użytkownicy zawierają umowy licencyj-
ne i płacą za dostęp do ściąganych utworów (Vitorino 2013: 
6-7). Mając na uwadze konstatację o pobieraniu opłat re-
kompensujących od faktycznych beneficjentów, a nie od 
każdego urządzenia wprowadzonego do obrotu, ciekawym 
rozwiązaniem jest to, zaproponowane przez R. Sikorskie-
go, który proponuje wprowadzenie coś na kształt guasi-
-podatku. Zgodnie z tym poglądem: „po pierwsze, pobór 
powszechnej opłaty mógłby być mniej kosztowny, zwłaszcza 
gdyby uiszczana ona była wraz z tzw. opłatą audiowizual-
ną – opłatą mającą zastąpić obecnie funkcjonujący system 
finansowania mediów publicznych za pośrednictwem tzw. 

256). Odnośnie do „właściwej rekompensaty” Trybunał 
Sprawiedliwości stwierdził: „(…) należy interpretować w ten 
sposób, że właściwa równowaga, którą należy ustanowić 
pomiędzy zainteresowanymi podmiotami wymaga, by go-
dziwa rekompensata koniecznie była obliczana na podsta-
wie kryterium szkody wyrządzonej twórcom chronionych 
utworów w następstwie wprowadzenia wyjątku kopii na 
użytek prywatny. Zgodne z wymogami tej właściwej rów-
nowagi jest ustalenie, że podmioty, które dysponują sprzę-
tem, urządzeniami i nośnikami zwielokrotniania cyfrowego 
i które z tego tytułu prawnie lub faktycznie udostępniają 
ten sprzęt użytkownikom prywatnym lub świadczą tym 
użytkownikom usługi zwielokrotniania, są zobowiązane do 
finansowania godziwej rekompensaty, jako że podmioty te 
mają możliwość przeniesienia rzeczywistego ciężaru tego 
finansowania na użytkowników prywatnych” (Machała 
2013: 256). Trzeba w kontekście poruszanych problemów 
przytoczyć jeszcze trzecią odpowiedź, która także ma wiel-
kie znaczenie: „(…) należy interpretować w ten sposób, że 
konieczny jest związek między stosowaniem opłaty licencyj-
nej przeznaczonej na finansowanie godziwej rekompensaty 
w odniesieniu do sprzętu, urządzeń oraz nośników zwie-
lokrotniania cyfrowego a domniemanym przeznaczeniem 
tego sprzętu itd. do celów zwielokrotniania na użytek pry-
watny” (Machała 2013: 257). Biorąc pod uwagę powyższe 
wypowiedzi Trybunału należy stwierdzić, że podmiotami 
obowiązanymi do rekompensaty strat poniesionych przez 
twórców, w gruncie rzeczy, są osoby fizyczne i prawne fak-
tycznie korzystające z tych utworów. Niestety natrafiamy 
tutaj na problem po pierwsze natury praktycznej, a po dru-
gie związany bezpośrednio z trzecią tezą powołaną powyżej 
przez Trybunał Sprawiedliwości. Nietrudno sobie wyobra-
zić, jak ciężko byłoby pobierać oraz egzekwować opłaty od 
każdego osobno. Dlatego też, Trybunał wprowadza możli-
wość istnienia takiego modelu z jakim mamy do czynienia 
w czasie teraźniejszym. Po wtóre pojawia się problem urzą-
dzeń wielofunkcyjnych, które ciężko zakwalifikować i ocenić 
z punktu widzenia dokonywanych na nich operacji. Tą kwe-
stię też próbuje rozwiązać orzecznictwo Trybunału, które 
w wyroku Amazon (Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej z dnia 11 lipca 2013 roku w sprawie C-521/11 
Amazon.com International Sales Inc. i in. / Austro-Mechana 
Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer 
Urheberrechte Gesellschaft mbH) umożliwia państwom 
członkowskim wprowadzić domniemanie, że urządzenia 
umożliwiające zwielokrotnianie oraz tzw. czyste nośniki 
są wykorzystywane w celu zwielokrotniania przedmiotów 
chronionych w ramach użytku prywatnego (wyrok dotyczą-
cy Amazon, punkt 43). W mojej opinii ścieżka obrana przez 
Trybunał jest wątpliwa, gdyż prawodawca nie jest w stanie 
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abonamentu – również powiązanego z odbiornikiem, a nie 
faktycznym użytkownikiem. Alternatywnie, opłata taka mo-
głaby być pobierana wraz z podatkiem od osób fizycznych. 
W obu wariantach opłata, która będzie opłatą o publiczno-
prawnym charakterze, będzie mogła być również uiszczana 
od tzw. gospodarstwa domowego” (Vitorino 2013: 16-17).

Podsumowanie

Reasumując, obecny stan prawny nie pozwala należycie 
uwzględniać interesów podmiotów uprawnionych, a także 
podmiotów korzystających z postanowień o dozwolonym 
użytku prywatnym. Zauważalny gołym okiem postęp tech-
niczny ostatnich lat spowodował, że coraz częściej ze wzglę-
dów słusznościowych nie powinno się pobierać opłat od nie-
których postaci korzystania z dozwolonego użytku. Przykła-
dem tutaj winno być łączenie i zapoznawanie się z utworami 
poprzez serwisy streamingowe. Dynamizm obecnego świata 
przejawiający się w wielu aspektach jego życia wpływa tak-
że na prawo, które ma sprawiedliwie dystrybuować dobrami 
i być aktualne, co jest szczególnie trudne w dobie tak szybko 
zmieniającej się rzeczywistości. Wydaje się, że system guasi-
-podatku jest na pewno lepszym rozwiązaniem, niż aktualnie 
funkcjonujący model opłat w prawie polskim. 
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