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Słowo wstępne – od redakcji

Prezentowana monografia zawiera artykuły przygotowane głównie przez 
pracowników naukowo-badawczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie z dziedziny nauk społecznych, przypisanych do dy-
scypliny nauk prawnych. Różnorodność podjętej problematyki dowodzi sze-
rokiego spektrum problemów, które znajdują się w tym istotnym dla rozwoju 
cywilizacyjnego obszarze badań. Wspólnym elementem nauk społecznych 
jest człowiek – jego rola w otaczającej nas rzeczywistości, wartości stojące 
u podstaw kształtowanego, jak i opisywanego przez niego świata. W opra-
cowaniu Autorzy podjęli istotne zagadnienia badawcze, skoncentrowane  
w obszarze ich indywidualnych zainteresowań naukowo-badawczych.

Książkę otwiera artykuł profesor uczelni Moniki Gładoch opisujący aktu-
alne zagadnienie dotyczące zasady równego traktowania i niedyskryminacji  
w kontekście ograniczenia wolności rokowań partnerów społecznych. W dal-
szej kolejności zamieszczono opracowania adiunktów UKSW, przypisanych do 
dyscypliny nauk prawnych. Doktor Adam Błachnio podjął problematykę umo-
rzenia kompensacyjnego na tle nieobowiązującego już art. 59a Kodeksu karne-
go. Doktor Leszek Karski opisał unijny system handlu uprawnieniami do emisji 
w kontekście zrównoważonego rozwoju. Doktor Kinga Makuch przedstawiła 
wybrane problemy związane z przestępstwami przeciwko środowisku. Dok-
tor Kazimierz Pawlik omówił politologiczną perspektywę prawa dostępu do 
informacji publicznej w Polsce, zaś doktor Michał Poniatowski opisał współ-
działanie kościelnych osób prawnych prowadzących działalność charytatyw-
no-opiekuńczą i organizacji pozarządowych. Doktor Mariusz Stanik podjął się 
zreferowania zagadnienia warunkowego umorzenia postępowania karnego  
w kontekście możliwości pełnienia funkcji w spółkach kapitałowych. Trzy 
ostatnie artykuły pochodzą od młodszych przedstawicieli środowiska na-
ukowego. Magister Sylwia Karbowska poruszyła problematykę wybranych 



rozwiązań projektu ustawy o pracy zdalnej. Dwa ostatnie opracowania 
przygotowane zostały w języku angielskim i dotyczą regulacji sztucznej 
inteligencji w Europie i rozporządzenia Par lamentu Europejskiego i Rady  
w przedmiocie harmonizacji przepisów w tym obszarze regulacji (magister 
Magdalena Rząca) dyrektywy o ochronie danych osobowych i problematyki 
zautomatyzowanego ich przetwarzania (magister Anna Trocka). 

Monografia powstała dzięki organizacyjnemu wsparciu Prorektora 
UKSW ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, Księdza Profesora Marka 
Stokłosy, za co Redakcja pragnie złożyć serdeczne podziękowania. 

w imieniu Autorów

redaktorzy naukowi: Artur Kotowski, Anna Trocka
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Zasada równego traktowania i niedyskryminacji 
jako ograniczenie wolności rokowań partnerów 
społecznych

A Principle of an Equal Treatment  
and Non-discrimination as a Restriction  
of a Social Partners’ Freedom of Negotiations

Streszczenie: Artykuł traktuje o podstawowej zasadzie zbiorowego prawa pracy, doty-
czącej wolności rokowań. Z powodu ograniczeń, które ustanawia zasada równego trak-
towania i niedyskryminacji, wolność rokowań partnerów społecznych nie jest całkowicie 
swobodna. Przede wszystkim prawo nie zezwala na uprzywilejowane traktowanie człon-
ków związków zawodowych i ich rodzin. Nie dopuszcza także faworyzowania jakich-
kolwiek grup pracowniczych. Analizowana zasada równościowa wprowadza obowiązek 
różnicowania wynagrodzeń pracowników z uwagi na ich kompetencje, wykształcenie  
i doświadczenie zawodowe. Autorka opisuje, jakie są konsekwencje prawne naruszenia 
zasady równego traktowania dla organizacji związkowych i pracowników. 
Słowa kluczowe: zbiorowe prawo pracy, partnerzy społeczni, zasada równego traktowa-
nia, zakaz dyskryminacji, równość płac, odszkodowanie. 

Abstract: The article refers to the basic principle of collective labor law regarding a free-
dom of negotiations. The freedom of negotiations of social partners is not completely free, 
therefore limit them the principle of an equal treatment and non-discrimination. First of 
all, the law does not allow any privileged treatment of trade union members and their 
families. It also does not allow favoring any groups of employees. The analyzed principle 
of equality introduces commits to differentiate salaries of employees due to their com-
petences, education and professional experience. The author describes the legal conse-
quences of violating the principle of equal treatment for trade unions and employees.
Keywords: collective labor law, social partners, the rule of equal treatment, non-discrim-
ination, equal pay, compensation.



Wstęp

Wolność rokowań partnerów społecznych postrzega się jako jedną z pod-
stawowych wartości zbiorowego prawa pracy, która jest wyrazem autonomii 
partnerów społecznych. Prawo do rokowań posiada umocowanie konstytu-
cyjne, co nadaje mu szczególną rangę w ustroju pracy. Zgodnie z art. 59 ust. 2 
Konstytucji związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje mają pra-
wo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, 
oraz do zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień. Niewąt-
pliwym wzmocnieniem tego prawa są gwarancje zapisane w źródłach Mię-
dzynarodowej Organizacji Pracy, przede wszystkim w konwencji nr 87 do-
tyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych z 9 lipca 1948 r.  
i konwencji nr 98 dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się  
i rokowań zbiorowych z 1 lipca 1949 r. Warto zwrócić uwagę na znamienną 
wypowiedź Komitetu Wolności Związkowych dotyczącą wolności rokowań. 
Komitet napisał: „Prawo do swobodnego prowadzenia rokowań z pracodaw-
cami odnoście do warunków pracy stanowi podstawowy element wolności 
związkowej, a związki zawodowe powinny mieć prawo – poprzez rokowania 
zbiorowe lub inne zgodne z prawem środki – do dążenia do polepszenia wa-
runków życia i pracy tych, których reprezentują”1. Wolność związkowa bez 
zapewnienia prawa do rokowań zbiorowych byłaby pozbawiona sensu.

Zasada ta ma doniosłe znaczenie dla naszego porządku prawnego, ponie-
waż jej realizacja następowała w długim procesie zmiany prawa. Okres powo-
jenny cechował się bowiem daleko posuniętą reglamentacją – jak zauważono 
w piśmiennictwie – „sprowadzającą się z reguły do instrumentu rzeczowo 
uzasadnionej dyferencjacji warunków pracy, podyktowanej jej charakterem 
oraz konkretyzacją zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych 
świadczeń o charakterze majątkowym, ustalanych na wyższych, ponad-
branżowych szczeblach, zazwyczaj przez Radę Ministrów”2. Dopiero nowelą  
z 29 września 1994 r. przywrócona została wolność zawierania układów 
zbiorowych pracy na poziomie zakładowym i ponadzakładowym3. Zakres 
swobody negocjacji nie był jednak pełny. Zgodnie z brzmieniem ówczesne-
go art. 240 § 3 k.p. układ nie mógł określać: 1) zasad szczególnej ochrony 

1 Przegląd podjętych decyzji i wprowadzonych zasad przez Komitet Wolności Związ-
kowej z 1996 r., ust. 782, na podstawie: Wolność związkowa. Przegląd podjętych decyzji  
i wprowadzonych zasad przez Komitet Wolności Związkowych Rady Administracyjnej MBP, 
wydanie V popr., Genewa 2006, tłum. polskie: NSZZ „Solidarność” 2013, s. 173. 

2 Tak G. Goździewicz, [w:] G. Goździewicz, Układy zbiorowe pracy, regulamin wyna-
gradzania, regulamin pracy po nowelizacji kodeksu pracy. Komentarze, Bydgoszcz 1996,  
s. 49. 

3 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz.U. 1994 Nr 113, poz. 547). 
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pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy; 2) uprawnień przysłu-
gujących w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowie-
dzenia lub rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, z wyjątkiem 
przysługującego z tego tytułu wynagrodzenia lub odszkodowania; 3) odpo-
wiedzialności porządkowej oraz dyscyplinarnej; 4) urlopów macierzyńskich 
i wychowawczych; 5) ochrony wynagrodzenia za pracę. Poza wymienionymi 
zakazami partnerzy społeczni negocjujący warunki płacowe byli ograniczeni 
wskaźnikami wzrostu wynagrodzeń ustalanych wówczas przez Trójstron-
ną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych na mocy ustawy z dnia 16 grud-
nia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych 
wynagrodzeń w podmiotach gospodarczych i o zmianie niektórych ustaw4. 
W omawianym okresie wprowadzono również inną regułę obowiązującą do 
dziś, polegającą na obowiązku zgodności norm układowych z gwarancjami 
zapisanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Do Kodeksu 
pracy dodano wówczas art. 240, w myśl którego  układ może określać warun-
ki, jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy i wzajemne zobowiąza-
nia stron układu. Układ może normować inne sprawy poza wymienionymi, 
o ile nie zostały one uregulowane w przepisach prawa pracy w sposób bez-
względnie obowiązujący. Ponadto dodano art. 241 w brzmieniu: „Postano-
wienia układu nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż ustawowe 
przepisy prawa pracy lub przepisy wydane na ich podstawie”, który był pier-
wowzorem obecnego bardziej ogólnego przepisu art. 9 k.p.

W kontekście wieloletnich dążeń do wolności układowej każde jej ogra-
niczenie musi posiadać istotną normatywnie podstawę, która powinna nadto 
podlegać ocenie sądowej. Reguła ta wynika wprost z art. 31 ust. 3 Konstytu-
cji, który stanowi, że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych 
wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy 
są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub po-
rządku publicznego bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności pub-
licznej albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać 
istoty wolności i praw. Punktem wyjścia pozostaje zatem zasada wolności 
rokowań, a jej delimitacja musi służyć określonym celom, czyli wartościom 
prawnie chronionym, wymienionym w zacytowanym powyżej przepisie. 
Z punktu widzenia przepisu ustawy zasadniczej, cechę tę spełnia zarów-
no nakaz równego traktowania pracowników, jak i zakaz dyskryminacji  
pracowników. 

4 Dz.U. 1995 Nr 1, poz. 2. 
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Ograniczenie wolności rokowań partnerów społecznych 

Wolność rokowań partnerów społecznych doznaje dwojakiego rodzaju 
ograniczeń. Pierwsze z nich wynika z ogólnej reguły dotyczącej obowiązku 
zgodności postanowień normatywnych z Konstytucją RP, prawem międzyna-
rodowym i prawem europejskim (ze szczególnym uwzględnieniem dyrektyw 
unijnych)5. Stwierdzenie to ma istotne znaczenie z punktu widzenia analizy 
obowiązujących restrykcji wywiedzionych z zakazu nierównego traktowania 
i dyskryminacji. Drugi typ obostrzeń wynika wprost z przepisów Kodeksu 
pracy. Najszersze zastosowanie ma art. 9 § 2 k.p., zgodnie z którym postano-
wienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulami-
nów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy 
Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. Jego uzupełnienie 
stanowi § 4 stanowiący, że postanowienia układów zbiorowych pracy i in-
nych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów oraz sta-
tutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, naruszające 
zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, nie obowiązują. Przepis został 
dodany mocą ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a następnie zmieniony na 
podstawie ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw6. Regulacja ta może stanowić 
podstawę do zakwestionowania uzgodnień partnerów społecznych, niezgod-
nych z zasadą równego traktowania i niedyskryminacji oraz ich usunięcia  
z obrotu prawnego. 

Inne przepisy ograniczające swobodę negocjacyjną odnoszą się wprost 
do układu zbiorowego pracy. Należy do nich wspomniany wcześniej  
art. 240 k.p., w tym także § 3 stanowiący, że układ nie może naruszać praw 
osób trzecich. Przepis nie precyzuje charakteru tych praw. Nie można wyklu-
czyć sytuacji, że naruszenie będzie wiązało się z jakąś formą dyskryminacji 
osób trzecich, czyli pracowników nieobjętych układem, innych osób fizycz-
nych i osób prawnych oraz instytucji publicznych. Analiza regulacji prowa-
dzi do wniosku, że stanowi ona niejako namiastkę później wprowadzonego 
przepisu art. 9 § 4 k.p., zakazującego naruszania zasady równego traktowa-
nia w zatrudnieniu. Ten ostatni ma jednak nieco inny krąg adresatów, ponie-
waż dotyczy osób zatrudnionych. Zgodzić się należy z poglądem wyrażonym  
w piśmiennictwie, że analizowany przepis „jest w gruncie rzeczy zbędny, 
nie zawiera bowiem żadnej nowej jakości normatywnej. Gdyby ustawodaw-
ca nie wprowadził tego unormowania, to i tak postanowienia sprzeczne  

5 Por. M. Gładoch, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, A. Sobczyk (red.), Warszawa 2018, 
s. 884. 

6 Dz.U. 2003 Nr 213, poz. 2081.   
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z zasadą równego traktowania w zatrudnieniu, jako sprzeczne z przepisa-
mi Kodeksu pracy, nie obowiązywałyby na podstawie art. 9 § 2 i 3”7. W mo-
jej ocenie postanowienia porozumień zbiorowych, które nie byłyby zgodne  
z dyrektywami wspólnotowymi zakazującymi dyskryminacji, mogłyby zostać 
zakwestionowane przez pracowników w ramach bezpośredniego stosowa-
nia norm dyrektyw, a zatem w układzie wertykalnym (między jednostkami  
a państwem członkowskim), i na tej podstawie pracownicy mogliby docho-
dzić odszkodowania.  Przy czym pod pojęciem państwa należy rozumieć rów-
nież organizacje i instytucje znajdujące się pod władzą lub kontrolą państwa 
albo mające uprawnienia specjalne, wykraczające ponad te, które wynikają 
z norm prawa prywatnego8. Wracając do relacji art. 240 § 3 i art. 9 § 4 k.p., 
można dojść do wniosku, że regulacje te wzajemnie się dopełniają, jednak 
wyłącznie w zakresie tworzenia układu zbiorowego pracy. Zasadnie można 
postulować, aby w odniesieniu do innych niż układ porozumień zbiorowych 
przepis art. 240 § 3 k.p. stosować w drodze analogii iuris. 

Warto zwrócić uwagę, że w Kodeksie pracy utrzymano przepisy ogra-
niczające zakres rokowań dotyczących płac, czego wyrazem jest art. 240  
§ 4 k.p. przewidujący, że zawarcie układu dla pracowników zatrudnionych 
w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych 
może nastąpić wyłącznie w ramach środków finansowych będących w ich 
dyspozycji, w tym wynagrodzeń określonych na podstawie odrębnych prze-
pisów. Regulacja nie spełnia swojej funkcji, o czym świadczy obserwowana 
praktyka polegająca na wszczynaniu sporów zbiorowych bez względu na 
wielkość środków, którymi dysponuje pracodawca. Strona związkowa zdaje 
się traktować to ograniczenie jako obowiązujące wyłącznie w stosunku do 
układów zbiorowych pracy. W ich ocenie, nie stoi to na przeszkodzie negocjo-
waniu z pracodawcą porozumień płacowych, innych niż układ. Jest to jednak 
szerszy problem dotyczący niedopuszczalnej prawnie zastępowalności ukła-
dów zbiorowych pracy i regulaminów wynagradzania porozumieniami pła-
cowymi9. Innym istotnym ograniczeniem rokowań są zakazy podmiotowe,  
o których mowa w art. 239 § 3 k.p., zawierającym wyłączenia podmiotowe 
w stosunku do wybranej kategorii pracowników sfery publicznej. Budzą one 
uzasadnione wątpliwości w zakresie ich zgodności z prawem międzynaro-
dowym, mimo pozytywnej oceny przepisu przez Trybunał Konstytucyjny10. 

 7 Tak: K. Rączka, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, Z. Salwa (red.), Warszawa 2005, s. 36. 
 8 Por. M. Gładoch, Mechanizm funkcjonowania norm europejskiego prawa pracy i jego 

wpływ na prawo wewnętrzne,  [w:] Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez po-
znanie prawa pracy w UE, J. Piątkowski (red.), Bydgoszcz 2006, s. 212–213. 

 9 O negatywnych konsekwencjach tego rodzaju praktyk piszę w monografii: Dialog 
społeczny w zbiorowym prawie pracy, Toruń 2014,  s. 154. 

10 Por. wyrok z dnia 17 listopada 2015 r. (K 5/15).
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Zakaz nierównego traktowania a zakaz dyskryminacji 

Analiza zagadnień sprowadza się zasadniczo do relacji dwóch pojęć: 
równego traktowania i niedyskryminacji, choć zakres znaczeniowy obu 
terminów jest dużo bardziej złożony. W literaturze zachodniej rozważa się 
na przykład zależność między równością a asymetrią (equality and asym-
metry) w prawach pracowniczych11. W pierwszych latach obowiązywania 
przepisów zakazujących nierównego traktowania i dyskryminacji w za-
trudnieniu, oba pojęcia traktowano łącznie, bez wskazania ich cech odręb-
nych. W rodzimej literaturze podnoszono, że zarówno dyrektywa 2000/43  
z 29 czerwca 2000 r. wdrażająca zasadę równego traktowania osób bez wzglę-
du na pochodzenie rasowe lub etniczne12 oraz dyrektywa 2000/78 z 27 listo-
pada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania 
w zakresie zatrudnienia i pracy13 używają wymiennie pojęć dyskryminacji 
i równego traktowania14. Warto podkreślić, że przyjęte w Kodeksie pracy 
nazewnictwo także nie jest jednoznaczne. Już choćby art. 183a § 2 k.p. sta-
nowi, że równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie  
w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych 
w § 1, wśród których wymieniono płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, re-
ligię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, po-
chodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na 
zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w nie-
pełnym wymiarze czasu pracy. Na tej podstawie można dojść do wniosku,  
że równe traktowanie ma szerszy zasięg i obejmuje dyskryminację. 

Obecnie, zarówno w doktrynie, jak i judykaturze, dokonuje się roz-
różnienia obu pojęć, wskazując na bardziej ogólny charakter zasady rów-
nego traktowania i bardziej precyzyjny, bo oparty na określonych niedo-
zwolonych kryteriach, zakaz dyskryminacji. Trafnie wyjaśnia te różnice 
M. Wujczyk, zauważając, że właśnie te zabronione kryteria, które nazywa 
„cechami prawnie chronionymi”, stanowią podstawowy wyróżnik dyskry-
minacji jako odrębnej instytucji prawa pracy15. Podobnie pojęcia te zdaje 
się rozumieć Sąd Najwyższy. W jednym z ostatnich orzeczeń w tym zakre-
sie sąd potwierdził wyrażone już we wcześniejszych wyrokach stanowisko, 

11 Por. szerzej: A. McColgan, Discrimination, Equality and the Law, Oxford and Port-
land, Oregon 2016, s. 70 i in. 

12 Dz.Urz. UE L 180, 19/07/2000,  s. 22–26.
13 Dz.Urz. UE L 303 , 02/12/2000, s. 16–22.
14 Por. L. Florek, Równe traktowanie pracowników w prawie europejskim, Praca i Za-

bezpieczenie Społeczne 2002, nr 2, s. 3. 
15 Por. M. Wujczyk, Zakaz dyskryminacji w prawie pracy. Rozważania porównawcze de 

lege lata i de lege ferenda na gruncie polskich i brytyjskich przepisów  antydyskryminacyj-
nych, Warszawa 2016, s. 33. 
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zgodnie z którym „nie każde nierówne traktowanie pracowników przez 
pracodawcę oznacza dyskryminację, kwalifikację taką można przypisać 
tylko nierównemu traktowaniu wynikającemu z zastosowania przez pra-
codawcę niedozwolonych kryteriów różnicujących”16. Judykatura wyjaśni-
ła zarazem, na czym polega nierówne traktowanie pracowników, które nie 
wymaga od pracownika wskazania określonego niedopuszczalnego kry-
terium. W postanowieniu z dnia 22 lutego 2018 r., II PK 112/17, Sąd Naj-
wyższy  ponownie zwrócił uwagę, że ocena, czy doszło do naruszenia za-
sady równego traktowania, może być podjęta wyłącznie w stosunku do 
pracowników charakteryzujących się wspólną cechą istotną (relewantną), 
jaką jest jednakowe pełnienie takich samych obowiązków. Sąd Najwyż-
szy  wyjaśnia, że reguła ta wynika z następujących powodów: „po pierwsze  
– że dopuszczalne jest różnicowanie praw pracowników, którzy bądź pełnią 
inne obowiązki, bądź takie same, ale niejednakowo oraz po drugie – iż sytua-
cja prawna pracowników może być różnicowana ze względu na odmienności 
wynikające z ich cech osobistych (predyspozycji) i różnic w wykonywaniu 
pracy (dyferencjacja)”17. 

 W orzecznictwie sądowym od kilku lat dominuje pogląd o niepełnym 
katalogu kryteriów dyskryminacji wymienionych w art. 113 i art. 183a § 1 k.p. 
Teza ta była wyrażana już wcześniej w literaturze. W szczególności B. Wag-
ner wyjaśniła, że cechy dyskryminacyjne zostały wymienione przykładowo  
i choć są one najczęściej występującymi w praktyce, to nie jedynymi (wyłącz-
nymi). Autorka tłumaczyła, że stworzenie zamkniętego katalogu przyczyn 
prowadzących do dyskryminacji pracownika nie jest możliwe18. Powyższa 
teza obecnie nie budzi już żadnych wątpliwości i jest akceptowana zarówno 
w literaturze, jak i judykaturze. W tym miejscu warto przywołać wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 29 listopada 2017 r., I PK 367/16, w którym podano przy-
kładowe inne kryteria dyskryminacji niż wymienione w art. 183a § 1 k.p. Zda-
niem Sądu Najwyższego „Dyskryminacją jest nieusprawiedliwione obiektyw-
nymi powodami gorsze traktowanie pracownika ze względu na niezwiązane  
z wykonywaną pracą cechy lub właściwości dotyczące go osobiście i istot-
ne ze społecznego punktu widzenia, przykładowo wymienione w art. 183a  
§ 1 k.p., bądź ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony 
albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Takim niedozwolonym 
kryterium różnicowania pracowników jest np. wygląd, jeżeli w określonych 
okolicznościach może być uznany za przyczynę różnicowania pracowni-
ków, stanowiącego przejaw dyskryminacji w postaci molestowania bądź  

16 Por. wyrok SN z dnia 10 maja 2018 r., I PK 54/17, LEX nr 2486202. 
17 LEX nr 2486202. 
18 Por. B. Wagner, Zasada równego traktowania i niedyskryminacji pracowników, Praca 

i Zabezpieczenie Społeczne 2002, nr 3, s. 3. 
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prowadzący do ograniczeń wynikających z funkcji fizycznych, umysłowych 
lub psychicznych, które w oddziaływaniu z różnymi barierami mogą utrud-
niać mu pełny i skuteczny udział w życiu zawodowym na równi z innymi pra-
cownikami, przy czym ograniczenia te mają charakter długotrwały (art. 183a 
§ 5 pkt 2 k.p.), ujawnienie nosicielstwa wirusa HIV, rodzicielstwo, odbywanie 
aplikacji radcowskiej, obywatelstwo, miejsce zamieszkania”19.

Przejawy naruszenia zasady równego traktowania  
i niedyskryminacji w regulacjach płacowych 

Najczęstszym, a zarazem najbardziej uchwytnym przykładem narusze-
nia zasady równego traktowania i niedyskryminacji bywają uzgodnienia do-
tyczące wynagrodzeń, zapisane w układzie zbiorowym pracy, regulaminie 
wynagradzania lub premiowania, ewentualnie innym porozumieniu zbio-
rowym, np. zawartym w ramach sporu zbiorowego. W tym miejscu warto 
wyjaśnić, że obowiązujące przepisy nie dają podstaw do zastosowania kon-
cepcji tzw. jednego źródła, czyli ustalenia jednakowych kryteriów płacowych  
w ramach grupy kapitałowej. Przepisy równościowe odnoszą się zasadniczo 
do jednego pracodawcy. Na podstawie obowiązujących regulacji trudno by-
łoby skutecznie postawić pracodawcy wchodzącemu w skład szerszej struk-
tury organizacyjnej zarzut nierównego traktowania pracowników na tle za-
sad wynagradzania stosowanych w innych spółkach tego samego podmiotu.  
Nie jest to jednak całkowicie wykluczone, choć procesowo dość skompliko-
wane. W literaturze nawiązuje się do koncepcji „przebijania zasłony osobo-
wości prawnej” jako sposobu poprawy sytuacji prawnej pracowników. Zwra-
ca się jednak uwagę, że kwestia rozkładu ryzyka i odpowiedzialności między 
uczestnikami obrotu gospodarczego nie powinna być rozstrzygana w drodze 
przyjęcia określonej linii orzeczniczej20. Nie ulega wątpliwości, że rozsze-
rzenie zasady równego traktowania na grupy kapitałowe powinno wprost 
wynikać z przepisów prawa. Oznaczałoby to jednak w praktyce daleko idące 
problemy zarządcze i organizacyjne w spółkach. W mojej ocenie ten postulat 
wydaje się przedwczesny, mimo że był już przedmiotem dyskusji w trakcie 
prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy w 2018 r. 

Trzeba zauważyć, że świadomość istnienia zakazu nierównego trakto-
wania oraz wiążących się z tym konsekwencji prawnych wśród partnerów 
społecznych nie jest wysoka. Świadczy o tym praktyka zawierania aktów 
wewnątrzzakładowych, w których warunki kształtowania wynagrodzeń 

19 LEX nr 2433082. 
20 Por. szerzej P. Czarnecki, Odpowiedzialność pracodawcy a rozwój struktur holdingo-

wych, Warszawa 2014, s. 172. 
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są opisywane w bardzo ogólny sposób, dający pole do nadużyć w procesie  
przyznawania świadczeń pracownikom. Praktyka może wynikać z dość 
ogólnych regulacji płacowych Kodeksu pracy. Obowiązujące przepisy nie 
nakładają żadnych szczególnych obowiązków w zakresie tworzenia siat-
ki płac stanowiącej załącznik do układu zbiorowego pracy lub regulaminu 
wynagradzania. Przepis art. 78 § 2 k.p. wskazuje jedynie, że w celu określe-
nia wynagrodzenia za pracę ustala się wysokość oraz zasady przyznawania 
pracownikom stawek wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na 
określonym stanowisku, a także innych (dodatkowych) składników wyna-
grodzenia, jeżeli zostały one przewidziane z tytułu wykonywania określonej 
pracy. Komentatorzy wyjaśniają, że obligatoryjnym elementem unormowań 
płacowych są stawki wynagrodzenia za pracę, określone dla poszczególnych 
rodzajów pracy lub na konkretnych stanowiskach pracy, oraz zasady przy-
znawania pracownikom tych stawek. Wprowadzanie innych (dodatkowych) 
składników wynagrodzenia zależy od woli podmiotów tworzących przepisy 
płacowe21. Niejasna regulacja nierzadko prowadzi to do sytuacji, kiedy roz-
piętość tzw. widełek płacowych w autonomicznych źródłach prawa pracy jest 
bardzo duża, a zarazem nie obowiązują żadne kryteria ustalania wysokości 
wynagradzania. Problem nierówności płacowych dotyczyć może już samej 
wysokości wynagrodzeń zasadniczych. Sugeruje się, aby pracodawca prze-
prowadził proces wartościowania pracy, ponieważ dotyczy ono konkretnych 
stanowisk pracy, a nie zaś osób na nich zatrudnionych22. W praktyce zajmują 
się tym wyspecjalizowane firmy, które potrafią ustalić średnią płacę na da-
nym stanowisku, biorąc pod uwagę sytuację rynkową w branży, określonym 
zawodzie i miejscowości, w której praca jest wykonywana.  

Jak powszechnie wiadomo, wynagrodzenia mają określoną wartość eko-
nomiczną, a na ich wysokość składa się wiele obiektywnych czynników ryn-
kowych, jak również cech występujących po stronie pracownika23. Przepisy 
prawa pracy odnoszą się zasadniczo do drugiego elementu, czego wyrazem 
jest regulacja zawarta w art. 78 § 1 k.p., zgodnie z którym wynagrodzenie za 
pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajo-
wi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu,  
a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Nie byłoby jed-
nak zasadnym pomijanie innych istotnych czynników kształtowania płac, 
które wynikają z sytuacji na rynku pracy (m.in. trendu w zakresie kształ-
towania określonego poziomu wynagrodzeń w branży czy w określonej  
grupie zawodów). 

21 Por. W. Sanetra, [w:] I. Józef, W. Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz, LexisNexis 2013. 
22 Por. B. Naróg, Jak ustrzec się zapisów dyskryminacyjnych w regulaminie wynagra-

dzania, „Serwis Prawno-Pracowniczy” 2011, nr 4, s. 6–7. 
23 Por.  m.in. Z. Jacukowicz, Pytania o teorię płac, „Problemy Polityki Społecznej. Stu-

dia i Dyskusje” 2009, nr 12, s. 111. 
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Większe zagrożenie naruszenia zasady równego traktowania i niedys-
kryminacji może wynikać z ustanowienia w przepisach płacowych prawa 
do nagrody uznaniowej, która nie zawiera żadnych kryteriów, poza ogólnym 
wskazaniem, że należy się pracownikowi za wyniki jego pracy, których oceny 
dokonuje przełożony lub pracodawca. Postuluje się zatem, aby także w przy-
padku tzw. premii uznaniowej precyzować przesłanki jej nabycia, takie jak 
np. zaangażowanie w pracę, wydajność, jakość świadczenia pracy, absencje 
chorobowe24. Wymienione kryteria nie zmieniają charakteru świadczenia, 
ponieważ nie zawierają określonego wskaźnika do osiągnięcia, który wska-
zywałby na regulacje premiowe. Na obowiązek ten zwrócił uwagę także Sąd 
Najwyższy w wyroku z dnia 21 stycznia 2011 r., podkreślając, że „nagroda 
jest wynagrodzeniem w rozumieniu art. 183c k.p., co oznacza, że także do na-
grody jako świadczenia przyznawanego pracownikowi na podstawie uzna-
nia pracodawcy mają zastosowanie reguły jednakowego wynagrodzenia za 
jednakową pracę lub za pracę jednakowej wartości (art. 183c § 1 k.p.)”25.

Innym występującym w praktyce problemem jest gratyfikacja stażu pra-
cy u danego pracodawcy, w szczególności w kontekście brzmienia art. 183c § 1 
k.p., w myśl którego pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia 
za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Pracodawca, 
przyznając pracownikowi dodatkową nagrodę tylko z tego tytułu, że 
jest zatrudniony dłuższy czas w konkretnym zakładzie pracy, powinien 
to uzasadnić w aspekcie sposobu świadczenia pracy lub doświadczenia 
zawodowego pracownika. W judykaturze wyjaśniono, że „nie można zatem 
wykluczyć, że w pewnych sytuacjach odwołanie się przez pracodawcę do 
tego kryterium wymagać będzie szczegółowego uzasadnienia, zwłaszcza 
wtedy gdy w świetle powoływanych przez pracownika okoliczności 
osiągnięcie przez pracodawcę celu – dla którego zastosował ów miernik  
– wyda się wątpliwe (zob. wyroki TS z dnia 3 października 2006 r., C-17/05, 
B.F. Cadman przeciwko Health & Safety Executive, MoPR 2006/11, s. 619; 
z dnia 17 października 1989 r., C-109/88, Danfoss, www.eur-lex.europa.
eu i z dnia 10 marca 2005 r., C-196/02, Vasiliki Nikoloudi przeciwko Orga-
nismos Tilepikoinonion Ellados AE, teza 55, Legalis nr 155893 i powołane 
tam orzecznictwo TS; wyroki Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 2016 r.,  
II PK 17/15, Legalis nr 1442673; z dnia 23 maja 2012 r., I PK 206/11, Legalis  
nr 537175; z dnia 18 kwietnia 2012 r., II PK 197/11, Legalis nr 526718; z dnia 
28 kwietnia 2010 r., II PK 324/09, Legalis nr 387674; z dnia 22 lutego 2007 r.,  
I PK 242/06, OSNAP 2008/7–8/98)26. Pogląd ten został wyjaśniony również 

24 Por. B. Naróg, Jak ustrzec się zapisów dyskryminacyjnych w regulaminie wynagra-
dzania, s. 7. 

25 OSNP 2012/7–8/86. 
26 Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 8 czerwca 2018 r., IV Pa 25/18, LEX  

nr 2514706 . 
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w piśmiennictwie. M. Wujczyk stoi na stanowisku, że całkowita swoboda  
w przyznawaniu świadczeń pracownikom tylko z uwagi na ich staż pracy 
może w prosty sposób prowadzić do pokrzywdzenia pracowników zatrud-
nionych później, mimo ich  obiektywnie lepszej pracy27. W takim przypadku 
może zarazem dojść do dyskryminacji ze względu na wiek. 

Opisane powyżej regulacje prowadzą do wniosku, że przepisy zabraniają-
ce nierównego traktowania i niedyskryminacji pracowników paradoksalnie 
zawierają w sobie nakaz różnicowania świadczeń z uwagi na wyszczególnio-
ne, a zarazem obiektywne, kryteria odnoszone do cech osób zatrudnianych,  
tj. ich wykształcenia, doświadczenia zawodowego, umiejętności itd. Wysokość 
wynagrodzenia nie powinna zależeć wyłącznie od zajmowanego stanowi-
ska i charakteru wykonywanej pracy. Innymi słowy, traktowanie wszystkich 
pracowników „po równo” w określonych okolicznościach może być uznane 
jako naruszenie zakazu nierównego traktowania i niedyskryminacji. Stano-
wisko to znajduje potwierdzenie w obowiązujących przepisach. Na mocy 
art.  183c §  1 k.p. pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia 
za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Zgodnie z § 3  
pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od 
pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych 
dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką  
i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności 
i wysiłku. Wykładnia zacytowanego przepisu prowadzi zatem do wniosku, 
że w przypadku niewystępowania porównywalnych kwalifikacji, wyna-
grodzenia należy różnicować. Istotą bowiem tych regulacji jest dążenie do 
jak najbardziej sprawiedliwego kształtowania warunków pracy i płacy,  
co prowadzi raczej do ich różnicowania niż jednolitości.

Inne przypadki naruszenia zasady równego traktowania  
i niedyskryminacji

Nierówne traktowanie pracowników lub ich dyskryminacja najczęściej 
występuje w przepisach płacowych, co jednak nie znaczy, że nie ma miejsca 
w innych przypadkach tworzenia prawa przez partnerów społecznych. Na 
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych28 w zakresie praw  
i interesów zbiorowych związki zawodowe reprezentują wszystkie osoby 
zatrudnione, niezależnie od ich przynależności związkowej. Przepis, łącznie  
z art. 3 tej ustawy, powinien być odczytywany jako obowiązek dbałości  

27 Por. M. Wujczyk, Zakaz dyskryminacji w prawie pracy. Rozważania porównawcze…, 
s. 103. 

28 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. 2019, 
poz. 263). 
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o wszystkich pracowników, bez względu na fakt, czy są członkami  
organizacji związkowej. W praktyce jednak reguła ta nie zawsze jest prze-
strzegana. W piśmiennictwie podawano przykłady gwarantowania w pak-
tach socjalnych szczególnych uprawnień wyłącznie członkom związku za-
wodowego29. W okresie zawierania paktów normy antydyskryminacyjne 
nie były zbyt często powoływane, stąd zapewne niedozwolona praktyka 
była częstsza. Obecnie także można spotkać przykłady uzgodnień partne-
rów społecznych, które są niezgodne z  zakazem nierównego traktowania 
i niedyskryminacji. Przykładem takiej bezprawnej regulacji jest uzależnie-
nie zatrudnienia od przynależności kandydata na pracownika do związku 
zawodowego (tzw. closed shop) lub pracownika nowo zatrudnionego – od 
przystąpienia w określonym czasie do związku zawodowego (union shop). 
W praktyce układowej zdarzają się postanowienia układowe, z których wy-
nika zobowiązanie się pracodawcy, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają 
dzieci pracowników, emerytów lub rencistów, o ile posiadają odpowiednie 
kwalifikacje, stan zdrowia i wiek30. Opisana regulacja stanowi jawną dys-
kryminację innych kandydatów do pracy, niemających powiązań rodzin-
nych z zatrudnionymi już pracownikami. 

Problem dyskryminacji pracowników może wystąpić przy tworzeniu 
porozumienia w sprawie zwolnień grupowych, zawieranego na podstawie 
art. 3 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywa-
nia z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowni-
ków31. W tym przypadku po stronie związków zawodowych istnieje poku-
sa szczególnej dbałości o swoich członków, czyli dążenia do utrzymania ich 
miejsc pracy. Tego typu praktyka jest również niedopuszczalna. Judykatura 
traktuje porozumienia zbiorowe dotyczące zwolnień grupowych jako wiążą-
ce partnerów społecznych tak dalece, że odstąpienie od tych postanowień 
przez pracodawcę postrzega jako naruszenie przepisów o wypowiada-
niu umów o pracę. W wyroku z dnia 24 listopada 2011 r., I PK 60/11, Sąd 
Najwyższy zwrócił uwagę, że „porozumienie zawarte przez pracodawcę ze 
związkami zawodowymi na podstawie art. 3 ustawy z 2003 r. o szczególnych 
zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie-
dotyczących pracowników jest źródłem prawa pracy w rozumieniu art. 9  
§ 1 k.p. i wiąże pracodawcę, który nie może odstępować od treści tego po-
rozumienia w zakresie doboru pracowników do zwolnienia lub kolejności  

29 Por. M. Bednarski, J. Wratny, Porozumienia socjalne związane z prywatyzacją przed-
siębiorstw państwowych. Fenomen społeczny i prawny, J. Wratny (red.), Warszawa 2000, 
s. 52. 

30 Por. M. Gładoch, [w:] D. Dorre-Kolasa, M. Gładoch, P. Korus, Kodeks pracy. 
Komentarz,Warszawa 2014, s. 887. 

31 T.j. Dz.U. 2018, poz. 1969. 
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i terminów dokonywania zwolnień”32. Pogląd ten został wyrażony już uprzed-
nio, w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2006 r., II PK 323/0533. 

Z powyższych orzeczeń nie sposób wyprowadzić tezy, że sądy nie są 
uprawnione do badania zgodności porozumień z zasadą niedyskryminacji  
i nierównego traktowania, w szczególności w przypadku ustanowienia kry-
teriów doboru pracowników do zwolnienia. Nie ulega wątpliwości, że normy 
uznane za sprzeczne z nimi nie mogą być stosowane. Przedmiot rozstrzyg-
nięć sądowych stanowiły m.in. sprawy dotyczące zarzutu dyskryminacji ze 
względu na wiek. W tym zakresie Sąd Najwyższy wydał postanowienie z dnia 
6 lutego 2014 r., I PK 239/13, w którym stwierdził, że „Osiągnięcie wieku 
emerytalnego stanowi usprawiedliwione społecznie kryterium doboru pra-
cowników do zwolnienia z pracy, a co za tym idzie, nie może być uznane za 
kryterium dyskryminujące określoną grupę pracowników”34. Nie wszystkie 
jednak rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego można zaakceptować, biorąc pod 
uwagę analizowaną zasadę równego traktowania i niedyskryminacji. W wy-
roku z dnia 19 listopada 2012 r., I PK 115/12, sąd wysunął tezę, że dosta-
teczną przesłanką do zwolnienia może być uzyskiwanie wysokiego wyna-
grodzenia na tle innych uposażeń pracowników35. W uzasadnieniu wyjaśnił, 
że „Jakkolwiek niehumanitarnie by to nie brzmiało, rachunek ekonomiczny, 
wynikający z porównania płacy powódki i pracownic działu finansowego, 
jest nieubłagany i wskazuje na większą oszczędność z tak zastosowanego 
wariantu zmniejszenia zatrudnienia. Kryterium wysokości zarobków ma 
charakter zobiektywizowany, pozwala zatem na uniknięcie wątpliwości i su-
biektywizacji ocen. Wiąże się ponadto bezpośrednio z przyczyną zwolnień 
niedotyczących pracownika”. Przesłanka „zbyt wysokiego wynagrodzenia” 
stanowi przykład „klasycznej” dyskryminacji pracownika i sama w sobie nie 
może być podstawą do zwolnienia. 

Skutki prawne naruszenia zasady równego traktowania  
i niedyskryminacji przez partnerów społecznych 

Rozważając kwestie sankcji prawnych za naruszenie zasady równe-
go traktowania i niedyskryminacji pracowników, mamy na myśli dwa za-
sadnicze skutki prawne: prawo dochodzenia roszczeń od pracodawcy 
(roszczenie o wyrównanie świadczeń i ewentualnie odszkodowanie) oraz  
nieobowiązywanie niezgodnego z prawem postanowienia normatywnego,  
czyli usunięcie go z systemu prawa obowiązującego w zakładzie pracy.  

32 OSNP 2012/23–24/281. 
33 OSNP 2007/13–14/186. 
34 LEX nr 1646079 . 
35 LEX nr 1284713. 
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Niewątpliwym problemem polskiego systemu prawa jest brak nadzoru nad 
treścią innych niż układy zbiorowe pracy porozumień zbiorowych i regula-
minów. Ich zgodność z prawem, w szczególności zaś z zasadą równego trak-
towania i niedyskryminacji pracowników, podlega ocenie dopiero na etapie 
procesu sądowego zainicjowanego przez pracownika zarzucającego praco-
dawcy naruszenie powyższych reguł. Warto nawiązać do wyroku Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2010 r., IV SA/
Po 919/10, w którym uznano, że „zagadnienie zgodności regulaminu pracy 
z prawem w zakresie niedyskryminacji pracowników może być wyłącznie 
przedmiotem kontroli sądu powszechnego i nie należy do kognicji organów 
Państwowej Inspekcji Pracy ani sądów administracyjnych”36. Trzeba jednak 
przyznać, że realizacja postulatu analizowania i rejestracji wszystkich auto-
nomicznych źródeł prawa pracy nie jest możliwa z uwagi na brak organu, 
który mógłby to zadanie wykonywać. Nie wydaje się uzasadnione obciążanie 
kolejnym obowiązkiem Państwowej Inspekcji Pracy, których zakres i charak-
ter uprawnień już jest bardzo duży, co przy obecnych zasobach kadrowych 
nie daje gwarancji wykonalności37.  

Przechodząc na grunt roszczeń pracowniczych, należy odrębnie roz-
ważyć uprawnienia pracownika w przypadku naruszenia zasady równego 
traktowania oraz w sytuacji złamania zakazu dyskryminacji. Jak wyjaśnił 
Sąd Najwyższy: „Zasada niedyskryminacji (art. 113 k.p., art. 183a–183e k.p.) 
nie jest tożsama z określoną w art. 112 k.p. zasadą równych praw (równego 
traktowania) pracowników jednakowo wypełniających takie same obowiąz-
ki. Przyjmuje się, że te dwie zasady pozostają wprawdzie w ścisłym związku 
z sobą, lecz niewątpliwie stanowią zasady odrębne, których naruszenie przez 
pracodawcę rodzi różne konsekwencje, np. tylko naruszenie zakazu dyskry-
minacji rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą pracodawcy z art. 183d 
k.p. Naruszenie zasady równych praw (równego traktowania) pracowników 
jednakowo wypełniających takie same obowiązki jest również sankcjonowa-
ne, jednak na innej podstawie prawnej (np. art. 471 k.c. w związku z art. 300 
k.p.)”38. Stanowisko sądów prowadzi do wniosku, że w przypadku nierówne-
go traktowania nie przysługuje pracownikowi roszczenie o odszkodowanie 
na podstawie przepisów Kodeksu pracy, lecz na podstawie Kodeksu cywil-
nego (odpowiedzialność ex contractu). Judykatura i doktryna wyrażają zgod-
ny pogląd o obowiązku wyrównania świadczenia, którego pracownik został  
pozbawiony.

Przedstawiciele nauki stoją na stanowisku, iż konsekwencją narusze-
nia art. 112 k.p. jest prawo dochodzenia przez pracownika otrzymującego 

36 LEX nr 688035. 
37 Por. T. Toutsolt, Państwowa Inspekcja Pracy jako gwarant konstytucyjnej zasady 

ochrony pracy, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2015, nr 1, s. 465 i n. 
38  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 sierpnia 2017 r. , I PK 268/16, LEX nr 2389580. 
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gorsze świadczenia roszczenia o uzupełnienie ich do poziomu wyższego, 
a przepis ten ma charakter samowykonawczy39. Zdaniem J. Skoczyńskiego 
„jeżeli postanowienie układu zbiorowego pracy, innego porozumienia zbio-
rowego, regulaminu lub statutu narusza zasadę równości i niedyskrymina-
cji w stosunkach pracy, pracownik w procesie przeciwko pracodawcy może 
dochodzić świadczeń, których został pozbawiony w wyniku zastosowania 
tego postanowienia”40. Sędzia T. Romer wyjaśnia, że art. 183c § 1 k.p. nie ma 
charakteru normy blankietowej i może stanowić podstawę roszczenia pra-
cownika, którego wynagrodzenie, aczkolwiek mieszczące się w obowiązują-
cych zasadach płacowych, nie jest równe wynagrodzeniu innych pracowni-
ków wykonujących pracę jednakową czy o jednakowej wartości. W ocenie 
cytowanej autorki, „przepis ten nie powinien być postrzegany w katego-
riach normujących prawo do dochodzenia wyższego niż ustalone umownie 
wynagrodzenia (roszczenia o awans), a jedynie, zgodnie z jego celem, jako 
przepis normujący zasadę równego wynagradzania za jednakową pracę lub 
pracę jednakowej wartości”41. Powyższe poglądy podziela judykatura. Zda-
niem Sądu Najwyższego pracownik, który został potraktowany gorzej, ma 
prawo domagać się uprawnień przyznanych pracownikom traktowanym 
lepiej (wyrok SN z dnia 15 stycznia 2007 r., I PK 183/06, tak też wyrok SN  
z dnia 12 września 2006 r., I PK 89/06). W uzasadnieniu wyroku Sąd Naj-
wyższy napisał: „Stosowanie zasady równego traktowania w zatrudnieniu po-
winno bowiem polegać na podwyższeniu świadczeń należnych pracownikom 
traktowanym gorzej. Nie obowiązuje więc przepis, który w określonym zakre-
sie pozbawia świadczeń jednych pracowników, a przez to faworyzuje innych. 
Oznacza to, że na podstawie art. 9 § 4 k.p. pracownik traktowany gorzej może 
domagać się uprawnień przyznanych w układzie zbiorowym pracy pracowni-
kom traktowanym lepiej, a nie, że uprawnień tych pozbawieni są pracownicy 
traktowani w sposób korzystniejszy”. Warto w tym miejscu wspomnieć o wy-
roku Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2012 r., I PK 48/12, w którym orzeczono 
o zakazie zrzeczenia się roszczenia w związku z naruszeniem zakazu nierów-
nego traktowania, mimo że nie jest ono elementem wynagrodzenia42.

Z tytułu naruszenia zakazu dyskryminacji pracownikowi przysługu-
je roszczenie o odszkodowanie na podstawie art. 183d k.p. Przesłanką jego 
dochodzenia jest podanie przez pracownika niedozwolonego kryterium  
dyskryminacyjnego, na co wielokrotnie wskazywał Sąd Najwyższy, a ostatnio 
w wyroku z dnia  10 maja 2018  r., I PK 54/17. Zdaniem sądu „Pracownik,  

39 Por. A. Sobczyk, Komentarz do kodeksu pracy, A. Sobczyk (red.), Warszawa 2015, 
s. 49. 

40 J. Skoczyński, Zasada równego traktowania pracowników, Praca i Zabezpieczenie 
Społeczne 1999, nr 7–8, s. 2. 

41 Por. M.T. Romer, Prawo pracy. Komentarz, LexisNexis 2012. 
42 LEX nr 1217632. 
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który domaga się odszkodowania na podstawie art. 183d k.p., powinien okre-
ślić (podać) przypuszczalne (według jego oceny) kryterium nieusprawiedli-
wionego różnicowania jego sytuacji w porównaniu z innymi pracownikami, 
aby jednoznacznie zamanifestować, że domaga się odszkodowania w związku  
z naruszeniem przez pracodawcę zakazu dyskryminacji jako kwalifikowanej 
postaci nierównego traktowania w zatrudnieniu, a nie z innego tytułu”43.

W kontekście odpowiedzialności pracodawcy za naruszenie zakazu nie-
równego traktowania (rzadziej zakazu dyskryminacji) rodzi się problem 
odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego do prowadzenia negocjacji  
z pracodawcą w sprawie układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagra-
dzania. Jak wiadomo, zarówno układ zbiorowy pracy, jak i regulamin wyna-
gradzania jest współtworzony z zakładową organizacją związkową. Innymi 
słowy, warto także w kategoriach prawnych ocenić bierność organizacji 
związkowej podczas negocjacji nad zmianą autonomicznych źródeł prawa 
pracy, które sąd ocenił jako niezgodne z nakazem równego traktowania lub 
niedyskryminacji. W mojej ocenie, w sytuacji rażącego i oczywistego naru-
szenia przez związki zawodowe zasady prowadzenia rokowań w dobrej wie-
rze, można rozważyć odpowiedzialność organizacji na podstawie przepisów 
Kodeksu cywilnego. Nie podlega dyskusji, że w toku negocjacji zbiorowych 
zakładowa organizacja związkowa nie musi akceptować oferty pracodawcy. 
Powinna ona jednak prowadzić rokowania nie tylko uwzględniając interes 
pracowników, lecz także możliwości finansowe pracodawcy, o czym mowa  
w art. 2413 § 1 k.p. Przepis ten stanowi, że każda ze stron jest obowiązana 
prowadzić rokowania w dobrej wierze i z poszanowaniem słusznych intere-
sów drugiej strony. Oznacza to w szczególności: 1) uwzględnianie postulatów 
organizacji związkowej uzasadnionych sytuacją ekonomiczną pracodaw-
ców; 2) powstrzymywanie się od wysuwania postulatów, których realizacja  
w sposób oczywisty przekracza możliwości finansowe pracodawców; 3) po-
szanowanie interesów pracowników nieobjętych układem. Odmiennie nale-
ży jednak ocenić sytuację, kiedy organizacja związkowa w ogólne nie przy-
stępuje do rokowań nad zmianą autonomicznego źródła prawa lub celowo  
i bezpodstawnie wydłuża proces rokowań, narażając tym samym pracodaw-
cę na powstanie kolejnych roszczeń po stronie pracowników, a inaczej, kie-
dy rzeczowo i merytorycznie negocjuje warunki płacowe dla pracowników. 
W sytuacji gdy zakwestionowane przez sąd źródło prawa pracy powstało  
w trybie uzgodnienia ze związkami zawodowymi i wymaga zmiany z uwagi 
na uzasadniony zarzut nierównego traktowania lub dyskryminacji, bierność 
lub obstrukcja po stronie związkowej może podlegać sankcji prawnej na  
podstawie art. 72 § 2 k.p. w zw. z art. 300 k.p. Zgodnie ze wskazanym  
przepisem strona, która rozpoczęła lub prowadziła negocjacje z naruszeniem  
dobrych obyczajów, w szczególności bez zamiaru zawarcia umowy, jest  

43 LEX nr 2486202. 
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obowiązana do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła przez to, że 
liczyła na zawarcie umowy. Judykatura oceniła zarówno dopuszczalność do-
chodzenia roszczeń, jak i ich zakres. Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku  
z dnia 19 lipca 2013 r., V ACa 712/12, sformułował następujący pogląd:   
„Zakres przysługującej szkody określa art. 72 § 2 k.c., który nie obejmuje wy-
równania pełnej szkody, ale jedynie stanowi kompensację w ramach tzw. ujem-
nego interesu umownego. Szkoda obejmuje wszelkie nakłady poczynione  
w związku z prowadzonymi negocjacjami, ale nie może być wyprowadzana  
z umowy, która nie doszła do skutku. Ujemny interes umowny ogranicza się 
do tego, co strona by miała, gdyby nie wdawała się w zawieranie umowy,  
a nie, co by miała, gdyby umowa została zrealizowana”44. Wysokość poten-
cjalnego odszkodowania nie jest zatem zbyt wysoka. 

Poza winą w kontraktowaniu możliwa jest odpowiedzialność deliktowa 
organizacji związkowej, która w ogólne nie przystąpiła do negocjacji nad 
zmianą przepisów autonomicznych, z góry zakładając, że jest temu prze-
ciwna. Jak wiadomo, na mocy art. 772 § 3 k.p. jednostronna zmiana regula-
minu wynagradzania nie jest możliwa, a zatem pracodawca nie ma prawnej 
możliwości obrony przed kolejnymi roszczeniami pracowników, chyba że 
naruszy przepisy dotyczące trybu tworzenia regulaminu. W określonej sytu-
acji można by zatem rozważyć zastosowanie odpowiedzialności deliktowej  
z art. 415 k.c. w zw. z art. 300 k.p. Do jej przesłanek zalicza się: zdarzenie, 
z którym system prawny wiąże odpowiedzialność na określonej zasadzie, 
oraz szkodę i związek przyczynowy między tym zdarzeniem a szkodą. Przy 
ustalaniu odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych znajdują za-
stosowanie przepisy ogólne dotyczące związku przyczynowego, szkody  
i sposobów jej naprawienia (art. 361–363 k.c.)45. W nauce zgodnie przyj-
muje się, że zachowanie, za które podmiotowi można przypisać odpowie-
dzialność deliktową na podstawie art. 415 k.c., może polegać zarówno na 
działaniu, jak i zaniechaniu. Zaniechanie polega na niewykonywaniu okre-
ślonego działania (podmiot nie musi być bierny, może wykonywać inne 
czynności), gdy na podmiocie ciążyła powinność i możliwość jego podję-
cia46. Warto nadmienić, że jako bezprawne uznaje się także zachowania 
sprzeczne z zasadami współżycia społecznego albo dobrymi obyczajami, 
a więc normami moralnymi powszechnie akceptowanymi w całym spo-
łeczeństwie lub grupie społecznej, nakazującymi lub zakazującymi okre-
ślonego zachowania, mimo iż nie jest ono nakazane lub zakazane normą  
prawną47. Do oceny pozostaje jeszcze kryterium winy. Judykatura i doktryna 

44 LEX nr 1403723. 
45 Por. A. Olejniczak, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, A. Kidyba (red.), LEX 2014. 
46 W. Czachórski, [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, Ossolineum 1981, s. 529 i n. 
47 Por. Z. Banaszczyk, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, K. Pietrzykowski (red.), t. I, 

2011, nb 25–26. 
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dość powszechnie przyjmują tzw. normatywną koncepcję winy, postrzegając 
winę jako ujemną ocenę zachowania podmiotu, umożliwiającą postawienie 
mu zarzutu podjęcia niewłaściwej decyzji w danej sytuacji48. Wydaje się za-
tem, że to właśnie element winy po stronie organizacji związkowej będzie 
najtrudniejszym elementem do udowodnienia przez pracodawcę. Poruszo-
ny problem wymaga niewątpliwie szerszej analizy, wykraczającej poza ramy  
niniejszego opracowania. 

Podsumowanie

Prawo do rokowań stanowi podstawową i najbardziej cenioną wartość  
w zbiorowym prawie pracy, dlatego jego ograniczenie powinno opierać się 
na przesłankach, o których mowa  w art. 31 Konstytucji. Cechę tę spełnia 
zakaz prowadzenia negocjacji wbrew zakazowi nierównego traktowania  
i dyskryminacji. Przestrzeganie obu zasad wiąże się z obowiązkiem tworze-
nia przez partnerów społecznych przepisów autonomicznych opartych na 
sprawiedliwych podstawach, uwzględniających różnice w cechach pracowni-
ków, od których zależy sposób świadczenia pracy. Równość płac dla wszyst-
kich zatrudnionych, bez względu na ich zdolności i doświadczenia zawodo-
we, stanowi naruszenie zasady równego traktowania. Zakładowa organizacja 
związkowa, która uczestniczy w tworzeniu zakładowych źródeł prawa, nie 
może odmówić podjęcia rokowań nad zmianą przepisów, które sąd ocenił 
jako niezgodne z zasadą równego traktowania lub niedyskryminacji. Nie 
można wykluczyć, że w przypadku bierności po stronie związkowej upraw-
nione będzie dochodzenie od niej odpowiedzialności za szkodę na podstawie 
przepisów Kodeksu cywilnego.  
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Wstęp

Ustawa  z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowa-
nia karnego oraz niektórych innych ustaw1  wprowadziła do Kodeksu karne-
go nową, dotychczas nieznaną uprzednio polskiemu systemowi prawnemu 
instytucję tzw. umorzenia restytucyjnego, nazywanego także kompensacyj-
nym lub pojednawczym2. Podstawowymi założeniami, jakie legły u podstaw 
przyjętej regulacji prawnej, były przede wszystkim względy proceduralne,  
a w szczególności zwiększenie roli pokrzywdzonego w postępowaniu kar-
nym, jak również umożliwienie zakończenia prowadzonego postępowania 
karnego w sytuacjach, w których osoba pokrzywdzona nie jest już zaintere-
sowana jego kontynuowaniem z uwagi na naprawienie powstałej w wyniku 
przestępstwa szkody3. Powyższe uzasadnienie wskazywało niemal wyłącz-
nie na zadania z zakresu funkcji kompensacyjnej prawa karnego4 oraz zasady  

1 Dz.U. z dnia  25 października 2013 r., poz. 1247 ze zm.  
2 Zob. A. Lach, Umorzenie postępowania karnego na podstawie art. 59a k.k., Prokratura  

i Prawo 1–2/2015, s. 137; M. Królikowski, R. Zawłocki, Prawo karne, Warszawa 2015,  
s. 475.

3 Jak wskazano w uzasadnieniu projektu w/w ustawy: „Poprzez wprowadzenie 
możliwości umorzenia postępowania karnego za zgodą pokrzywdzonego w przypadku 
naprawienia szkody lub zadośćuczynienia krzywdzie, rola pokrzywdzonego w postępo-
waniu karnym niewątpliwie ulegnie wzmocnieniu. Nie bez znaczenia także pozostaje 
fakt, że z procesu karnego w szybszy sposób będą eliminowane sprawy, których prowa-
dzeniem sam pokrzywdzony nie jest zainteresowany, z uwagi na zakończenie sporu, a do 
uczestniczenia w których byłby jednak zobowiązany bez wprowadzenia tej instytucji”  
– vide http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=870, s. 134 uzasadnienia druku  
nr 870. W literaturze prawa karnego wskazuje się, że regulacja art. 59a k.k. jest realizacją 
funkcji kompensacyjnej prawa karnego, a tym samym oddziaływaniem idei sprawiedliwo-
ści naprawczej. Idea ta zakłada przyznanie pierwszoplanowego waloru pozycji pokrzyw-
dzonego w postępowaniu karnym oraz naprawieniu szkody wynikłej z popełnienia czynu 
zabronionego – tak: M. Królikowski, K. Szczucki, [w:] M. Błaszczyk, J. Długosz, E. Hrynie-
wicz-Lach, M. Królikowski, J. Lachowski, A. Sakowicz, K. Szczucki, A. Walczak-Żochowska, 
W. Zalewski, R. Zawłocki, S. Żółtek, Kodeks karny. Część ogólna, t. II: Komentarz do art. 32–
–116, M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Warszawa 2015, s. 236–237; R. Koper, Warunki 
umorzenia postępowania karnego w trybie art. 59a k.k., „Ius Novum” 2014, nr 3, s. 12–13; 
R. Koper, Wniosek pokrzywdzonego o umorzenie postępowania karnego w trybie art. 59a 
k.k. „Monitor Prawniczy”, 10; A. Pilch, Umorzenie postępowania w trybie projektowanego 
art. 59a k.k., Państwo i Prawo 2013, nr 4, s. 95.

4 Jak wskazuje A. Pilch, ostateczny kształt art. 59a k.k. zdawał się jednoznacznie 
wskazywać na nadanie dominującego znaczenia funkcji kompensacyjnej prawa karnego 
polegającej na rozładowaniu konfliktu pomiędzy sprawcą a pokrzywdzonym – A. Pilch, 
Umorzenie kompensacyjne (art. 59a k.k.), [w:] A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, 
W. Górowski, M. Iwański, M. Jakubowski, J. Jodłowski, P. Kardas, M. Małecki, K. Mamak,  
K. Pałka, A. Pilch, M. Pyrcak, J. Raglewski, T. Sroka, Sz. Tarapata, W. Wróbel (red.), D. Zając, 
P. Zakrzewski, A. Zoll, W. Zontek, Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, Kraków 
2015, s. 324.
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szybkości postępowania, które ustawodawca miał na uwadze przy tworze-
niu nowego uregulowania i które legły u jego podstaw.  Przyjęta regulacja  
prawna wywołała jednak szereg kontrowersji związanych nie tylko z założe-
niami, jakie legły u jej podstaw, ale także z uwagi na przyjęte unormowania. 
W efekcie, ustawą z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postę-
powania karnego oraz niektórych innych ustaw, przedmiotowy art. 59a k.k. 
został uchylony5. Pomimo powyższego, uważam że warto po kilku latach od 
derogacji w/w  wrócić do problematyki związanej z instytucją tzw. umorze-
nia kompensacyjnego, chociażby z tego względu, że samo rozwiązanie przyję-
te przez ustawodawcę miało charakter nowatorski, a wyrażone przeze mnie  
w niniejszym tekście krytyczne uwagi nie mają na celu całkowitego zdepre-
cjonowania omawianej instytucji, a raczej wskazanie problemów, jakie wyni-
kały z jej wprowadzenia. Należy także zawsze mieć na uwadze, że być może 
pewnego dnia ustawodawca ponownie wróci do przedmiotowego rozwiąza-
nia i pochyli się nad dostrzeżonymi problemami celem jej doprecyzowania.  

Umiejscowienie umorzenia kompensacyjnego

Artykuł 59a k.k.  w paragrafie pierwszym6 wprowadzał wymóg  umo-
rzenia postępowania karnego przez organy procesowe w sytuacji, w której 
sprawca pojednał się z pokrzywdzonym, a nadto naprawił szkodę lub za-
dośćuczynił wyrządzonej krzywdzie. Dodatkowymi przesłankami zastoso-
wania umorzenia kompensacyjnego było z jednej strony złożenie wniosku 
w tym zakresie przez pokrzywdzonego, z drugiej zaś ograniczenie zastoso-
wania omawianego przepisu wyłącznie do występków przeciwko mieniu, 
zagrożonych karą pozbawienia wolności do lat 5 oraz  innych występków 
zagrożonych karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą lat 3. Zaczynając 
od samego usytuowania omawianej instytucji, należy wskazać, że art. 59a 
k.k. został zamieszczony w rozdziale VI Kodeksu karnego – zasady wymiaru 

5 Dz.U. 2016, poz. 437.
6 Art. 59a k.k. § 1. Jeżeli przed rozpoczęciem przewodu sądowego w pierwszej in-

stancji sprawca, który nie był uprzednio skazany za przestępstwo umyślne z użyciem 
przemocy, pojednał się z pokrzywdzonym, w szczególności w wyniku mediacji i naprawił 
szkodę lub zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie, umarza się, na wniosek pokrzywdzo-
nego, postępowanie karne o występek zagrożony karą nieprzekraczającą 3 lat pozbawie-
nia wolności, a także o występek przeciwko mieniu zagrożony karą nieprzekraczającą  
5 lat pozbawienia wolności, jak również o występek określony w art. 157 § 1.  § 2. Jeżeli 
czyn został popełniony na szkodę więcej niż jednego pokrzywdzonego, warunkiem zasto-
sowania § 1 jest pojednanie się, naprawienie przez sprawcę szkody oraz zadośćuczynienie 
za wyrządzoną krzywdę w stosunku do wszystkich pokrzywdzonych. §  3. Przepisu § 1 nie 
stosuje się, jeżeli zachodzi szczególna okoliczność uzasadniająca, że umorzenie postępo-
wania byłoby sprzeczne z potrzebą realizacji celów kary.
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kary i środków karnych. Tym samym, z natury rzeczy, powinien on regulować 
zagadnienia dotyczące orzeczenia o karze lub środkach karnych (nawet jeżeli 
miałby dotyczyć odstąpienia od ich wymierzenia), czego jednak nie czynił, 
albowiem umorzenie postępowania karnego, w żadnej sytuacji, nie może być  
postrzegane jako kara czy środek karny w znaczeniu prawa karnego. Jako argu-
ment wiążący umorzenie kompensacyjne z karą mogło posłużyć odwołanie do  
§ 3, który wskazywał na niedopuszczalność zastosowania § 1 w szczególnym 
przypadku uzasadniającym, że umorzenie postępowania byłoby sprzeczne  
z potrzebą realizacji jej celów. Wskazanie celów kary jako przesłanki „wzbra-
niającej” mogło wywoływać złudne wrażenie, że instytucja ta ma jednak jakiś 
związek z karą czy środkiem karnym. Jak wynikało z uzasadnienia projektu 
dotyczącego art. 59a k.k. nieuwzględnienie wniosku o umorzenie postępo-
wania miało być możliwe jedynie w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych 
wypadkach7.  Nie wskazano jednak w nim wprost żadnych okoliczności, ja-
kimi organ procesowy powinien się kierować, odmawiając zastosowania  
art. 59a § 1 k.k. Jako cele kary, wynikające bezpośrednio lub pośrednio  
z art. 53 k.k., wymienia się prewencję generalną, prewencję indywidualną, 
cel sprawiedliwościowy oraz kompensacyjny8. Złożoność problemu polega 
na tym, że ustawodawca wprowadził przesłankę zakazującą zastosowanie 
art. 59a § 1 k.k., w postaci konieczności realizacji celów kary, do instytucji 
prawnej, która z natury rzeczy stanowiła zaprzeczenie kary. Umorzenie po-
stępowania jest bowiem niczym innym niż jego zakończeniem bez rozpatry-
wania kwestii możliwej do orzeczenia kary. Ponadto nawet jeżeliby przyjąć, 
że zamiarem prawodawcy była przede wszystkim realizacja celu kompen-
sacyjnego  (a więc naprawienia szkody lub zadośćuczynienie wyrządzonej  
krzywdzie), to znowelizowany art. 56 k.k. wykluczał spod dyrektyw wymiaru 
kary właśnie powyżej opisane zachowania kompensacyjne9. Zaznaczyć rów-
nież trzeba, że możliwość celowego oddziaływania  przez organ procesowy 
w tym zakresie została przez ustawodawcę zawężona samymi przesłanka-
mi zastosowania umorzenia kompensacyjnego. Mam tutaj na uwadze waru-
nek uprzedniej niekaralności za przestępstwo umyślne, a także ograniczoną 
możliwość zastosowania przepisu do przestępstw mniejszej wagi10. 

7 http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=870, s. 134 uzasadnienia druku 
nr 870.

8 Tak np. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2011,  
s. 416–417; Prawo karne materialne, M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik,  
M. Mozgawa (red.), Zakamycze 2006, s. 349–350.

9 Art. 56  k.k. Przepisy art. 53, art. 54 § 1 oraz art. 55 stosuje się odpowiednio do orze-
kania innych środków przewidzianych w tym kodeksie, z wyjątkiem obowiązku naprawie-
nia wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 

10 De lege ferenda można postawić pytanie: co w sytuacji, jeżeli dany sprawca  za-
cząłby w sposób notoryczny korzystać z umorzenia kompensacyjnego, dopuszczając 
się np. systematycznie kradzieży z art. 278 § 1 k.k. Przy spełnieniu opisanych powyżej  
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Wydaje się zatem, że wbrew literalnemu brzemieniu art. 59a § 3 k.k.  
właściwym kryterium uniemożliwiającym umorzenie postępowania miała 
być weryfikacja dobrowolności złożonego przez pokrzywdzonego wniosku  
i okoliczności, w jakich doszło do porozumienia pomiędzy sprawcą a po-
krzywdzonym. Za oczywistą należało uznać  konieczność sprawdzenia przez 
organ procesowy (oczywiście w sytuacjach budzących jakiekolwiek wątpli-
wości), czy pojednanie nie miało charakteru fikcyjnego, wymuszonego przez 
sprawcę(ów) w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej. Powyższe miało 
jednak niewiele wspólnego z przesłanką opisaną w § 3 art. 59a k.k. Inne-
go zdania jest  A. Jezusek, który podnosił, że umorzenie postępowania samo  
w sobie nigdy nie realizuje celów kary.  Zdaniem autora oznacza to, że „umo-
rzenie postępowania następuje wówczas, gdy mimo popełnienia występ-
ku potrzeba realizacji celów kary nigdy nie zaistniała, a to z powodu oko-
liczności dotyczących sprawcy (brak skazania za przestępstwo umyślne 
z użyciem przemocy) i bagatelności popełnionego czynu, albo też taka po-
trzeba zaistniała, lecz odpadła z powodu dokonania kompensacji i rozwią-
zania konfliktu z pokrzywdzonym”11. Tym samym  zaspokojenie społecz-
nego poczucia sprawiedliwości oraz potrzeby z zakresu prewencji ogólnej 
pozostają na drugim planie, ustępując miejsca prewencji indywidualnej 
oraz sprawiedliwości naprawczej, co w efekcie skutkuje brakiem potrzeby 
realizacji celów kary12. Wydaje się, że pogląd zbliżony do w/w reprezentu-
je M. Królikowski, który, wychodząc poza tradycyjne postrzeganie funkcji 
prawa karnego, wskazuje, że „umorzenie restytucyjne jest jednoznacznym 

warunków organ procesowy praktycznie nie  miałby żadnej możliwości odmówienia umo-
rzenia postępowania, albowiem uprzednie postępowania, jako prawomocnie zakończone 
postanowieniem o umorzeniu, nie powinny stanowić dowodu na okoliczność z § 3. Tym sa-
mym, poza wywiadem kuratora i informacji o trybie życia sprawcy sporządzonej np. przez  
właściwego funkcjonariusza Policji zastosowanie § 3 wobec wielokrotnych sprawców mo-
gło być znacznie utrudnione bądź nawet niemożliwe. 

11 A. Jezusek, Tzw. umorzenie konsensualne – węzłowe problemy wiążące się z wykładnią 
art. 59a k.k., „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” rok XVIII; 2014, z. 4, s. 116.

12 Ibidem, s. 116. Z kolei V. Konarska-Wrzosek  stwierdza, iż sąd nie może dokonać umo-
rzenia postępowania, jeśli uzna, że w danym przypadku umorzenie pozostaje w sprzeczno-
ści z ustaloną potrzebą realizacji celów kary, czy to sprawiedliwościowych czy prewencyj-
nych – V. Konarska-Wrzosek, [w:] P. Daniluk, T. Gardocka, R. Giętkowski, A. Herzog, S. Hoc, 
R. Janiszowski-Downarowicz, R. Kokot, V. Konarska-Wrzosek, J. Kosonoga, W. Kozielewicz, 
M. Leciak, T. Oczkowski, Ł. Pohl, J. Potulski, T. Przesawski, J. Skorupka, J. Skupiński, J. Sob-
czak, B.J. Stefańska, R.A. Stefański (red.), Z. Świada, A. Walczak-Żochowska, J. Warylewski,  
A. Wilkowska-Półciennik, W. Zalewski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015, s. 407. 
Warty zauważenia jest pogląd wyrażony przez M. Budyn-Kulik, która stwierdziła, że zasto-
sowanie omawianej instytucji jest sprzeczne z budowaniem świadomości prawnej społe-
czeństwa, zaś podstawowym jej celem jest uniknięcie przeciążenia wymiaru sprawiedli-
wości i przepełnienia zakładów karnych – M. Budyn-Kulik, [w:]  Kodeks karny. Komentarz,  
M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa (red.),Warszawa 2015, s. 177.
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rozstrzygnięciem preferującym funkcję kompensacyjną niejako na przed-
polu realizacji innych funkcji prawa karnego (zwłaszcza retrybutywnej lub  
ogólnoprewencyjnej)”13. Niewątpliwie autor dostrzega problem związany 
z „przedpolem realizacji funkcji prawa karnego” albowiem w dalszej czę-
ści wypowiedzi wskazuje, że w tym rozwiązaniu „umieszczono mechanizm 
przełamania modelu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Innymi 
słowy dopuszcza on funkcjonowanie dwóch paradygmatów wymiaru spra-
wiedliwości w sprawach karnych: klasycznego (w polskim ujęciu  mieszają-
cego prospektywne i retrospektywne odniesienia w zakresie wymiaru kary) 
oraz co do zasady zsubiektywizowanego i jednocześnie restytucyjnego”14. 

Odnosząc się do przytoczonej argumentacji, należy przyznać, że niewąt-
pliwie, patrząc z punktu widzenia idei sprawiedliwości naprawczej, mają one 
merytoryczne uzasadnienie. Nie zmienia to jednak faktu, że realizacja celów 
kary związana jest, z logicznego punktu widzenia, z jej wymierzeniem, a nie 
z umorzeniem postępowania. De lege ferenda należy stwierdzić, że ustawo-
dawca przedmiotową kwestię winien rozwiązać w inny sposób – bądź poprzez 
wskazanie w § 1, iż nie zachodzi potrzeba realizacji celów (i eliminację § 3), 
bądź przez wskazanie w § 3 zamiast celów kary celów postępowania karnego 
(art. 2 § 1 k.p.k.). W szczególności punkt 2 wskazanego przepisu, z uwagi na 
swoje brzmienie, stanowiłby logiczną konsekwencję przyjętego rozwiązania. 
Artykuł 59a k.k. był przepisem upoważniającym (nakazującym)  umorzenie 
postępowania karnego i to nie tylko przez sąd, ale również przez prokurato-
ra, co  wskazuje, że umiejscowienie tegoż przepisu należało uznać za błędne15. 
Należy podkreślić, że pomimo naprawienia szkody czy zadośćuczynienia przez 
sprawcę czynu za doznaną krzywdę, zachowanie takie nie może być postrzega-
ne jako orzeczenie o karze czy o środku karnym16.  Ponadto każde z możliwych 
rozstrzygnięć, w oparciu o przepisy rozdziału VI, jest decyzją przesądzającą 

13 M. Królikowski, Wokół problematyki tzw. umorzenia restytucyjnego, [w:] Prob-
lemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego,  
A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska (red.), Warszawa 
2014, s. 72.  

14 Ibidem, s. 79.
15 Zaiste bezspornym jest fakt, że prokurator nie jest uprawniony do stosowania 

jakichkolwiek kar ani środków karnych w rozumieniu art. 32 i 39 k.k., a jednocześnie  
– w myśl art. 59a k.k. – jest organem uprawnionym (a nawet zobowiązanym) do stosowa-
nia umorzenia kompensacyjnego. 

16 Odwołując się, w drodze dalekiej analogii, do wykładni systemowej, można wskazać 
podobną pod pewnymi względami instytucję dobrowolnego poddania się odpowiedzialno-
ści (art. 17–18 i 142–149) z Kodeksu karnego skarbowego. Problem jednak w tym, że po-
mimo licznych niespójności dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, ustawodawca 
wprost zaliczył tą regulację w poczet środków karanych, zaś całe orzeczenie (z uwzględ-
nieniem jego charakteru) podlega aprobacie sądu w postaci wyroku – zob. A. Błachnio, 
Prawnokarne skutki dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, [w:] J. Godyń, M. Hudzik,  
L.K. Paprzycki, Z zagadnień prawa i procesu karnego, Warszawa 2014, s. 167–183.
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 o winie, a zatem wyrokiem skazującym (nawet jeżeli polega na odstąpieniu od 
wymierzenia kary). Natomiast „środek” opisany w art. 59a k.k. miał uniemoż-
liwiać w ogóle rozpoczęcie postępowania sądowego i wydania jakiegokolwiek 
innego orzeczenia niż umarzającego postępowanie. 

Stawiając pytanie o właściwe umiejscowienie omawianego rozwiązania 
prawnego, wydaje się zasadnym wskazanie, że systematyka Kodeksu karne-
go nie do końca jest aktem prawnym, w którym omawiany przepis winien 
się znajdować. Jeżeli jednak podjąć próbę wskazania takiego miejsca w ra-
mach Kodeksu karnego, uważam, że dużo bardziej trafnym byłoby umiesz-
czenie art. 59a k.k. w rozdziale III – wyłączenie odpowiedzialności karnej. 
Oczywiście budzi to pewne kontrowersje, w zakresie zakłócenia przyjęte-
go przez ustawodawcę podziału na okoliczności wyłączające bezprawność  
i winę. Jednakże spójność ta i tak została naruszona przez regulację art. 25 
§ 3 k.k. – zaś jak słusznie zauważa A. Lach – kategoryczne użycie sformuło-
wania „umarza się” wprowadza obligatoryjność zachowania organu proceso-
wego. Takie ujęcie problemu skutkuje niewątpliwie wyłączeniem odpowie-
dzialności karnej i jeżeliby przyjąć, że jest to rozwiązanie karnomaterialne, 
winno być zamieszczone w rozdziale III Kodeksu karnego17. Osobiście jed-
nak uważam, że unormowanie tego rodzaju powinno być zamieszczone  
w dziale I – przepisy wstępne Kodeksu postępowania karnego – nie tylko  
z uwagi na problemy przedstawione powyżej, ale również z uwagi na wnio-
skowy charakter omawianego przepisu, jego powiązanie z art.  17 § 1 k.p.k. 
i art. 23b k.p.k.  oraz pewnego rodzaju pokrewieństwo z art. 12 k.p.k. Po-
nadto przepis ten wyraźnie zmierzał do uproszczenia postępowania poprzez 
możliwość jego szybszego zakończenia we wskazanej kategorii spraw, a tym 
samym obejmował swoją materią kwestie proceduralne (również w zakresie 
wskazania „trybu postępowania” organów procesowych)18.

Wymóg naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem

Kolejną kwestią, którą należy poruszyć przy okazji umorzenia kom-
pensacyjnego, jest jedna z przesłanek, jakie musiały zostać spełnione, aby  
w myśl art. 59a § 1 k.k. postępowanie zostało umorzone. Zgodnie z literalnym  

17 Jako dodatkowy argument można wskazać, że w przypadku stwierdzenia, czy to 
kontratypu czy też okoliczności wyłączającej winę prowadzone postępowanie również 
należy umorzyć. 

18 Z brzmienia art. 59a § 1 k.k. wynika pewna sentencja zachowań – pojednanie się 
sprawcy z pokrzywdzonym (1), naprawienie szkody bądź zadośćuczynienie za wyrządzo-
ną krzywdę (2), złożenie wniosku przez pokrzywdzonego o umorzenie postępowania (3) 
i w końcu decyzja procesowa w tym zakresie (4); odnośnie charakteru materialnopraw-
nego art. 59a k.k. zob. A. Jezusek, op. cit., s. 100 i nast. 

Klka uwag na temat umorzenia kompensacyjnego. Rozważania na tle nieobowiązującego...  І  35



brzmieniem w/w przepisu warunkiem  sine qua non umorzenia postępo-
wania było  nie tylko pojednanie się sprawcy z pokrzywdzonym i złożenie  
stosownego wniosku, ale także naprawienie wyrządzonej przestępstwem 
szkody lub zadośćuczynienie za doznaną przez pokrzywdzonego krzywdę. 
Co do zasady reguły zastosowania omawianych środków zostały wskazane 
w art. 46 k.k. i 56 k.k. Pomijając kwestię stosowania przepisów prawa cy-
wilnego, a  w szczególności art. 361 i 363 k.c., chciałbym odnieść się do nie-
co innego rodzaju problemu. Otóż wymóg obowiązku naprawienia szkody  
(zadośćuczynienia za doznaną krzywdę co do zasady nie budzi wątpliwości 
w kontekście przyjętego rozwiązania legislacyjnego. Wątpliwości te poja-
wiają się jednak w przypadku form stadialnych popełnienia przestępstwa  
i form zjawiskowych. Posłużmy się dwoma przykładami. Pierwszy – w którym 
sprawca X jedynie usiłował dokonać kradzieży w typie podstawowym okre-
ślonego przedmiotu na szkodę osoby Y; drugi – w którym trzecg sprawców, 
nazwijmy ich X,Y,Z, działając wspólnie i w porozumieniu, dokonało kradzieży 
z art. 278 § 1 k.k. na szkodę osoby P, a po zdarzeniu, wszczęciu postępowania 
i przekształceniu go w fazę in personam tylko osoba X naprawiła szkodę na 
rzecz osoby P (pokrzywdzonego) w całości. Powyższe dwa przykłady mają 
na celu zobrazowanie tylko w niewielkim stopniu problemów, jakie mogły 
się pojawić na kanwie art. 59a k.k.19 Należało bowiem udzielić odpowiedzi 
na pytania: czy sprawca usiłowania mógł skorzystać z dobrodziejstwa (nie-
obowiązującego) art. 59a k.k., skoro nie mógł naprawić szkody i czy współ-
działający w popełnieniu przestępstwa mogli ubiegać się o umorzenie po-
stępowania, jeżeli tylko jeden z nich naprawił szkodę w całości? Literalne 
brzmienie art. 59a § 1 k.k. wydawało się wykluczać możliwość zakończenia 
postępowania w omawianym trybie wobec sprawców, którzy jedynie usiło-
wali dokonać czynu zabronionego (w rozumieniu art. 13 k.k.). Jak zostało 
to już powiedziane, w myśl omawianego przepisu sprawca nie tylko mu-
siał pojednać się z pokrzywdzonym, ale także naprawić wyrządzoną szkodę 
(czy zadośćuczynić doznanej krzywdzie). Użyty przez ustawodawcę spójnik  
„i” wskazuje na konieczność spełnienia przez sprawcę wszystkich wskaza-
nych w tym przepisie warunków. Godne uwagi jest to, że prawodawca nie 
posłużył się ani zwrotem „w szczególności”, ani jakimkolwiek innym wskazu-
jącym na fakultatywność zachowania sprawcy w tym zakresie. Tym samym, 
zgodnie z wykładnią gramatyczną, w warunkach opisanych w art. 59a § 1 
k.k., lepiej było dopuścić się dokonania czynu zabronionego niż poprzestać 
czy zostać zatrzymanym na usiłowaniu. W tym drugim bowiem przypadku  

19 Pozostawiam zupełnie na uboczu kwestię takich rozważań jak podżeganie, po-
mocnictwo czy krzyżowanie się form stadialnych i zjawiskowych. Jednakże zakładam, że 
rozwiązania poczynione poniżej będą miały „odpowiednie” zastosowanie do omawianej 
problematyki. 
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odpowiedzialność karna nie mogła zostać „wyłączona” na zasadzie umorze-
nia kompensacyjnego. Wykładnia taka prowadzi do oczywistej sprzeczności,  
w zakresie zasad logiki i przyjętych reguł odpowiedzialności karnej, albowiem 
usiłowanie pozostawałoby czynem o wyższym stopniu penalizacji niż doko-
nanie.  Z drugiej jednak strony, odwołując się do wykładni celowościowej oraz 
zasad wnioskowania a maiori ad minus,  należy stwierdzić, że skoro intencją 
ustawodawcy było uproszczenie postępowania w tych sprawach, w których 
doszło do pojednania stron „konfliktu”, przy jednoczesnej konieczności na-
prawienia wyrządzonej przestępstwem szkody, to w sytuacjach, w których 
ta szkoda w ogóle nie powstała, również takie postępowanie należy umorzyć 
stosując art. 59a § 1 k.k. – z pominięciem tej właśnie przesłanki. Pogląd taki 
wyraziła także A. Pilch, która wskazała, że  nie jest wykluczone zastosowanie 
instytucji umorzenia kompensacyjnego także w sytuacji, gdy czyn sprawcy 
nie doprowadził do negatywnych następstw w postaci szkody lub krzywdy,  
a tym samym, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, na sprawcy nie ciąży 
żaden obowiązek kompensacyjny20.  W dalszej części autorka, powołując się 
na rozważania S. Tarapaty i P. Zakrzewskiego, konkluduje, że przyjęcie odręb-
nego rozwiązania skutkowałoby uznaniem, iż osoba dopuszczająca się czynu 
o mniejszym stopniu społecznej szkodliwości czynu nie mogłaby skorzystać 
z przedmiotowej instytucji, a ponadto byłoby to zaprzeczenie paradygma-
tu wykładniczego o racjonalności ustawodawcy21. Przeciwnicy takowego 
rozwiązania oczywiście mogli podnieść zarzut zakazu wykładni per non est.  
W moim jednak przekonaniu sformułowanie przesłanek umorzenia kom-
pensacyjnego prowadziło do, oczywiście, niesłusznych rezultatów, co z kolei 
powinno prowadzić do odejścia od wykładni literalnej przepisu i zastoso-
wania wykładni funkcjonalnej22. Jak bowiem wytłumaczyć sytuację, w któ-
rej sprawca kradzieży będzie zwolniony z ponoszenia odpowiedzialności 
karnej, zaś osoba, która tylko usiłowała jej dokonać, tę odpowiedzialność 
będzie ponosić. Z natury rzeczy (na co wskazuje A. Pilch)  w przeważającej 
mierze dokonanie jest czynem o wyższym stopniu społecznej szkodliwo-
ści niż  jego usiłowanie23.  Jednocześnie trudno wskazać argumenty prze-
mawiające za poglądem odmiennym, i to zarówno w sferze normatywnej, 
jak i celowościowej. Ponadto odwołując się do norm karnoprocesowych,  
a  w szczególności w drodze analogii legis do  art. 5 § 2 k.p.k. i wyrażonej 
w nim zasady in dubio pro reo, należało przyjąć, że wątpliwości należy  

20 A. Pilch, Umorzenie kompensacyjne…, s. 331. 
21 Ibidem, s. 332.
22 Zob. L. Morawski, Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, Toruń 2002,  

s. 158.
23  Zgodnie z art. 115 § 2 k.k. przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu bie-

rze się pod uwagę m.in. rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody.
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rozstrzygać na korzyść oskarżonego (podejrzanego/sprawcy)24. Wątpliwości 
te, zgodnie z powszechnie przyjętym poglądem, mogą dotyczyć sfery faktów, 
ale także i prawa. W takim przypadku należy przyjąć wersję interpretacyjną 
korzystną dla oskarżonego25. 

Odnosząc się do drugiego z poruszonych problemów, a mianowicie do 
kwestii wielości sprawców,  może się wydawać, że przepis ten wykluczał  
możliwość jego zastosowania w przypadku wielości podmiotów, z uwagi na 
użyte w liczbie pojedynczej zwroty „sprawca” oraz „naprawił” czy „zadość-
uczynił”. Jest to jednak o tyle złudne, że generalnie  ustawy karne posługują się 
w znaczącej mierze liczbą pojedynczą w odniesieniu do określenia podmio-
tu (sprawcy), chyba że wielość osób wpływa na znamiona czynu zabronione-
go, jak ma to miejsce np. w przypadku zgwałcenia zbiorowego (art. 197 § 3  
pkt 1 k.k.) czy też np. bójki i pobicia (art. 158 k.k.). Zasadnicze pytanie, jakie na-
leżało postawić, dotyczyło kwestii obowiązku naprawienia szkody lub zadość-
uczynienia za doznaną krzywdę, w przypadku przestępstwa popełnionego 
przez więcej niż jednego sprawcę i wpływu takiego zachowania na możliwość 
zastosowania art. 59a § 1 k.k. wobec pozostałych współdziałających26. Celem 
rozstrzygnięcia powyższej kwestii, należy dokonać na wstępie jednego założe-
nia. Otóż warunkiem skorzystania z umorzenia kompensacyjnego było speł-
nienie szeregu warunków, nie tylko w zakresie realizacji w/w obowiązków. 
Tym samym, w przypadku braku którejkolwiek z pozostałych przesłanek lub 
wystąpienia przesłanki negatywnej (np. w przypadku uprzedniego skazania 
za przestępstwo umyślne z użyciem przemocy), nie było w ogóle dopuszczalne 
umorzenie postępowania w trybie art. 59a § 1 k.k. wobec osoby współdziała-
jącej, która nie spełnia tychże kryteriów. Jeżeli jednak współdziałający spełnia 
pozostałe warunki opisane w § 1 art. 59a k.k., zaś szkoda została naprawiona  
w całości przez innego ze sprawców, to w moim przekonaniu nie było prze-
szkód do umorzenia postępowania również wobec pozostałych osób współ-
działających. Wykładnia literalna wydaje się wskazywać, że szkoda taka musi 
być naprawiona przez każdego ze sprawców. 

Problem ten dostrzegła A. Pilch, która podniosła, że „skoro szkoda zo-
stała wyrządzona przez wszystkich sprawców, obowiązek jej naprawie-
nia powinien obciążać każdego z nich stosownie do tego, w jakim stopniu 
przyczynił się on do jej powstania, aby cele kary zostały osiągnięte. Wydaje 
się bowiem, że formułując w art. 59a § 3 k.k. przesłankę, której zaistnienie 

24 Oczywiście dostrzegam problematykę zmiany normatywnej at. 5 § 2 k.p.k., jed-
nakże wykładnia gramatyczna, zgodnie z rozważeniami poczynionymi uprzednio, może 
prowadzić do rezultatów oczywiście niesłusznych. 

25 L. Morawski, op. cit., s. 238; T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowania karne, 
Warszawa 2003, s. 148; S. Waltoś, Proces karny. Zarys wykładu, Warszawa 2003, s. 247.

26 Pojęcie „współdziałający” rozumiem w znaczeniu szerokim, tj. jako obejmujące za-
równo formy sprawcze oraz niesprawcze współdziałania. 
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wyklucza uwzględnienie wniosku o umorzenie postępowania, ustawodawca  
jednoznacznie zasygnalizował, że celem tej instytucji jest nie tylko ściśle cy-
wilistyczna kompensata roszczeń pokrzywdzonego, ale również osiągnięcie 
celów kary wobec samego sprawcy czynu zabronionego(…). Podążając za 
tym kierunkiem wykładni, należałoby zatem wykluczyć możliwość zastoso-
wania instytucji z art. 59a k.k. w sytuacji, gdy faktycznie doszło do wyrzą-
dzenia szkody lub krzywdy, a sprawca nie partycypował w kompensacie”27. 
Uważam jednak, że ujęcie takie  stało w sprzeczności z wykładnią funkcjo-
nalną art. 59a § 1 k.k., a także z założeniami, jakie legły u podstaw „nowej”  
(obecnie nieobowiązującej) regulacji. Ponadto przeciw takiemu rozwiązaniu 
przemawia także to, iż różne mogło być przyczynienie się do powstałej szko-
dy poszczególnych osób współdziałających, różna mogła też być ich sytuacja 
majątkowa, a także różne mogły być okoliczności naprawienia szkody czy za-
dośćuczynienia wyrządzonej krzywdzie. Trudno byłoby wskazać racjonalną 
argumentację zamykającą drogę osobom współdziałającym w popełnieniu 
czynu zabronionego, które przykładowo chciały naprawić szkodę, jednakże 
kompensacja już nastąpiła przez innego ze współsprawców lub takim, któ-
re chciałyby naprawić szkodę w całości z uwagi na lepszą sytuację majątko-
wą od pozostałych współsprawców (a w konsekwencji skorzystać z dobro-
dziejstwa art. 59a k.k.), zaś organy wymiaru sprawiedliwości odmówiłyby 
uwzględnienia wniosku28. Takie ujęcie musiałoby prowadzić do przyjęcia 
reguły „kto pierwszy ten lepszy”, z pominięciem pozostałych zasad prawa 
karnego, jak np. zasady indywidualizacji odpowiedzialności karnej czy na-
wet dyrektyw z § 3 art. 59a k.k. Konsekwencje takiego ujęcia były oczywiście  
rażąco niesłuszne dla pozostałych sprawców. Równocześnie, kontynuowanie 
postępowania karnego w sytuacji, w której szkoda już w całości została na-
prawiona i pokrzywdzony wyraża wolę zakończenia postępowania na etapie 
postępowania przygotowawczego, nie ma racjonalnego uzasadnienia. Kwe-
stia ewentualnych rozliczeń pomiędzy poszczególnymi sprawcami czynu 
miała znaczenie drugorzędne i nie stanowiła przesłanki zastosowania umo-
rzenia kompensacyjnego. 

W tej mierze należy jeszcze odnieść się do jednego rodzaju sytuacji,  
a mianowicie stanu faktycznego, w którym jeden ze współdziałających na-
prawił szkodę (zadośćuczynił za doznaną krzywdę) wyłącznie w zakresie,  
w jakim przyczynił się on do jej powstania (przy jednoczesnym założeniu, że 
pokrzywdzony składa wobec tego sprawcy wniosek o umorzenie postępo-
wania). Za słuszny należy uznać pogląd wyrażony przez M. Królikowskiego  

27 A. Pilch, Umorzenie kompensacyjne…, s. 333.
28 Z praktycznego punktu widzenia prowadziłoby do to oczywistej fikcji w postaci 

przekazywania środków pieniężnych kolejnym sprawcom wyłącznie w celu umożliwienia 
skutecznego złożenia wniosku i umorzenia postępowania. 
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i K. Szczuckiego, zgodnie z którym ustawodawca wymaga od sprawcy  
pełnego naprawiania szkody i zadośćuczynienia krzywdy. Pełne naprawie-
nie szkody obejmuje nie tylko damnum emergens, ale także lucrum cessans29. 
Tym samym częściowe naprawienie szkody przez jednego ze sprawców nie 
mogło być uznane za wystarczające w myśl art. 59a § 1 k.k.  Ustawodawca nie 
wprowadził, w przeciwieństwie do art. 46 k.k., rozróżnienia na naprawienie 
szkody w całości lub w części.  

Decyzja w przedmiocie tzw. umorzenia kompensacyjnego 

Na zakończenie chciałbym odnieść się jeszcze do jednej kwestii,  
a mianowicie do  decyzji procesowej organów postępowania, jaka powin-
na być wydana po złożeniu przez pokrzywdzonego wniosku o umorzenie  
kompensacyjne. Zgodnie z uchylonym art. 23b § 1 k.p.k.30 w razie złożenia 
wniosku, o którym mowa w art. 59a Kodeksu karnego, w przedmiocie tego 
wniosku rozstrzygał prokurator, a gdy złożono go po wniesieniu aktu oskar-
żenia – sąd.  Jak wynika z powyższego organ procesowy (ale nie każdy – wy-
łącznie prokurator albo sąd), po wpłynięciu wniosku o umorzenie postępo-
wania musiał podjąć decyzję procesową w tym zakresie. Forma tej decyzji 
została określona w § 2 art. 23b k.p.k. jako postanowienie (na postanowie-
nie w przedmiocie wniosku, o którym mowa w § 1, przysługuje zażalenie). 
Tym samym nie jest wystarczające samo wydanie postanowienia o umorze-
niu na podst. art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. w zw. z art. 59a § 1 k.k., ale jeszcze 
(uprzednio) wydanie postanowienia w trybie art. 23b § 1 k.p.k. o uwzględ-
nieniu złożonego wniosku. Dopiero po dokonaniu powyższego, a także uzy-
skaniu waloru prawomocności wydanego postanowienia, należy uznać, że 
dopuszczalne było wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania. Nie-
wątpliwie takie ujęcie z jednej strony zmierzało do przedłużenia postępo-
wania z uwagi na konieczność uzyskania zwrotnego potwierdzenia odbioru 
od stron. Z drugiej jednak strony, możliwość zaskarżenia wydanego posta-
nowienia stanowiła dodatkowy „bufor” bezpieczeństwa przed sytuacjami 
wątpliwymi. Sądem właściwym do rozpoznania zażalenia na postanowienie 
prokuratora, zgodnie z art. 329 § 1 k.p.k., był sąd powołany do rozpoznania 
sprawy w pierwszej instancji. Mogło powstać pytanie, czy sąd mógł nakazać 
prokuratorowi uwzględnienie wniosku złożonego przez pokrzywdzonego  
i umorzenie postępowania przygotowawczego. Uważam, że takie zachowanie  

29  M. Królikowski, K. Szczucki, op., cit. s. 241.
30 Artykuł 23b § 1.  W razie złożenia wniosku, o którym mowa w art. 59a Kodeksu kar-

nego, w przedmiocie tego wniosku rozstrzyga prokurator, a gdy złożono go po wniesieniu 
aktu oskarżenia – sąd. §  2. Na postanowienie w przedmiocie wniosku, o którym mowa  
w § 1, przysługuje zażalenie.
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sądu było niedopuszczalne z kilku względów. Po pierwsze, to prokurator 
jest gospodarzem postępowania przygotowawczego i to on decyduje, w jaki 
sposób ten etap postepowania miał zostać zakończony. Po drugie, niewąt-
pliwie decyzja taka byłaby równoznaczna z wydaniem przez sąd polecenia 
co do treści czynności procesowej, czego sąd uczynić nie może (co wynika 
m.in. z niezależności prokuratora jako organu postępowania przygotowaw-
czego, a także z braku podstawy prawnej do takiego „przymuszenia”). Jak 
słusznie wskazuje się w orzecznictwie na gruncie art. 330 § 1 k.p.k., sąd 
rozpoznając zażalenie ma pełną możliwość dokonania odmiennej od proku-
ratora oceny całości czy części zgromadzonego materiału. Nie może jednak 
wkraczać w jego kompetencje czy  naruszać podstawowych zasad podziału 
ról procesowych31. Tym samym,  w przypadku nieuwzględnienia przez pro-
kuratora wniosku złożonego przez pokrzywdzonego w trybie art. 59a k.k.,  
a następnie złożenia przez jedną ze stron zażalenia na postanowienie organu  
postępowania przygotowawczego, moim zdaniem, sąd mógł wyłącznie 
utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie lub je uchylić i przekazać pro-
kuratorowi do dalszego procedowania. W tym drugim przypadku sąd winien 
wskazać, jakie okoliczności prokurator powinien wziąć pod uwagę, jakie 
czynności winien dalej przeprowadzić czy w jaki inny sposób uzupełnić pro-
wadzone postępowanie przed dokonaniem powtórnej oceny. Sąd jednak nie 
mógł ani zmienić zaskarżonego postanowienia (a tym samym doprowadzić 
do umorzenia postępowania), ani też nakazać prokuratorowi wydania posta-
nowienia dotyczącego złożonego wniosku o ściśle określonej treści. 

Podsumowanie

Reasumując, należy wskazać, że samo uregulowanie przewidziane  
w (uchylonym) art. 59a k.k. stanowiło pewnego rodzaju novum, które mogło 
przyczynić się do z jednej strony do przyśpieszenia postępowania, a drugiej 
zaś dawało (pomimo zagrożeń wskazanych powyżej) większą możliwość 
wpływu pokrzywdzonego na prowadzone postępowanie. Z tego też względu 
uważam, że warto byłoby gdyby jednak ustawodawca, uwzględniając wyra-
żane w literaturze również krytyczne uwagi, wrócił do koncepcji umorzenia 
kompensacyjnego, albowiem realizacja wyłącznie funkcji sprawiedliwościo-
wej prawa karnego w aspekcie surowości karania nie przyczyni się raczej 
do usprawnienia wymiaru sprawiedliwości i niewątpliwie trzeba szukać roz-
wiązań o bardziej nowatorskim charakterze. Nawet, jeżeli ich doprecyzowa-
nie miałoby następować w drodze wykładni Sądu Najwyższego. 

31 Zob. Postanowienie SN z dnia 21 maja 2004 r. (I KZP 2/04).
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The EU Emissions Trading Scheme  
in the Context of Sustainable Development  
– Selected Aspects

Streszczenie: Koncepcja zrównoważonego rozwoju staje się najważniejszym stymulato-
rem transformacji społeczno-gospodarczej współczesnego świata. Zrównoważony roz-
wój jest przyczyną powstania prawa klimatycznego. Instrumenty prawa klimatycznego 
powinny być zestawiane i testowane pod kątem wspomnianej zasady. W niniejszej pracy 
przypomina się, czym jest koncepcja zrównoważonego rozwoju oraz koncepcja systemu 
handlu uprawnieniami do emisji. Następuje wskazanie podstaw prawnych. Analizie pod-
daje się funkcjonowanie podstawowego instrumentu prawa klimatycznego UE, jakim jest 
unijny system handlu uprawnieniami do emisji w kontekście zrównoważonego rozwoju. 
Rozważa się perspektywę zrównoważonego rozwoju z poziomu UE oraz perspektywę 
zrównoważonego rozwoju z poziomu poszczególnych państw członkowskich. 
Słowa kluczowe: unijny system handlu uprawnieniami do emisji, zrównoważony rozwój.

Abstract: The concept of sustainable development is becoming the most important stim-
ulator of socio-economic transformation of the modern world. Sustainable development 
is the reason of the climate law, therefore its instruments should be combined and tested 
for mentioned principle. This paper illustrates both, the concept of sustainable develop-
ment and the concept of the emissions trading system. The legal provisions are indicated. 
The functioning of the basic instrument of EU climate law, that is the EU Emissions Trad-
ing System in the context of sustainable development, is to be analyzed. The perspective of 
sustainable development is considered at EU level and at individual Member States level.
Keywords: EU Emissions Trading Scheme, sustainable development.



Wstęp

Koncepcja zrównoważonego rozwoju zyskuje znaczenie jednego z naj-
ważniejszych stymulatorów przemian społeczno-gospodarczych współczes-
nego świata. Trudno przejść obojętnie obok siedemnastu globalnych celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ1 w jakimkolwiek państwie. Miasta jednoczą 
się we wspólnych wysiłkach na rzecz zmniejszenia wpływu na środowisko2. 
Organizacje prywatne przygotowują i wdrażają strategie zrównoważonego 
rozwoju3. Nie może zatem dziwić, iż powstało i powstaje wiele instrumen-
tów ludzkości, których celem jest wdrożenie tu i teraz przywołanej kon-
cepcji. Coraz większa część z nich ma charakter sformalizowany. Zaczynają 
być one uwzględnione zarówno w strategiach, jak i prawie organizacji pub-
licznych. Wspomniane instrumenty kształtują coraz mocniej rzeczywistość 
gospodarczą i coraz skuteczniej wpływają na wybory konsumentów oraz 
wskazują obszary działalności przedsiębiorców. Wraz ze zwiększającym się 
ograniczeniem dostępności pewnych zasobów środowiska następuje coraz 
większa ich ekonomizacja4. Ich konsumpcja zaczyna się wiązać z ponosze-
niem kosztów. Jednocześnie istotne znaczenie posiada jak najskuteczniejsza 
alokacja zasobów oraz efektywność w zakresie zaspokajania pewnych po-
trzeb. Stąd niezmiernie ważnym elementem staje się zaprzęgnięcie sił ryn-
kowych dla osiągniecia celów zrównoważonego rozwoju. Rodzi się zielona 
gospodarka, jak wskazano na Konferencji Rio + 20, czy inaczej mówiąc zie-
lony kapitalizm5. Z pewnością do rozważanych instrumentów należą spo-
łeczne instrumenty rynkowe, czyli takie, które dla realizacji ważnych zadań 
społecznych wykorzystują siły rynkowe. Jednym z najważniejszych tego typu 
instrumentów jest system handlu uprawnieniami do emisji. Przyczyną po-
wstania koncepcji handlu uprawnieniami do emisji jest logiczna konstata-
cja o ograniczoności zasobu powietrza, przy wzrastającej populacji ludzkiej, 
oraz zagrożenie zmianami klimatycznymi. Odziedziczone po XX w. modele: 
gospodarczy, organizacyjny i technologiczny nie są w stanie sprostać ocze-
kiwaniom w zakresie zabezpieczenia środowiskowego interesu obecnego  

1 https://sdgs.un.org/goals.
2 https://www.c40.org/.
3 https://www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie/Grupa/strategia-grupy-pge; https://

www.orlen.pl/pl/o-firmie/zrownowazony-rozwoj/strategia-zrownowazonego-rozwoju/
cele-zrownowazonego-rozwoju.

4 Recommendation of the Council on the Use of Economic Instruments in Promoting 
the Conservation and Sustainable Use of Biodiversity, OECD/LEGAL/0326, Adopted on: 
21/04/2004, OECD Legal Instruments.

5 S. Adelman, The Sustainable development goals, anthropocentrism and neoliber-
alism, [w:] Sustainable Development Goals: Law, Theory and Implementation, D. French,  
L.J. Kotzé (eds.), Cheltenham 2018, Edvard Elgar Publishing, s. 15 i n. 
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i przyszłych pokoleń. Aby mieć do czynienia z rzeczywistym postępem i móc 
w pełni realizować cele społeczne6, niezbędna jest transformacja w kie-
runku zrównoważonego rozwoju. Z tego też powodu pojawia się hamulec 
bezpieczeństwa w postaci samoograniczenia. Samoograniczenie może mieć 
charakter dobrowolny. Pojawiają się liderzy: świadomy konsument oraz od-
powiedzialny biznes. Samoograniczenie może również mieć charakter obli-
gatoryjny. Organizacje publiczne, takie jak państwa czy Unia Europejska, wy-
muszają zmierzanie przez interesariuszy w kierunku społecznie pożądanym, 
nakładając na nich szereg prawnych obowiązków. Jednym z takich obligato-
ryjnych instrumentów jest unijny system handlu uprawnieniami do emisji. 
Handel uprawnieniami do emisji należy utożsamiać z ukierunkowaniem 
technologicznym, organizacyjnym, gospodarczym i mentalnościowym, zmie-
rzającym do wdrożenia koncepcji zrównoważonego rozwoju. Wiąże się z tym 
racjonalizacja gospodarowania dobrami wspólnymi, takimi jak powietrze 
czy klimat7. Dobra te są niezbędne do zapewnienia podstawowych funkcji 
życiowych człowieka, takich jak oddychanie. Zarazem są, w obecnym mode-
lu społeczno-gospodarczym, niezbędne do zaspokojenia potrzeb i pragnień  
w zakresie standardu życia, co wiąże się z wykorzystaniem powietrza na po-
trzeby produkcji gospodarczej. W procesie zrównoważonego rozwoju nastę-
puje ograniczenie wykorzystania dóbr wspólnych na potrzeby produkcyjne, 
po to, by zapewnić odpowiednie zasoby o odpowiedniej jakości na potrzeby 
podstawowych funkcji życiowych człowieka.

Historia koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz jej treść

Pojęcie „zrównoważony” wywodzi się z leśnictwa. W literaturze przed-
miotu8 wskazuje się, iż po raz pierwszy zostało ono wykorzystane przez 
Hansa Carla von Carlowitza w jego pracy Sylvicultura Oeconomica, Oder 
Hauβwirthliche Nachricht und Naturmäβige Anweisung zur Wilden Baum-
-Zucht wydanej w 1713 r.  w Lipsku9. Terminem tym określono taki rodzaj 
gospodarki leśnej, w której pozyskuje się tyle drewna, ile drzew może po-
nownie wyrosnąć. Dzięki temu uzyskuje się odnawialność zasobów leśnych. 

6 W ramach cywilizacji pokoju i życia – J.M. Dołęga, Nauki środowiskowe a rozwój 
człowieka, [w:] Zarządzanie rozwojem. Aspekty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne,  
B. Piontek, F. Piontek (red.), Warszawa 2007, s. 144–145.

7 P.-T. Stoll, The climate as a global common, [w:] Climate Change Law, D.A. Farber,  
M. Peeters (red.), Cheltenham 2016, s. 131 i n.

8 Zob. Z. Bukowski, Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Toruń 2009, s. 23.
9 H.C. von Carlowitz, Sylvicultura Oeconomica, Oder Haußwirthliche Nachricht 

und Naturmäßige Anweisung Zur Wilden Baum-Zucht’, Image 14 of 476 | MDZ (digitale-
-sammlungen.de).
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Koncepcja ta następnie została wykorzystana w szeregu państw – zarówno 
w gospodarce leśnej, jak i w rybołówstwie. 

Umiędzynarodowienie analizowanej koncepcji następuje w latach 
70. XX w. Na konferencji w Cocoyoc w Meksyku 8 października 1974 r.  
odbyło się spotkanie dwóch organów ONZ odpowiedzialnych za handel  
– UNCTAD oraz ochronę środowiska – UNEP. Celem było omówienie wpły-
wu technologii niszczących środowisko fizyczne na jakość życia, rozwój go-
spodarczy oraz harmonię społeczną w kontekście międzynarodowym. Tekst 
deklaracji z Cocoyoc wskazuje, iż przedmiotem troski stały się podstawowe 
elementy składające się na zrównoważony rozwój10.

Następnie na III sesji Rady Zarządzającej UNEP w 1975 r. przyjęto, że spo-
łeczeństwo realizujące idee zrównoważonego rozwoju to: „społeczeństwo 
uznające nadrzędność wymogów ekologicznych, które nie mogą być zakłóco-
ne przez wzrost cywilizacji oraz rozwój kulturalny i gospodarczy, zdolne do 
samosterowania swoim rozwojem w celu utrzymania homeostazy i symbio-
zy z przyrodą, a więc respektujące oszczędną produkcję i konsumpcję oraz 
wykorzystywanie odpadów, dbające o przyszłościowe konsekwencje podej-
mowanych działań, a więc także o potrzeby i zdrowie przyszłych pokoleń”11. 
Termin sustainable development wystąpił po raz pierwszy w dokumentach  
z III sesji Rady Zarządzającej UNEP z 1975 r.

Najczęściej uznaje się, że nadanie analizowanemu społecznemu zjawisku 
powszechnie uznawanego określenia nastąpiło dzięki pracom Komisji Burtd-
land12. Treść raportu wskazuje, iż był on pierwszą dojrzałą propozycją in-
tegralnego podejścia do aspektu środowiskowego, gospodarczego i społecz-
nego. Nadano mu miano zrównoważonego rozwoju. Efektem prac Komisji 
Burtdland było powszechne zastosowanie pojęcia „zrównoważony rozwój” 
w dokumentach z konferencji w Rio de Janeiro. Kolejna globalna konferencja, 
która odbyła się 10 lat po Rio w Johannesburgu, została już oficjalnie nazwa-
na Szczytem Zrównoważonego Rozwoju. Aktualnie kluczowym dokumentem 
międzynarodowym odnoszącym się do zrównoważonego rozwoju jest Agen-
da 30. Wspomniana rezolucja została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne  
w dniu 25 września 2015 r. Zawiera siedemnaście globalnych celów zrówno-
ważonego rozwoju. 

Zrównoważony rozwój jest globalną koncepcją odnoszącą się do kształ-
towania przyszłości ludzkości na planecie Ziemia w duchu sprawiedliwości 

10 „The Cocoyoc Declaration”. International Organization, vol. 29, nr 3, MIT Press, Uni-
versity of Wisconsin Press, Cambridge University Press, International Organization Foun-
dation, 1975, s. 893–901, http://www.jstor.org/stable/2706353.

11 B. Fiedor, Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Warszawa 2002, 
s. 229.

12 Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju, ang. The World Commission on Envi-
ronment and Development.
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– zarówno wewnątrz, jak i międzypokoleniowej – oraz bezpieczeństwa. Oma-
wiana koncepcja opiera się na trzech filarach – systemach: społecznym, go-
spodarczym oraz środowiskowym. W wymiarze globalnym zachodzi proces 
równoważenia wspomnianych filarów. Ma to miejsce zwłaszcza w sytuacji,  
w której jeden z filarów ulega tak dużej dynamizacji, iż jego rozwój odbywa 
się kosztem nadmiernych strat w dwóch pozostałych filarach. W XX w. ta-
kim agresywnym systemem był filar gospodarczy, który swój rozwój oparł 
przede wszystkim na niewyobrażalnym zawłaszczeniu zasobów środowi-
ska. Powoduje to znaczącą dynamizację, do niedawna niezwykle statycznego 
systemu ludzkości – środowiska fizycznego. Zasadna wydaje się zatem kon-
statacja, iż rozwój społeczno-gospodarczy powinien uwzględniać istnieją-
ce uwarunkowania środowiskowe oraz brać pod uwagę negatywne skutki. 
Naruszenie uwarunkowań środowiskowych przyczynia się do wystąpienia 
stanu nierównowagi mogącego spowodować istotne zagrożenia dla dalsze-
go harmonijnego rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Na początku XXI w. 
najbardziej widocznym z perspektywy globalnej zagrożeniem są szybkie 
zmiany klimatyczne. Dlatego najbardziej potrzebne z perspektywy globalnej 
są instrumenty obniżające antropopresję na klimat. Do nich  można zaliczyć 
system handlu uprawnieniami do emisji. Z pewnością w teorii. Powstaje 
pytanie: na ile unijny system handlu uprawnieniami do emisji w praktyce 
jest instrumentem zrównoważonego rozwoju i czy dla wszystkich państw  
członkowskich?

Zrównoważony rozwój a prawo

Zrównoważony rozwój można postrzegać jako element prawa. Można 
również prawo postrzegać jako element zrównoważonego rozwoju13. Na 
poziomie międzynarodowym przy analizowaniu zrównoważonego rozwoju 
prawu poświęca się znaczną uwagę w kontekście pełnej integracji zagadnień 
gospodarczych, społecznych i środowiskowych14. Prawo narodowe powinno 
w tym zakresie nadążać za rozwojem prawa międzynarodowego. Wskazuje 
się, iż prawo nie może być osamotnione w dbaniu o wspólny interes. Posta-
nowienia prawa powinny być skutecznie egzekwowane. W treści Raportu Ko-
misji Burtdland wspomniano o okresie przejściowym, również w kontekście  

13 L. Karski, Globalne prawo zrównoważonego rozwoju i lokalne wdrożenie na przy-
kładzie wsparcia mikroinstalacji OZE, [w:] B. Rakoczy, M. Szalewska, K. Karpus, Prawne 
aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Oddziaływanie na zasoby środowiska,  
Toruń 2014, s. 9 i n.

14 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common 
Future; przykładowo: Chapter 1: A Threatened Future, 42, http://www.un-documents.
net/our-common-future.pdf.
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prawa oraz o potrzebie przeformułowania prawa ludzkiego w kierunku har-
monii ludzkiej działalności z niezmiennym i uniwersalnym prawem natury. 
Przedstawiciele doktryny mocno podkreślili reformatorski charakter rozwa-
żanej koncepcji w stosunku do prawa15. W raporcie nie wspomniano wyraź-
nie, że rozpoczyna się okres transformacji prawa. Nadanie prawu odpowied-
niej wagi w aspekcie zmierzania do zrównoważonego rozwoju czy propozycja 
konsolidacji prawnych, pryncypialnych zasad, dotyczących ochrony środowi-
ska i zrównoważonego rozwoju przez deklarację czy konwencję oraz propo-
zycja w postaci aneksu I, zawierającego pewne pryncypialne zasady16, stano-
wi taki pośredni postulat. Efektem transformacji miała być nowa era prawa 
zrównoważonego rozwoju, obejmującego –w ramach modelu doskonałego 
– cały świat. Prawo miało za zadanie stworzyć synergię pomiędzy filarami: 
społecznym, środowiskowym i gospodarczym. Z pewnością pokłosiem idei 
wzajemnego pozytywnego oddziaływania pomiędzy prawem i zrównoważo-
nym rozwojem były trzy Konwencje przedstawione do podpisu państwom 
na Konferencji w Rio w 1992 r. Jedna z nich – Ramowa Konwencja Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu stała się podstawą dla stworzenia 
globalnego instrumentu rynkowego ochrony klimatu przez przyjęcie Proto-
kołu z Kioto. 

Na poziomie UE istotne znaczenie ma odniesienie się do zrównoważone-
go rozwoju w prawie pierwotnym. Wskazać wypada art. 11 Traktatu o Funk-
cjonowaniu UE odnoszący się do integracji ochrony środowiska z innymi po-
litykami UE, ale również art. 27 wspomnianego traktatu odnoszący się do 
wewnętrznego rynku UE.

Na poziomie RP istotne znaczenie posiada art. 5 Konstytucji, w której 
umieszczono fundamentalne wartości RP – podstawy aksjologiczne syste-
mu prawnego17: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaru-
szalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i oby-
watela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego 
oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego  
rozwoju”18. Wskazano nakaz realizowania i zapewnienia wspomnianych 
wartości zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój 

15 A. Boyle, D. Freestone, Preface, [w:] International law and sustainable development: 
past achievements and future challenges, A. Boyle, D. Freestone (red.), OUP 1999.

16 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common 
Future, Annexe 1: Summary of Proposed Legal Principles for Environmental Protection 
and Sustainable Development Adopted by the WCED Experts Group on Environmental 
Law.

17 Por. B. Rakoczy, [w:] Z. Bukowski, E. Czech, K. Karpus, B. Rakoczy, Prawo ochrony 
środowiska. Komentarz, Warszawa 2013, s. 23.

18 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78,  
poz. 483 ze zm.).
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nie został wymieniony w tym artykule jako samodzielna wartość prawem 
chroniona. Uwagę na to zwrócił Bartosz Rakoczy: „zasada zrównoważone-
go rozwoju potraktowana została w tej normie prawnej nie jako cel sam dla 
siebie, ale jako środek pozwalający osiągać cele konstytucyjnie chronione”19. 

Zrównoważony rozwój jest konstytucyjną zasadą ustrojową RP20. Nakaz 
stosowania zasady zrównoważonego rozwoju jest kierowany zarówno do 
organów stosujących prawo, jak i do organów stanowiących prawo – treść 
artykułu 5 Konstytucji RP ma znaczenie normatywne21.

Zrównoważony rozwój został zdefiniowany w ustawie Prawo ochrony 
środowiska22. Zgodnie z art. 3 pkt 50 przez zrównoważony rozwój rozumie 
się taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integro-
wania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem 
równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrod-
niczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych 
potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego 
pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

Warto zwrócić uwagę, iż legalna definicja została umieszczona w ramo-
wej ustawie prawa ochrony środowiska. Nawet pomimo tego, iż przywołana 
definicja znalazła się w centrum prawa, które zawiera zasady ustalania wa-
runków ochrony zasobów środowiska, to jednak punkt ciężkości jest skupio-
ny na rozwoju społeczno-gospodarczym. 

Zrównoważony rozwój jest często przywoływany w prawie polskim 
jako wytyczna przy korzystaniu z zasobów środowiska lub gospodaro-
waniu zasobami środowiska. Prawodawca uczynił to chociażby w art. 1 
ustawy Prawo ochrony środowiska, art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  
– Prawo wodne23  czy art. 1 ustawy z dnia 27 marca 2001 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym24. W teorii polskiego prawa pre-
kursorami badań w zakresie zrównoważonego rozwoju są R. Paczuski25  

19 B. Rakoczy, Elastyczność zasady zrównoważonego rozwoju w kontekście adaptacji 
do zmian klimatu, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2021, nr 3, s. 23 i n.

20 R. Paczuski, Zrównoważony rozwój w prawie i polityce ochrony środowiska UE oraz 
jako zadanie państwa polskiego w świetle obowiązującego ustawodawstwa, „Zeszyty Na-
ukowe WSHE, t. VI: Ochrona środowiska” 2000, s. 32.

21 P. Tuleja, [w:] P. Czarny, M. Florczak-Wątor, B. Naleziński, P. Radziewicz, P. Tu-
leja, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2019, art. 5, s. 40.

22 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021,  
poz. 1973).

23 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021, poz. 2233 ze zm.).
24 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz.U. 2021, poz. 741 ze zm.).
25 R. Paczuski, Zrównoważony rozwój w prawie i polityce ochrony środowiska UE oraz 

jako zadanie państwa polskiego w świetle obowiązującego ustawodawstwa, „Zeszyty Na-
ukowe WSHE”, t. VI: Ochrona środowiska 2000, Włocławek, s. 25–36; Zrównoważony 
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i K. Równy26. Również wypada wspomnieć o znaczącym udziale Z. Bukow-
skiego27. Na istotne zagadnienia prawne zrównoważonego rozwoju wskazy-
wali także M. Kenig-Witkowska28, J. Sommer29 oraz J. Ciechanowicz-McLean30. 
Wypada również zauważyć, iż powstały pierwsze monografie w całości po-
święcone zagadnieniu prawa zrównoważonego rozwoju31.

Koncepcja systemu handlu uprawnieniami do emisji

Przyczyną powstania koncepcji handlu uprawnieniami do korzysta-
nia z zasobów środowiska jest logiczna konstatacja o ograniczoności zaso-
bów środowiska, przy wzrastającej populacji ludzkiej. W przypadku handlu 
uprawnieniami do emisji do powietrza na pierwszym miejscu stawiana jest 
potrzeba wprowadzenia efektywnego ekonomicznie instrumentu kontroli 
zanieczyszczenia powietrza. Jest to instrument polityki środowiskowej ma-
jący na celu realizację dwóch funkcji jednocześnie: środowiskowej (redukcja 
zanieczyszczeń) i ekonomicznej (ograniczenie całkowitych kosztów osiąg-
nięcia celu środowiskowego – poprawa efektywności ekonomicznej).

rozwój a stosunek polityki do prawa w świetle polskiej praktyki legislacyjnej, [w:] Zasada 
zrównoważonego rozwoju w prawie i praktyce ochrony środowiska, K. Równy, J. Jabłoński 
(red.), Warszawa 2002, s. 29–42.

26 K. Równy, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w prawie wspólnotowym i w pol-
skiej rzeczywistości, „Przegląd Prawa Europejskiego” 2000, nr 2, s. 58–71; Prawo między-
narodowe i rozwój zrównoważony, „Prawo i Środowisko” 2000, nr 3; W sprawie „dobrej  
[i skutecznej] administracji” dla zrównoważonego rozwoju (sustainable development), „Biu-
letyn Biura Informacji Rady Europy” 2003, nr 4, s. 136–138.

27 Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Toruń 2009. Wyniki badań nad zrów-
noważonym rozwojem przedstawione w tej monografii, po ich zaktualizowaniu przez 
pryzmat ustawodawstwa podejmowanego w latach 2009–2021, zostały wykorzystane  
w ramach tego opracowania.

28 M. Kenig-Witkowska, Koncepcja „sustainable development” w prawie międzynaro-
dowym, „Państwo i Prawo” 1998, nr 8.

29 J. Sommer, Prawo a koncepcja zrównoważonego rozwoju, [w:] Zrównowa-
żony rozwój. Od utopii do praw człowieka, A. Papuziński (red.), Bydgoszcz 2005,  
s. 76–93; Unijne i krajowe uwarunkowania prawne kształtowania zrównoważonego 
rozwoju, [w:] Zrównoważony rozwój. Wybrane problemy teoretyczne i implementacja 
w świetle dokumentów Unii Europejskiej, B. Poskrobko, S. Kozłowski (red.), Białystok– 
–Warszawa 2005,  Komitet Człowiek i Środowisko przy prezydium PAN, s. 147–171.

30 J. Ciechanowicz-McLean, Zasada zrównoważonego rozwoju w europejskim i pol-
skim prawie ochrony środowiska, [w:]  Unia Europejska  w dobie reform, C. Mik (red.),Toruń 
2004, s. 459–475.

31 M.C. Cordonier Segger, A. Khalfan, Sustainable Development Law. Principles, Practic-
es & Prospects, Oxford 2004; Sustainable Development in National and International Law, 
H.Ch. Bugge, Ch.Voigt (red.), Groningen 2008. 
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Idea rodziła się w USA w latach 70. XX w., kiedy to EPA rozpoczęła wstęp-
ny Program Handlu Emisjami32. W tyle nie pozostawały państwa Europy 
Zachodniej33. Tam też wdrożono omawiany instrument bądź w postaci po-
rozumień sektorowych, bądź w postaci wiążących postanowień prawa wska-
zujących pułap emisji i umożliwiających obrót uprawnieniami do emisji. 
Najbardziej znane są doświadczenia amerykańskie wdrożone na mocy no-
welizacji z 1990 r. do ustawy Clean Air Act. Wprowadzono system handlu  
i odniesiono go do emisji tlenku siarki. 

System handlu występuje na świecie w różnych państwach i jego kon-
strukcje odznaczają się dużą różnorodnością. Łączy je zwykle to, iż cel śro-
dowiskowy w zakresie redukcji emisji osiągany jest przez wyznaczenie 
całkowitego limitu emisji dla wszystkich podmiotów emitujących objętych 
systemem – tzw. pułap. Z biegiem czasu jest on ograniczany, tworząc po-
trzebę redukcji emisji przez poszczególne podmioty objęte systemem. Cel 
ekonomiczny jest realizowany przez umożliwienie odpowiedniej alokacji 
uprawnień w zależności od kosztów krańcowych redukcji u poszczególnych 
podmiotów emitujących objętych systemem34. Dzieje się tak przez działa-
nie sił rynkowych, na których opiera się analizowany instrument. Istotne 
jest obciążenie podmiotu emitującego kosztem emisji do powietrza. Po-
jawia się bodziec ekonomiczny skłaniający do redukcji zanieczyszczeń35. 
System handlu jest podobny w skutkach środowiskowych do podatku emi-
syjnego albo opłaty za emisję. W przypadku podatku konstrukcja jest mniej 
skomplikowana – koszt jednostkowego użycia zasobu środowiska określa 
prawodawca. Zarazem rozwiązanie podatkowe prowadzi do utraty zróżni-
cowania kosztów krańcowych, co powoduje, iż całkowity koszt osiągnięcia 
celu środowiskowego jest wyższy. Obniżenie kosztu można osiągnąć przez 
mechanizm rynkowy. Zarazem organizacja publiczna, typu państwo czy UE, 
traci kontrolę nad wysokością kosztu jednostkowego użycia zasobu środo-
wiskowego dla podmiotu emitującego. Siła bodźca do redukcji zanieczysz-
czeń jest uzależniona od sił rynkowych, co może prowadzić do znaczącej  
 

32 A.D. Ellerman, P.L. Joskow, D. Harrison, Emissions trading in the U.S., Arlington 
2003, s. IV.

33 Z. Jakubczyk, Doświadczenia międzynarodowe w zakresie handlu emisją SO2  
w elektroenergetyce i wykorzystania instrumentów pochodnych, [w:] B. Fiedor, Z. Jakub-
czyk, Rynek pozwoleń na emisję zanieczyszczeń na przykładzie SO2 w energetyce polskiej, 
„Ekonomia i Środowisko” 2002, Białystok, s. 39 i n.

34 C. Kettner, Analyses of allowance transactions – firm behaviour in the first trad-
ing phase and learnings from the data, [w:] Research Handbook on Emissions Trading, 
S.E. Weishaar (red.), Cheltenham 2016, s. 51 i n.

35 A.D. Ellerman, F.J. Convery, Ch. de Pertius, Pricing Carbon, Cambridge 2010,  
s. 10 i n.
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destabilizacji i perturbacji – zwłaszcza w przypadku pojawienia się kapitału 
spekulacyjnego36.

Na tle dorobku Ramowej Konwencji NZ37 w sprawie zmian klimatu pod-
jęto próbę stworzenia jednego globalnego systemu handlu. Przez postano-
wienia protokołu z Kioto38 wprowadzono mechanizm rynkowy. Wydaje się, 
iż XX w. nie był jeszcze odpowiednim czasem dla tego typu wspólnych glo-
balnych inicjatyw. Dlatego na uwagę zasługują wysiłki oddolne organizacji 
publicznych, mające na celu kontynuację projektu wskazanego w protokole  
z Kioto. Zarazem z perspektywy międzynarodowej mają one charakter do-
browolny – organizacje publiczne samodzielnie decydują o ich wdrożeniu. 
Podkreślono to chociażby w art. 6 porozumienia paryskiego39. Takim sy-
stemem jest unijny system handlu uprawnieniami do emisji, zwany EU ETS. 
Zarazem warto zwrócić uwagę, iż z perspektywy prawa UE system staje się 
wiążący dla podmiotów emitujących, które są objęte systemem. Unijny sy-
stem handlu w założeniach, w realizacji oraz w efektach ma służyć wdroże-
niu zasady zrównoważonego rozwoju UE.

Podstawy prawne UE i RP

Prace nad wspólnotowym systemem handlu rozpoczęły się jeszcze  
w latach 90. XX w. i zostały zintensyfikowane wraz z przystąpieniem 
Wspólnoty Europejskiej do protokołu z Kioto40. Komisja Europejska 
w marcu 2000 r. przedstawiła propozycję Zielonej Księgi – Greenhou-
se gas emissions trading within the European Union41. Podstawą działa-
nia unijnego system handlu uprawnieniami do emisji stała się dyrektywa  

36 B. Hintermann, Emissions trading and market manipulation, [w:]  Research Hand-
book on Emissions Trading, S.E. Weishaar (red.), Cheltenham 2016,  s. 89 i n. 

37 Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporzą-
dzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. (Dz.U. 1996 Nr 53, poz. 238).

38 Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w spra-
wie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. (Dz.U. 2005 Nr 203,  
poz. 1684 ze zm.).

39 Porozumienie paryskie zostało przyjęte 12 grudnia 2015 r. na 21 sesji Konferencji 
Stron do Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, UNTC.

40 Decyzja Rady z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotycząca zatwierdzenia przez Wspólnotę 
Europejską protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w spra-
wie Zmian Klimatu i wspólnej realizacji wynikających z niego zobowiązań (Dz.U. UE. L.  
2002 Nr 130, s. 1).

41 J. Delbecke (red.), EU Energy Law, vol. IV, EU Environmental Law: The EU Green-
house Gas Emissions Trading Cheme, Leuven 2006, s. 292 i n.; EU ETS Handbook 2015, s. 6, 
ets_handbook_en.pdf (europa.eu).
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2003/87/WE42 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 
2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplar-
nianych w UE oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE, wraz z aktami 
wykonawczymi towarzyszącymi przedmiotowej dyrektywie. Dyrektywa 
2003/87/WE była wielokrotnie poddawana zmianom43. W szczególności 
wypada wspomnieć o dyrektywie 2004/101/WE44 łączącej unijny system  
z mechanizmami projektowymi protokołu z Kioto: JI i CDM. Z kolei dyrektywa 
2008/101/WE45 zmieniała dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia 
działalności lotniczej w unijnym systemie handlu. Kolejna nowela była wpro-
wadzona mocą postanowień dyrektywy 2009/29/WE46 w celu usprawnie-
nia i rozszerzenia unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych. Również duża zmiana została wprowadzona mocą dyrek-
tywy z dnia 14 marca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu 
wzmocnienia efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwe-
stycji niskoemisyjnych47. Jej celem jest zastosowanie wniosków z przeglądu 
systemu i zmiana przepisów dla IV okresu rozliczeniowego EU ETS w latach 
2021–2030. 

System unijny miał w założeniu być w pełni oparty na zasadzie cap and 
trade48. Dla podmiotów emitujących objętych systemem ustalany jest do-
puszczalny limit emisji – pułap (cap). Z biegiem czasu dozwolony pułap 
emisji jest obniżany, dzięki czemu osiągany jest cel środowiskowy. Emisja  

42 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 
2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii 
oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U. UE. L. 2003 Nr 275, s. 32 ze zm.).

43 Na dzień 1.12.2021 r. – czternaście zmian.
44 Dyrektywa 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 październi-

ka 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziała-
mi emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów projek-
towych protokołu z Kioto (Dz.U. UE. L. 2004 Nr 338, s. 18).

45 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 19 listopada 
2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej 
w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (Dz.U. UE. L. 
2009 Nr 8, s. 3).

46 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 
2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspól-
notowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. UE. L. 
2009 Nr 140, s. 63 ze zm.).

47 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 z dnia 14 marca 2018 r.  
zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych pod względem 
kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych oraz decyzję (UE) 2015/1814 
(Dz.U. UE. L. 2018 Nr 76, s. 3).

48 A.D. Ellerman, B.K. Buchner, C. Carraro, The EU allocation proces, [w:]  Allocation 
in the European Emission Trading Scheme, A. Denny Ellerman, B.K. Buchner, C. Carraro 
(eds.),New York 2007, s. 3 i n.
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z instalacji objętych EU ETS w danym roku (w zależności od okresu rozli-
czeniowego) powinna być  niższa o określony procent. Punktem odniesienia 
jest rok 2005. W ramach ustalonego limitu podmioty emitujące objęte syste-
mem otrzymują bezpłatnie uprawnienia do emisji lub kupują uprawnienia do 
emisji. Uprawnienie jest określane terminem EUA49. Jedno uprawnienie daje 
uprawnionemu podmiotowi emitującemu prawo do emisji jednej tony CO2 lub 
równoważnej ilości innego gazu cieplarnianego. Do gazów cieplarnianych ob-
jętych systemem zaliczono dwutlenek węgla, a od 2013 r. również podtlenek 
azotu i perfluorowęglowodory, których emisja wyrażona jest w ekwiwalen-
cie dwutlenku węgla. W każdym roku podmiot emitujący objęty systemem, 
pod groźbą wysokiej kary finansowej, jest zobowiązany do przedstawienia 
do umorzenia uprawnień w liczbie, która jest adekwatna do wyemitowanych 
przez podmiot emitujący emisji gazów objętych systemem. Jeśli podmiot 
emitujący objęty systemem zredukuje emisję w instalacji, może zachować za-
oszczędzone uprawnienia na pokrycie swoich przyszłych potrzeb albo w inny 
sposób rozporządzać swoim prawem, przykładowo może sprzedać je innej 
instalacji, która posiada za mało uprawnień do rozliczenia emisji. 

W systemie prawa polskiego pierwszą ustawą odnoszącą się całościowo 
do systemu handlu była nieobowiązująca już ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r.  
o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i in-
nych substancji50. W art. 1 dokładnie określono fundamenty analizowane-
go instrumentu – „ustawa określa zasady funkcjonowania systemu handlu 
uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych sub-
stancji, którego celem jest ograniczenie tych emisji w sposób opłacalny i eko-
nomicznie efektywny”. Kolejnym aktem rangi ustawy była nieobowiązująca 
już ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych51.  Obecnie podstawowe znaczenie należy przy-
pisać ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych52.  Przywołany akt określa podstawowe defini-
cje, zasady funkcjonowania systemu, zasady przydziału uprawnień, zadania 
organów administrujących systemem i wskazuje organy sprawujące nad nim 
nadzór. Istotne znaczenie zostało przywiązane do obowiązków podmiotu 
emitującego – prowadzącego instalację objętą systemem handlu. W szczegól-
ności polski prawodawca odniósł się do monitorowania wielkości emisji, obo-
wiązków sprawozdawczych, obowiązków w zakresie rozliczania wielkości  

49 EUA – ang. European Union Allowance.
50 Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza 

gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 281, poz. 2784 ze zm.).
51 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji 

gazów cieplarnianych (Dz.U. Nr 122, poz. 695 ze zm.).
52 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji ga-

zów cieplarnianych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 332 ze zm.).
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emisji dwutlenku węgla i obowiązków opłatowych. Określono również sank-
cje za nieprzestrzeganie obowiązków. Fundamentalne znaczenie posiadają 
również przepisy dotyczące aukcji uprawnień do emisji, planu inwestycyjne-
go oraz Funduszu Modernizacyjnego. 

Kolejnym istotnym aktem jest ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie 
zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji53. Wspo-
mniany akt określa zasady zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i in-
nych substancji, zasady funkcjonowania Krajowego systemu zielonych inwe-
stycji oraz warunki realizacji projektów wspólnych wdrożeń na terytorium 
Rzeczpospolitej. Zawiera wykaz gazów cieplarnianych i innych substancji 
wprowadzanych do powietrza, objętych systemem zarządzania. Regulacja 
obejmuje powołanie, a następnie funkcjonowanie Krajowego Ośrodka Bi-
lansowania i Zarządzania Emisjami oraz Krajowego Systemu Bilansowania  
i Prognozowania Emisji. Przepisy ustawy nakładają także na podmioty ko-
rzystające ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do Kra-
jowej bazy raportu m.in. o wielkościach emisji, wielkościach produkcji oraz 
charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom.

Funkcjonowanie unijnego systemu handlu

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji jest pierwszym i do-
tychczas największym na świecie rynkiem uprawnień do emisji dwutlenku 
węgla54. Dołączanie do systemu kolejnych państw, obejmowanie kolejnych 
działalności gospodarczych, dodawanie kolejnych gazów cieplarnianych 
powoduje, iż EU ETS jest też najbardziej dynamicznie rozwijającym się sy-
stemem handlu uprawnieniami do emisji na świecie. Unijny system handlu 
jest podstawowym narzędziem unijnej polityki klimatycznej. Ma on służyć 
zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych w sposób efektywny kosztowo  
i przyczynić się do transformacji energetycznej UE w ramach realizacji zrów-
noważonego rozwoju. System działa od 2005 r. i obejmuje ok. 10 tys. instala-
cji w sektorze energetycznym i przemysłowym na obszarze UE. W RP syste-
mem objętych jest obecnie około 600 instalacji. Od 2012 r. do EU ETS wszedł 
także sektor lotnictwa, który na początku obejmował niecałe 2000 operato-
rów statków powietrznych. 

Unijny system jest postrzegany jako ważny bodziec rozwojowy, zachę-
cający do prowadzenia działań związanych z badaniami i rozwojem nowych 
technologii niskoemisyjnych w przedsiębiorstwach objętych systemem.  

53 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnia-
nych i innych substancji (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1077 ze zm.).

54 https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets_en.
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EU ETS wpływa na poprawę efektywności energetycznej, a także spadek 
emisyjności PKB w poszczególnych państwach UE, co przy rosnących cenach 
energii ma pozytywny skutek ekonomiczny.

Jednolite zasady przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji obowią-
zujące wszystkie podmioty emitujące objęte systemem, jasne i precyzyjne 
wymogi dotyczące monitorowania, weryfikacji i raportowania emisji oraz 
powstawanie przychodów z aukcji uprawnień stanowią ważne fundamenty 
zwiększające wiarygodność i zaufanie dla tego pionierskiego projektu. Jest 
on również pionierski z tego powodu, że przy zapewnieniu zgodności z pra-
wem istotną rolę powierzono podmiotom prywatnym55.

Zarazem warto zauważyć, iż unijny system jest systemem stale uczącym 
się, co powoduje, że jest mniej stabilny z perspektywy przedsiębiorców. Do-
tychczasowe zmiany w systemie były dokonywane głównie w celu eliminacji 
niedoskonałości i rozwiązywania problemów, które pojawiały się podczas 
funkcjonowania kolejnych okresów rozliczeniowych handlu uprawnienia-
mi do emisji. Również istotne znaczenie posiadało przystosowanie systemu 
do dynamicznej sytuacji gospodarczej w Unii Europejskiej oraz na świecie, 
zwłaszcza związanej z  kryzysami gospodarczymi. System EU ETS w obec-
nym kształcie, wprowadzonym dyrektywą z 2018 r., pozwala na uniknię-
cie części niedoskonałości wynikających z I, II i III okresu rozliczeniowego 
handlu. Warto chociażby wspomnieć o nadalokacji – nadmiarze uprawnień 
do emisji przyznawanych bezpłatnie, niedoskonałościach w raportowaniu  
i weryfikowaniu emisji, wykorzystaniu jednostek offsetowych z protokołu  
z Kioto (CER, ERU)56, zjawisku windfall profits, wynikającym z między innymi 
formuły alokacji uprawnień, nakładaniu się innych polityk środowiskowych, 
zwłaszcza dotyczących wsparcia efektywności energetycznej i energetyki 
odnawialnej. W szczególności stale starano się naprawić brak wystarczają-
cych bodźców do inwestowania w niskoemisyjne technologie. 

Z funkcjonowaniem unijnego systemu handlu wiązało się szereg spo-
rów, które kończyły się rozstrzygnięciami prejudycjalnymi57 albo wyrokami. 
Jednym z najistotniejszych z perspektywy polskiej były sprawa T-183/07 

55 M. Peeters, M.N. Müller, Private Control of Public Regulation: A Smart Mix? The Case 
of Greenhouse Gas Emission Reductions in the EU, [w:] Smart Mixes for Transboundary En-
vironmental Harm, J. van Erp, M. Faure, A. Nollkaemper, N. Philipsen (eds.), Cambridge 
2019, s. 259 i n.

56 Jednostki offsetowe generowane w ramach realizacji projektów z mechanizmów 
zdefiniowanych w protokole z Kioto, tj. mechanizmu  czystego  rozwoju  (CDM  –  ang.  
Clean  Development  Mechanism) oraz mechanizmu wspólnych wdrożeń (JI –  ang.  Joint  
Implementation).

57 Chociażby: Sprawa C-126/20 ExxonMobil Production Deutschland GmbH v Bun-
desrepublik Deutschland, represented by the Umweltbundesam; Sprawa C-524/20 VÍT-
KOVICE STEEL, a.s. / Ministerstvo životního prostředí.
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– Polska przeciwko Komisji oraz sprawa C-504/09 P – Komisja przeciwko 
Polsce. Sprawy dotyczyły kompetencji Komisji w sprawie Krajowego planu 
rozdziału uprawnień do emisji zgłoszonego przez RP na lata 2008–2012. 
Wskazywały również na znaczenie różnych punktów wyjścia państw człon-
kowskich w obszarze redukcji emisji. Perspektywa państw Europy Centralnej 
z gospodarkami w okresie przejściowym, według protokołu z Kioto, umożli-
wia wskazanie kilku obszarów problematycznych funkcjonowania unijnego 
systemu handlu. Warto podkreślić brak uwzględnienia krajowych uwarun-
kowań w zasadach alokacji darmowych uprawnień – państwa członkowskie 
startują z różnych poziomów. Proces transformacji w ramach zrównoważo-
nego rozwoju niezwykle utrudnia brak przewidywalności ceny uprawnień. 
Wpływa to negatywnie na decyzje inwestycyjne i powoduje podwyższenie 
ryzyka funkcjonowania przedsiębiorstw objętych systemem EU ETS. Do-
datkowo istotnym problemem jest również brak kompatybilności polityki 
klimatycznej z działaniami poszczególnych państw członkowskich w ob-
szarze energetycznym. Pojawia się niepokój, ponieważ unijny system może 
prowadzić do obniżania konkurencyjności branż przemysłu objętych tym 
systemem. Efektem jest nasilanie się zjawiska ucieczki emisji (ang. carbon  
leakage) i przenoszenie energochłonnej produkcji przemysłowej poza grani-
ce Unii Europejskiej, co globalnie podwyższa emisje. 

W przypadku unijnego systemu podstawowy wysiłek jest skierowany na 
utrzymanie korzyści płynących z działania mechanizmu rynkowego58. Zara-
zem co rusz ktoś ten mechanizm stara się poprawić, co powoduje kolejne 
perturbacje. Podstawowe znaczenie posiada zapewnienie, aby wysokość cen 
uprawnień kształtowała się na poziomie adekwatnym do przeprowadzenia 
transformacji. Stąd wprowadzone i planowane mechanizmy regulacji poda-
ży (backloading, MSR) czy też koncepcje bezpośredniej kontroli cen. Jednak  
w takiej sytuacji EU ETS przestaje opierać się na siłach rynkowych i w każdej 
chwili można spodziewać się zmian, które będą korygowały rynek. Pojawia 
się pytanie, na ile rynek uprawnień jest regulowany tam, gdzie wcześniej 
zastrzegano miejsce dla sił rynkowych. Cena uprawnień powinna być sty-
mulatorem i istotnym bodźcem transformacji w ramach zrównoważonego 
rozwoju. Jednak początkowo była zbyt niska, a obecnie wydaje się być zbyt 
wysoka do pobudzenia właściwych reakcji podmiotów emitujących objętych 
unijnym systemem handlu. Założenie polegające na tym, iż nabywać upraw-
nienia może każdy, a nie tylko podmioty emitujące objęte systemem handlu, 
może znacząco uniemożliwić realizację zakładanych funkcji środowiskowej 
i ekonomicznej analizowanego instrumentu. Doświadczenia z funkcjonowa-
nia tego typu instrumentu wskazują, że aksjologiczne podstawy dotyczące 

58 D.H. Cole, Origins of emissions trading in theory and early practice, [w:]  
Research Handbook on Emissions Trading, S.E. Weishaar (ed.), Cheltenham 2016, s. 9 i n.
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środowiska, społeczeństwa oraz gospodarki powinny być w miarę spój-
ne, aby mógł on przynieść korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju. 
Być może zrównoważony rozwój UE jest oparty na zbyt różnych perspek-
tywach państw członkowskich w tym zakresie, co znacząco podminowuje 
funkcjonowanie systemu handlu. Liderowi trudno jest zrozumieć marudera  
i odwrotnie. 

Podsumowanie

Unijny system handlu stanowi próbę zakreślenia ram odpowiedzialności 
UE za zmiany klimatyczne jako organizacji publicznej59. Jest instrumentem 
wskazującym, iż UE zaczyna poważnie wyznaczać swój udział odpowiedzial-
ności za konsumpcję zasobów wspólnych ludzkości i budować instrument, 
w ramach którego chce zarządzać swoim przydziałem uprawnień do emisji. 
EU ETS w założeniu ma być instrumentem wdrożenia w życie zrównowa-
żonego rozwoju w myśl art. 11 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europej-
skiej. Powinien to być instrument efektywny w zakresie alokacji zasobów, 
który służy realizacji celów społeczno-gospodarczo-środowiskowych UE. 
Stąd odejście od typowo władczych rozwiązań na rzecz instrumentu dzia-
łającego na warunkach rynkowych. Sytuacja państw członkowskich nie jest 
jednak jednolita społecznie, gospodarczo i środowiskowo. Ich perspektywa 
na zrównoważonego rozwoju jest często odmienna. Przy tworzeniu analizo-
wanego instrumentu zabrakło wyobraźni co do różnorodności zrównoważo-
nego rozwoju z perspektywy różnych państw członkowskich i UE. Brakuje 
zrozumienia działania sił rynkowych na państwa członkowskie z mniejszym 
kapitałem i doświadczeniem w zakresie rynkowym oraz wpływu omawiane-
go instrumentu na zrównoważony rozwój państw z gospodarkami w okresie 
przejściowym60. To powoduje znaczące perturbacje oraz potrzebę zastano-
wienia się nad okresem dostosowawczym dla państw, które nie dysponują 
jeszcze tak rozwiniętymi rozwiązaniami rynkowymi, organizacyjnymi oraz 
technologicznymi, aby realizować w pełni cele UE. Stąd następnie liczne ko-
rekty, podważające wiarygodność do systemu. Wymaganie od państw Euro-
py Centralnej twardej realizacji systemu handlu albo będzie wiązało się z ich 
regresem społecznym oraz gospodarczym, albo będzie prowadziło do po-
zorowanych działań niedających pożądanego efektu. Oba rozwiązania stoją 

59 Szerzej na temat publicznej odpowiedzialności M. Faure, M. Peeters, Liability and 
climate change, [w:] Climate Science, H. von Storch (ed.), OUP 2019, s. 1 i n.; M. Nyka, Prob-
lem odpowiedzialności odszkodowawczej państw za szkody środowiskowe, w tym klima-
tyczne, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2021, nr 3, s. 162 i n.

60 Szerzej L. Karski, System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. 
Komentarz do ustawy, Warszawa 2012.
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w sprzeczności z koncepcją zrównoważonego rozwoju oraz godzą w zasadę 
wspólnej lecz zróżnicowanej odpowiedzialności. Im szybciej się zrozumie, iż 
proces transformacji powinien być dostosowany do możliwości danego pań-
stwa członkowskiego, tym szybciej instrument w postaci systemu handlu do 
emisji stanie się w odpowiednim stopniu faktycznym instrumentem UE de-
dykowanym na rzecz realizacji globalnych celów zrównoważonego rozwoju. 
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Streszczenie: Celem artykułu jest ukazanie problematyki postępowań wszczętych w rela-
cji do przestępstw przeciwko środowisku, ujętych w Kodeksie karnym oraz ich wykrywal-
ności w Polsce w latach 2010–2020. Omówione zostały kluczowe problemy stanowiące 
trudności w interpretacji znamion przestępstw. Artykuł prezentuje również statystyki 
organów postępowania przygotowawczego, a także skazania prawomocne z przedstawie-
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Abstract: The aim of the article is to present the issues of proceedings instituted in rela-
tion to crimes against the environment included in the Penal Code and their detectability 
in Poland in 2010–2020. The key problems that constitute difficulties in interpreting the 
features of crimes were discussed. The article also presents the statistics of the authori-
ties of the preparatory proceedings, as well as final convictions with the presentation of 
the sentence in 2016–2018.
Keywords: offences against the environment, detectability, pollution of the environment.

Wstęp

Analiza statystyk policyjnych w zakresie ścigania przestępstw przeciw-
ko środowisku dała asumpt do podjęcia badań dotyczących analizy regulacji 
prawnych przewidzianych ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny1 

1 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1444 ze zm.).



(„k.k.”). Poza zakresem pola badawczego pozostają przestępstwa stypizowa-
ne poza k.k. (w tym przestępstwa stypizowane m.in. w ustawie o odpadach2, 
prawie ochrony środowiska3 czy ustawie o ochronie przyrody4). Wyłączenie 
to nie wynika z wartościowania doniosłości tematyki, lecz ograniczonych 
ram objętościowych artykułu naukowego. 

Podstawowym aktem prawnym odnoszącym się do tak wyznaczonego 
obszaru badawczego jest Kodeks karny, a konkretnie Rozdział XXII: prze-
stępstwa przeciwko środowisku. 

Polska dokonała implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego  
i Rady 2008/99/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony środowiska po-
przez prawo karne5 wraz z wejściem w życie w dniu 10 czerwca 2011 r. ustawy  
z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz.U. Nr 94, poz. 549) („ustawa zmieniająca”), co oznacza, że pol-
skie prawo karne ochrony środowiska odzwierciedla założenia europejskie. 
Ustawa zmieniająca wprowadziła zmiany w przepisach karnych, dotyczą-
ce powodowania zanieczyszczeń, bezprawnego postępowania z odpadami  
i materiałami promieniotwórczymi (art. 182–186 k.k.) zgodnie z wytyczny-
mi wskazanymi w ww. dyrektywie, wprowadzając m.in. zagrożenie istotnym 
obniżeniem jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi jako odrębne  
i samoistne znamię przestępstw z art. 182–185 k.k.6

Zasadniczym celem artykułu jest zidentyfikowanie potencjalnych prob-
lemów związanych z wykrywalnością i doprowadzeniem do skazania spraw-
ców przestępstw przeciwko środowisku oraz sformułowanie ewentualnych 
wniosków de lege lata lub de lege ferenda.

Problemy związane z interpretacją znamion niektórych  
przestępstw przeciwko środowisku

W art. 181 k.k. stypizowano działania związane z powodowaniem znisz-
czeń w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach (§ 1), 
niszczeniem albo uszkadzaniem roślin lub zwierząt przy powodowaniu  

2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2021, poz. 779 ze zm.).
3 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021,  

poz. 1973).
4 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1098).
5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 

2008 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne (Dz.U. UE. L. 2008, Nr 328, 
s. 28).

6 W. Radecki, Nowelizacje kodeksów karnych słowackiego, polskiego i czeskiego wdra-
żające dyrektywę unijną, [w:] Ochrona środowiska w polskim, czeskim i słowackim prawie 
karnym, Warszawa 2013.
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istotnej szkody na terenie objętym ochroną (§ 2) oraz niszczeniem albo 
uszkadzaniem roślin lub zwierząt pozostających pod ochroną gatunkową  
(§ 3)7. Znamiona czynu takie jak „świat roślinny” czy „świat zwierzęcy” pomi-
mo braku zdefiniowania ich w k.k., a także w ustawie Prawo ochrony środo-
wiska czy w ustawie Prawo ochrony przyrody zdają się nie budzić większych 
wątpliwości. Niemniej pojęcie „istotna szkoda” nie zostało zdefiniowane ani 
w treści przepisów Kodeksu karnego, ani też w żadnej ustawie środowisko-
wej. W doktrynie podnosi się również, że pojęcie „zniszczenia w znacznych 
rozmiarach” jest pojęciem ocennym i nie należy odnosić do niego dyspozy-
cji z art. 115 § 5 i 7 k.k., dotyczących pojęcia „znaczna szkoda”, gdyż straty,  
o których mowa w treści art. 181 § 1 k.k., nie poddają się tego rodzaju prze-
liczeniom. Winny być one szacowane w oparciu o kryterium zagrożenia, ja-
kie stwarzają dla niezakłóconego funkcjonowania mechanizmów przyrody8.  
W wyrok z 31 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim od-
niósł się do znamienia istotnej szkody wskazując, że: „Istotna szkoda to szko-
da przyrodnicza a nie materialna, ilościowo mniejsza niż szkoda w znacznych 
rozmiarach, która nie musi się wiązać z niekorzystnymi zmianami o tak wy-
sokim stopniu natężenia, choć w dalszym ciągu ich niekorzystny wpływ na 
ekosystem winien być wyraźny. Ocena istotności powinna uwzględniać nie 
wartość materialną a przyrodniczą roślin, rzadkość ich występowania, czy 
wyjątkowość9.

Warto przyjrzeć się statystykom policyjnym związanym z przestępstwem 
stypizowanym w art. 181 k.k. na przestrzeni ostatniej dekady (tabela 1).  
Liczba postępowań wszczętych oscyluje w granicach ok. 75 postępowań 
rocznie, co nie stanowi zbyt dużej liczby. Oznaczałoby to, że statystycznie  
w każdym województwie w Polsce prowadzonych jest mniej niż 5 postę-
powań przygotowawczych w takich sprawach rocznie. Na uwagę zasługuje 
również wykrywalność przestępstw, gdyż w roku 2017 r. przy liczbie 106 
postępowań wszczętych wykrytych10 jedynie 5 postępowań znalazło się  
w fazie in rem, czyli tylko w tych postępowaniach postawiono zarzuty konkret-
nym osobom. Szukając przyczyn takiego stanu rzeczy, należy przypuszczać,  

 7 J. Sobczak, Artykuł 181, [w:] Kodeks karny. Komentarz, R. Stefański (red.), Warszawa 
2021.

 8 G. Bogdan, [w:] A. Zoll, Kodeks karny, t. II, 2006, s. 504.
 9 Wyrok SO w Gorzowie Wielkopolskim z 31 marca 2016 r., II K 49/15, LEX nr 2468282.
10 Zgodnie ze definicjami opublikowanymi na stronie: https://statystyka.policja.pl/

download/20/232288/Uwagiidefinicje.docx [dostęp: 5.12.2021] wskaźnik wykrywalno-
ści jest to iloraz liczby przestępstw wykrytych (łącznie z wykrytymi po odjęciu z umorze-
nia) przez ogólną liczbę przestępstw stwierdzonych powiększoną o liczbę przestępstw 
wykrytych po podjęciu postępowań umorzonych w roku ubiegłym lub latach poprzednich 
– wyrażony w procentach. Natomiast przestępstwo wykryte jest to stwierdzone przestęp-
stwo, w którym ustalono przynajmniej jedną osobę podejrzaną i udowodniono jej popeł-
nienie przestępstwa w zakończonym postępowaniu przygotowawczym.
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że organy procesowe napotykają istotne problemy w zebraniu materiału  
dowodowego, który uzasadniałby przedstawienie zarzutów. Najczęściej  
w sprawach dotyczących tego występku konieczne jest powołanie biegłego, 
który określi zarówno stopień szkody, jak i jej wpływ na środowisko roślin  
i zwierząt. Jednocześnie bez powołania biegłego wydaje się, że organy pro-
cesowe nie są w stanie określić samodzielnie, czy nastąpiło wypełnienie zna-
mion tego przestępstwa, a w konsekwencji nie są w stanie przypisać winy 
konkretnej osobie i przedstawić zarzutów. Klauzule generalne, jakimi posłu-
żył się w tym przepisie ustawodawca, nie pomagają organom postępowania 
przygotowawczego oraz sądom w precyzyjnym przypisaniu sprawstwa. 

Tabela 1. Przestępstwa stypizowane w art. 181 k.k.

Rok
Liczba 

postępowań 
wszczętych

Liczba przestępstw 
stwierdzonych

Przestępstwa 
wykryte

Wskaźnik 
wykrycia 

(w %)
2020 72 33 9 27,3
2019 60 22 4 18,2
2018 67 14 6 42,9
2017 106 19 5 26,3
2016 68 31 11 35,5
2015 61 17 9 52,9
2014 80 17 4 23,5
2013 59 17 7 41,2
2012 50 13 7 53,8
2011 72 17 9 52,9
2010 61 17 6 35,3

Źródło: https://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-3 [do-
stęp: 5.12.2021].

Z kolei w art. 182 k.k. spenalizowano działania polegające na zanie-
czyszczaniu wody, powietrza, ziemi przez substancje albo promieniowanie 
jonizujące w takiej ilości i postaci, iż mogłoby to zagrażać życiu lub zdrowiu 
człowieka lub powodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub 
powierzchni ziemi, względnie zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzę-
cym w znacznych rozmiarach. Przepis ten chroni przed zanieczyszczeniami  
i skażeniami. 

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na znamiona tego wy-
stępku związane z zagrożeniem zdrowia lub życia człowieka. Stwierdzenia 

66  І  Kinga Makuch



wystąpienia takiego zagrożenia można dokonać w oparciu o odpowiednie  
badania ustalającej skutki danego działalności i znajomość oddziaływania 
tego rodzaju skutków na zdrowie czy życie człowieka. Podobnie jak w przy-
padku występku z art. 181 k.k. wymaga to wiadomości specjalnych. Zauwa-
żyć też należy, że przepis ten dla opisania znamion przestępstwa posługuje 
się liczbą pojedynczą, więc dla wypełnienia znamion tego występku wystar-
czyłoby wykazanie, że sprawca swoim działaniem doprowadził do powsta-
nia zagrożenia dla życia lub zdrowia tylko jednego człowieka.  Dla interpre-
tacji tego przepisu trudniejszym zagadnieniem jest prawidłowe wyłożenie 
znamienia „istotnego obniżeniem jakości wody, powietrza lub powierzchni 
ziemi, względnie zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcy w znacz-
nych rozmiarach”. Nie jest jasne, czy pojęcie „znacznych rozmiarów” odno-
si się do zniszczeń w świecie roślinnym lub zwierzęcym, czy odnosi się do 
całości przepisu. Językowa wykładnia tego przepisu zdaje się sugerować, że 
„znaczne rozmiary” odnoszą się jedynie do zniszczeń w świecie roślinnym 
lub zwierzęcym. Takie rozumowanie potwierdza również interpretacja celo-
wościowa. Dodatkowo, podobnie jak w przypadku występku z art. 181 k.k., 
trudnością praktyczną będzie wykazanie, że wypełnione zostało kryterium 
znacznych rozmiarów, które ma charakter oceny i jak zostało zaznaczone  
– wymaga wiadomości specjalnych. 

W orzecznictwie można odnaleźć odniesienia do tego kryterium, czego 
przykładem może być postanowienie Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2019 r.,  
w którym Sąd uznał, że zanieczyszczenie wody w znacznych rozmiarach sta-
nowi zanieczyszczenie na powierzchni 18,5 ha stawu rybnego oraz na dłu-
gości ok. 1,5 km rzeki K., powodując swoim działaniem szkodę w mieniu K.P. 
w postaci śnięcia hodowanych przez niego ryb o wartości łącznej 300 000 zł 
i spowodowało zniszczenia w świecie zwierzęcym na powierzchni 18,5 ha11. 
W innym wyroku Sąd Rejonowy w Lesku stwierdził, że wycięcie drzew, jakie 
nastąpiło w przedmiotowej sprawie nie spowodowało zniszczenia w świecie 
roślinnym w znacznych rozmiarach, gdyż dotyczyło kilkudziesięciu drzew 
nieobjętych ochroną pomnikową i na niewielkiej powierzchni o charakterze 
nieleśnym12. W przypadku obu stanów faktycznych konieczne było pozyska-
nie opinii biegłego. 

11 Postanowienie SN z 30 stycznia 2019 r., V KK 422/18, LEX nr 2625002.
12 Wyrok SR w Lesku z 6 września 2016 r., VI K 116/16, LEX nr 2311041.
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Tabela 2.  Liczba przestępstw wykrytych w stosunku do liczby postępowań wszczętych 

Rok
Liczba 

postępowań 
wszczętych

Liczba przestępstw 
stwierdzonych

Przestępstwa 
wykryte

Wskaźnik 
wykrycia

(w %)
2020 169 35 10 28,60
2019 134 29 14 48,30
2018 129 31 15 48,40
2017 111 22 7 31,80
2016 109 19 9 47,40
2015 100 16 6 37,50
2014 91 14 2 14,30
2013 99 24 7 29,20
2012 95 8 4 50,00
2011 60 6 0 0,00
2010 68 12 5 41,70

Źródło: https://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-3 [do-
stęp: 5.12.2021].

Jak widać w tabeli 2, w skali całego kraju liczba postępowań jest wyższa 
niż w przypadku przestępstwa z art. 181 k.k., jednakże wciąż stosunkowo 
niska. Zauważyć należy wzrost liczby postępowań od 2015 r. Z powyższych 
materiałów statystycznych również wynika niska liczba przestępstw wykry-
tych w stosunku do liczby postępowań wszczętych. 

Przestępstwo dotyczące nieodpowiedniego postępowania z odpadami 
stanowi przestępstwo z najwyższą liczbą wszczętych postępowań w bada-
nych statystykach policyjnych z zakresu przestępstw przeciwko środowisku, 
stypizowanych w k.k. W art. 183 k.k. przewidziano czynności związane z po-
stępowaniem z odpadami lub substancjami, w tym w szczególności przywóz 
z zagranicy substancji zagrażających środowisku (§ 2) oraz przywóz z za-
granicy i wywóz za granicę odpadów (§ 4), w tym także przywóz z zagranicy  
i wywóz za granicę odpadów niebezpiecznych bez wymaganego zgłosze-
nia lub zezwolenia (§ 5). Najbardziej powszechne z przestępstw przeciwko 
ochronie środowiska również związane jest ze znamieniem w postaci spo-
wodowania istotnego obniżenia jakości wody, powietrza lub powierzchni 
ziemi, względnie zniszczeń w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacz-
nych rozmiarach podobnie jak w art. 182 k.k. Sprawca podlega również od-
powiedzialności karnej w przypadku, gdy jego czyn spowoduje zagrożenie 
dla życia lub zdrowia tylko jednej osoby. Przepis w art. 183 § 1 penalizuje 
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szereg czynności wykonawczych związanych z odpadami. Od strony legisla-
cyjnej czynności sprawcze nie budzą większych wątpliwości interpretacyj-
nych i nie wymagają korekty.

Tabela 3. Nieodpowiednie postępowanie z odpadami (art. 183)

Rok
Liczba 

postępowań 
wszczętych

Liczba przestępstw 
stwierdzonych

Przestępstwa 
wykryte

Wskaźnik 
wykrycia

(w %)
2020 454 352 287 81,30
2019 412 167 109 65,30
2018 345 94 70 74,50
2017 249 51 28 54,90
2016 224 48 32 65,30
2015 175 43 31 72,10
2014 172 56 32 57,10
2013 150 75 53 70,70
2012 172 42 23 53,50
2011 99 35 26 74,30
2010 191 52 36 69,20

Źródło: https://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-3 [do-
stęp: 5.12.2021].

Tabela 3 obrazuje w szczególności skalę prowadzonych postępowań 
wszczętych. Wskaźnik wykrycia przestępstw jest znacznie wyższy niż  
w przypadku przestępstw stypizowanych w art. 181 i art. 182 i w perspekty-
wie dekady oscyluje w granicach 73%. 

W art. 184 k.k. spenalizowano naruszenie zasad bezpieczeństwa w za-
kresie obrotu materiałami jądrowymi, natomiast art. 188 k.k. penalizuje tzw. 
samowolę budowlaną na terenie objętym ochroną ze względów przyrodni-
czych lub krajobrazowych albo w otulinie takiego terenu, a także za prowa-
dzenie na takim obszarze działalności gospodarczej zagrażającej środowi-
sku. Do terenów, o których mowa w treści art. 188 k.k., należą w szczególności 
tereny wymienione w treści art. 6 ust. 1 pkt 1–9 ustawy z 16 kwietnia 2004 r.  
o ochronie przyrody. Z uwagi na stosunkowo niewielką skalę prowa-
dzenia postępowań przygotowawczych (mniej niż 3 rocznie w ostat-
niej dekadzie w odniesieniu do przestępstwa z art. 184 k.k. oraz mniej 
niż 9 rocznie w stosunku do przestępstwa z art. 188 k.k.), autor artyku-
łu zdecydował się pominąć analizę znamion ww. przestępstw. Zauważyć  
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jednakże należy, że przestępstwo z art. 188 k.k. charakteryzuje się najwięk-
szą wykrywalnością.

Z kolei zgodnie z brzmieniem art. 186 k.k. stypizowano naruszenia 
wbrew obowiązkowi przepisów dotyczących utrzymywania w należytym 
stanie urządzeń zabezpieczających wodę, powietrze lub ziemię przed zanie-
czyszczeniem oraz urządzeń zabezpieczających. Co więcej, przepis penalizu-
je oddanie lub wbrew obowiązkowi dopuszczenie do użytkowania obiektu 
budowlanego lub zespołu obiektów niemających wymaganych prawem ta-
kich urządzeń zabezpieczających. W tym przepisie trudnością może okazać 
się interpretacja zakresu obowiązku utrzymywania w należytym stanie urzą-
dzeń zabezpieczających przed zanieczyszczeniem lub urządzeń zabezpiecza-
jących przed skażeniem promieniotwórczym lub promieniowaniem jonizu-
jącym. Obowiązki te mogą wynikać z wielu ustaw np. ustawy Prawo ochrony 
środowiska czy ustawy Prawo wodne13. Przepis ten stanowi niejako gwaran-
cję prawidłowego funkcjonowania urządzeń zabezpieczających, co oznacza, 
że pełni istotną rolę uzupełniającą w stosunku do pozostałych przestępstw  
w dziale XXII k.k. Karalność tego przestępstwa nie jest uzależniona od skutku 
w przeciwieństwie do przestępstw wymienionych powyżej. 

Tabela 4. Liczba przestępstw wykrytych w stosunku do liczby postępowań wszczętych 

Rok
Liczba 

postępowań 
wszczętych

Liczba przestępstw 
stwierdzonych

Przestępstwa 
wykryte

Wskaźnik 
wykrycia

(w %)
2020 15 9 6 66,70
2019 12 8 8 100,00
2018 14 5 5 100,00
2017 11 8 7 87,50
2016 15 4 3 75,00
2015 13 3 3 100,00
2014 12 2 2 100,00
2013 13 5 5 100,00
2012 12 2 2 100,00
2011 7 1 1 100,00
2010 9 4 4 100,00

Źródło: https://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-3 [do-
stęp: 5.12.2021].

13 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021, poz. 2233).
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Z kolei w art. 187 k.k. przewidziane zostało przestępstwo naruszenia 
integralności lub wartości przyrodniczej chronionego prawnie terenu lub 
obiektu. Przepis ten ma na celu ochronę przyrody i krajobrazu miejsc ob-
jętych szczególnymi formami ochrony. Interpretacja znamienia w posta-
ci prawnie chronionego terenu zdaje się wskazywać na obszarowe formy 
ochrony przyrody takiej jak parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki 
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, na-
tomiast w przypadku obiektów interpretacja wydaje się znacznie trudniej-
sza, gdyż pojęciem prawnie chronionego obiektu ani k.k., ani ustawa Prawo 
ochrony środowiska czy ustawa Prawo ochrony przyrody się nie posługuje. 
Można wnioskować, że chodzi o indywidualne formy ochrony przyrody ta-
kie jak m.in. pomniki przyrody czy stanowiska dokumentacyjne. Co więcej,  
w przepisie pojawia się również znamię istotnego zmniejszenia wartości 
przyrodniczej, które nie zostało zdefiniowane. W takim przypadku każdora-
zowo należy ocenić zmniejszenie wartości, a także odwołać się do opinii spo-
rządzonej przez biegłego sądowego z zakresu ochrony przyrody oraz odnieść 
się do orzecznictwa. W jednym z nielicznych wyroków, w których sąd odniósł 
się do powyższego znamienia czynu zabronionego, stwierdzono, że istotnym 
zmniejszeniem wartości przyrodniczej będzie uszkodzenie brzegu śródlądo-
wej wody powierzchniowej jeziora poprzez zasypanie i utwardzenie wystę-
pującego na ww. nieruchomości torfowiska alkaicznego z rosnącymi na nim 
roślinami brzegu jeziora (...) na skutek czego zostały zniszczone fragmenty 
rzadkich i cennych siedlisk przyrodniczych będących miejscem występowa-
nia chronionych gatunków roślin, zaburzenie warunków hydrologicznych na 
tym obiekcie i zniszczenie fragmentu tzw. linii traw w strefie przybrzeżnej14. 

Podsumowując, przepisy penalizujące czyny zabronione przeciwko śro-
dowisku znaczny ciężar związany z udowodnieniem wystąpienia istotnej 
szkody, zniszczenia znacznych rozmiarów  czy istotnego zmniejszenia war-
tości przyrodniczej przenoszą na organy prowadzące postępowanie przygo-
towawcze. W sytuacji, gdy niezwykle trudno jest bez wiedzy specjalistycz-
nej ustalić zakres zagrożenia szkodą, prowadzenie postępowań może być  
znacząco utrudnione. 

Penalizacja przestępstw przeciwko środowisku

W związku ze zwięzłym przedstawieniem przestępstw przeciwko środo-
wisku we wcześniejszej części artykułu, warto zwrócić uwagę na statysty-
ki. Wszystkie przestępstwa z rozdziału XXII k.k. stanowią występki ścigane  
z oskarżenia publicznego. W przepisach tego rozdziału k.k. brak jest zbrodni. 

14 Wyrok WSA w Warszawie z 14 lipca 2020 r., IV SA/Wa 2984/19, LEX nr 3078267.
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Tabela 5. Przestępstw
a przeciw

ko środow
isku – orzeczone kary

Przestępstw
a przeciw

ko 
środow

isku
Skazani

Kara grzyw
ny 

sam
oistnej

Kara pozbaw
ienia 

w
olności

Z zaw
ieszeniem

2018
2017

2016
2018

2017
2016

2018
2017

2016
2018

2017
2016

ogółem
45

34
53

17
20

26
24

12
24

18
6

22
Art. 181 § 1 k.k.

3
2

1
2

1
2

1
Art. 181 § 2 k.k.

1
1

Art. 182 § 1 k.k.
4

2
1

1
1

3
1

1
1

1
Art. 182 § 3 k.k.

1
1

Art. 182 § 4 k.k.
1

1
1

Art. 183 § 1 k.k.
12

9
13

3
4

8
7

4
5

5
3

5
Art. 183 § 2 k.k.

1
1

1
Art. 183 § 4 k.k.

3
6

9
5

4
3

1
5

2
1

5
Art. 183 § 5 k.k.

6
6

7
3

2
5

2
3

2
2

2
2

Art. 183 § 6 k.k. w
 zw

. z § 4
3

2
3

2
1

1
Art. 183 § 6 k.k. w

 zw
. z § 5

1
1

Art. 184 § 3 k.k.
1

1
1

1
Art. 185 § 1 k.k.

2
1

3
2

1
3

2
3

Art.185 § 1 k.k. w
 zw

. z art. 182 § 1  k.k.
1

1
1

Art. 186 § 1 k.k.
3

2
6

1
2

1
2

4
3

Art. 187 § 1 k.k.
1

4
2

1
4

2
Art. 187 § 2 k..k.

1
1

Art. 188 k.k.
1

6
1

2
2

1

Źródło: https://isw
s.m

s.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracow
ania-w

ieloletnie/ [dostęp: 5.12.2021].
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Analizując liczbę skazanych w latach 2016–2018 widać, że jest ona sto-
sunkowo niska. Najwięcej skazanych dotyczy przestępstwa z art. 183 § 1 
k.k., co zdaje się pokrywać z największą ilością prowadzonych postępowań 
przygotowawczych w stosunku do wszystkich postępowań w odniesieniu do 
przestępstw przeciwko środowisku. Z powyższej tabeli wynika, że w 2018 r.  
w stosunku do 53% przestępstw przeciwko środowisku została orzeczona 
kara pozbawienia wolności, przy czym wobec 75% z tej liczby zostało orze-
czone zawieszenie wykonania tej kary.  W przypadku roku 2017 – stosunek 
orzeczenia kary pozbawienia wolności wynosi 35%, a w przypadku roku 
2016 – 45%. W przypadku kary grzywny przeważają grzywny o niskim kwo-
towym wymiarze (w 2018 r. i 2017 r. od 800 zł do 1 500 zł, natomiast w 2016 r.  
przeważały grzywny od 1 500 zł do 5 000 zł). Powyższe pozwala stwierdzić, 
że przestępstwa przeciwko środowisku kary grzywny nie są wysokie, a wyko-
nanie kary pozbawienia wolności zostaje zawieszone. Niemniej problemem 
związanym z tego typu przestępstwami zdaje się być w pierwszej kolejności 
prowadzenie postępowania przygotowawczego mającego na celu wypełnie-
nie znamion przestępstw.

Podsumowanie

Zgodzić należy się, że postępowania karne związane z przestępstwami 
przeciwko środowisku nie są prowadzone zbyt często. Przestępstwa prze-
ciwko środowisku stanowią z pewnością przestępstwa trudne do wykrycia 
oraz wymagają wysoce zaawansowanych metod przeprowadzania dowo-
dów. Pomimo wzrastającej liczby spraw wszczynanych w oparciu o przepi-
sy z rozdziału XXII k.k., to efektywność takich postępowań, przez którą na-
leży rozumieć liczbę spraw zakończonych wydaniem wyroku skazującego, 
nie jest duża. Z ogólnodostępnych statystyk Policji nie sposób wywniosko-
wać, jak kształtują się dokładne danych o liczbie postępowań umarzanych 
na etapie postępowania przygotowawczego lub zakończonych wydaniem 
postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, jednakże należy przy-
puszczać, że ta liczba jest znaczna. W odniesieniu do przestępstw przeciwko 
środowisku istotne jest uzyskanie opinii specjalistycznej. Zarówno postępo-
wania przygotowawcze, jak i postępowania sądowe w zakresie przestępstw 
z rozdziału XXII k.k. są skomplikowane i wymagają przeprowadzenia wie-
loaspektowych oraz kosztownych dowodów. Przy formułowaniu propozycji  
de lege ferenda należy ująć przede wszystkim wyposażenie organów Inspekcji 
Ochrony Środowiska w uprawnienia umożliwiające zacieśnienie współpracy 
z organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze. W szczególności 
takie uprawnienia mogłyby dotyczyć zidentyfikowania i zabezpieczenia do-
wodów, wypracowania sposbu postępowania z materiałem środowiskowym. 

Wybrane problemy związane z przestępstwami przeciwko środowisku  І  73



Dodatkową istotną funkcję powinna odebrać edukacja organów prowadzą-
cych postępowanie przygotowawcze w zakresie analizy materiałów środo-
wiskowych na etapie postępowania sądowego oraz kompleksowa wymiana 
doświadczeń.

Odnosząc się do kwestii brzmienia przepisów z rozdziału XXII k.k. należy 
wskazać, że przepisy omawiane powyżej wymagają pewnej korekty zwią-
zanej z niedoskonałościami techniki legislacyjnej. Przede wszystkim należy 
wymienić niejasne i niedoprecyzowane znamiona przestępstw przeciwko 
środowisku, które w znacznej mierze określone zostały za pomocą pojęć 
niespotykanych poza ustawą karną. Istotnym czynnikiem, który negatywnie 
wpływa na skuteczność ścigania, są trudności procesu dowodzenia wyni-
kające z samego przedmiotu ochrony, jakim jest m.in. woda, powietrze czy 
powierzchnia ziemi. Brak jest wyspecjalizowanych jednostek prokuratury  
w zwalczaniu przestępstw przeciwko środowisku. Co więcej, niskie zagroże-
nia karą mogą powodować, że postępowania są warunkowo umarzane bez 
skazywania sprawców. 
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Streszczenie: Wiedza o faktach dotyczących działalności władzy jest warunkiem racjo-
nalnego korzystania z praw politycznych przez obywateli, a sposobem na pozyskanie 
tej wiedzy może być wnioskowy dostęp do informacji publicznej. Szczególnie cenny dla 
oddolnej kontroli władzy jest dostęp do informacji publicznej o działalności centralnych 
organów władzy oraz o sposobie wykonywania władzy ustawodawczej, wykonawczej czy 
sądowniczej. W szczególności praktyka rozpatrywania wniosków o dostęp do informacji 
publicznej w tych dziedzinach może dostarczyć cennych materiałów do badań politolo-
gicznych. Wnioski z nich płynące stanowiłyby cenne uzupełnienie szerokich badań praw-
nych dotyczących dostępu do informacji publicznej.
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publicznej.

Abstract: The knowledge about the facts concerning the activities of the government is 
the condition for rational use of political rights by citizens, and a means to gain that kno-
wledge may be request access to public information. Access to public information on acti-
vities of the central authorities and the way of exercise of legislative, executive or judical 
power, is of special value for bottom-up control of authority. In particular, the practice of 
examining an application for access to public information in the above-mentioned fields 
may provide essential materials for political science. Conclusions drawn from the research 
may serve as a valuable supplement of wide legal analysis on access to public information. 
The knowledge about the facts concerning the activities of the government is the condi-
tion for rational use of political rights by citizens, and a means to gain that knowledge may 
be request access to public information. Access to public information on activities of the 
central authorities and the way of exercise of legislative, executive or judical power, is of 
special value for bottom-up control of authority. In particular, the practice of examining 
an application for access to public information in the above-mentioned fields may provide 



essential materials for political science. Conclusions drawn from the research may serve 
as a valuable supplement of wide legal analysis on access to public information.
Keywords: public information, political science, right of access to public information.

Wstęp

Dostęp do informacji publicznej tradycyjnie podlega ocenie z perspek-
tywy nauk prawnych. W Polsce to najczęściej przedstawiciele tych nauk 
wyjaśniają nie tylko aspekt normatywny, ale odwołują się do założeń ak-
sjologicznych, analizują praktykę stosowania i wreszcie formułują wnioski. 
Tymczasem prawo do informacji publicznej, klasyfikowane przecież jako 
prawo polityczne i prawo człowieka, które jest formą oddolnej kontroli wła-
dzy oraz może stanowić warunek korzystania przez obywateli z innych praw 
politycznych (np. praw wyborczych, prawa petycji), nie doczekało się w Pol-
sce szerszego zainteresowania wśród przedstawicieli nauk politycznych1. 
Można postawić tezę, że dostęp do informacji publicznej znajduje się także  
w obszarze badawczym nauk o polityce oraz pozwala na formułowanie wnio-
sków odnoszących się do istotnych dla tych nauk zagadnień. 

Obszar badawczy nauk o polityce a nauki prawne

Jako punkt wyjścia do rozważań będących przedmiotem dalszej reflek-
sji należy uczynić próbę określenia ogólnej relacji pomiędzy naukami poli-
tycznymi a naukami prawnymi. W szczególności warto zastanowić się, jakie 
obszary poddane regulacjom normatywnym mogą stanowić naturalny kieru-
nek zainteresowania politologów. Pozwoli to w dalszej części na próbę odpo-
wiedzi na pytanie, czy a jeśli tak, to dlaczego instytucja dostępu do informa-
cji publicznej jest lub powinna być poddawana także ocenie z perspektywy 
nauk politycznych. Określenie związku pomiędzy naukami politycznymi i na-
ukami prawnymi jest zadaniem niełatwym z uwagi na wieloznaczność poję-
cia polityki2, przez pryzmat której definiowana jest politologia. Tym samym 
w literaturze przedstawia się różne podejście do płaszczyzn badawczych 
politologii. W ujęciu szerokim przedmiotem tym będzie obszar odnoszący 
się do świata polityki i wchodzący w zakres tematyczny m.in. historii, prawa  
i socjologii. W ujęciu węższym w badany obszar wchodzą problemy władzy, 

1 Za jedyny wyjątek można uznać publikację monografii Aspekty polityczne prawa do-
stępu do informacji publicznej, M. Jastrzębski, M. Wałdoch (red.), Bydgoszcz 2021.

2 Por. A. Heywood, Politologia, Warszawa 2009, s. 60. Szerzej na temat różnych de-
finicji polityki zob. m.in. J. Potulski, Problem „tego co polityczne” a tożsamość badawcza 
politologii, „Annales UMCS, sectio K, Politologia” 2016, vol. XXIII, 2, s. 61–81.
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ustroju państwa, prawa konstytucyjnego oraz relacji międzynarodowych, zaś  
w ujęciu tematycznym poszczególne działy tematyczne, np. europeistyka3. 
Już intuicyjnie można stwierdzić, że bez względu na przyjęte ujęcie w każdym 
z nich politolog będzie stykał się z obszarami objętymi w jakimś zakresie re-
gulacjami prawnymi prawa krajowego (w szczególności prawa konstytucyj-
nego) czy prawa międzynarodowego publicznego (w tym także prawa orga-
nizacji międzynarodowych typu międzyrządowego). Na marginesie można 
również wspomnieć o zyskującym na popularności podejściu wskazującym 
na interdyscyplinarny charakter politologii, która ma stanowić multidyscy-
plinarną rodzinę nauk stanowiącą w istocie syntezę wielu dyscyplin, co ma 
skutkować brakiem możliwości jasnego i klarownego wyznaczenia właści-
wego dla niej przedmiotu (obszaru) badawczego4.

Nawet jednak przyjęcie tezy o braku możliwości i potrzeby dokonywa-
nia precyzyjnego wyodrębnienia przedmiotu badawczego nauk politycznych 
nie oznacza, że dalsze rozważania o relacji pomiędzy naukami politycznymi 
a naukami prawnymi skazane są na porażkę. Zapewne utrudnia to wyarty-
kułowanie wniosków o charakterze ogólnym, ale nie czyni zbędnymi sta-
rań o wskazanie takich obszarów zainteresowania nauk politycznych, które 
ze względu na objęcie szczegółową regulacją normatywną pozostają także  
w sferze zainteresowania nauk prawnych. Wydaje się, że obszarem „spotka-
nia” obu dyscyplin są zagadnienia odnoszące się do szeroko rozumianej wła-
dzy, w tym przede wszystkim władzy państwowej. Głównym zaś instrumen-
tem władzy staje się prawo5, co skutkuje naturalną koniecznością refleksji 
nad regulacjami normatywnymi w ramach prac badawczych z dziedziny nauk 
o polityce. W literaturze przedmiotu podkreśla się bliski związek pomiędzy 
nauką o polityce a nauką prawa, w szczególności prawa konstytucyjnego,  
w odniesieniu do szeroko rozumianych systemów politycznych6. Zwłaszcza 
w okresie, w którym obie dyscypliny korzystały z tzw. podejścia instytucjo-
nalnego, granice między nimi były mało czytelne7. Wciąż jednak, jeśli chodzi 
o dobór metody badawczej, często pojawiają się w badaniach prowadzonych 
przez politologów tendencje do wspomnianego dawania prymatu podejściu 
instytucjonalnemu, co zostanie jeszcze rozwinięte w kolejnym akapicie. Do 
istotnego rozejścia dróg doszło wskutek zwiększenia znaczenia podejścia 

3 Por. J. Pilikowski, Podróż w świat politologii, Kraków 2009, s. 14.
4 Por. M. Karczewski, Czy politologia to „nauka interdyscyplinarna”? Kilka słów  

o przedmiocie poznania i tożsamości dyscypliny, „Refleksje. Pismo Naukowe Studentów  
i Doktorantów WNPiD UAM” 2013 , nr 7, s. 159–160.

5 Por. T. Klementowicz, Politologia jako wieloparadygmatyczna struktura wiedzy,  
„e-Politikon” 2013, nr 5, s. 196.

6 Por. A. Antoszewski, System polityczny jako przedmiot badań politologicznych i nauki 
prawa konstytucyjnego, „Studia Erasmiana Wratislaviensia” 2014, z. VIII, s. 13–28.

7 Ibidem, s. 14.
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behawioralnego akcentującego z perspektywy nauk o polityce konieczność 
położenia nacisku na nadające się do empirycznego potwierdzenia badania 
oczekiwań i zachowań politycznych. Ponowne zbliżenie do nauki prawa na-
stąpiło w związku z ukształtowaniem się nurtu badawczego zwanego neo-
instytucjonalnym. Cechą tego ostatniego podejścia jest przyjęcie w naukach 
politycznych, że „obraz rzeczywistości politycznej nie wyprowadza się bez-
pośrednio z treści obowiązujących norm, a konstruuje go również na podsta-
wie obserwacji zachowań, które wyrażają to, co zbiorowo lub indywidualne 
aktorzy polityczni uważają za potrzebne, właściwe i pożądane”8. W praktyce 
chodzi zatem o położenie nacisku na badania faktycznych zachowań aktorów 
politycznych, którzy mogą realizować lub obchodzić przyjęte wzorce, w tym 
także wzorce normatywne. Andrzej Antoszewski w związku z tym podkre-
ślił, że choć w centrum zainteresowania obu dyscyplin pozostaje państwo 
jako konstrukcja polityczna, to różnią się one celem, źródłem i metodą. Celem 
prac badawczych przedstawicieli nauk prawnych jest interpretacja normy, 
dążenie do wyeliminowania luk i sprzeczności w prawie postrzeganym jako 
system oraz zapewnienie zgodności z innymi systemami normatywnymi. 
Uwaga politologów koncentruje się natomiast na uwarunkowaniach praktyki 
oraz konsekwencjach wykorzystania lub niewykorzystania pewnych możli-
wych działań obejmujących aktorów życia politycznego9. Ze względu jedno-
cześnie na wspomnianą konieczność interdyscyplinarnego podejścia, tak po-
litolog, jak i konstytucjonalista powinien wychodzić poza granice wynikające  
z obu dyscyplin. Polityka i prawo pozostają bowiem obszarami współzależ-
ności a żadne z nich nie znajduje się w próżni, która pozwalałaby na pomi-
nięcie w pierwszym przypadku kontekstu prawnego, a w drugim kontekstu  
politycznego.

W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na ryzyko pewnego spłycenia 
badań prowadzonych z perspektywy politologicznej, jeśli ich przedmiotem 
staje się instytucja regulowana normatywnie, co może skutkować błędnym 
doborem metody badawczej. Jako przykład wskazuje się na badania dotyczą-
ce wolności i swobód obywatelskich, gdzie badania politologiczne ogranicza-
ją się do analizy zapisów prawnych gwarantujących wspomniane wolności. 
Zastosowana w takim przypadku metoda instytucjonalno-prawna „prowadzi 
do uzyskania nieadekwatnych wniosków, gdyż zapisy prawne mają charak-
ter normatywny i jako takie często nie mają pokrycia w rzeczywistości”10.  
Z tego względu krytyce poddaje się stan badań politologicznych w Pol-
sce, które w istotnej części posługują się ujęciami opisowymi, zaś unika-
ją wyjaśnień genetyczno-strukturalnych, genetyczno-funkcjonalnych oraz  

  8 Ibidem, s. 22.
  9 Ibidem, s. 23–27.
10 R. Bäcker i in., Metody badań politologicznych, Warszawa 2016, s. 63.
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systemowych. Zjawisko to wynika z zastąpienia analizy politologicznej pro-
stymi opisami prawnymi i okołoprawnymi11. Nie oznacza to jednak, że prowa-
dząc badania politologiczne instytucji regulowanej prawnie należy zrezygno-
wać z refleksji nad ramami normatywnymi. Przecież sam proces zmierzający 
do prawnego ukształtowania instytucji stanowiącej przedmiot zaintereso-
wania politologa jest procesem o charakterze politycznym, w którym ścierają 
się różne koncepcje, ujawniają motywy aktorów politycznych, a ich efektem 
stają się później konkretne rozwiązania normatywne. Już sama analiza tego 
procesu może stanowić przedmiot zainteresowania tak prawnika, jak i po-
litologa. Zapewne inny jednak będzie cel wspomnianego zainteresowania. 
Ten pierwszy w przebiegu procesu legislacyjnego będzie poszukiwał przede 
wszystkim inspiracji do sformułowania elementów wykładni autorskiej czy 
celowościowej. Innymi słowy, analiza stanowisk aktorów politycznych bę-
dzie miała istotne znaczenie dla odtworzenia treści normy prawnej przyjętej  
w procesie legislacyjnym zwłaszcza, kiedy wątpliwości nie rozwiąże wykład-
nia językowa. Z perspektywy celów stawianych w procesie legislacyjnym 
istotnym elementem zainteresowania nauk prawnych może być również oce-
na skutków określonych rozwiązań prawnych12. Z kolei przedstawiciele nauk 
politycznych w analizie procesu legislacyjnego, w szczególności w przyjmo-
wanych przez aktorów politycznych stanowiskach, mogą czerpać inspirację 
do stawiania ocen aksjologicznych. Również same konkretne rozwiązania 
normatywne, poza stworzeniem pewnego punktu wyjścia do badań, będą 
mogły zostać poddane politologicznej analizie uwzględniającej określony 
aspekt aksjologiczny. Wreszcie jednak, co szczególnie podkreślane jest w li-
teraturze jako zarzut dotyczący kompletności badań politologicznych, ramy 
prawne powinny być przez politologa konfrontowane z rzeczywistością.  
W tym celu postuluje się stosowanie obok metody instytucjonalno-prawnej 
także metody statystycznej (np. analiza danych statystycznych dotyczących 
realnego wykorzystania danej instytucji przez obywateli) oraz metody źród-
łowej (np. analiza akt sądowych oraz wyroków obrazujących praktykę działa-
nia organów władzy, która stała się przedmiotem sporu na linii organ władzy  
– obywatel)13. 

11 A. Chodubski, Kierunki i specyfika współczesnych badań politologicznych w Polsce, 
[w:] Internacjonalizacja polskich ośrodków politologicznych, T. Domański, A. Stępniewska-
-Kuczyńska, A. Włodarska-Frykowska (red.), Łodź 2017, s. 31.

12 Por. J. Sokołowski, Badania nad działalnością legislatur – interdyscyplinarny obszar 
nauki, „Państwo i Społeczeństwo” 2008, nr 3, s. 34.

13 Por. R. Bäcker i in., op. cit., s. 63.
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Dostęp do informacji publicznej jako przedmiot oceny  
politologicznej

Jak wynika z przedstawionych wcześniej rozważań, tak politolodzy jak  
i konstytucjonaliści dużą uwagę poświęcają opisowi i analizie relacji obej-
mujących m.in. kontrolę, wpływ oraz władzę14. Istotnym elementem oceny 
politologicznej odnoszącej się do władzy zaliczanym do „klasycznych” tema-
tów politologicznych staje się rozliczalność15. Nie może zatem dziwić zainte-
resowanie mechanizmami kontroli władzy, do których we współczesnych de-
mokracjach zalicza się dostęp (prawo) do informacji publicznej i wynikający  
z niego stan jawności działalności struktur władz publicznych w państwach 
demokratycznych. Jednocześnie dostępność informacji oraz jawność często 
wymieniane są jako elementy istotne dla poszczególnych elementów składa-
jących się na definicję ustroju demokratycznego czy związanych z nimi teorii 
stanowiących zainteresowanie przedstawicieli nauk o polityce.  Terasa Gó-
rzyńska zwróciła uwagę, że jawność i prawo do informacji publicznej „można 
rozpatrywać z różnych punktów widzenia: polityki, socjologii, prawa, psycho-
logii, praktyki. Jednakże źródłem uznania prawa do informacji jako prawa do 
podstawowej wolności i jawności jako zasady działania organów publicznych 
jest polityka. Reszta – jest konsekwencją”16. Powyższą tezę zaprezentowaną 
przez przedstawicielkę nauk prawnych potwierdza fakt, że potrzeba kontro-
li „rządzonych” nad „rządzącymi” została wyrażona w myśli politycznej już  
w czasach antycznych17 ze względu na konieczność przeciwdziałania degra-
dacji rządzących przez zastosowanie rozwiązań testujących ich wiarygod-
ność18. Dopiero jednak w czasach nowożytnych w myśli politycznej zaczęto 
akcentować, że wnikliwa obserwacja „rządzących” jest także uprawnieniem 
„rządzonych”, co wynika z przyjęcia, że właśnie ci ostatni są suwerenem. 
Choć koncepcja bezpośredniej oddolnej kontroli sprawowanej przez każde-
go obywatela nie była wtedy często artykułowana wprost przez przedstawi-
cieli myśli politycznej, to wynika ona już bezpośrednio z także stanowiących 
przedmiot zainteresowania politologii innych koncepcji, np. społeczeństwa 
obywatelskiego, jawności życia publicznego czy wertykalnej odpowiedzial-
ności władzy wobec społeczeństwa. Zwłaszcza koncepcja (postulat) jaw-
ności życia publicznego stanowi naturalny „łącznik” pomiędzy prawem do  

14 Por. A. Antoszewski, op. cit., s. 13–14.
15 Ibidem, s. 26.
16 T. Górzyńska, Prawo do informacji – kategorią konstytucyjną, [w:] Prawo w okresie 

przemian ustrojowych w Polsce. Z badań nauk prawnych PAN, M. Gulczyński (red.), War-
szawa 1995, s. 60.

17 Por. S. Kałużny, Kontrola wewnętrza. Teoria i praktyka, Warszawa 2008, s. 15.
18 Por. D. Zygmuntowicz, Praktyka polityczna. Od Państwa do Praw Platona, Toruń 

2011, s. 515.
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informacji publicznej a koncepcją demokratycznego państwa prawnego. 
Ukazanie zaś prawa do informacji na tle konkretnego systemu ustrojowego,  
a w szczególności zasad rządzących tym systemem, służy lepszemu zrozu-
mieniu motywów politycznych zagwarantowania prawa do informacji19. 
Stąd badania nad dostępnością informacji publicznej można uznać za pewien 
wycinek badań nad ustrojami politycznymi.

Jak to już wcześniej zaznaczono, w literaturze dostęp do informacji pub-
licznej często traktowany jest jako cecha państw o ustroju demokratycznym. 
Warunki zaś demokratycznego sprawowania władzy, cechy ustroju demo-
kratycznego, jego różne formy oraz ewolucja w szczególny sposób pozostają 
w obszarze zainteresowania nauk o polityce. Jawność i dostęp do informacji 
publicznej są mocno zakorzenione w koncepcji demokratycznego państwa 
prawnego i są jednocześnie uważane za warunek realizacji postulatu dobra 
wspólnego20. Zagwarantowanie jawności działalności władzy traktowane 
jest również jako warunek realizacji podstawowych wartości ustrojowych 
w demokracji, w szczególności: równości, wolności, sprawiedliwości czy 
wreszcie uczestnictwa obywateli w polityce jako samej istoty demokracji21. 
Uczestnictwo to nie miałoby zaś charakteru racjonalnego, jeśli obywatele 
nie dysponowaliby instrumentami oddolnej kontroli, pozwalającymi na uzy-
skanie wiedzy przekładającej się później przecież na decyzje polityczne czy 
choćby sam udział w dyskursie publicznym. Z perspektywy nauk politycz-
nych na badanie form kontroli oddolnej (społecznej) władzy kładzie nacisk 
Mirosław Karwat, w którego ocenie kontrola ta powinna polegać na „wielora-
kiej, wszechstronnej ocenie (zakładającej „ciągły nadzór”), wyciąganiu kon-
sekwencji takiej oceny społecznej (tak aby rzeczywiście przekładała się na 
sukcesy i klęski wyborcze, awanse i dymisje polityków), na stworzeniu prze-
słanek dla „profilaktyki i prewencji politycznej”, tzn. możliwości zapobiegania 
przedsięwzięciom bezprawnym, szkodliwym społecznie, sprzecznym z man-
datem społecznym, imponderabiliami”22. Na tle badań ustroju demokratycz-
nego formułuje się tezy o różnych funkcjach dostępu do informacji publicz-
nej. Realizowana w ten sposób kontrola nie może być bowiem celem samym  
w sobie23. Pierwotnym celem ma być zagwarantowanie odpowiedzialności  

19 M. Bernaczyk, Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie, Warszawa 
2014, s. 21.

20 Por. I. Krzyżanowska, Problem jawności w sferze społeczno-politycznej a dobro 
wspólne, [w:] Dobro wspólne, D. Probucka (red.), Kraków 2010, s. 311.

21 Ibidem, s. 315.
22 M. Karwat, Demokratyczny wzorzec partycypacji, „Społeczeństwo i Polityka. Pismo 

Edukacyjne” 2005, nr 3–4 (4–5), s. 41.
23 Na gruncie nauk o polityce na ryzyka takiego korzystania z instrumentów kontroli 

społecznej zwraca uwagę m.in. Ivan Krastew. Por. I. Krastew, Demokracja nieufnych, War-
szawa 2013.
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politycznej polegającej na ocenie dokonywanej przez obywateli i wyraża-
nej w wyborach24 czy referendach. Szerzej jednak traktuje się dostęp do in-
formacji jako warunek tzw. rozliczalności wertykalnej władzy, która może 
wykraczać poza wspomnianą odpowiedzialność polityczną25. Istnienie 
wspomnianej rozliczalności jest niekiedy uznawane za jądro demokracji26. 
W literaturze podkreśla się dodatkowo, że istnienie warunków rozliczalno-
ści władzy, a jednym z nich jest dostęp do informacji publicznej, w ramach 
nauk o polityce może stać się miernikiem oceny jakości demokracji w da-
nym państwie27. Poza wspomnianymi funkcjami związanymi z możliwą przy-
szłą odpowiedzialnością piastunów władzy w naukach politycznych zwraca 
się uwagę na funkcje przeciwdziałania patologiom władzy na przyszłość.  
W tym ujęciu możliwość późniejszego ujawnienia działań polityków staje się 
barierą zniechęcającą do podejmowania szczególnie nagannych zachowań, 
zaś czyny o patologicznym charakterze, np. nepotyzm, korupcja, mogą mieć 
miejsce szczególnie w przypadku utrudnionego dostępu do informacji28.

Na marginesie wcześniej poczynionych uwag dotyczących ryzyka zasto-
sowania przez politologa wyłącznie metody instytucjonalno-prawnej na po-
lach badawczych leżących w obszarze zainteresowania także nauk prawnych 
warto zaznaczyć realność tego ryzyka przy badaniu instytucji dostępu do 
informacji publicznej. Zwrócił na to uwagę m.in. M. Bernaczyk na przykła-
dzie dostępu do informacji publicznej w Chińskiej Republice Ludowej, gdzie 
dostęp ten jest prawnie zagwarantowany, ale praktyka działania instytucji 
publicznych wskazuje na jego nierespektowanie29. Bez względu na powyższe 
ryzyko nie zmienia to wniosku, że dostęp do informacji publicznej stanowi 
naturalny przedmiot zainteresowania badań prowadzonych w ramach nauk 
politycznych. Zwłaszcza kształt regulacji gwarantującej dostęp do informacji 
publicznej oraz praktyka stosowania tej instytucji pozwala na podejmowanie 
prób diagnozy problemów występujących na linii władza–obywatel.

24 R. Grzeszczak, Odpowiedzialność i rozliczalność władzy wykonawczej, „Kontrola 
Państwowa” 2011, nr 2, s. 126.

25 Por. A.M. Sroka, Rozliczalność w badaniach jakości demokracji (na przykładzie Pol-
ski i Hiszpanii), Warszawa 2014, s. 18, 44–45.

26 Por. J. Supernat, O pojęciu rozliczalności (accontability) administracji, [w:]  
Z. Duniewska, M. Stahl, Odpowiedzialność administracji i w administracji, Warszawa 2013,  
s. 35–41.

27 Por. M. Sroka, op. cit., s. 32.
28 Por. A. Dylus, Aksjologiczne podstawy jawności i jej ograniczenia. Perspektywa 

etyki politycznej, [w:]  Jawność i jej ograniczenia, t. II: Podstawy aksjologiczne, Z. Cieślak 
(red.),Warszawa 2013, s. 19–20.

29 M. Bernaczyk, op. cit., s. 22–25.
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Wybór zagadnień politologicznych związanych z dostępem  
do informacji w Polsce

Zastosowanie w badaniach podejścia neoinstytucjonalnego może prowa-
dzić do wniosku, że praktycznie każda próba skorzystania z prawa dostępu 
do informacji publicznej może stanowić przedmiot refleksji politologicznej. 
Obrazuje bowiem kierunki aktywności społecznej (analiza zakresu przed-
miotowego wniosku) oraz praktykę rozpatrywania wniosków, która pozwala 
na ocenę istnienia „podatności” dysponenta informacji publicznej na podda-
nie się oddolnej kontroli. Z perspektywy jednak obszaru badawczego nauk  
o polityce najbardziej atrakcyjna wydaje się analiza spraw dotyczących cen-
tralnych organów państwa albo wykonywania podstawowych funkcji pań-
stwa. Zwłaszcza praktyka stosowania regulacji prawnych dotyczących dostę-
pu do informacji publicznej w tego typu sprawach w Polsce dostarcza cennego 
„materiału” do ocen z perspektywy nauk o polityce. Z uwagi na ograniczoną 
objętość niniejszej publikacji poniżej przedstawione zostaną wyłącznie wy-
brane sprawy prowadzone w oparciu o regulacje prawne dotyczące dostępu 
do informacji publicznej. Dokonanie ich kompleksowej oceny wymagałoby 
najpierw przedstawienia szczegółowo ram prawnych a następnie odniesie-
nia tych ram do analizowanej praktyki działalności organów (dysponentów 
informacji publicznej). Celem jednak poniższego wskazania nie będzie oce-
na politologiczna, lecz zobrazowanie przypadków podlegających jak do tej 
pory rzetelnej analizie prawnej, które jednak nie spotkały się z szerszą oceną  
naukową z perspektywy politologii.

Zagadnieniem o niebagatelnym znaczeniu dla oceny prawidłowości 
funkcjonowania procesów zachodzących we współczesnych państwach jest 
kwestia sprawowania władzy prawodawczej. W Polsce, jak w większości in-
nych pozostałych państw, przyjętych jest szereg rozwiązań normatywnych 
mających zagwarantować jawność procesu tworzenia prawa. Ciekawy test 
takiej jawności miał miejsce przy okazji szerokiej reformy systemu ubez-
pieczeń społecznych w Polsce. W wyniku tej reformy przyjęta została usta-
wa nowelizująca30, która następnie podpisana została przez Prezydenta RP, 
co umożliwiło jej wejście w życie. W dniu podpisania ustawy na oficjalnej 
stronie internetowej Prezydenta RP została opublikowana informacja o pod-
jęciu decyzji podpisania ustawy, z której wynikało m.in., że na zamówienie 
Kancelarii Prezydenta sporządzone zostały „rzetelne ekspertyzy prawne” 
dotyczące wprowadzanych zmian. Już dzień po zamieszczeniu powyższej 
informacji skierowany został przez obywatela do Kancelarii Prezydenta 
RP wniosek o udostępnienie treści opinii prawnych, które były podstawą  

30 Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjo-
nowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2011 Nr 75, poz. 398).
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podjęcia decyzji o podpisaniu ustawy nowelizującej. W odpowiedzi organ 
władzy poinformował obywatela, że wnioskowane opinie nie podlegają ry-
gorom ustawy o dostępie do informacji publicznej31 i nie podlegają udostęp-
nieniu, zaś kwestia złożenia podpisu pod ustawą należy do prerogatyw Pre-
zydenta. Stanowisko to zostało później rozwinięte na etapie postępowania 
przed sądem administracyjnym, w którym argumentowano, że konstytucyj-
ne prerogatywy Prezydenta należą do osobistych uprawnień głowy państwa,  
a Prezydent korzysta z nich na podstawie osobistego rozeznania. Podkre-
ślono również, że część z opinii miała dla Prezydenta RP jedynie walor po-
znawczy i nie da się stwierdzić, która z opinii mogła posłużyć do realizacji 
prerogatyw. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który rozstrzy-
gał sprawę, przyznał rację obywatelowi. W wyroku zwrócono uwagę, że  
w demokratycznym państwie prawa „nie sposób uznać, że ekspertyzy praw-
ne, ekonomiczne, które sporządzone zostały dla potrzeb poszerzenia wie-
dzy Prezydenta RP o pozytywnych i negatywnych skutkach ustawy w spo-
łecznie kontrowersyjnej problematyce świadczeń emerytalnych, dotyczącej 
wielu milionów obywateli państwa, nie stanowią informacji publicznej”32. 
Na powyższy wyrok Prezydent RP złożył skargę kasacyjną, w wyniku któ-
rej Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał wyrok w mocy33. W wyroku 
podkreślono, że ani urząd Prezydenta RP, ani osoba piastująca ten urząd 
nie mogą być wyłączeni spod rygorów dostępu do informacji publicznej  
i tym samym spod społecznej oceny ze względu na fakt wykonywania oso-
bistych prerogatyw. „Prerogatywy prezydenckie dotyczą tylko możliwości 
swobodnego podejmowania decyzji, nie mogą jednak ograniczać konsty-
tucyjnych praw obywateli. Argument, że w przypadku prezydenckiej decy-
zji odmiennej od przedstawionych ekspertyz i opinii może on spotkać się 
z krytyką, ma charakter bardziej praktyczny niż prawny. (…) Żaden organ 
władzy publicznej w państwie prawa nie może bowiem stać ponad tym 
prawem i poza władzą zwierzchnią Narodu, nawet jeśli jego legitymacja do 
sprawowania władzy jest bardzo silna”34. Zaprezentowane przez Kancela-
rię Prezydenta RP stanowisko a także przedstawiona i przyjęta przy okazji 
rozpatrywania tej sprawy koncepcja tzw. dokumentu wewnętrznego zo-
stała później uznana za jedno z najdalej idących ograniczeń politycznego 
prawa do informacji i zasadnicze utrudnienie dla rozwoju społeczeństwa  

31 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 
2020, poz. 2176 ze zm.).

32 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 
2011 r., sygn. II SAB/Wa 187/11.

33 Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 stycznia 2012 r., sygn.  
I OSK 2130/11.

34 Ibidem.

86  І  Kazimierz Pawlik



obywatelskiego35. Na marginesie warto zasygnalizować, że w związku  
z innymi wnioskami dotyczącymi ujawnienia materiałów wykorzystywa-
nych w procesie legislacyjnym Prezydent RP zdecydował się na skierowanie 
wniosku do Trybunału Konstytucyjnego celem zbadania konstytucyjności 
przepisów pozwalających obywatelom na żądanie udostępnienia tego typu 
materiałów. We wniosku do Trybunału Konstytucyjnego zawarto tezę, że ob-
jęcie wszystkich materiałów składających się na realizację konstytucyjnych 
prerogatyw głowy państwa godzi w ich istotę jako dających Prezydentowi 
RP prawo samodzielnego władztwa. Prerogatywy te mogłyby zostać zagro-
żone, gdyby proces podejmowania decyzji przez Prezydenta RP podlegał 
na każdym etapie późniejszej ocenie społecznej. Powyższe stanowisko za-
negował Trybunał Konstytucyjny w wydanym wyroku36. Pomimo licznych 
spraw sądowych dotyczących ekspertyz powoływanych jako argument do 
podpisania ustawy nigdy ekspertyzy te nie zostały ujawnione, podobnie od-
mówiono ujawnienia danych ekspertów, którzy je opracowali. O politycznym 
wymiarze sporu o ich ujawnienie świadczyć może odwołanie się do niego 
także podczas jednej z debat kandydatów na Prezydenta RP. Wydaje się, że 
tak ogólnie zarysowany spór, a przede wszystkim stanowiska zajmowane  
w jego toku przez poszczególne organy państwa mogą stanowić bardzo cen-
ny materiał do badań politologicznych.

Innym źródłem do wspomnianych badań mogą być liczne spory na kan-
wie prób oddolnej kontroli sprawowania władzy sądowniczej. Przypadki te 
wiążą się przede wszystkim ze sferą finansowej gospodarki sądów. Z per-
spektywy dostępu do informacji o ekonomicznej sferze działalności sądy 
traktowane są tak samo jak organy władzy wykonawczej czy ustawodawczej, 
tj. zobowiązane są do udostępnienia w pełnym zakresie informacji o gospo-
darowaniu środkami publicznymi a zwłaszcza o zawieranych umowach. Co 
symptomatyczne, analizowane zjawisko wskazuje na ciekawy przypadek,  
w którym najwyższe organy sądowe w Polsce w sprawach udostępnienia 
informacji publicznej ich dotyczącej postępowały wbrew tezom przyjętym  
w swoich własnych wcześniejszych wyrokach, w których orzekały o obo-
wiązku udostępnienia informacji publicznej przez inne podmioty. W tym 
kontekście warto przeanalizować przypadek Sądu Najwyższego, który pier-
wotnie orzekał, że umowy zawierane przez organ władzy nie mogą pozosta-
wać niejawne, a w jednym ze swoich orzeczeń wskazał również, że ujawnie-
nie imion i nazwisk osób zawierających umowy z organem władzy publicznej 
nie narusza prawa do prywatności tych osób37, co spotkało się z pozytywnym  

35 Por. M. Banaszak, M. Bernarczyk, Konsultacje społeczne i prawo do informacji  
w procesie prawotwórczym na tle Konstytucji RP oraz postulatu „otwartego rządu”, „Zeszy-
ty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2012, nr 4(43), s. 24.

36 Por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2013 r., sygn. P 25/12.
37 Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2012 r., sygn. I CSK 190/12. Sze-

rzej na temat znaczenia tego orzeczenia dla społecznej kontroli nad działalnością władzy: 
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przyjęciem w piśmiennictwie z punktu widzenia skuteczności kontroli spo-
łecznej nad wydatkowaniem środków publicznych przez władzę38. Później 
jednak w sprawie, w której Sąd Najwyższy zawarł umowę dotyczącą pub-
likacji w wydawnictwie komercyjnym wydawanych przez siebie wyroków, 
zaprezentował stanowisko przeciwne.  W sprawie tej Sąd Najwyższy począt-
kowo wydał postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania o udostęp-
nienie informacji publicznej, które zostały później uznane za niedopuszczal-
ne przez orzekające sądy administracyjne39. W kolejnej sprawie ze skargi 
na bezczynność Sąd Najwyższy odmówił nawet przekazania części akt do 
rozstrzygającego sprawę sądu administracyjnego pomimo istnienia takiego 
obowiązku. W jednym z wydanych na kanwie tego sporu wyroków wskaza-
no, że organy władzy, w tym także sądy, w zakresie wydatkowania środków 
publicznych „podlegają kontroli odpowiednich urzędów, kontroli politycznej 
oraz kontroli ze strony samych obywateli”40. Również w przypadku tej pró-
by społecznej kontroli jednego z najważniejszych organów władzy sądow-
niczej zainicjowano skargę do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie 
niekonstytucyjności przepisów, które zobowiązywałyby Sąd Najwyższy do 
poddawania się kontroli społecznej w zakresie jawności zawieranych umów. 
Również w tym przypadku analiza stanowisk zajmowanych w sprawach oraz 
treść zapadłych orzeczeń sądowych może być źródłem cennych wniosków 
o charakterze politologicznym, dotyczących skuteczności korzystania przez 
obywateli z instrumentu oddolnej kontroli władzy sądowniczej.

Należy pamiętać, że podane przykłady kontrowersyjnych spraw, w któ-
rych obywatele próbowali korzystać z politycznego prawa dostępu do infor-
macji publicznej, nie wyczerpują zagadnień zasługujących na politologiczną 
refleksję. Badaniami można byłoby objąć chociażby jeszcze zagadnienia spo-
łecznej kontroli tzw. informacji publicznej niezmaterializowanej41, kontroli 
wydatków partii politycznych, zagadnień nadużywania politycznego pra-
wa do informacji publicznej (np. jako formy obywatelskiego protestu) czy  

J. Podkowik, Glosa do wyroku SN z dnia 8 listopada 2012 r., I CSK 190/12, „Państwo i Prawo” 
2014, nr 12, s. 108–114.

38 Por. G. Sibiga, Ujawnienie imion i nazwisk osób zawierających umowy cywilnopraw-
ne z jednostką samorządu terytorialnego, „Monitor Prawniczy” 2013, nr 8, s. 59–62.

39 Por. wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 stycz-
nia 2012 r., sygn. II SA/Wa 2257/11 oraz II SA/Wa 2259/11 oraz wyroki Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 11 września 2012 r., sygn. I OSK 903/12 oraz I OSK 916/12.

40 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 
2014 r., sygn. II SAB/Wa 443/13.

41 Szersze rozważania w tym zakresie zob. K. Pawlik, Kontrola władzy poprzez do-
stęp do informacji publicznej niezmaterializowanej, [w:] M. Jarzębski, M. Wałdoch, Aspekty 
polityczne prawa dostępu do informacji publicznej w Polsce i na świecie, Bydgoszcz 2021,  
s. 59–82.
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aktywności obywatelskiej realizowanej w trybie wnioskowego dostępu do 
informacji publicznej42.

Podsumowanie

Zagadnienia dostępu do informacji publicznej pozostają w zakresie ob-
szaru badawczego nauk o polityce. Przedmiotem zainteresowania politologa 
mogą być przyjmowane w poszczególnych państwach regulacje, zwłaszcza 
aspekty aksjologiczne przyjmowanych rozwiązań czy dyskurs aktorów poli-
tycznych poprzedzający przyjęcie regulacji normatywnych. Jeszcze cenniej-
szego materiału do badań można poszukiwać w analizie praktyki korzysta-
nia przez obywateli z wnioskowego prawa dostępu do informacji publicznej. 
Dopiero poddanie badaniu praktyki pozwala bowiem na poczynienie wnio-
sków, czy polityczne prawo do informacji publicznej jest respektowane,  
w jakich obszarach występują najczęściej problemy z korzystaniem z tego 
prawa i jakie są stanowiska aktorów politycznych przyjmowane w związku 
z konkretnymi sporami na kanwie spraw o dostęp do informacji publicznej. 
W Polsce do przykładów obszarów nadających się do politologicznej reflek-
sji można zaliczyć podatność centralnych organów państwa na oddolną kon-
trolę obywateli, ale także zagadnienia wydatkowania środków publicznych 
przez partie polityczne, problematykę korzystania z instytucji dostępu do in-
formacji publicznej do celów niezgodnych z aksjologią tego prawa czy aktyw-
ność obywatelską realizowaną poprzez korzystanie z dostępu do informacji. 
Nie jest to jednak katalog zamknięty, a dalsze badania przy uwzględnieniu  
w naukach politycznych podejścia neoinstytucjonalnego pozwoliłyby na 
wzbogacenie istniejącego i niekwestionowanego dorobku nauk prawnych 
właśnie o refleksję politologiczną.
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Współdziałanie kościelnych osób prawnych  
prowadzących działalność charytatywno- 
-opiekuńczą i organizacji pozarządowych

Cooperation of Church Legal Entities Conducting 
Charity and Care Activities and Non-Governmental 
Organizations

Streszczenie: Artykuł zawiera analizę zagadnienia współdziałania kościelnych osób 
prawnych prowadzących działalność charytatywno-opiekuńczą i organizacji pozarządo-
wych. W pierwszej kolejności wyjaśnia różne definicje organizacji pozarządowej. Kolejne 
zagadnienie to treść współdziałania tych podmiotów, w tym granice i warunki rozpoczę-
cia współdziałania. Niniejszy artykuł przedstawia również różne formy współdziałania, 
w tym formy pośrednie i bezpośrednie, umowne i bezumowne. Wnioski końcowe zostały 
umieszczone w ostatniej części artykułu.
Słowa kluczowe: działalność charytatywno-opiekuńcza, działalność pożytku publiczne-
go, organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, współdziałanie.

Abstract:  The article contains an analysis of the issue of cooperation between church 
legal entities conducting charity and care activities and non-governmental organizations. 
First, it explains the various definitions of the non-governmental organization. Next issue 
is the content of the cooperation of these entities, including the boundaries and condi-
tions for the commencement of cooperation. The article also presents forms of coopera-
tion, including direct and indirect, contractual and non-contractual. The ending includes 
the final conclusions.
Keywords: charity and care activities, public benefit activities, non-governmental organi-
zations, church legal entities, cooperation.



Wstęp

Działalność charytatywno-opiekuńcza kościelnych osób prawnych jest 
generalnie skierowana do wszystkich osób ubogich niezależnie od ich wy-
znania czy też światopoglądu. Niejednokrotnie intensyfikacja tego typu 
działalności może wynikać z podjęcia współdziałania z innymi podmiotami, 
zarówno publicznymi, jak i niepublicznymi1. Pojawia się zatem dosyć zło-
żona konfiguracja podmiotów współdziałania wraz z ich charakterystyką.  
Z jednej strony kościelne osoby prawne mogą współdziałać z instytucjami 
państwowymi i jednostkami samorządu terytorialnego. Z drugiej strony 
mogą one współdziałać z sektorem niepublicznym m.in. organizacjami po-
zarządowymi. Tego typu współdziałanie będzie przedmiotem analizy w ni-
niejszym opracowaniu. Równolegle działalność organizacji pozarządowych 
może również wymagać podjęcia współdziałania z innymi podmiotami, nie 
wykluczając kościelnych osób prawnych prowadzących działalność charyta-
tywno-opiekuńczą. 

Na wstępie pojawia się zatem pytanie, czy takie współdziałanie mie-
ści się w ramach działalności charytatywno-opiekuńczej kościelnych osób 
prawnych, a z drugiej strony w działalności pożytku publicznego organizacji 
pozarządowych?

Przedmiotowe zagadnienie zostanie przedstawione przede wszystkim 
na przykładzie osób prawnych Kościoła katolickiego.

Aspekt podmiotowy współdziałania

Analizowane współdziałanie opiera się na dwóch kategoriach podmio-
tów tj.: kościelnych osób prawnych prowadzących działalność charytatywno-
-opiekuńczą i organizacji pozarządowych. Z uwagi na temat niniejszego opra-
cowania i konieczność odróżnienia stron współdziałania przez organizacje 
pozarządowe rozumie się podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie2.  

1 W doktrynie odnaleźć można wiele opracowań dotyczących samego współdzia-
łania Kościoła i państwa. Por. J. Krukowski, Podstawy współdziałania Kościoła i państwa, 
[w:] Kościół i prawo, J. Krukowski, F. Lempa (red.), t. 8, Lublin 1992, s. 19–32; Z. Zarzy-
cki, Współdziałanie kościołów i innych związków wyznaniowych w zakresie wychowania  
w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Wybrane zagadnienia prawne, „Studia  
z Prawa Wyznaniowego” 2007, nr 10, s. 23–60. 

2 T.j. Dz.U. 2020, poz. 1057 ze zm. Ustawa zwana dalej także u.d.p.p.w. Zgodnie z tą 
definicją: „Organizacjami pozarządowymi są: 1) niebędące jednostkami sektora finansów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub 
przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego 
będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi, 2) niedziałające w celu 
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W tym pojęciu nie ma jednak kościelnych osób prawnych, które wymienione 
są – z uwagi na ich odrębność i specyfikę – w art. 3 ust. 3 tej ustawy. Na margi-
nesie warto jednak zauważyć, że w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  
o przeciwdziałaniu marnowania żywności3 ustawodawca uznał kościelne 
osoby prawne expressis verbis za organizacje pozarządowe.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, jak wiele podmiotów może być or-
ganizacją pozarządową. Przykładowo mogą to być fundacje czy też stowarzy-
szenia rejestrowe, których funkcjonowanie pod względem chronologicznym 
jest uprzednie w stosunku do funkcjonowania kategorii organizacji pozarzą-
dowych4. Wspomniany art. 3 ust. 2 u.d.p.p.w. zawiera tylko dwie przesłanki 
negatywne wobec ogólnej kategorii osób prawnych i jednostek organizacyj-
nych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przy-
znaje zdolność prawną.

Z drugiej strony także wiele różnych kościelnych osób prawnych pro-
wadzi działalność charytatywno-opiekuńczą. Generalnie kościelne osoby 
prawne mają prawo do prowadzenia właściwej dla każdej z nich działalno-
ści charytatywno-opiekuńczej, co świadczy o różnym stopniu prowadzenia 
takiej działalności z uwagi na konkretne uwarunkowania kościelnej osoby 
prawnej5. Osoby te można podzielić na takie, gdzie działalność charytatyw-
no-opiekuńcza stanowi niemal całą działalność kościelnej osoby prawnej, 
jak również takie, gdzie działalność charytatywno-opiekuńcza jest jednym  
z elementów działalności. W pierwszym przypadku ma to miejsce przykła-
dowo w Caritas Polska lub Caritas diecezji6, natomiast w drugim przypadku 
przykładowo w parafii7.

Wobec powyższego można stwierdzić, że aspekt podmiotowy współ-
działania kościelnych osób prawnych prowadzących działalność charytyw-
no-opiekuńczą i organizacji pozarządowych jest szeroki. Ponadto nie jest 

osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzy-
szenia, z zastrzeżeniem ust. 4”.

3 T.j. Dz.U. 2020, poz. 1645.
4 Por. ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. 2020, poz. 2167); usta-

wa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. 2020, poz. 2261).
5 Por. art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1347). Ustawa zwana dalej 
u.s.p.k.k.

6 Warto jednak dodać, że podmioty te mogą również w sposób wyodrębniony prowa-
dzić działalność pożytku publicznego. Osobowość prawna Caritas Polska i Caritas diecezji 
w prawie polskim wynika z art. 7 ust. 2 pkt 2 i 3 u.s.p.k.k. Dodatkowo, jak wskazano w art. 
38 ust. 2 u.s.p.k.k.: „Dla prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1, władze kościel-
ne są uprawnione również do powołania: 1) Caritas Polskiej – jako instytucji o zasięgu 
krajowym; 2) Caritas diecezji – dla poszczególnych diecezji”.

7  Osobowość prawna parafii w prawie polskim wynika z art. 7 ust. 1 pkt 5 u.s.p.k.k.
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wykluczone, aby owo współdziałanie nie było tylko dwustronne. Możliwe 
jest zatem, w zależności od woli stron, współdziałanie wielopodmiotowe np. 
jednej kościelnej osoby prawnej i kilku organizacji pozarządowych lub kilku 
kościelnych osób prawnych i kilku organizacji pozarządowych itd.

Aspekt przedmiotowy współdziałania

Analizowane współdziałanie opiera się także na aspekcie przedmioto-
wym. Gdy podmioty współdziałania wyrażą wolę współdziałania, to należy 
określić przedmiot tego współdziałania, co w przypadku kościelnych osób 
prawnych prowadzących działalność charytatywno-opiekuńczą i organizacji 
pozarządowych jest dosyć złożonym zagadnieniem.

Po pierwsze, przedmiot współdziałania jest określany wolą stron na 
zasadzie dobrowolności. Jednakże owa wola powinna się mieścić w ra-
mach obowiązujących strony współdziałania. Ramy te mogą mieć charak-
ter wewnętrzny lub zewnętrzny. W przypadku kościelnych osób prawnych 
prowadzących działalność charytatywno-opiekuńczą takim ograniczeniem  
o charakterze wewnętrznym będzie m.in. treść jej statutu, w którym uszcze-
gółowiono zakres prowadzonej działalności charytatywno-opiekuńczej. 
Natomiast „zewnętrzny” charakter ograniczenia mogą mieć np. przepisy 
prawa kanonicznego8, mając oczywiście na uwadze zasadę poszanowania 
autonomii i niezależności Kościoła i państwa każdego w swoim zakresie9. 
Jednocześnie należy zwrócić uwagę na to, że w polskim prawie działalność 
charytatywno-opiekuńcza nie została zawężona do katalogu zamkniętego, 
jak ma to miejsce w przypadku działalności pożytku publicznego10. Zresztą 

8 Przykładowo zgodnie z art. 10 § 3 Litterae apostolicae motu proprio datae De cari-
tate ministranda, Benedictus PP. XVI, 11 XI 2012, AAS 104 (2012) 996–1004: „W szcze-
gólności Biskup diecezjalny winien dbać o to, aby podlegające mu organizacje charyta-
tywne nie były finansowane przez organizacje lub instytucje, których cele są sprzeczne  
z nauką Kościoła. Podobnie, aby nie dawać wiernym powodów do zgorszenia, Biskup die-
cezjalny musi zapobiegać temu, aby wspomniane organizacje charytatywne przyjmowały 
ofiary  przeznaczone na finansowanie inicjatyw, które co do celów lub sposobów w ich 
osiąganiu nie byłyby zgodne z nauką Kościoła”. Tekst polski: http://www.vatican.va/con-
tent/benedict-xvi/pl/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20121111_
caritas.html [dostęp: 04.12.2021]. Motu proprio zwane dalej DCM.

9 Por. art. 25 ust. 3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
(Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483), art. 1 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospo-
litą Polską z dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. 1998 Nr 51, poz. 318).

10 Zgodnie z art. 39 u.s.p.k.k.: „Działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła obej-
muje w szczególności: 1) prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzo-
nych fizycznie lub umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących opieki; 2) pro-
wadzenie szpitali i innych zakładów leczniczych oraz aptek; 3) organizowanie pomocy  
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do tak sformułowanego katalogu otwartego należy odnieść się z aprobatą, 
albowiem koresponduje on z naturą prowadzenia działalności charytywno-
-opiekuńczej kościelnych osób prawnych11. Ponadto działalność charyta-
tywno-opiekuńcza to pojęcie używane w poszczególnych ustawach wyzna-
niowych, zarówno tych o charakterze generalnym12, jak i tych o charakterze 
indywidualnym13, podczas gdy w prawie kanonicznym używa się sformuło-
wania posługa miłości (diakonia)14. 

W przypadku organizacji pozarządowych ramy współdziałania mogą 
mieć również charakter wewnętrzny lub zewnętrzny. W pierwszym przy-
padku decydująca może się okazać sama treść statutu15. Przykładowo wydaje 
się, że organizacja pozarządowa, której jedynym celem statutowym jest upo-
wszechnianie i ochrona praw konsumentów, nie będzie mogła współdziałać 
w zakresie działalności charytatywnej z kościelną osobą prawną prowadzącą 
działalność charytatywno-opiekuńczą. Zewnętrzny charakter będą zaś miały 
normy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jak już 
wspomniano, ustawa ta zawiera zamknięty katalog tzw. sfery zadań publicz-
nych, który nieustannie się powiększa poprzez kolejne nowelizacje ustawy, 
choć przewidziano w niej możliwość określenia zadań należących do sfery 
zadań publicznych w formie rozporządzenia Rady Ministrów16. 

Z zestawienia otwartego katalogu działalności charytatywno-opiekuń-
czej i zamkniętego katalogu zadań z zakresu sfery zadań publicznych wyni-
ka, że katalogi się różnią zarówno pod wcześniej wspomnianym aspektem 
formalnym, ale także materialnym. W tym drugim przypadku warto wspo-
mnieć, że katalog ten zawiera w sobie expressis verbis działalność charyta-
tywną17. Niekiedy może być tak, że konkretna działalność charytatywno-
-opiekuńcza zawiera się w części zadania z zakresu sfery zadań publicznych 
np.  „przekazywanie za granicę pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i osobom  

w zakresie ochrony macierzyństwa; 4) organizowanie pomocy sierotom, osobom dotknię-
tym klęskami żywiołowymi i epidemiami, ofiarom wojennym, znajdującym się w trudnym 
położeniu materialnym lub zdrowotnym rodzinom i osobom, w tym pozbawionym wolno-
ści; 5) prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk; 6) udzielanie pomocy w zapew-
nianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie; 7) krzewienie idei 
pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających; 8) przekazywanie za granicę 
pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i osobom znajdującym się w szczególnej potrzebie”.

11 Por. art. 21 ust. 1 Konkordatu.
12 Por. art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia 

i wyznania (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1153).
13 Por. art. 32 ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autoke-

falicznego Kościoła Prawosławnego (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1726).
14 Por. art. 1 § 1 DCM. 
15 Por. także B. Niemierka, Statut fundacji, Warszawa 1998.
16 Por. art. 4 ust. 2 u.d.p.p.w. 
17 Por. Ibidem, art. 4 ust. 1 pkt 3.
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znajdującym się w szczególnej potrzebie”18 znajduje częściowe odzwiercied-
lenie w zadaniu „pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 
zbrojnych i wojen w kraju i za granicą”19.  Choć w pierwszym przypadku nie 
ma sformułowania „katastrof” to z uwagi na katalog otwarty, jak również wy-
kładnię systemową i funkcjonalną, należy dojść do wniosku, że kościelne oso-
by prawne mogą w ramach działalności charytatywno-opiekuńczej udzielać 
pomocy także ofiarom katastrof, podobnie jak konfliktów zbrojnych i wojen. 
Takie odzwierciedlenie działalności charytatywno-opiekuńczej wymienionej 
przykładowo w ustawie można odnaleźć niemal w każdym przypadku. Wy-
jątkiem jest działalność charytatywno-opiekuńcza w postaci prowadzenia 
szpitali i innych zakładów leczniczych oraz aptek20. Na próżno jest szukać 
explicite prowadzenia aptek w katalogu ustawy o działalności pożytku pub-
licznego i o wolontariacie.

Mając powyższe na uwadze, można dojść do wniosku, że działalność cha-
rytatywno-opiekuńcza jako pojęcie z zakresu ustaw wyznaniowych o cha-
rakterze generalnym i indywidualnym co do zasady znajduje swoje odzwier-
ciedlenie w sferze zadań publicznych, które zostały określone w ustawie  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przy czym należy pa-
miętać o naturze tej działalności, albowiem jej uwzględnienie przez władzę 
publiczną zostało zagwarantowane aktem rangi międzynarodowej.

Forma współdziałania

Kolejnym elementem w przejściu do realizacji współdziałania po uzgod-
nieniu jego podmiotów i przedmiotu jest określenie formy. W związku  
z tym, że współdziałanie między kościelnymi osobami prawnymi prowadzą-
cymi działalność charytatywną, a organizacjami pozarządowymi opiera się 
na zasadzie dobrowolności, do tychże stron należy określenie formy współ-
działania, które zazwyczaj przybiera formę umowy, ale może także formę ad 
hoc, np. kościelna osoba prawna i organizacja pozarządowa spontanicznie 
koordynują rozdawanie zgromadzonej przez siebie żywności na terenie ob-
jętym klęską żywiołową, aby skuteczniej dotrzeć do osób potrzebujących. 
Dobrą praktyką jest posiadanie tzw. „stałych sztabów kryzysowych” wraz  
z upublicznieniem ich danych kontaktowych, co znacznie ułatwia nawiązanie 
współdziałania. 

Natomiast gdy współdziałanie przybiera formę umowy, to strony poza 
standardowymi elementami umowy, jak jej tytuł, komparycja, klauzule  

18 Por. art. 39 pkt 8 u.s.p.k.k.
19 Por. art. 4 ust. 1 pkt 24 u.d.p.p.w.
20 Por. art. 39 pkt 2 u.s.p.k.k.
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końcowe czy też podpisy, powinny wyraźnie wskazać szczegóły współdzia-
łania. Punktem wyjścia powinno być wpierw określenie rodzaju działalności 
statutowej w ramach której będzie realizowana umowa. O ile w przypadku 
organizacji pozarządowych kwestia ta jest klarowna, tak w przypadku koś-
cielnych osób prawnych należy pamiętać, że ich pierwotną działalnością jest 
kościelna posługa miłosierdzia. Poza wspomnianą wielokrotnie działalnością 
charytatywno-opiekuńczą mogą one jeszcze  – co niekiedy jest mylące – rów-
nież prowadzić działalność pożytku publicznego, co wymaga odpowiednie-
go wyodrębnienia organizacyjnego i rachunkowego. Po określeniu zakresu 
działalności statutowej, w ramach którego będzie wykonywana umowa, na-
leży określić cel współdziałania, który powinien jednocześnie zawierać się  
w działalności charytatywno-opiekuńczej i działalności pożytku publicz-
nego21. Należy zawsze pilnować, aby między podmiotami współdziałania 
nie dochodziło do wymiany jakichkolwiek usług. Strony powinny mieć je-
den wspólny cel, którego osiągnięcie jedynie koordynują między sobą. Tego 
typu umowy są nazywane umowami współdziałania i należą do kategorii 
umów nienazwanych, zaś podstawą do ich zawarcia jest m.in. zasada swo-
body umów22. Co warto zaznaczyć, tego typu umowy explicite odnoszą się do 
współdziałania. 

Współdziałanie może mieć także charakter implicite poprzez zawie-
ranie między tymi podmiotami tradycyjnej umowy darowizny. Darczyńcą  
w tego typu umowach mogą być zarówno kościelne osoby prawne prowa-
dzące działalność charytatywno-opiekuńczą, jak i organizacje pozarządowe. 
W obu przypadkach trzeba jednak pamiętać o różnych ograniczeniach, ja-
kim przede wszystkim jest zakres działalności statutowej, który powinien 
się pokrywać. Szczególnego znaczenia dla organizacji pozarządowych na-
biera ostatnie zadanie wymienione w katalogu zadań z zakresu sfery pub-
licznej, tj. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w., w zakresie określonym w art. 4 ust. 1  
pkt 1–32a tej ustawy. Ponadto charakteru umowy darowizny nie zmienia doda-
nie do niej ewentualnego polecenia darczyńcy, które nie czyni nikogo wierzy-
cielem, a pozwala pośrednio wyrazić wolę darczyńcy. Na koniec warto dodać,  

21 Wracając do wspomnianej apteki, organizacja pozarządowa mogłaby wskazywać, 
że takiego zadania nie ma w sferze zadań publicznych. Jednakże zagadnienie to przy 
dłuższym zastanowieniu się przeradza się już w pewien dylemat. Można sobie przecież 
wyobrazić aptekę prowadzoną przez kościelną osobę prawną, która realizuje nieodpłat-
ne wydawanie leków bez refundacji dla osób bezdomnych przy jednoczesnym pokryciu 
wszelkich kosztów z innych źródeł. Być może taka konstrukcja mogłaby zostać zakwalifi-
kowana ze strony działalności organizacji pozarządowej wspierającej taką aptekę do za-
dania publicznego w postaci ochrony i promocji zdrowia. Por. art. 4 ust. 1 pkt 6 u.d.p.p.w.

22 Por art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2020, 
poz. 1740 ze zm.).
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że z perspektywy kościelnych osób prawnych bezpiecznie jest dodać w klau-
zulach końcowych zapis, że w sprawach nieuregulowanych w umowie za-
stosowanie wobec kościelnej osoby prawnej mają dodatkowo normy prawa 
kanonicznego.

Jak wynika z powyższego, forma współdziałania może przybierać różne 
formy w zależności od woli stron i mieć charakter zarówno bezpośredni, jak  
i pośredni. Dzięki takiej elastyczności i dobrowolności konkretna pomoc 
może być bardzo precyzyjnie i szybko skierowana do osób potrzebujących 
pomocy.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonej analizy można dojść do kilku wniosków 
końcowych. Współdziałanie między kościelnymi osobami prawnymi prowa-
dzącymi działalność charytatywną i organizacjami pozarządowymi mieści 
się w odpowiednim zakresie w ramach działalności charytatywno-opie-
kuńczej kościelnych osób prawnych, jak również w odpowiednim zakresie 
w działalności pożytku publicznego organizacji pozarządowych. Przy czym 
należy pamiętać, że podjęcie takiego współdziałania ma charakter warun-
kowy, zarówno w znaczeniu pozytywnym, jak i negatywnym. W pierwszym 
przypadku musi zaistnieć zgodna wola stron współdziałania, natomiast  
w drugim przypadku nie mogą zaistnieć przeszkody o charakterze we-
wnętrznym i zewnętrznym.

W tym miejscu można pokusić się o postulat de lege ferenda poprzez roz-
szerzenie następującego brzmienia art. 4 ust. 1 pkt 33 u.d.p.p.w.: „[…] dzia-
łalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  
w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a oraz w zakresie działalno-
ści charytatywno-opiekuńczej określonej w innych ustawach”.

Na końcu warto dodać, że podjęcie przedmiotowego współdziałania wy-
maga znajomości specyfiki i odrębnych podstaw prawnych funkcjonowania 
tych podmiotów. W przeciwnym wypadku może dojść do nieprawidłowego 
klasyfikowania przede wszystkim działalności charytatywno-opiekuńczej 
kościelnych osób prawnych jako działalności pożytku publicznego.
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Warunkowe umorzenie postępowania karnego  
a możliwość pełnienia funkcji w spółkach  
kapitałowych

Conditional Discontinuance of Criminal  
Proceedings and the Ability to Perform  
Functions in Capital Companies

Streszczenie: Artykuł dotyczy problematyki dopuszczalności pełnienia funkcji członka 
zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatora oraz prokurenta spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej oraz spółki akcyjnej w przypadku 
wydania prawomocnego orzeczenia warunkowo umarzającego postępowanie karne za 
przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 k.s.h. We wstępie autor przedstawił syntezę ist-
niejących ograniczeń prawnych co do możliwości pełnienia wskazanych wyżej funkcji,  
w tym zakaz wynikający z uprawomocnienia się wyroku skazującego. Następnie analizie 
poddano charakter prawny warunkowego umorzenia postępowania karnego oraz odnie-
siono poczynione uwagi do brzmienia art. 18 § 2 k.s.h. W konkluzji autor stwierdził, że  
de lege lata zakaz wynikający z art. 18 § 2 k.s.h. nie obejmuje orzeczeń warunkowo uma-
rzających postępowanie karne. W podsumowaniu poczyniono także uwagi co do ratio 
legis przepisu art. 18 § 2 k.s.h. i na tej podstawie sformułowany został postulat de lege 
ferenda nowelizacji analizowanego przepisu (zakazu).
Słowa kluczowe: warunkowe umorzenie postępowania karnego, spółki kapitałowe, 
ograniczenia w pełnieniu funkcji, zarząd, rada nadzorcza.

Abstract: The text concerns the issues of admissibility of performing functions of a mem-
ber of the management board, the supervisory board, the audit committee, the liquidator 
and the proxy of the limited liability company, simple joint stock company and the joint 
stock company in case of issuing valid decision on conditional discontinuance of criminal 
proceedings for offenses referred to in art. 18 § 2 of the Polish Commercial Companies 
Code. In the introduction, the author presents a synthesis of existing legal restrictions 



regarding performing the abovementioned functions, including a ban resulting from the 
coming into force of conviction. Then, the author analyzed the legal nature of the decision 
on conditional discontinuance of criminal proceedings, and applied these analysis   to the 
wording of art. 18 § 2 of the Polish Commercial Companies Code. In conclusion, the author 
stated that de lege lata prohibition set out in art. 18 § 2 of the Polish Commercial Compa-
nies Code does not include decisions on conditional discontinuance of criminal proceed-
ings. The summary also includes comments on the ratio legis of the provision of art. 18 
§ 2 of the Polish Commercial Companies Code and on this basis postulate to amend the 
analyzed provision (prohibition). 
Keywords: conditional discontinuance of criminal proceedings, capital companies, re-
strictions on the performance of functions, management board, supervisory board.

Wstęp

Przepisy obowiązującego prawa przewidują kilka ograniczeń dotyczących 
możliwości pełnienia określonych funkcji w kapitałowych spółkach handlo-
wych1.

Po pierwsze, zgodnie z przepisem art. 18 § 1 Kodeksu spółek handlo-
wych2 (dalej jako „k.s.h.”) funkcje członka zarządu, rady nadzorczej, komi-
sji rewizyjnej oraz likwidatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
prostej spółki akcyjnej oraz spółki akcyjnej może pełnić wyłącznie osoba fi-
zyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełną zdolność do 
czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności (vide:  
art. 11 Kodeksu cywilnego3; dalej jako „k.c.”), a zatem wskazane wyżej funk-
cje mogą pełnić wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły osiemnaście 
lat (vide: art. 10 § 1 k.c.) oraz kobiety, które po ukończeniu szesnastu lat za-
warły związek małżeński (vide: art. 10 § 2 k.c. w zw. z art. 10 § 1 Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego4). Co więcej, możliwości pełnienia wskazanych 
wyżej funkcji nie ma także osoba ubezwłasnowolniona całkowicie (vide:  
art. 12 k.c.) lub częściowo (vide: art. 15 k.c.) oraz osoba, dla której ustano-
wiony został doradca tymczasowy (vide: art. 549 § 1 Kodeksu postępowania  

1 Zauważyć trzeba, że przepisy te mają także zastosowanie do spółek kapitałowych 
w organizacji (na zasadzie przepisu art. 11 § 2 k.s.h.) oraz do członków zarządu spółki 
partnerskiej oraz członków rady nadzorczej spółki komandytowo-akcyjnej. Szerzej na 
ten temat zob. m.in.: M. Litwińska-Werner, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 2,  
s. 208–209.

2 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2020,  
poz. 1526 ze zm.).

3 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1740 
  ze zm.).

4 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. 2020,  
poz. 1359).
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cywilnego5). W każdym z tych trzech przypadków dochodzi bowiem do utra-
ty przez taką osobę pełnej zdolności do czynności prawnych.

Po drugie, zgodnie z przepisem art. 18 § 2 k.s.h. wskazanych wyżej funk-
cji (jak też funkcji prokurenta spółki kapitałowej) nie może pełnić osoba, 
która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone  
w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego6 (dalej jako „k.k.”) 
oraz w art. 5857, art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h. Katalog przestępstw, 
wskazanych w hipotezie przepisu art. 18 § 2 k.s.h., obejmuje zatem:
1) przestępstwa określone w rozdziale XXXIII k.k. (art. 265–art. 269c k.k.), 

tj. przestępstwa przeciwko ochronie informacji;
2) przestępstwa określone w rozdziale XXXIV k.k. (art. 270–art. 277d k.k.), 

tj. przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów;
3) przestępstwa określone w rozdziale XXXV k.k. (art. 278–art. 295 k.k.),  

tj. przestępstwa przeciwko mieniu;
4) przestępstwa określone w rozdziale XXXVI k.k. (art. 296–art. 309 k.k.),  

tj. przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom mająt-
kowym w obrocie cywilnoprawnym;

5) przestępstwa określone w rozdziale XXXVII k.k. (art. 310–art. 316 k.k.), tj. 
przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi;

6) ogłaszanie albo przedstawianie nieprawdziwych danych organom spółki, 
władzom państwowym lub osobie powołanej do rewizji (art. 587 k.s.h.);

7) podjęcie któregokolwiek z działań, wskazanych w art. 590 k.s.h., w celu 
umożliwienia bezprawnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub 
bezprawnego wykonywania praw mniejszości; oraz

8) posługiwanie się fałszywymi lub cudzymi zaświadczeniami, dokumen-
tami lub instrukcjami (wymienionymi szczegółowo w art. 591 k.s.h.) 
przy głosowaniu na walnym zgromadzeniu lub przy wykonywaniu praw 
mniejszości.

Podkreślić trzeba, że katalog przestępstw, zawarty w przepisie art. 18  
§ 2 k.s.h., jest katalogiem zamkniętym. Tym samym, prawomocne skazanie 
za przestępstwo niewymienione w tym katalogu nie stanowi przeszkody  
w pełnieniu funkcji wymienionych w art. 18 § 2 k.s.h.

Po trzecie, ograniczenia w pełnieniu wskazanych wyżej funkcji wy-
nikają z przepisów art. 214 k.s.h.8 (jeśli chodzi o spółkę z ograniczoną  

5 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz.U. 
2021, poz. 1805 ze zm.

6 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1444 ze zm.).
7 Art. 585 k.s.h. został uchylony ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 133,  

poz. 767), która weszła w życie z dniem 13 lipca 2011 r.
8 Zgodnie z art. 214 k.s.h. „§ 1. Członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik 

oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub 
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odpowiedzialnością), art. 30072 k.s.h.9 (jeśli chodzi o prostą spółkę akcyjną) 
oraz art. 387 k.s.h.10 (jeśli chodzi o spółkę akcyjną).

Po czwarte, ograniczenia w pełnieniu wskazanych wyżej funkcji przewi-
dziane są w wielu przepisach szczególnych, w tym m.in.:
1) w art. 373 oraz art. 374 ustawy Prawo upadłościowe11, zgodnie z któ-

rymi sąd może orzec pozbawienie na okres od jednego do dziesięciu lat 
prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub 
w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjne-
go, członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta 
lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą 
w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwo-
wego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia wobec osób wymienio-
nych w tych przepisach;

2) w art. 41 § 1 k.k., zgodnie z którym sąd może orzec zakaz zajmowania 
określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu, jeżeli 
sprawca nadużył przy popełnieniu przestępstwa stanowiska lub wyko-
nywanego zawodu albo okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub wy-
konywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem;

3) w art. 24f ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym12;

adwokat nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej.  
§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do innych osób, które podlegają bezpośrednio człon-
kowi zarządu albo likwidatorowi. § 3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do członków 
zarządu i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej”.

9 Zgodnie z art. 30072 k.s.h. „§ 1. Członek zarządu, prokurent, likwidator oraz kie-
rownik oddziału lub zakładu nie mogą być jednocześnie członkami rady nadzorczej.  
§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do osób odpowiedzialnych w spółce za sprawy finan-
sowe, w szczególności dyrektora finansowego, głównego księgowego, oraz osób, którym 
na podstawie umowy powierzono prowadzenie księgowości lub spraw finansowych spół-
ki. § 3. Członkiem rady nadzorczej nie może być pracownik spółki. Nie dotyczy to pra-
cownika powołanego do rady nadzorczej na podstawie przepisów przewidujących udział  
w niej przedstawicieli pracowników. § 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio do człon-
ka zarządu, dyrektora wykonawczego, likwidatora, kierownika oddziału lub zakładu, osób 
odpowiedzialnych za sprawy finansowe, w szczególności dyrektora finansowego, głów-
nego księgowego spółki lub spółdzielni zależnej oraz osób zatrudnionych w spółce lub 
spółdzielni zależnej”.

10 Zgodnie z art. 387 k.s.h. „§ 1. Członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik 
oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub ad-
wokat nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej. § 2. Przepis § 1 stosuje się 
również do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi zarządu albo likwidato-
rowi. § 3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do członków zarządu i likwidatorów spółki 
lub spółdzielni zależnej”.

11 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1228  
ze zm.). 

12 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1372  
ze zm.).
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4) w art. 25b ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym13;
5) w art. 27b ust. 3 ustawy o samorządzie województwa14;
6) w art. 4 pkt 1 w zw. z art. 1 i 2 ustawy o ograniczeniu prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne15;
7) w art. 20 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych16.

Tytułem wstępu wskazać jeszcze trzeba, że przewidziana w przepisach 
k.s.h. utrata zdolności do pełnienia funkcji wymienionych w przepisie art. 18 
§ 1 k.s.h. następuje z chwilą utraty pełnej zdolności do czynności prawnych 
lub z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia skazującego za przestępstwo 
wymienione w art. 18 § 2 k.s.h. Do czasu uprawomocnienia się wyroku ska-
zującego osoba spełniająca pozostałe wymogi prawne może pełnić każdą  
z funkcji wymienionych w art. 18 § 1-2 k.s.h. Skutek w postaci utraty anali-
zowanej zdolności do pełnienia funkcji następuje z mocy prawa17. W przy-
padku ponownego nabycia pełnej zdolności do czynności prawnych osoba 
fizyczna odzyskuje także zdolność do pełnienia funkcji członka zarządu, rady 
nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatora spółki kapitałowej. Jeśli cho-
dzi natomiast o osoby, wobec których zakaz pełnienia tych funkcji wynika 
z art. 18 § 2 k.s.h., to czas trwania tego zakazu regulują przepisy art. 18 § 3  
i § 4 k.s.h.

Na tak zarysowanym tle pojawia się zatem pytanie o ewentualne skutki 
prawomocnego orzeczenia warunkowo umarzającego postępowanie karne. 
Czy uprawomocnienie się takiego orzeczenia skutkuje z mocy prawa powsta-
niem zakazu (utratą zdolności) pełnienia funkcji wymienionych w art. 18. 
§ 1 k.s.h.? Biorąc pod uwagę brzmienie przepisu art. 18 § 2 k.s.h., którego 
dyspozycja obejmuje jedynie przypadki „skazania prawomocnym wyrokiem”,  

13 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2020,  
poz. 920 ze zm.).

14 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2020,  
poz. 1668 ze zm.).

15 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospo-
darczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. 2019, poz. 2399).

16 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjal-
nego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 523 
ze zm.).

17 Tak: uzasadnienie do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2008 r., sygn. 
IV CSK 356/07, OSNC 2009, Nr 3, poz. 43, w którym stwierdzono, że: „Utrata zdolności 
do pełnienia funkcji określonych w art. 18 § 1 k.s.h., w tym do pełnienia funkcji członka 
zarządu w spółce z o.o., następuje z chwilą uprawomocnienia się wyroku za popełnione 
przestępstwo i skutek ten następuje ex lege, czyli bez orzekania o tym zakazie w wyroku 
skazującym sprawcę. Utrata tej zdolności nie jest bowiem sankcją karną, skoro niewymie-
niona jest wśród kar (art. 32  k.k.), ani wśród środków karnych (art. 39  k.k.)”.
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aby odpowiedzieć na to pytanie, należy dokonać analizy charakteru prawne-
go orzeczenia warunkowo umarzającego postępowanie karne.

Charakter prawny wyroku warunkowo umarzającego  
postępowanie karne

Podstawą prawną warunkowego umorzenia postępowania karnego jest 
przepis art. 66 § 1  k.k., zgodnie z którym: „Sąd może warunkowo umorzyć 
postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znacz-
ne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy 
niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste 
oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo 
umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szcze-
gólności nie popełni przestępstwa”. Warunkowe umorzenie postępowania 
karnego należy zatem do tzw. środków probacyjnych, a jego orzeczenie jest 
zawsze fakultatywne. Warunkowe umorzenie postępowania karnego „opiera 
się na zaniechaniu skazania i wymierzenia kary sprawcy winnego popełnie-
nia przestępstwa”18. Jest to „szczególny środek odpowiedzialności karnej, 
polegający na poddaniu próbie sprawcy przestępstwa, co zakłada stwierdze-
nie jego popełnienia, a więc i winy sprawcy”19.

Wśród przedstawicieli doktryny prawa karnego nie ma pełnej zgodno-
ści co do charakteru prawnego wyroku warunkowo umarzającego postępo-
wanie karne. Część komentatorów stoi na stanowisku, że warunkowe umo-
rzenie postępowania karnego jest jednocześnie warunkowym skazaniem 
(wyrokiem skazującym)20. Zdecydowana większość komentatorów zajmuje 
jednak stanowisko przeciwne, wskazując, że wyrok warunkowo umarzający 
postępowanie karne nie jest wyrokiem skazującym, ale szczególną formą od-
powiedzialności karnej, która jest stosowana zamiast wyroku skazującego21. 

18 Tak: P. Kozłowska-Kalisz, Komentarz do art. 66 Kodeksu karnego, System Informa-
cji Prawnej „Lex”.

19 Tak: A. Marek, Komentarz do art. 66 Kodeksu karnego, System Informacji Prawnej 
„Lex”.

20 Zob. m.in.: J. Bafia, Warunkowe umorzenie postępowania według projektu KK i KPK, 
„Palestra” 1968, nr 2, s. 29.

21 Zob. m.in.: B. Kunicka-Michalska, [w:] E. Bieńkowska, B. Kunicka-Michalska, G. Rejman 
(red.), J. Wojciechowska, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2014, s. 1017;  
A. Zoll, [w:] G. Bogdan (i in.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1–116, t. 1, Kraków 
2004, s. 995; A. Marek, Komentarz do art. 66 Kodeksu karnego, System Informacji Prawnej 
LEX, który wskazuje jednak, że choć wyrok warunkowo umarzający postępowanie nie jest 
wyrokiem skazującym, to podlega notowaniu w Krajowym Rejestrze Karnym, co wiąże się  
z kontrolą wykonania nałożonych obowiązków próby i środków karnych i oceną skutków 
jej przebiegu.
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Stanowisko, zgodnie z którym wyrok warunkowo umarzający postępo-
wanie karne nie jest wyrokiem skazującym, wynika także z – jak się wyda-
je utrwalonej już – linii orzeczniczej Sądu Najwyższego, gdzie przykładowo 
można wskazać na: 

 – postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2000 r.22, zgodnie  
z którym „W trybie przewidzianym w art. 387 k.p.k. dopuszczalne jest 
tylko wydanie wyroku skazującego, a nie wyroku warunkowo umarzają-
cego postępowanie karne”;

 – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2005 r.23, zgodnie z którym 
„Przepis art. 290 § 2  k.k. obliguje do orzeczenia nawiązki tylko wówczas, 
gdy sąd skazuje oskarżonego za wyrąb lub kradzież drzewa, nie stwarza 
zaś takiej możliwości przy warunkowym umorzeniu postępowania, które 
nie jest skazaniem”; czy też

 – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2008 r.24, zgodnie z któ-
rym „Wyrok, w którym warunkowo umorzono postępowanie karne, nie 
ma charakteru wyroku skazującego, a zatem nie mają do niego zastoso-
wania wymogi ujęte w przepisie art. 413 § 2 k.k.”

Zauważyć także trzeba, że kategorycznie w tej kwestii wypowiedział się 
także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który w wyroku z dnia 
26 sierpnia 2010 r.25 stwierdził, że „Warunkowe umorzenie postępowania 
karnego nie jest formą ani odmianą warunkowego skazania”.

Biorąc powyższe pod uwagę, przyjąć należy, iż – zgodnie z poglądami 
przeważającej części przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz zgodnie 
ze stanowiskiem judykatury – wyrok warunkowo umarzający postępowanie 
karne nie jest wyrokiem skazującym, ale odrębną, szczególną formą odpo-
wiedzialności karnej.

Prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie  
karne na tle przepisu art. 18 § 2 k.s.h. – uwagi de lege lata

Przepis art. 18 § 2 k.s.h., statuujący zakaz pełnienia wymienionych w tej 
normie prawnej funkcji, posługuje się sformułowaniem „osoba, która została  

22 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2000 r., sygn. I KZP 7/00, OSNKW 
2000/5–6/51.

23 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2005 r., sygn. IV KK 390/04, OSNwSK 
2005/1/74.

24 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2008 r., sygn. III KK 167/08, LEX 
nr 465878.

25 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 sierpnia 
2010 r., sygn. II SA/Wa 183/10, LEX nr 737789.
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skazana prawomocnym wyrokiem”. Podobnie stanowi przepis art. 18 § 3 
k.s.h., zgodnie z którym zakaz pełnienia funkcji ustaje z upływem piątego 
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, jednakże nie może 
zakończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu 
odbywania kary. Biorąc pod uwagę, że przepisy k.s.h. (co oczywiste) nie za-
wierają regulacji dotyczących wyroków skazujących, konieczne jest dokona-
nie interpretacji tegoż sformułowania w oparciu o przepisy prawa karnego. 
Jak wynika z uwag, zawartych w punkcie II powyżej, wyrok warunkowo uma-
rzający postępowanie karne nie jest wyrokiem skazującym. Zakaz, wynikają-
cy z przepisu art. 18 § 2 k.s.h., dotyczy natomiast wyłącznie osób skazanych 
prawomocnym wyrokiem sądu. Tym samym de lege lata stwierdzić trzeba, że 
uprawomocnienie się wyroku warunkowo umarzającego postępowanie kar-
ne nie stanowi przeszkody w pełnieniu funkcji członka zarządu, rady nad-
zorczej, komisji rewizyjnej, likwidatora oraz prokurenta spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej oraz spółki akcyjnej. Za powyż-
szym twierdzeniem przemawia ponadto fakt, że przepis art. 18 § 2 k.s.h. jest 
normą szczególną, statuującą wyjątek od zasady możliwości pełnienia funk-
cji w spółkach kapitałowych przez każdą osobę fizyczną posiadającą pełną 
zdolność do czynności prawnych. Tym samym, zgodnie z zasadą exceptiones 
non sunt extendae, przepis art. 18 § 2 musi być interpretowany ściśle.

Podsumowanie i wniosek de lege ferenda

Reasumując, stwierdzić trzeba, że de lege lata uprawomocnienie się 
orzeczenia warunkowo umarzającego postępowanie karne nie stanowi prze-
szkody w pełnieniu czy objęciu funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, 
komisji rewizyjnej, likwidatora oraz prokurenta spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością, prostej spółki akcyjnej oraz spółki akcyjnej (a także człon-
ka zarządu spółki partnerskiej oraz członka rady nadzorczej spółki koman-
dytowo-akcyjnej). Niemniej jednak wskazać trzeba w tym miejscu na ratio  
legis przepisu art. 18 § 2 k.s.h., który ma na celu zapobiegnięcie sytuacjom, 
w których kluczowe funkcje w spółce kapitałowej pełniłyby osoby, które nie 
dają gwarancji ich należytego sprawowania. Przepis art. 18 § 2 k.s.h. został 
zatem wprowadzony do k.s.h. w interesie publicznym (ale także w interesie 
uczestników spółek kapitałowych, inwestujących w spółce swoje środki oraz 
w interesie uczestników obrotu, dokonujących czynności prawnych i faktycz-
nych z takimi spółkami). W mojej ocenie istnienie przepisu art. 18 § 2 k.s.h. 
i jego ratio legis należy w pełni zaaprobować. Pytanie jednak, czy wyłącze-
nie – de lege lata – z hipotezy tego przepisu prawomocnych orzeczeń wa-
runkowo umarzających postępowanie karne powoduje, że cel przepisu 
art. 18 § 2 k.s.h. zostaje w możliwie najpełniejszym stopniu zrealizowany?  
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W mojej ocenie, na tak zadane pytanie należy udzielić odpowiedzi przeczą-
cej. Warunkowe umorzenie postępowania karnego nie stanowi co prawda 
wyroku skazującego, ale stanowi stwierdzenie popełnienia przestępstwa 
oraz winy sprawcy. Pomimo zatem braku wyroku skazującego mamy w ta-
kim przypadku do czynienia ze stwierdzeniem popełnienia przestępstwa  
i uznaniem winy sprawcy. W konsekwencji, w mojej ocenie, osoba, wobec 
której wydano prawomocne orzeczenie warunkowo umarzające postępo-
wanie karne w zakresie przestępstw wymienionych w art. 18 § 2 k.s.h., nie 
daje rękojmi należytego pełnienia funkcji w spółce kapitałowej. W związku  
z tym, że przepis art. 18 § 2 k.s.h. – jako norma przewidująca wyjątek od za-
sady ogólnej – nie może być interpretowany rozszerzająco, a w konsekwencji 
nie ma w obecnym stanie prawnym możliwości, aby w drodze wykładni tego 
przepisu objąć jego hipotezą także prawomocne wyroki warunkowo uma-
rzające postępowanie karne, zasadnym wydaje się wniosek de lege ferenda 
dokonania nowelizacji przepisu art. 18 § 2 k.s.h., polegającej np. na zastąpie-
niu obecnego sformułowania „osoba, która została skazana prawomocnym 
wyrokiem” sformułowaniem „osoba, która została skazana prawomocnym 
wyrokiem lub wobec której prawomocnie warunkowo umorzono postępo-
wanie karne”. Co oczywiste, proponowana zmiana musiałaby wiązać się tak-
że z nowelizacją przepisów art. 18 § 3 i § 4 k.s.h., które w swoich brzmieniach 
odwołują się wyłącznie do prawomocnych wyroków skazujących.
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Streszczenie: Praca zdalna została uregulowana jako rozwiązanie służące przeciwdzia-
łaniu pandemii COVID-19, wobec której pracodawca nie mógł zapewnić bezpiecznych 
warunków pracy. Celem artykułu jest analiza obowiązujących przepisów na podstawie 
tarczy antykryzysowej oraz wybranych rozwiązań proponowanych w projekcie ustawy 
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Abstract: Remote work was regulated as a solution to counteract the COVID-19 pande-
mic, against which the employer could not ensure safe working conditions. The purpose 
of this article is to analyze the current regulations on the basis of the anti-crisis shield and 
selected solutions proposed in the  draft legislation relating to remote work. The text also 
indicates the relations between remote work and telework.
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Wstęp

Zjawisko wykonywania pracy w domu nie jest zjawiskiem nowym 
na polskim rynku pracy, nie pojawiło się dopiero z wybuchem pandemii  
COVID-19 w marcu 2020 r. Jednak to pandemia koronawirusa doprowadzi-
ła do tego, że praca zdalna stała się zjawiskiem powszechnie stosowanym, 



mimo braku istnienia kompleksowej regulacji prawnej. Wcześniejszy rozwój 
nowoczesnych technologii, Internetu miał wpływ na wzrost liczby pracow-
ników świadczących pracę przy użyciu rozwiązań teleinformatycznych poza 
zakładem pracy, często w domu. Informatyzacja oraz globalizacja rynku idą 
w parze z dostosowywaniem sposobu świadczenia pracy do potrzeb czło-
wieka pracy1. I. Boruta, stawiając pytanie o przyszłość prawa pracy, wskazy-
wała na transformację pracy podporządkowanej, tak widoczną w elastycz-
nych formach zatrudnienia, do których należy m.in. telepraca2. W Polsce 
przed marcem 2020 r. część pracowników zawierała umowę z pracodawcą 
o telepracy na podstawie obowiązujących na gruncie Kodeksu pracy prze-
pisów w tym zakresie, inni świadczyli tzw. home office, który pełnił funkcję 
niejako okazjonalnej pracy zdalnej na wniosek pracownika. Pandemia 
doprowadziła do gwałtownego wzrostu zastosowania pracy na odległość, 
ponieważ właściwie zmusiła pracodawców do wydania polecenia pracy  
w formie zdalnej, aby zwiększyć bezpieczeństwo nie tylko w środowisku pra-
cy, ale w ogóle, mając na uwadze potrzebę ograniczenia rozprzestrzeniania 
się koronawirusa. Zatem rozwiązanie to w pandemicznych warunkach, które 
pozostają niestety aktualne, jest instrumentem ochrony pracy. Spowodowa-
ło ono, że znaczna liczba pracowników, która dotychczas wykonywała pracę  
w zakładzie pracy, przez kilka a nawet kilkanaście miesięcy świadczyła bądź 
nadal świadczy ją w domu.

Praca zdalna na gruncie tarczy antykryzysowej

Praca zdalna została uregulowana po raz pierwszy w ustawie zwanej tar-
czą antykryzysową 1.03. Wprowadzając dość ogólnikowo w art. 3 tej ustawy 
możliwość polecenia przez pracodawcę wykonywania dotychczasowej pra-
cy przez pracownika poza miejscem jej stałego wykonywania, ustawodawca 
jasno określił cel uregulowania pracy zdalnej, który sprowadził do przeciw-
działania COVID-19. Bez wątpienia jest to rozwiązanie służące zwalczaniu 
zakażenia, zapobieganiu rozprzestrzeniania się, profilaktyce oraz zwalczaniu 
skutków, w tym społeczno-gospodarczych, tej choroby. Już te okoliczności 
rzeczywistego korzystania z pracy zdalnej i przyjęcia jej pierwotnej regulacji 
nie pozwalają na utożsamienie jej z telepracą, która od lat jest uregulowana  

1 H. Ritter, M. Moszyński, Niezależni współpracownicy firmy jako wyzwanie dla za-
rządzania zasobami ludzkimi, „Praca i  Zabezpieczenie Społeczne” 2003, nr 12, s. 9–10.

2 I. Boruta, W sprawie przyszłości prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 
2005, nr 4, s. 2–12.

3 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2000, poz. 374 ze zm.).
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w Kodeksie pracy i jej pojęcie będzie przedmiotem dalszych rozważań. 
Głównym ustawowym celem pracy zdalnej jest  cel określony w doktrynie 
przez D. Makowskiego jako „zdrowotny”, czyli ochrona zdrowia i życia pra-
cownika4. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa  
i higieny pracy w zakładzie pracy. Jako zobowiązany do ochrony zdrowia i ży-
cia pracownika, otrzymał on na gruncie ustawy antykryzysowej uprawnienie 
polecenia pracy zdalnej jako instrumentu pozwalającego na realizację tego 
obowiązku w warunkach pandemicznych. Wobec konieczności ochrony tych 
podstawowych dóbr pracownika ochrona ekonomicznych interesów praco-
dawcy jest drugorzędna5. Z tego też względu polecenie pracy zdalnej należy 
odróżnić od powierzania pracownikowi innej pracy z powodu szczególnych 
potrzeb pracodawcy czy w razie przestoju6. Poza tym pracownik nie może 
otrzymać tu polecenia świadczenia innej pracy, a wyłącznie pracy tego same-
go rodzaju7, która będzie wykonywana w innym, od dotychczasowego, miej-
scu. Przepisy o pracy zdalnej mają charakter szczególny i wymagają wąskiej 
interpretacji. Trzeba mieć na uwadze cel wprowadzenia tej regulacji, który 
nadaje je wyjątkowy charakter8.

Polecenie pracy zdalnej ma charakter jednostronny, a co za tym idzie od-
mowa jego wykonania może prowadzić do negatywnych konsekwencji dla 
pracownika, łącznie z rozwiązaniem umowy o pracę9. Również ramy czaso-
we pracy zdalnej określa pracodawca. Możliwość jednostronnego polecenia 
wykonywania pracy zdalnej nie wymaga porozumienia stron czy wypowie-
dzenia zmieniającego. Decyzja ta pozostaje w ramach uprawnień kierowni-
czych pracodawcy10. Charakterystyczne dla pracy zdalnej jest wykonywa-
nie dotychczasowej pracy poza miejscem jej stałego wykonywania. Miejsce  
pracy powinno zostać wcześniej określone w umowie o pracę, najczęściej 
jest to siedziba pracodawcy. W przypadku pracy zdalnej miejsce to określono  

4 D. Makowski, Kilka uwag o pracy zdalnej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2020, 
nr 10, s. 13.

5 Ibidem, s. 14–15.
6  M. Rotkiewicz, Prawa i obowiązki pracodawcy a koronawirus, wyd. 3, Legalis 2020; 

D. Makowski, Kilka uwag o pracy zdalnej, op. cit., s. 13.
7 A. Daszczyńska-Ciborowska, Polecenie pracy zdalnej, [w:] Praca zdalna w polskim 

systemie prawnym, M. Mędrala (red.), Warszawa 2021, s. 29–30.
8 „(…) instytucja  w prawie pracy o charakterze nadzwyczajnym” M. Gładoch, Praca 

zdalna w praktyce. Zagadnienia prawne, Warszawa 2020, s. 16. Podobnie: J. Zagrobelny, 
[w:] W.K. Brzostowski, A. Giżejowska, M. Gładoch, M. Kopeć, P. Korus, A. Sobczyk, G. Sykała, 
J. Zagrobelny, Regulacje COVID-19 w prawie pracy, Warszawa 2020, s. 2.

9 Tak: L. Mitrus, Praca zdalna de lege lata i de lege ferenda – zmiana miejsca wykony-
wania pracy czy nowa koncepcja stosunku pracy?, cz. 1, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 
2020, nr 10, s. 4.

10 M. Gładoch, Praca zdalna w praktyce. Zagadnienia prawne, Warszawa 2020,  
s. 22–23.
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w sposób negatywny. Z uzasadnienia projektu tarczy antykryzysowej 1.0. 
wynikało, że ustawodawca plasował pracę zdalną w domu, ponieważ czyta-
my, że w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracow-
nikowi wykonywanie obowiązków wobec pracodawcy, w określonym czasie  
w domu11. Praca zdalna z reguły rzeczywiście jest wykonywana w domu, choć 
należy podzielić pogląd, że pracownik powinien mieć prawo wyboru miejsca, 
w którym będzie ją świadczył12. Nie zastrzeżono w pierwotnej regulacji pracy 
zdalnej, że może być ona wprowadzona, jeśli pozwala na to rodzaj pracy. Nie 
wprowadzono również wymogu, aby praca zdalna była wykonywana z wyko-
rzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zatem przedmiot pracy zdal-
nej został określony bardzo szeroko, zatem w każdym przypadku, w którym 
umówiony wcześniej przez strony rodzaj pracy pozwala na wykonywanie jej 
jako zdalnej, pracodawca może wydać polecenie jej wykonywania. W piśmien-
nictwie wskazano, że praca zdalna mogłaby zostać polecona np. krawcowym, 
które przeniosą swoją pracę z zakładu krawieckiego do domu13. 

Ta pierwsza regulacja pracy zdalnej była bardzo ogólna, nie określiła 
przesłanek pracy zdalnej ani żadnych obowiązków stron, co można uspra-
wiedliwić koniecznością wprowadzenia w szybkim tempie regulacji prawnej 
wobec wyjątkowej sytuacji pandemicznej. Jednocześnie ustawodawca zdecy-
dował, że możliwość polecenia pracy zdalnej będzie obowiązywała przez 180 
dni, tj. do 4 września 2020 r., nadając tym przepisom charakter temporalny. 

Nowelizacja tarczy antykryzysowej wprowadzona ustawą z dnia 31 mar-
ca 2020 r. (tzw. tarcza antykryzysowa 2.0) rozszerzyła jedynie zakres pod-
miotowy stosowania pracy zdalnej, umożliwiając polecenie jej wykonywania 
funkcjonariuszom wymienionych służb mundurowych14, którzy nie są pra-
cownikami, więc nie byli oni objęci pierwotnymi przepisami o pracy zdalnej. 

Kolejne zmiany w zakresie regulacji pracy zdalnej wprowadziła tzw. 
tarcza antykryzysowa 4.0, tj. ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach 

11 Druk nr 265 Sejmu IX kadencji, https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.
xsp?nr=265 [dostęp: 3.12.2021].

12 Ł. Pisarczyk, A. Boguska, Sfera zatrudnienia w działaniach antykryzysowych. Wy-
brane zagadnienia, „Monitor Prawa Pracy” 2020, nr 5, s. 13.

13 K. Naumowicz, Podstawy prawne kontrolowania pracowników świadczących pracę 
zdalnie, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2020, nr 5, s. 32;  za: Ł. Prasołek, A. Kiełbra-
towska, Praca zdalna w praktyce. Zagadnienia prawa pracy i RODO, Warszawa 2020.

14 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U., poz. 568), Art. 3 ustęp 2: 
„przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy wymienionych w przepisach  
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojsko-
wego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, 
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin”.

116  І  Sylwia Karbowska



do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom do-
tkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwier-
dzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086). W art. 3  
ust. 3 ustawy zostały określone przesłanki pracy zdalnej. Postanowiono, że 
wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umie-
jętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy 
i pozwala na to rodzaj pracy. Możliwości techniczne i lokalowe po stronie pra-
cownika oznaczają, że to on musi dokonać tej oceny. Niedopuszczalna byłaby 
w tym zakresie ocena pracodawcy, biorąc pod uwagę, że praca ta w zdecydo-
wanej większości przypadków wykonywana jest w domu pracownika, któ-
ry, jak każdy człowiek, korzysta z ochrony prawa do prywatności. Wskazano 
również, że w szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wy-
korzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub 
dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych. L. Mitrus 
zauważa, że ustawodawca tym samym wyróżnił dwa rodzaje zdalnej pracy  
– rodzajowo zbliżonej do telepracy oraz wykazującej podobieństwo do pra-
cy nakładczej15, która przecież od wielu lat funkcjonuje na gruncie polskiego 
prawa pracy16. Tym samym praca zdalna ma zdecydowanie szerszy zakres 
niż telepraca, która zgodnie z definicją przyjętą w art. 675 § 1 k.p.17 polega 
na regularnym wykonywaniu pracy poza zakładem pracy, z wykorzystaniem 
środków komunikacji elektronicznej. Uzupełnieniem tej definicji jest defini-
cja telepracownika, zawarta w § 2 tego samego przepisu, zgodnie z którym 
jest to osoba wykonująca telepracę, która przekazuje pracodawcy wyniki 
pracy w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicz-
nej. Funkcjonalna definicja telepracy składa się zatem z dwóch elementów: 
miejsca świadczenia pracy oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii 
w postaci środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną18, zgodnie z którą 
są to rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współ-
pracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne poro-
zumiewanie  się na odległość przy wykonywaniu transmisji danych między 
systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna. 
Także inne rozwiązania oparte na Internecie, w tym grupy dyskusyjne, chat, 
oraz pagery, telefony komórkowe, będą zaliczane do środków komunikacji 

15 L. Mitrus, Praca zdalna de lege lata i de lege ferenda – zmiana miejsca wykonywania 
pracy czy nowa koncepcja stosunku pracy?, cz. 1, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2020, 
nr 10, s. 6.

16 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień 
pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą (Dz.U. 1976 Nr 3, poz. 19 ze zm.).

17 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. Nr 181, poz. 1288).

18 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.  
Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Analiza wybranych rozwiązań polskiego projektu ustawy o pracy zdalnej  І  117



elektronicznej. Fakt, że praca zdalna może być wykonywana także bez użycia 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest kolejną cechą 
odróżniającą ją od telepracy19. Jednak biorąc pod uwagę, że to rodzaj pracy 
determinuje możliwość wykonywania pracy zdalnej, i obserwując praktykę, 
można stwierdzić, że dominuje i dominować będzie praca w domu realizo-
wana z wykorzystaniem nowoczesnych technologii20.

Uregulowano także techniczne aspekty pracy zdalnej, przewidując  w ust. 4,  
że to pracodawca zapewnia narzędzia i materiały potrzebne do wykonywa-
nia pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej, co jest rozwiąza-
niem zgodnym z ideą stosunku pracy. Jednocześnie przewidziano możliwość 
używania przez pracownika narzędzi lub materiałów niezapewnionych 
przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę 
informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajem-
nicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których 
ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. 

Nowelizacja wprowadziła również obowiązek prowadzenia ewidencji 
wykonanych czynności w zakresie pracy zdalnej przez pracownika  na pole-
cenie pracodawcy, który może doprecyzować zakres tego obowiązku, okre-
ślając formę lub częstotliwość dokumentowania pracy zdalnej (art. 3 ust. 6  
i 7). Jak podkreślano w uzasadnieniu projektu, takie rozwiązanie podyktowa-
ne jest tym, że z pracą zdalną wiąże się mniejsza możliwość kontroli sposobu 
wykonywania pracy i rozliczania jej efektów.

W ustępie 8 znowelizowanego art. 3 tarczy antykryzysowej przewidzia-
no wprost, że pracodawca może w dowolnym momencie odwołać polece-
nie pracy zdalnej, co jest wyrazem wyłącznego uprawnienia pracodawcy 
w zakresie decydowania o pracy zdalnej. Według D. Makowskiego zarówno 
uprawnienie pracodawcy do wydania polecenia wykonywania pracy zdalnej, 
jak i cofnięcia takiego polecenia nie powinno być traktowane w oderwaniu 
od spoczywającego na nim obowiązku ochrony zdrowia i życia pracownika. 
Zatem według autora cofnięcie polecenia wykonywania pracy zdalnej nie 
powinno nastąpić, gdyby w konkretnej sytuacji rodziło to faktyczny wzrost 
ryzyka zagrożenia dla zdrowia pracownika. Stanowiłoby to naruszenie obo-
wiązku określonego w art. 207 § 2 k.p.21

19 Więcej na ten temat: M. Gładoch, Praca zdalna w praktyce. Zagadnienia prawne, War-
szawa 2020, s. 18–21.

20 L. Mitrus, Praca zdalna de lege lata i de lege ferenda – zmiana miejsca wykonywania 
pracy czy nowa koncepcja stosunku pracy?, cz. 2, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2020, 
nr 11, s. 9.

21 D. Makowski, Kilka uwag o pracy zdalnej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 
2020, nr 10, s. 14.
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Praca zdalna jako przedmiot projektu ustawy 

Jeżeli chodzi o temporalny charakter przepisów tarczy antykryzysowej 
w zakresie pracy zdalnej, to dopiero przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2020 r. 
o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1423) wydłużyły możliwość pole-
cenia wykonywania pracy zdalnej maksymalnie do trzech miesięcy po odwo-
łaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii. 

Nadal jednak nie istnieją przepisy dotyczące pracy zdalnej, które by ją 
wdrożyły na stałe, a nie regulowały tylko przez pryzmat przeciwdziałania 
pandemii. Tym bardziej, że praktyka wskazuje na bardzo duże zainteresowa-
nie pracą zdalną i to po dwóch stronach stosunku pracy. Pracodawcy traktu-
ją ją nie tylko jako instrument pozwalający na zwiększenie bezpieczeństwa 
w czasach kolejnych fal pandemii COVID-19, ale również jako rozwiązanie, 
które pozwala na minimalizację kosztów nie tylko prądu czy wody, ale też 
wynajmu powierzchni biurowych. Okazało się, że wielu pracowników dosko-
nale sprawdziło się w pracy świadczonej w domu. Docenili oni nie tylko fakt, 
że pracując w domu, są mniej narażeni na zachorowanie, ale również mogą 
w większym stopniu pogodzić życie zawodowe z osobistym.  Wobec rzeczy-
wistości, w której praca zdalna zadomowiła się na dobre na rynku pracy,  
a nawet należałoby stwierdzić – w polskich domach,  konieczne jest uregulo-
wanie na stałe w polskim systemie prawnym tego zagadnienia. W odpowie-
dzi na potrzeby rynku pracy w maju 2020 r. trafił do Rządowego Centrum 
Legislacji projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy22, przewidu-
jący wprowadzenie regulacji pracy zdalnej do Kodeksu pracy. Od tego czasu 
trwały konsultacje i uzgodnienia, które doprowadziły do opublikowania ko-
lejnego projektu datowanego na dzień 16 lipca 2021 r.23

Nowy projekt ustawy zaproponowany przez Ministerstwo Rozwoju 
Pracy i Technologii doprecyzowuje wcześniej przedstawione rozwiązania  
w zakresie pracy zdalnej i ma na celu zastąpienie dotychczasowej regulacji  
o telepracy przepisami rozdziału IIc pt. „Praca zdalna”. W opracowaniu zosta-
ną przedstawione wybrane rozwiązania tego projektu. 

22 Projekt z dnia 18 maja 2021 r., https://legislacja.gov.pl/projekt/12346911 [do-
stęp: 3.12.2021].

23 Projekt z dnia 16 lipca 2021 r., https://legislacja.gov.pl/docs//2/12346911/1278
9138/12789139/dokument514252.pdf [dostęp: 3.12.2021].
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Miejsce wykonywania pracy zdalnej

Miejsce wykonywania pracy zdalnej przez pracownika to właściwie naj-
ważniejszy warunek, jeśli chodzi o pracę zdalną, która jest wykonywana poza 
dotychczasowym stałym miejscem jej wykonywania. W lipcowym projekcie 
ustawy wyrażono wprost, że praca zdalna może być wykonywana pod adresem 
zamieszkania pracownika. W proponowanym art. 67(18) Kodeksu pracy praca 
zdalna została zdefiniowana następująco: „Praca może być wykonywana cał-
kowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo 
uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, 
w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania 
się na odległość”. Tym samym przyjęto, że pracownik może świadczyć pracę 
w określonych okolicznościach tylko w formie pracy zdalnej lub hybrydowo 
– częściowo w dotychczasowym miejscu a częściowo w miejscu wybranym 
przez siebie w formie pracy zdalnej. Poprzedni projekt wprowadził już poję-
cie „okazjonalnej pracy zdalnej”, która polega na możliwości zdalnego trybu 
pracy, na wniosek pracownika, bez konieczności dopełnienia warunków for-
malnych – zawierania porozumienia albo ustalania regulaminu pracy zdalnej. 
Okres okazjonalnej pracy zdalnej wydłużono wobec pierwotnej wersji z 12 do 
24 dni w roku.  Wydaje się, że takie rozwiązanie mogłoby być wykorzystane 
przez pracownika np. w sytuacji lekkiego przeziębienia, kiedy może w sumie 
pracować, ale aby nie zarażać innych pracowników, zgłasza wniosek o moż-
liwość wykonywania pracy zdalnej w domu. Jednak zauważa się również, że 
praca zdalna ma w założeniu projektodawcy służyć określonemu celowi, który 
przesądza o jej wyjątkowości, natomiast praca okazjonalna ewidentnie służy-
łaby interesowi pracownika24.

Istotna zmiana w porównaniu z wcześniejszą wersją projektu dotyczy ko-
nieczności każdorazowego uzgadniania miejsca wykonywania pracy zdalnej  
z pracodawcą. Jeżeli pracownik chciałby wykonywać pracę zdalną nawet przez 
krótki czas, np. tydzień, w innym miejscu niż wcześniej wskazane i uzgodnio-
ne z pracodawcą, to będzie musiał uzyskać zgodę pracodawcy na tę okresową 
zmianę. Należy uznać to rozwiązanie za słuszne, mając na uwadze charaktery-
styczne dla stosunku pracy, choć w przypadku pracy poza zakładem doznające 
daleko idących ograniczeń podporządkowanie pracownika25 wobec praco-
dawcy w zakresie miejsca pracy. Wymóg uzgodnienia rozumiem jako przeka-
zanie pracodawcy informacji pracodawcy co do miejsca, w którym pracownik 
wykonywał będzie poleconą mu pracę zdalną. Nie zmienia to faktu, że wyboru  
miejsca wykonywania pracy zdalnej dokonuje pracownik26. 

24 Uzasadnienie projektu ustawy, s. 16. 
25 Podporządkowanie autonomiczne p. M. Gładoch, Praca zdalna w praktyce. Zagad-

nienia prawne, Warszawa 2020, s. 66–67.
26 Ł. Pisarczyk, A. Boguska, Sfera zatrudnienia w działaniach antykryzysowych. Wy-

brane zagadnienia, „Monitor Prawa Pracy” 2020, nr 8, s. 12.
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Przesłanki polecenia pracy zdalnej 

Strony mogą uzgodnić wykonywanie pracy zdalnej przy zawieraniu umo-
wy o pracę albo w trakcie zatrudnienia. W tym drugim przypadku przyjęto, 
że uzgodnienie to może nastąpić z inicjatywy pracodawcy albo na wniosek 
pracownika.  Zgodnie z nowym projektem pracodawca będzie mógł wydać 
polecenie wykonania pracy zdalnej w dwóch przypadkach. Po pierwsze może 
polecić wykonywanie pracy zdalnej w okresie obowiązywania stanu nadzwy-
czajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okre-
sie 3 miesięcy po ich odwołaniu. Druga możliwość jednostronnego polecenia 
wykonywania pracy zdalnej  dotyczy okresu, w którym z powodu siły wyż-
szej zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo moż-
liwe. Pierwszy przypadek jest powtórzeniem zapisów przyjętych w tarczy 
antykryzysowej. Zmodyfikowano natomiast drugi przypadek, wprowadzony 
już w pierwszym projekcie, zastępując przesłankę przyczyn niezależnych od 
pracodawcy przesłanką siły wyższej. Oznacza to możliwość polecenia pra-
cy zdalnej, gdy pracodawca nie będzie w stanie realizować swoich obowiąz-
ków w zakresie bhp na skutek zdarzenia zewnętrznego, którego nie można 
przewidzieć, a jego skutkom nie da się zapobiec. W tym ostatnim przypadku 
odmowa ze strony pracownika nie może stanowić przyczyny uzasadniającej 
wypowiedzenie umowy o pracę.

Warunki lokalowe i techniczne do wykonywania  
pracy zdalnej 

Pierwotny projekt ustawy przewidywał, że jeżeli pracownik złoży 
uprzednio w postaci papierowej lub elektronicznej oświadczenie, iż posiada 
warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej, to w określo-
nych okolicznościach pracodawca będzie mógł wydać polecenie wykonywa-
nia pracy zdalnej. W nowym projekcie zrezygnowano z tego rozwiązania na 
rzecz propozycji, aby takie oświadczenie było składane jedynie bezpośred-
nio przed wydaniem polecenia pracy zdalnej. Oświadczenie, które pracownik 
mógłby złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej, ma stanowić potwier-
dzenie posiadania przez pracownika warunków lokalowych i technicznych 
do wykonywania pracy zdalnej. W związku z tym, o każdej zmianie warun-
ków lokalowych i technicznych, uniemożliwiającej wykonywanie pracy zdal-
nej, pracownik będzie zobowiązany niezwłocznie powiadomić pracodawcę. 
W takiej sytuacji pracodawca niezwłocznie cofnie polecenie wykonywania 
pracy zdalnej. Wydaje się również logicznym, że każdorazowa zmiana miej-
sca wykonywania pracy zdalnej oznacza dla pracownika obowiązek złożenia 
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oświadczenia o tym, że w nowym miejscu posiada warunki lokalowe i tech-
niczne umożliwiające pracę zdalną.

Praca zdalna na wniosek pracownika

Jak wskazano powyżej, wniosek o wykonywanie pracy zdalnej może zło-
żyć,  w postaci papierowej lub elektronicznej, zainteresowany nią pracownik. 
Słusznie zauważono, że niestety nie określono terminu, jaki powinien zostać 
zachowany przez pracownika, który chciałby wykonywać pracę zdalną27. 
Co do zasady pracodawca nie jest związany takim wnioskiem. Jednak już  
w pierwszym projekcie ustawy przewidziano sytuacje, w których pracodaw-
ca będzie zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika o wykonywanie 
pracy w formie zdalnej. Stosuje się tu art. 142¹ § 1 pkt 2 i 3 Kodeksu pracy28, 
który odnosi się do pracownika - rodzica dziecka posiadającego zaświad-
czenie o chorobie powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub  
w czasie porodu, oraz pracownika – rodzica dziecka legitymującego się 
orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub 
znacznym stopniu niepełnosprawności, a także dziecka posiadającego opinię 
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrze-
bie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-
-wychowawczych. Pracodawca byłby związany także wnioskiem pracowni-
ków wychowujących dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia. Nowa 
wersja projektu przewiduje rozszerzenie tego katalogu o pracownika spra-
wującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą 
pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadających orze-
czenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacz-
nym stopniu niepełnosprawności. Propozycję tę należy ocenić pozytywnie, 
szczególnie w kontekście faktu, że praca zdalna w wielu przypadkach może 
być jedyną możliwą pracą w obliczu konieczności sprawowania opieki nad 
bliskimi niepełnosprawnymi osobami.

Wprowadzenie zasad wykonywania pracy zdalnej 

Projekt przewiduje sformalizowane wprowadzenie zasad wykonywania 
pracy zdalnej, w postaci niemal identycznej jak obecnie obowiązujące zasady  

27  E. Zander-Zięcina, Praca zdalna w kontekście proponowanych zmian w Kodeksie 
pracy, „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” 2020, nr 2 (27), s. 248.

28  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24, poz. 141 
ze zm.).
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wprowadzenia telepracy.  Określenie zasad wykonywania pracy zdalnej po-
winno według propozycji nastąpić w porozumieniu zawartym między pra-
codawcą i zakładową organizacją związkową bądź zakładowymi organiza-
cjami związkowymi, gdy u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa 
organizacja związkowa. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia tego porozumienia  
w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę projektu poro-
zumienia, to pracodawca określić miałby zasady wykonywania pracy zdalnej 
w regulaminie, uwzględniając ustalenia podjęte z zakładowymi organiza-
cjami związkowymi. Jeśli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje 
związkowe, zasady te pracodawca określić powinien w regulaminie, po kon-
sultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym 
u danego pracodawcy. Projektodawca dalej przewiduje, że w przypadku 
niezawarcia porozumienia bądź niewydania regulaminu pracodawca może 
określić zasady wykonywania pracy zdalnej odpowiednio w poleceniu wy-
konywania pracy zdalnej albo w porozumieniu zawartym z pracownikiem. 

Strona związkowa była jednomyślna i negatywnie oceniła propozycje  
w tym zakresie. Nie wyrażała od początku zgody na możliwość samodziel-
nego wprowadzenia przez pracodawcę regulaminu określającego zasady 
wykonywania pracy zdalnej, postulując ich uregulowanie w porozumieniu  
z zakładową organizacją związkową, a w razie jej braku ze  związkowym 
przedstawicielstwem, wskazanym przez organizacje związkowe wchodzące  
w skład danej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Wskazywano również 
na uzasadnione ryzyko, że w praktyce pracodawca będzie mógł wydłużać spe-
cjalnie termin negocjacji, aby upłynęło 30 dni, co pozwoli mu na samodziel-
ne wprowadzenie zasad świadczenia pracy zdalnej29. Z kolei przedstawiciele 
pracodawców wskazywali na potrzebę ograniczenia obowiązków pracodawcy 
w tym zakresie z uwagi na wyjątkowe okoliczności polecenia wykonywania 
pracy zdalnej, w tym również zmniejszenie elementów obligatoryjnych, które 
powinny zostać określone w porozumieniu30. Sugerowano, że skomplikowa-
na procedura może zniechęcić pracodawców do korzystania z tej formy pracy. 
Jeszcze przed powstaniem omawianego projektu, wskazywano w doktrynie 
jako bardziej praktyczne rozwiązanie wydanie przez pracodawcę instrukcji 
lub zarządzenia w sprawie pracy zdalnej, które sprowadzałoby się do podsta-
wowych wskazówek, np. w sprawie ochrony informacji niejawnych czy proce-
dury w sprawie ewidencji wykonanych zadań31. 

29  Jednomyślne w tym zakresie stanowiska zajęły NSZZ „Solidarność” i OPZZ, https://
legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12346911/12789150/12789153/dokument516588.pdf 
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12346911/12789150/12789153/dokument516 
590.pdf [dostęp 3.12.2021].

30 Tak Lewiatan: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12346911/12789150/12789
153/dokument516589.pdf [dostęp 3.12.2021].

31 M. Gładoch, Praca zdalna w praktyce. Zagadnienia prawne, Warszawa 2020, s. 21.
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Zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej

W zakresie zaprzestania wykonywania pracy zdalnej przyjęto, że każ-
da ze stron umowy o pracę będzie mogła wystąpić z wiążącym wnioskiem, 
złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o zaprzestanie wykony-
wania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania 
pracy. Strony ustalą termin, od którego nastąpi przywrócenie poprzednich 
warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania 
wniosku. W razie braku porozumienia przywrócenie poprzednich warunków 
wykonywania pracy nastąpi w dniu następującym po upływie 30 dni od dnia 
otrzymania wniosku. Zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej w tej sytua-
cji nie mogłoby stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy  
o pracę przez pracodawcę.

Obowiązki pracodawcy 

Nowe propozycje Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wprowa-
dzają rozszerzony katalog obowiązków pracodawcy sprowadzających się do:

 – zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów  
i narzędzi pracy, takich jak urządzenia techniczne, niezbędne do wykony-
wania pracy zdalnej;

 – pokrycia kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i kon-
serwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do 
wykonywania pracy zdalnej, kosztów energii elektrycznej oraz niezbęd-
nego dostępu do łączy telekomunikacyjnych;

 – pokrycia innych kosztów niż określone powyżej, jeżeli są bezpośrednio 
związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów 
został określony w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub w re-
gulaminie pracy zdalnej albo porozumieniu zawartym z pracownikiem;

 – zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną niezbędnych do 
wykonywania tej pracy szkoleń i pomocy technicznej. 

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy o pracy zdalnej, w odróż-
nieniu od przepisów regulujących telepracę wprowadzono obowiązek pokry-
cia określonych kosztów wynikających z wykonywania pracy zdalnej przez 
pracownika, co stanowić miało realizację postulatów zarówno związków 
zawodowych, jak i organizacji pracodawców32. Strony mogą ustalić zasady 
wykorzystywania przez pracownika wykonującego pracę zdalną materiałów  
i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania  

32 Uzasadnienie projektu ustawy s. 9–10, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/1234
6911/12789138/12789139/dokument503592.pdf  [dostęp: 3.12.2021].
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pracy zdalnej, niezapewnionych przez pracodawcę. Pracownikowi wykonu-
jącemu pracę zdalną przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości usta-
lonej z pracodawcą. Wskazuje się, że kwestie finansowania przedstawione 
przez projektodawcę nadal pozostają niejasne33. Stąd postulat, aby były one 
przedmiotem porozumienia na szczeblu zakładowym. 

Kontrola wykonywania pracy zdalnej a ochrona prawa  
do prywatności 

W projekcie utrzymano zasadę, zgodnie z którą pracodawca ma prawo, 
w miejscu wykonywania pracy zdalnej i w godzinach pracy pracownika, 
przeprowadzać kontrolę wykonywania tej pracy przez pracownika, w tym 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na zasadach określonych w ak-
cie wewnątrzzakładowym bądź w porozumieniu zawartym z pracownikiem. 
Wskazano również na konieczność dostosowania sposobu przeprowadzania 
kontroli do miejsca wykonywania i charakteru pracy zdalnej. Czytamy w pro-
jekcie, że wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatno-
ści pracownika wykonującego pracę zdalną i innych osób ani utrudniać ko-
rzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. 
Przyjęto podobne rozwiązanie jak w przypadku regulacji obowiązującej  
w odniesieniu do telepracy34. T. Liszcz wskazuje, że sama istota stosunku 
pracy opartego na trwałej więzi osobowej między pracodawcą i pracowni-
kiem ma wpływ na przenikanie się sfery prywatnej i zawodowej35. W związ-
ku z wykonywaniem pracy w nietypowym miejscu, jakim jest dom, trudne 
jest oddzielenie spraw z zakresu sfery zawodowej od pozostałych spraw 
pracownika, co rodzi większe ryzyko naruszenia prywatności pracownika  
w przypadku kontroli przeprowadzanej przez pracodawcę. Wykonywanie 
pracy zdalnej, podobnie jak telepracy świadczonej w domu, z założenia po-
woduje ograniczenie możliwości przeprowadzenia kontroli przez pracodaw-
cę, ale nie wyklucza tej kontroli36. Bardzo szybki rozwój technologicznych  

33 G.J. Leśniak, MRPiT ma nową wersję projektu w sprawie pracy zdalnej, 28.07.2021 r.,  
https://www.prawo.pl/kadry/praca-zdalna-jakie-roznice-zawiera-nowa-wersja-projek-
tu,509726.html [dostęp: 3.12.2021].

34 A. Reda-Ciszewska,  Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy przy telepracy wykonywanej w domu, „Zeszyty Prawnicze” 2020, nr 1,  
s. 179–182.

35 T. Liszcz, Ochrona prywatności pracownika w relacjach z pracodawcą, „Monitor Pra-
wa Pracy” 2007, nr 1, s. 11–12.

36 L. Mitrus, Podporządkowanie pracownika zatrudnionego w formie telepracy, [w:]  
Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewan-
dowskiego, Z. Góral (red.), Warszawa 2009, s. 171.
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możliwości pozwalających na stosowanie różnych form monitorowania pra-
cownika w miejscu wykonywania pracy i kontroli pracownika powoduje, że 
problem granic, sposobu i zakresu takiej kontroli aktywności pracowników 
zyskuje na aktualności. Dlatego w stosunkach zatrudnienia w formie pracy 
zdalnej konieczne jest określenie granic realizacji prawa do prywatności  
w związku z wykonywaniem pracy zdalnej, a tym samym określenie granic 
dopuszczalnej ingerencji ze strony pracodawcy w tę sferę w związku z prze-
prowadzaniem kontroli i monitorowaniem wykonywania pracy. Jednocześ-
nie uważam, że wskazując dom jako miejsce wykonywania pracy zdalnej, 
pracownik godzi się na wkroczenie pracodawcy w swoją sferę prywatną, 
czego nie da się właściwie uniknąć. Określenie granic kontroli czy monito-
rowania pracy powinno być tak dokonane, aby mimo tego, że dochodzi do 
wkroczenia w sferę prywatną pracownika, nadal szanować jego prawo do 
prywatności. Służyć temu może między innymi przyjęcie rozwiązania za-
prezentowanego w odniesieniu do telepracy świadczonej w domu przez  
L. Mitrusa, który przekonuje, że przeprowadzenie kontroli w zakresie bhp 
wymaga każdorazowo zgody pracownika37. Ustalenie, że taka zgoda zosta-
nie udzielona jednorazowo i będzie obowiązywała przez cały okres wykony-
wania pracy zdalnej, mogłoby z większym prawdopodobieństwem prowa-
dzić do naruszenia prywatności pracownika. 

Projekt ustawy o pracy zdalnej przewiduje również, że jeżeli pracodaw-
ca w trakcie kontroli pracy zdalnej, uzgodnionej w trakcie zatrudnienia, 
stwierdzi uchybienia w przestrzeganiu przepisów i zasad bhp określonych 
w informacji opracowanej na podstawie wyniku oceny ryzyka zawodowego, 
wówczas wzywa pracownika do usunięcia stwierdzonych uchybień we wska-
zanym terminie albo cofa zgodę na wykonywanie pracy zdalnej przez tego 
pracownika. W takim przypadku pracownik będzie zobowiązany rozpocząć 
pracę w miejscu i terminie określonym przez pracodawcę. Twórcy projektu 
ustawy zrezygnowali z automatycznej zgody pracownika na dokonanie oglę-
dzin miejsca wypadku zgłoszonego przez pracownika i wprowadzili propo-
zycję oznaczającą, że termin dokonania oględzin miejsca wypadku będzie 
uzgadniany wspólnie przez członków zespołu powypadkowego i pracownika 
lub jego domownika. Należy przyjąć, że odmowa pracownika na dokonanie 
oględzin będzie skutkowała niezakwalifikowaniem zdarzenia jako wypadku 
w miejscu pracy i tym samym uniemożliwi pracownikowi dochodzenia rosz-
czeń odszkodowawczych na gruncie przepisów prawa pracy.

37 L. Mitrus, Kodeks pracy 2011. Komentarz, B. Wagner (red.), Gdańsk 2011, s. 360. 
Odmiennie A. Sobczyk, Telepraca w prawie polskim, Warszawa 2009, s. 192.
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Bezpieczeństwo na stanowisku pracy 

Wprowadzono w projekcie zamknięty katalog prac, które nie mogą być 
powierzone w ramach pracy zdalnej jako niebezpieczne lub zagrażające 
zdrowiu, lub życiu pracownika. Przyjęto, że pracownikowi wykonującemu 
pracę zdalną nie powierza się prac szczególnie niebezpiecznych ani takich, 
w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynni-
ków fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych lub z czynnikami 
chemicznymi stwarzającymi zagrożenie oraz związanych ze stosowaniem 
lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji ra-
dioaktywnych oraz innych substancji lub mieszanin wydzielających uciąż-
liwe zapachy, a także przy pracach pylących lub powodujących intensywne  
brudzenie. 

Jednocześnie uwarunkowano dopuszczenie pracownika do wykonywa-
nia pracy zdalnej od złożenia przez niego, w postaci papierowej lub elektro-
nicznej, oświadczenia potwierdzającego, że stanowisko pracy zdalnej w miej-
scu uzgodnionym z pracodawcą zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki 
pracy. W myśl projektu pracownik ma zorganizować stanowisko pracy zdal-
nej z uwzględnieniem wymagań ergonomii. Tym samym przerzucono ciężar 
ocenienia warunków pracy w zakresie bhp na pracownika. Można poddać 
w wątpliwość, czy pracownik jest podmiotem odpowiednim i wykwalifiko-
wanym do dokonania takiej oceny. Jeśli dojdzie do jakiegoś zdarzenia, które 
mogłoby zostać uznane za wypadek przy pracy, to pracownik będzie musiał 
udowodnić, że na stanowisku pracy zapewniono bezpieczne i higieniczne 
warunki pracy, a także związek tego zdarzenia z pracą. 

Zakaz dyskryminacji przy pracy zdalnej

W projekcie ustawy znalazł się również zakaz dyskryminacji pracownika 
wykonującego pracę zdalną, jak również pracownika, który odmówił wyko-
nywania pracy zdalnej. Zapis sformułowany został w podobny sposób, jak  
w przypadku zakazu dyskryminacji istniejącego w odniesieniu do telepra-
cownika. Należy zwrócić uwagę, że do dyskryminacji może dochodzić na eta-
pie wyboru pracowników, którzy będą na polecenie pracodawcy wykonywali 
pracę zdalną38. 

38 M. Matuszak, Problematyka dyskryminacji pracowników w pracy zdalnej, [w:] Pra-
ca zdalna w polskim systemie prawnym, M. Mędrala (red.), Warszawa 2021, s. 112.
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Problem izolacji pracownika wykonującego pracę zdalnie

Wśród nowych propozycji wskazano na obowiązek pracodawcy uwzględ-
niania aspektu psychospołecznego pracownika zdalnie świadczącego pracę, 
który może odczuwać izolację, wynikającą z braku  bezpośredniego kontaktu 
z innymi pracownikami. Stąd w projekcie znalazł się zapis o umożliwieniu 
pracownikowi wykonującemu pracę zdalną, na zasadach przyjętych dla ogó-
łu pracowników, przebywania na terenie zakładu pracy, kontaktowania się  
z innymi pracownikami oraz korzystania z pomieszczeń i urządzeń praco-
dawcy, z zakładowych obiektów socjalnych i prowadzonej działalności so-
cjalnej. Umożliwienie pracownikowi przebywania na terenie zakładu pracy 
jest niezbędne chociażby w celu załatwienia jakiejś sprawy, która wymaga 
jego osobistego stawienia się w pracy. Sam zapis zasługuje na pozytywną 
ocenę, ponieważ ryzyko alienacji pracownika zdalnie pracującego jest nie-
wątpliwe. Natomiast biorąc pod uwagę istotę pracy zdalnej, sprowadzającą 
się do wykonywania pracy poza zakładem pracy, jego realizacja może okazać 
się w praktyce trudna, szczególnie że w sytuacji, gdy jak obecnie, polecenie 
pracy zdalnej ma ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, a zatem także 
kontaktów między pracownikami.

Podsumowanie

Potrzeba wprowadzenia na stałe regulacji prawnej pracy zdalnej nie bu-
dzi wątpliwości. Problem sprowadza się do tego, czy ta regulacja powinna 
mieć tak szczegółową postać, jak przewiduje to projekt opublikowany w lip-
cu 2021 r. Ustawodawca powinien wyciągnąć wnioski z niepowodzenia obo-
wiązywania przepisów w zakresie telepracy, które weszły w życie w 2007 r.  
Nadmierna regulacja, sztywność rozwiązań, trudność wprowadzenia tele-
pracy, wynikająca z wymogów formalnych traktowanych przez pracodawców 
jako zbędna i zniechęcająca biurokratyzacja, spowodowały niewielkie zain-
teresowanie wykorzystaniem tej elastycznej formy zatrudnienia. W związ-
ku z tym kopiowanie przez projektodawcę tych rozwiązań w odniesieniu do 
pracy zdalnej skazuje tę regulację na niepowodzenie. W literaturze zwraca 
się uwagę, że wprowadzenie pracy zdalnej do Kodeksu pracy nie powinno 
implikować uchylenia regulacji dotyczącej telepracy39. Wydaje się, że w pro-
jekcie ustawy powinno znaleźć się wskazanie, czym w ogóle różni się praca 
zdalna od telepracy, skoro w doktrynie dominuje pogląd, że są to dwie róż-
ne formy świadczenia obowiązków pracowniczych. Przesłanki warunkujące  

39 Tak m.in. E. Zander-Zięcina, Praca zdalna w kontekście proponowanych zmian  
w Kodeksie pracy, „Studia prawnicze. Rozprawy i Materiały” 2020, nr 2(27), s. 249.
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wykonywanie pracy zdalnej dotyczą jedynie wyjątkowych sytuacji i nie po-
winny być stosowane w zwykłych okolicznościach, w których praca w rozu-
mieniu przepisów Kodeksu pracy może być wykonywana40. 

Pandemia i wymuszone nią realne zainteresowanie pracą zdalną są szan-
są, aby nie zniechęcić tym razem stron stosunku pracy do korzystania z niej. 
Niestety, według mnie, projekt ustawy w zakresie pracy zdalnej powtarza 
szereg rozwiązań aktualnie obowiązujących w przypadku telepracy, które 
się nie sprawdziły. 

Nikt nie ma wątpliwości, że praca zdalna wymaga stałego uregulowania, 
natomiast osiągnięcie elastycznych rozwiązań na miarę rynku pracy XXI w. 
jest prawdziwym wyzwaniem dla polskiego prawa pracy, które w tym zakre-
sie wymaga unowocześnienia, a nie stosowania rozwiązań zbliżonych do już 
obowiązujących w zakresie telepracy. 
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Uzasadnienie projektu ustawy o pracy zdalnej, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/
12346911/12789138/12789139/dokument503592.pdf.
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Regulating Artificial Intelligence in Europe: 
Highlights of the Proposal for a Regulation 
of the European Parliament and of the Council 
Laying Down Harmonized Rules on Artificial 
Intelligence (Artificial Intelligence Act)  
and Its Similarities with the GDPR

Executive summary: This article is focused on the European Union effort to regulate arti-
ficial intelligence (AI) and on the analysis of the proposal for a Regulation of The European 
Parliament and of the Council Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence 
from 21 April 2021.
The proposal is a big step forward in order to ensure common and consistent EU approach 
for AI. The Proposal now will be further discussed and refined by the European Parlia-
ment and the Council of Europe. Once adopted, the regulation will come into force 20 days 
after its publication in the EUR-Lex Official Journal of the European Union. It will apply 
24 months after that date, but some provisions from the regulation will apply sooner. 
From this date, it can be fully invoked by its addressees and will be fully enforceable. Ho-
wever, it may be a few years before it actually comes into force as at this point the Proposal 
might be effectively introduced as GDPR or might share the faith of the e-privacy regula-
tion which was due to be ready with GDPR and it is still under preparation. Nevertheless, 
the EU has given a clear indication as to the direction in which they are heading for AI 
regulation and, particularly in light of the onerous requirements laid down in the Proposal 
and the potential fines for non-compliance, organisations should start to consider what, if 
anything, they should do to prepare for this Regulation. The final takeaway regarding the 
Proposal for the companies is that although the shape as well as wording of the Proposal 
might slightly change, companies shall be already preparing for this piece of legislation as 
it is really introducing heavy obligations and even heavier fines in case of non-compliance.
 
Abstract: This article focuses on regulatory effort on the level of European Union issues 
around artificial intelligence (AI). Although the term AI was coined back in 1950’, the AI 
got on policymakers’ agenda just recently. Without a doubt, this is result of the increase 



in computational power and access to data that has led to significant advancement in ma-
chine learning and investment in AI. Within this article the proposal for a Regulation of 
The European Parliament and of the Council Laying Down Harmonized Rules on Artificial 
Intelligence (Artificial Intelligence Act) and Amending Certain Union Legislative Acts from 
21 April 2021 is being analyzed.
The objective of the proposal is to ensure the functioning of the internal market by putting 
in place harmonized rules on the development, as well as on placing AI and the use of it on 
the market and for example by adopting a common AI definition might be achieved. Also, 
the similarities with the General Data Protection Regulation are discussed (i. a.: territorial 
scope, fines, national authorities, transparency, codes of conduct, hefty fines). Although 
the final shape of the proposed regulation might change, companies shall start their com-
pliance preparation.
Keywords: artificial intelligence (AI), General Data Protection Regulation, proposal for 
a Regulation of The European Parliament and of the Council Laying Down Harmonized 
Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and Amending Certain Union 
Legislative Acts, territorial scope, fines. 

Initial remarks

Although the term artificial intelligence (hereinafter: AI) was already coi-
ned in 1956, achieving a significant progress in that area was no simple feat. 
Almost 40 years later, in 1997, the first computer (IBM’s Deep Blue) defeated  
a chess champion – Garry Kasparov, forging the path for the application of 
more advanced AI that are capable of mastering any language and any game1. 

What was once considered science fiction is today rapidly becoming a part 
of our reality with innovations such as self-driving cars, digital voice assistants 
as Alexa and Siri, already having an impact on the way we live our lives. AI se-
ems to be bringing an incredible promise of improving our daily lives: medical 
AI systems are already outperforming doctors; AI finance systems are more 
efficient and so are AI-based hiring systems. However, as AI is based on gene-
ration, collection, storage, analysis, and use of enormous quantities of data – it 
has an impact on our privacy. AI can connect data that at first sight  might seem 
harmless or not related, but can reveal a lot of information one might want to 
keep private.. What is more, AI can reproduce patterns of bias and discrimina-
tion2, as the modus operandi is to “teach” AI systems to emulate the decisions 
made by humans – as was already highlighted in 19963.

1 See, e.g., Metz C., In a Huge Breakthrough, Google’s AI Beats a Top Player at the 
Game of Go, WIRED (Jan. 27, 2016), https://www.wired.com/2016/01/in-a-huge-bre-
akthrough-googles-ai-beats-a-top-player-at-the-game-of-go/ (accessed on 17 Nov 2021). 

2 Hardt M. (2014). How big data is unfair: Understanding sources of unfairness in data 
driven decision making.

3 Friedman B. and Nissenbaum H., Bias in Computer Systems, 14 ACM TRANSACTIONS 
ON INFO. SYS. 330 (1996).
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AI is perfectly capable – through analysing publicly available data – of 
transgressing the boundary of people’s private life by deriving insights of  
a very sensitive nature4. Unfortunately, most of the general public is not 
aware of the acceleration of the extraction of information, and this is one of 
the reasons why legislation regulating privacy as well as AI are needed as 
otherwise the technological advancement can take advantage of individuals. 

Considering that the terminology, techniques, opportunities and threats 
connected with the use of AI are not new, what has changed throughout the 
years however is the fact that AI is now in the limelight? Without a doubt, the 
first difference is the increase in computational power and access to data that 
has led to significant advancement in machine learning (hereinafter: ML),  
a singularly important branch of AI. The second reason is that finally policy-
makers around the world are starting to pay closer attention to this issue5. 
On a European level a proposal for a Regulation of The European Parliament 
and of the Council Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence 
(Artificial Intelligence Act) and Amending Certain Union Legislative Acts6 
(hereinafter: Draft Artificial Intelligence Act or the Proposal) was finalized 
on 21 April 2021, which will be analysed in more detail below. The third re-
ason is: money, only evaluating the Commission plan to invest 1 billion of 
Euro per year in AI, to mobilise the private sector and the Member States to 
reach an investment of 20 billion Euro per year over the course of the next 
decade. Additionally, strengthening Europe’s AI capabilities is a key element 
of the wider preparation for the Digital Decade, as set out in the EU 2030 Di-
gital Compass7 and a way to deal with digital transformation for the Union 
recovery, prosperity, security and competitiveness and for the well-being of 
society at large. 

What is interesting, despite an omnipresence of AI, which covers al-
most every aspect of our daily lives, throughout the years there hasn’t been  

4 Hill K., How Target Figured Out A Teen Girl Was Pregnant Before Her Father Did, 
Forbes.com (Feb. 16, 2012), https://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/02/16/
how-target-figured-out-a-teen-girl-was-pregnantbefore-her-father-did/#546582fa6668. 

5 Villani C., For a Meaningful Artificial Intelligence: Towards a French and European 
Strategy, (AI For Humanity), accessed November 17, 2021, https://www.aiforhumanity.
fr/pdfs/MissionVillani_Report_ENG-VF.pdf. 

6 Proposal For a Regulation Of The European Parliament And Of The Council Laying 
Down Harmonised Rules On Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) And Amen-
ding Certain Union Legislative Acts, COM(2021) 206 final, accessed on November 17, 
2021, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC02
06&from=EN (hereinafter: the Proposal, the Artificial Intelligence Act).  

7 2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade , COM (2021) 118, 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/euro-
pes-digital-decade-digital-targets-2030_en.
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a universal definition for “artificial intelligence”. This term was used as an 
umbrella covering a variety of computational techniques and associated 
processes dedicated to improving the ability of machines to do things that 
require intelligence, such as pattern recognition, computer vision, and lan-
guage processing8. Also, considering the rapid progress of AI, some of the 
former cutting-edge innovations are becoming mundane, but new solutions 
with more impressive capabilities appear and are labelled AI9. Furthermore, 
since AI was recognized as a specific field of research, AI per se is rather an 
evolving boundary than an established field of study. That makes any AI di-
rected regulations even more challenging as defining them properly consti-
tute a challenge on their own. 

The fact that AI systems are capable of facilitating intentional or inadver-
tent discrimination against certain individuals or groups, constituted the re-
ason behind the creation of the Toronto Declaration on Protecting the Rights 
to Equality and Non-Discrimination in Machine Learning Systems in 201810.  

Focusing on AI, we cannot only focus on the positive side as there are 
possible threats arising from the use of this technology and those threats are 
the very raison d’être behind the legislative effort to put some mitigations 
to those threats, also heating up discussions on supranational, state and re-
gional level, in technology companies, at academic institutions, in civil society 
and beyond, focussing on the ethics of artificial intelligence and how to make 
technology in this field human-centric11. 

In May 2019 OECD recommendations on Artificial Intelligence12 were ad-
opted with the aim of promoting AI that will foster inclusive growth and su-
stainable development; human-centred values; transparency, robustness, se-
curity and safety; and accountability of AI systems. Moreover, the pandemic  

  8 In the following book: Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall Se-
ries in Artificial Intelligence (Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall, 1995) Russell S. J. and 
Norvig P. divided AI in the following five categories: (1) systems that think like humans 
(e.g., cognitive architectures and neural networks); (2) systems that act like humans (e.g., 
pass the Turing test, knowledge representation, automated reasoning, and learning),  
(3) systems that think rationally (e.g., logic solvers, inference, and optimization); and  
(4) systems that act rationally (e.g., intelligent software agents and embodied robots that 
achieve goals via perception, planning, reasoning, learning, communicating, decision-ma-
king, and acting). 

  9 Cristianini N., “On the Current Paradigm in Artificial Intelligence,” AI Communica-
tions 27, no. 1 (January 1, 2014): 37–43, https://doi. org/10.3233/AIC-130582.  

10 Toronto Declaration on Protecting the Rights to Equality and Non-Discrimination 
in Machine Learning Systems, May 16, 2018. https://www. accessnow.org/cms/assets/
uploads/2018/05/Toronto-Declaration-D0V2.pdf.

11 Ibidem, p. 4. 
12 OECD Recommendation on Artificial Intelligence adopted on 22/05/ 2019, 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449. 
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and AI capabilities in fighting COVID-19 put AI on the spot and intensi-
fied work on AI regulation. Interestingly, the recommendations ad-
opted the following definition of an AI system: An AI system is a machine-based 
system that can, for a given set of human-defined objectives, make predictions, 
recommendations, or decisions influencing real or virtual environments. AI sy-
stems are designed to operate with varying levels of autonomy.

Effort to regulate AI on the level of European Union

In October 2017, the European Council asked the European Commission 
to prepare a European approach to Artificial Intelligence (AI). It was anno-
unced by the Commission that its Communication on AI will be adopted in 
April 2018.  

Also in 2017, the European Council highlighted the need for a future-
-oriented regulatory framework, a common approach to cybersecurity and  
a sense of urgency to address emerging trends: this includes issues such as arti-
ficial intelligence and blockchain technologies, while at the same time ensuring 
a high level of data protection, digital rights and ethical standards13. 

The legislative effort behind the Artificial Intelligence Act supports the 
ambition of the European Union to be a global leader in the development of 
trustworthy, ethical14 and secure artificial intelligence15 and responds to the 
calls expressed by the European Parliament and the European Council for 
legislative action to ensure a harmonised approach for AI, addressing both 
risks and benefits of AI. 

In April 2018 the Declaration of Cooperation on Artificial Intelligence 
was signed by Member States, in which it was highlighted that inter alia: 
boosting technology and AI capacity are indispensable to influence AI de-
velopment for economic growth; cooperation to ensure an adequate legal 
and ethical framework for AI and integrated European approach to the AI; 
monitor AI impact on labour markets and discuss best practices on how  
mitigate them16. 

13 European Council, European Council meeting (19 October 2017) – Conclu-
sion  EUCO 14/17, 2017, p. 8.

14 European Parliament resolution of 20 October 2020 with recommendations to the 
Commission on a framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and rela-
ted technologies, 2020/2012(INL).

15 European Council, Special meeting of the European Council (1 and 2 October 
2020) – Conclusions , EUCO 13/20, 2020, p. 6.

16 Declaration of Cooperation on Artificial Intelligence, signed by all Member States 
and Norway, April 2018, https://ec.europa.eu/jrc/communities/sites/jrccties/files/201
8aideclarationatdigitaldaydocxpdf.pdf [accessed 17 November 2021]. 
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In the Conclusions on the Coordinated Plan on the development and use 
of AI from 2019, the European Council highlighted that AI legislation shall 
address new opportunities and challenges raised by this evolving techno-
logy17. Around this time, the need of clear determination of the AI appli-
cations that should be classified as high-risk was highlighted18. During the 
work on the European legislation covering AI, the necessity of verifying the 
compatibility of fundamental rights versus the opacity, complexity, bias,  
a certain degree of unpredictability and partially autonomous behaviour of 
certain AI systems was highlighted19.  As the expression of legislative effort 
dedicated to the AI – the European Parliament adopted in 2020 a number 
of resolutions related to AI, addressing ethics20, liability21 and copyright in 
AI22. Those were subsequently followed – in 2021 –  by AI reports in criminal 
matters23 and in education, culture and the audio-visual sector24.

The advancement of the AI legislation is also part of the political commit-
ment made by President von der Leyen and her political commitment seems 
to be spiritus movens behind this piece of legislation. 

Along the legislative process, the following specific objectives were for-
mulated for AI regulation: 1) AI systems placed and used in the European 
Union market will be safe and respectful to the fundamental rights and va-
lues;  2) legal certainty of AI will ensure what facilitates investment and 
innovation in AI; 3) governance and effective enforcement of existing laws 
applicable to AI systems will be secured; 4) facilitation of the development of 
a single market for lawful, safe and trustworthy AI applications and the pre-
vention of market fragmentation will be in place. In consequence, the legisla-
tive process aimed to achieve a balance between ensuring that the rights and 

17 Council of the European Union, Artificial intelligence b) Conclusions on the coor-
dinated plan on artificial intelligence-Adoption  6177/19, 2019.

18 European Council, Special meeting of the European Council (1and 2 October 2020) 
– Conclusions  EUCO 13/20, 2020.

19 Council of the European Union,  https://www.consilium.europa.eu/media/46496/
st11481-en20.pdf, 11481/20, 2020.

20 European Parliament resolution of 20 October 2020 on a framework of ethical 
aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies, 2020/2012(INL).

21 European Parliament resolution of 20 October 2020 on a civil liability regime for 
artificial intelligence, 2020/2014(INL).

22 European Parliament resolution of 20 October 2020 on intellectual property 
rights for the development of artificial intelligence technologies, 2020/2015(INI).

23 European Parliament Draft Report, Artificial intelligence in criminal law and its 
use by the police and judicial authorities in criminal matters,  2020/2016(INI).  

24 European Parliament Draft Report, Artificial intelligence in education, culture and 
the audiovisual sector, 2020/2017(INI) . In that regard, the Commission has adopted the 
Digital Education Action Plan 2021–2027: Resetting education and training for the digital 
age, which foresees the development of ethical guidelines in AI and Data usage in educa-
tion – Commission Communication COM(2020) 624 final.
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freedoms of individuals are respected and at the same time AI requirements 
are not constraining or hindering technological development or otherwise 
disproportionately increasing the cost of placing AI solutions on the market. 

In 2020, the European Commission issued the White Paper on artificial 
intelligence – A European approach to excellence and trust, highlighting the 
need for an AI ecosystem of excellence and trust25. The White Paper put an 
emphasis on the creation of trust around AI, highlighting that:

„[t]his is a chance for Europe, given its strong attachment to values 
and the rule of law as well as its proven capacity to build safe, reliable 
and sophisticated products and services from aeronautics to energy, 
automotive and medical equipment. Europe’s current and future su-
stainable economic growth and societal wellbeing increasingly draws 
on value created by data. AI is one of the most important applica-
tions of the data economy. Today most data are related to consumers 
and are stored and processed on central cloud-based infrastructure. 
By contrast a large share of tomorrow’s far more abundant data will 
come from industry, business and the public sector, and will be sto-
red on a variety of systems, notably on computing devices working 
at the edge of the network. This opens up new opportunities for Eu-
rope, which has a strong position in digitised industry and business-
-to-business applications, but a relatively weak position in consumer 
platforms”26.

The White Paper was built around two aspects: 1) framework to achieve 
ecosystem of excellence along the entire AI value chain: from research and 
innovation to small and medium-sized enterprises; 2) framework to achieve 
ecosystem of trust by compliance with European Union rules as the rules 
protecting fundamental rights. 

The European Commission focus on AI was dedicated to many sides of 
AI systems applications: starting from providing benefits for citizens, busi-
ness development and for services of public interest ensuring sustainability 
of products and proper safeguards for privacy and security of citizens27.

Taking into account the possible impact of AI on the individual as well as 
on society, European AI shall be founded on European values and fundamen-
tal rights such as human dignity and privacy protection. On the one hand,  
AI systems can help in treating the environmental challenges, and in supporting  

25 White Paper on artificial intelligence – A European approach to excellence and 
trust (COM(2020) 65 final), https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-
-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf .

26 Ibidem, p. 2–3. 
27 Ibidem, p. 3. 
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the democratic process and social rights. Only a coordinated European 
approach to AI can help avoid the fragmentation of the single market. The 
introduction of various national legislations that are not using the common 
terminology and requirements could lead to endangering legal certainty, 
weaken citizens’ trust and to prevent the emergence of a European AI indu-
stry. That is another reason for which the Proposal is essential – as national 
strategies are being prepared by various Member States and the Draft Artifi-
cial Intelligence Act can ensure the harmonized approach to AI28. 

The work of European Commission also took into account the input pre-
pared by the High-Level Expert Group on AI (which was focused on the for-
mulating of a definition for AI)29.

In 2021, the European Commission in its communication to European 
Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions regarding fostering  
a European approach to AI highlighted the need to introduce a coordinated 
AI plan30. Moreover, the European Commission stressed that: Artificial intel-
ligence (AI) will have an enormous impact on the way people live and work 
in the coming decades. This reasoning is the basis of the European strategy 
on AI (…). The potential benefits of AI for our societies are manifold, from less 
pollution to fewer traffic deaths, from improved medical care and enhanced 
opportunities for persons with disabilities and older persons to better edu-
cation and more ways to engage citizens in democratic processes, from swif-
ter adjudication to a more effective fight against terrorism and crime, onli-
ne and offline, as well as enhancing cybersecurity. AI has demonstrated its 
potential by contributing to the fight against COVID-19, helping to predict 
the geographical spread of the disease, diagnose the infection through com-
puted tomography scans and develop the first vaccines and drugs against 
the virus. Above all, AI has displayed a versatility few other technologies 
can match. At the same time, the use of AI also carries certain risks, such as  
potentially exposing people including children (…) to significant mistakes that 

28 Van Roy, V., Rossetti, F., Perset, K. and Galindo-Romero, L., AI Watch - National 
strategies on Artificial Intelligence: A European perspective, 2021 edition, EUR 30745 EN, 
Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2021, ISBN 978-92-76-39081-7, 
doi:10.2760/069178, JRC122684.

29 A definition of AI: Main capabilities and scientific disciplines High-Level Expert 
Group on Artificial Intelligence, 8 April 2019, https://www.aepd.es/sites/default/fi-
les/2019-12/ai-definition.pdf. 

30 Communication from the Commission to the European Parliament, the European 
Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee 
of the Regions: Fostering a European approach to Artificial Intelligence, C:\Users\mag-
dalena.rzaca\Desktop\1_en_annexe_autre_acte_part1_v8_vf_C4B261EB-ABA4-5C30 
-1555482869410384_75787.pdf 21.4.2021, COM(2021) 205 final, https://eur-lex.euro-
pa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0205&from=EN. 
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may undermine fundamental rights and safety, as well as to our democratic 
processes31.

Consequently, an Annex to the above-mentioned communication descri-
bed a coordinated plan on AI32, focused on ensuring that society at large will 
benefit from the latest technologies and the development of human-centric, 
sustainable, secure, inclusive, and trustworthy AI33.  

The Proposal was extensively consulted with all major stakeholders 
(public and private sectors, governments, local authorities, commercial and 
non-commercial organisations, social partners, experts, academia and citi-
zens): online public consultation started on 19 February 2020 (together with 
the publication of the White Paper that aimed to collect opinions about it) 
and ended on 14 June 2020. While preparing the Draft of the Artificial Intelli-
gence Act, the European Commission took into consideration feedback recei-
ved from companies, individuals, academic/research institutions, and public 
authorities34. There were many comments underlining the importance of  
a technology neutral and approportionate legal framework, the need of  
a clear definition of AI and a distinction between risk, high-risk and low-risk 
terms. Also, the proposed risk-based approach was positively evaluated in 
the comments (interestingly – also by the UK data protection authority35). 

Following the public consultation phase, the proposal for a Regulation of 
the European Parliament and of the Council Laying Down Harmonised Rules 
on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and Amending Certain 
Union Legislative Acts was published on 21 April 2021. 

What is important, the Proposal came with the accompanying impact 
assessment providing detailed analysis of the analysed policy optionso Op-
tion 1) EU voluntary labelling scheme, Option 2): Ad hoc sectoral approach; 
Option 3) horizontal EU legislative instrument following a proportionate  
risk-based approach; Option 3+) horizontal EU legislative instrument  
following a proportionate risk-based approach + codes of conduct for  

31 Ibidem, par. 1. 
32 Annexes to the Communication from the Commission to the European Parliament, 

the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and 
the Committee of the Regions: Fostering a European approach to Artificial Intelligence, 
C:\Users\magdalena.rzaca\Desktop\1_en_annexe_autre_acte_part1_v8_vf_C4B261EB-
-ABA4-5C30-1555482869410384_75787.pdf 21.4.2021, COM(2021) 205 final. 

33 European Commission Communication Coordinated Plan on Artificial Intelligence 
(COM(2018) 795 final).

34 Explanatory Memorandum for the Proposal, par. 3. 
35 The Information Commissioner’s Response To The European Commission’s Pro-

posal For A Regulation Of The European Parliament And Of The Council Laying Down 
Harmonised Rules On Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) And Amending 
Certain Union Legislative Acts, https://ico.org.uk/media/about-the-ico/consultation-
-responses/2620291/ico-response-eu-artificial-intelligence-act-20210728.pdf. 
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non-high-risk AI systems; Option 4) horizontal EU legislative instrument es-
tablishing mandatory requirements for all AI systems, irrespective of the risk 
they pose36. The preferred option is Option 3+: a regulatory framework for 
high-risk AI systems only, with the possibility for all providers of non-high-
-risk AI systems to follow a code of conduct. The requirements will concern 
data, documentation and traceability, provision of information and transpa-
rency, human oversight and robustness and accuracy and would be mandato-
ry for high-risk AI systems. Companies that introduced codes of conduct for 
other AI systems would do so voluntarily.

Looking at the lessons learnt with the implementation of for example, 
Data Protection Directive and comparing the attention is provided to the to-
pic of privacy after the introduction of the General Data Protection Regula-
tion, it is not surprising that the Proposal is drafted as regulation, as regula-
tions as a legal instrument can ensure uniform application of the new rules, 
such as definition of AI, the prohibition of certain harmful AI-enabled practi-
ces and the classification of certain AI systems and having that harmonized 
on European level is very much needed. 

EU approach to regulating AI

The Proposal is part of a wider EU digital single market strategy and am-
bitions around AI. The objective of the Draft Artificial Intelligence Act is to 
ensure the functioning of the internal market by putting in place harmonised 
rules on the development, as well as on placing AI and the use of it on the 
market. As some Member States were already discussing implementation of 
national rules to AI – and an introduction of different acts on a national level 
could lead to the fragmentation of the internal market on requirements for 
AI; diminishment of legal certainty around AI for providers and users as fra-
mework adopted on a national level, without a EU common approach could 
create too many (and not necessarily aligned) AI legal regimes. Given the dy-
namic growth and dimension of AI business, the above-mentioned challenge 
can be best solved through harmonized legislation on a European level. 

The Proposal is defining common mandatory requirements applicable 
to the design and development of certain AI systems before they are placed 
on the market that will be further operationalised through harmonised tech-

36 European Commission 2021, Commission Staff Working Document: Impact as-
sessment accompanying the Proposal for a Regulation of the European Parliament and 
of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligen-
ce Act) and amending certain Union legislative acts, 21 April 2021, SWD (2021) 84 final, 
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0694be88-a373-11eb-9585-01aa-
75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF. 
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nical standards. The proposal also addresses the situation after AI systems 
have been placed on the market by harmonising the way in which ex-post 
controls are conducted. 

As the expression of the effort to introduce the AI definition, the AI sy-
stem was defined in the following way in the Draft Artificial Intelligence Act: 
artificial intelligence system’ (AI system) means software that is developed 
with one or more of the techniques and approaches listed in Annex I and can, 
for a given set of human-defined objectives, generate outputs such as content, 
predictions, recommendations, or decisions influencing the environments they 
interact with37.

Moreover, as detailed in the Annex I of the Draft Artificial Intelligence Act, 
there are following artificial intelligence techniques and approaches:

“(a)Machine learning approaches, including supervised, unsupervi-
sed and reinforcement learning, using a wide variety of methods in-
cluding deep learning; 
(b)Logic- and knowledge-based approaches, including knowledge 
representation, inductive (logic) programming, knowledge bases, in-
ference and deductive engines, (symbolic) reasoning and expert sy-
stems; 
(c)Statistical approaches, Bayesian estimation, search and optimiza-
tion methods”38.

Hence, in other words, the draft proposes a consistent definition of AI for 
the European Union (also taking into account very wide territorial applica-
tion proposed in the Draft Artificial Intelligence Act – this will have effects 
similar to GDPR-, inspiring similar pieces of legislation around the world). 

As the Draft Artificial Intelligence Act will influence on many legislations 
hence “[c]onsistency is also ensured with the EU Charter of Fundamental 
Rights and the existing secondary Union legislation on data protection, con-
sumer protection, non-discrimination and gender equality. The proposal is 
without prejudice and complements the General Data Protection Regulation 
(Regulation (EU) 2016/679) and the Law Enforcement Directive (Directive 
(EU) 2016/680) with a set of harmonised rules applicable to the design, de-
velopment and use of certain high-risk AI systems and restrictions on certain 
uses of remote biometric identification systems”39.

37 Article 3, par. 1 of the Artificial Intelligence Act. 
38 Annex I to the Draft Artificial Intelligence Act. 
39 Par. 1.2 of Explanatory Memorandum for the Proposal. 
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High-level overview of the Proposal

The Proposal is divided in the following XII Titles which are focused on:
 – Scope and Definitions (Title I); in which the subject matter of the regula-

tion and the scope of application of the new rules are defined, together 
with introducing the definition of an AI system in the legal framework, 
which aims to be as technology neutral and future proof as possible  
– which is not an easy task taking into account the fast technological and 
market developments related to AI;  

 – Prohibited Artificial Intelligence Practices (Title II) – which the list of 
prohibited AI systems is established, including all those AI systems who-
se use is considered unacceptable as contravening Union values, for in-
stance by violating fundamental rights or practices that have a significant 
potential to manipulate persons through subliminal techniques beyond 
their consciousness or exploit vulnerabilities of specific groups at risk 
such as children or persons with disabilities in order to materially distort 
their behaviour in a manner that is likely to cause them or another per-
son psychological or physical harm; 

 – High-risk AI systems (Title III) – which contains specific rules for AI 
systems that create a high risk to the health and safety or fundamental 
rights of natural persons, those high-risk AI systems are permitted on 
the European market subject to compliance with certain mandatory re-
quirements and an ex-ante conformity assessment. Moreover, in order to 
ensure that the regulation can be adjusted to emerging uses and applica-
tions of AI, the Commission may expand the list of high-risk AI systems 
used within certain pre-defined areas, by applying a set of criteria and 
risk assessment methodology;  and Chapter 2 sets out the legal require-
ments for high-risk AI systems in relation to data and data governance, 
documentation and recording keeping, transparency and provision of in-
formation to users, human oversight, robustness, accuracy, and security;

 – Transparency Obligations for Certain AI Systems (Title IV) – which con-
cerns certain AI systems to take account of the specific risks of manipula-
tion they pose and introduces transparency obligations for systems that 
(i) interact with humans, (ii) are used to detect emotions or determine 
association with (social) categories based on biometric data, or (iii) ge-
nerate or manipulate content (‘deep fakes’). It shall be clearly communi-
cated to the persons interacting with an AI system that their emotions 
or characteristics are recognised through automated means. Moreover, 
if an AI system is used to generate or manipulate image, audio or video 
content that appreciably resembles authentic content, there should be an 
obligation to disclose that the content is generated through automated 
means, subject to exceptions for legitimate purposes (law enforcement, 
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freedom of expression). This should allow individuals to make informed 
choices or step back from a given situation; 

 – Measures in Support of Innovation (Title V); which encourages natio-
nal competent authorities to set up regulatory sandboxes (establishing  
a controlled environment to test innovative technologies for a limited time 
on the basis of a testing plan agreed with the competent authorities) and 
sets a basic framework in terms of governance, supervision and liability;  

 – Governance and Implementation ((Titles VI, VII AND VII) – Title VI sets 
up the governance systems at Union (establishing a European Artificial 
Intelligence Board) and national level (designated by Member States na-
tional competent authorities). The European Data Protection Supervisor 
will act as the competent authority for the supervision of the Union in-
stitutions, agencies and bodies when they fall within the scope of this 
regulation. Title VII aims to facilitate the monitoring work of the Commis-
sion and national authorities through the establishment of an EU-wide 
database for stand-alone high-risk AI systems with mainly fundamental 
rights implications. Finally, Title VIII sets out the monitoring and repor-
ting obligations for providers of AI systems with regard to post-market 
monitoring and reporting and investigating on AI-related incidents and 
malfunctioning;

 – Codes of Conduct (Title IX) in which a framework for the creation of co-
des of conduct is introduced, which aim to encourage providers of non-
-high-risk AI systems to apply voluntarily the mandatory requirements 
for high-risk AI systems and giving to the providers of non-high-risk AI 
systems the opportunity to create and implement the codes of conduct 
themselves; 

 – Final Provisions (Title X, XI AND XII) – Title X emphasizes the obligation of 
all parties to respect the confidentiality of information and data and sets 
out rules for the exchange of information obtained during the implemen-
tation of the regulation and measures for the effective implementation 
of the regulation (effective, proportionate, and dissuasive penalties for 
infringements of the provisions). Title XI is dedicated to the description 
of the rules for the exercise of delegation and implementing powers. The 
final title: Title XII contains inter alia an obligation for the Commission to 
prepare regular reports on the evaluation and review of the regulation. It 
also lays down final provisions, including a differentiated transitional pe-
riod for the initial date of the applicability of the regulation (24 months) 
to facilitate the smooth implementation for all parties concerned. 
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GDPR and the Draft Artificial Intelligence Act

In 2018 the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and 
of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons took ef-
fect with regard to the processing of personal data and on the free movement 
of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection 
Regulation)40 (hereinafter: GDPR). GDPR seeks to strengthen EU citizens’ 
rights against companies that collect and use individuals’ data. 

At the time GDPR was adopted, it was described as a “Copernican revolu-
tion” in the data protection field, “seeking to shift its focus away from paper-
-based, bureaucratic requirements and towards compliance in practice, har-
monization of the law, and individual empowerment”41 and aimed to create 
consistency in data protection law across the European Union. 

The GDPR is unprecedented as a regulation, not only on the level of the 
European Union, but also on a global level. There are at least three reasons 
for that. Firstly, GDPR imposed enormous obligations on companies which 
put a lot of compliance effort. Secondly, violations of GDPR can lead to sig-
nificant financial (and reputational) consequences: i) fines up to 20 million 
Euro or up to 4% of total global turnover in case of global undertaking for 
violation of more severe obligations, ii) in case of less severe breaches fine 
can amount to 10 million Euro or up to 2% of total global turnover in case of 
global undertaking. The third reason being the wide GDPR territorial scope, 
reaching much further beyond companies established in the European Union 
by being applicable also to those using European Union citizens’ data to offer 
them goods or services or to monitor their behaviour. 

One of the many reasons for introducing GDPR were technological deve-
lopments which have brought new challenges for the protection of personal 
data. In particular, the scale and frequency of collection and sharing of perso-
nal data has skyrocketed. Private companies and public authorities are able 
to make use of personal data on an unprecedented scale in order to reach 
their goals. Natural persons also voluntarily make personal information ava-
ilable globally and publicly. 

40 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of  
27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of perso-
nal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (Gene-
ral Data Protection Regulation), 2016 O.J. (L 119) 1.

41 Kuner C. (2012), The European Commission’s proposed data protection regulation: 
A Copernican revolution in European data protection law, Bloomberg BNA Privacy and Se-
curity, 6(2012):1 15.
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High-level similarities between the GDPR & the Draft  
Artificial Intelligence Act

Analysing the text of the GDPR and the Draft Artificial Intelligence Act 
there are visible following similarities, in more detail described in Table 1 
and 2 below. 

Table 1. Overview of the GDPR and the Draft Artificial Intelligence Act structure

GDPR structure The Draft Artificial Intelligence Act 
structure

The GDPR Is divided into the following XI 
Chapters which are focused on:
•	 General Provision (Chapter I);
•	 Principles (Chapter II);
•	 Rights of the data subject (Chapter III);
•	 Controller and processor (Chapter IV);
•	 Transfers of personal data to third coun-

tries or international organisations 
(Chapter V);

•	 Independent supervisory authorities 
(Chapter VI);

•	 Cooperation and consistency (Chapter 
VII);

•	 Remedies, liability and penalties (Chapter 
VIII);

•	 Provisions relating to specific processing 
situations (Chapter IX);

•	 Delegated acts and implementing acts 
(Chapter X);

•	 Final provision (Chapter XI).

The Proposal is divided in the following 
XII Titles which are focused on:
•	 Scope and Definitions (Title I); 
•	 Prohibited Artificial Intelligence 

Practices (Title II);
•	 High-risk AI systems (Title III);
•	 Transparency Obligations for Certain 

AI Systems (Title IV);
•	 Measures in Support of Innovation 

(Title V);
•	 Governance and Implementation (Ti-

tles VI, VII AND VII); 
•	 Codes of Conduct (Title IX);
•	 Final Provisions (Title X, XI AND XII).

Source: Table was prepared by the Author.

In conclusion, the structure of both regulations is very similar: starting 
from Chapter I of the GDPR and Title I of the Draft Artificial Intelligence 
Act, which are covering scope and territorial application of each regulation, 
through Chapter II of the GDPR which focused on the principles of the pro-
cessing and Title III of the Draft Artificial Intelligence Act is focused on high-
-risk AI and principles around it and provision regarding fines (Chapter VIII 
of the GDPR and Title XII of the Draft Artificial Intelligence Act). There are 
also difference which are logical consequence of the difference between the 
scope of each of the regulation. 
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In summary, although there are significant differences between the scope 
of the GDPR and the Draft Artificial Intelligence Act, there are few similarities 
which were highlighted above. 

Without a doubt, creation of national supervisory authorities seems to be 
the proper step forward, which might be challenging – as all national bodies 
will require staff trained in AI. As AI are more and more present in our lifes, 
introducing heavy fines in order to prevent prohibited AI systems from being 
used might be a good idea, however its practical application will attract pub-
lic scrutiny. Creating a European Board dedicated to AI also seems as good 
steps for ensuring harmonized AI approach within EU. 

The Draft Artificial Intelligence Act highlights 

In line with the Proposal, the Commission intends to completely ban AI 
systems that: manipulate persons through subliminal techniques or exploit 
the fragility of vulnerable individuals, and could potentially harm the mani-
pulated individual or third person; serve for general purposes of social sco-
ring, if carried out by public authorities; or are used for running real time 
remote biometric identification systems in publicly accessible spaces for law 
enforcement purposes.

The Proposal is putting a lot of emphasis on the high-risk AI systems  
– systems that: are part of a product falling under the EU product safety re-
gulation, such as toys or medical devices; or belong to a list of stand-alone 
high-risk AI systems laid down by the proposal, such as AI systems assessing 
the creditworthiness of individuals or used in the context of recruitment.

Providers of such applications must maintain sound risk management 
systems (as mentioned above – Article 9–11). They must feed the AI system 
with training, validation and testing data that meets specific quality requi-
rements and is handled through appropriate data governance and manage-
ment practices. Interestingly, users must comply with the instructions and 
report any serious incident or malfunctioning, which could lead to a breach 
of fundamental rights to the provider/distributor.

This users’ obligation is correlated with the requirement for the provi-
ders of high-risk AI systems to establish and document an appropriate post-
-market monitoring system to continuously check compliance with regula-
tory requirements and to report serious incidents and malfunctioning to the 
market surveillance authority of the Member State where the incident or the 
associated breach of fundamental rights occurred.

As high-risk systems are a central point of the Proposal, the obligations 
are mostly focused on those regarding high-risk AI systems. In line with the 
Proposal AI systems posing unacceptable risks are prohibited: (i) AI systems 
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or uses that deploy subliminal techniques or which exploit any vulnerabili-
ties, (ii) “social scoring” systems used by public authorities to evaluate or clas-
sify the trustworthiness of individuals, and (iii) real-time remote biometric 
identification systems used in public spaces for law enforcement purposes 
(unless certain conditions are met). Other AI systems are heavily regulated 
as high-risk AI systems [(i) AI systems which are comprised of the products, 
or form a safety component of the products, covered by the EU legislation 
listed in Annex II of the Draft Regulation (e.g. medical devices), or (ii) the AI 
systems listed in Annex III, which includes: biometric identification systems, 
AI used in public utilities services, AI used to determine access to education 
institutions, AI used in recruitment processes or in employment decisions, 
and AI used in various “public law” context], while all other AI systems (other 
than unacceptable and high-risk) are subject to only minimal requirements; 
notably, providers must ensure that AI systems make clear, where they are 
intended to interact with individuals, that those individuals are aware that 
they are interacting with an AI system. Member States are also encouraged to 
promulgate voluntary codes of conduct for these AI systems, but that might 
be wishful thinking on the part of the EU (at least in the short term).

Perhaps the most striking feature of the Proposal, demonstrating the 
EU’s commitment to the regulation of AI, is the value of the financial penal-
ties that could be imposed in case of infringement. The Proposal introduces 
a new record threshold for non-compliance, a fine can amount up to EUR 
30,000,000 or, if the offender is a company, up to 6% of its total worldwide 
annual turnover for the preceding financial year. 

Conclusions

We already live in a world of big data and incredible technological advan-
cement allowing for expansion of AI, what can alter our lives in unimaginable 
way in the future. A vision of connected life through IoT devices and smart ci-
ties technology – fuelled by AI – is not very distant. While the possibilities of 
AI technology are immense, the risks for privacy that AI is posing are severe 
as well. AI is creating many legal challenges which can be dealt by introdu-
cing proper legislation in place. As a matter of fact, the rise of AI makes priva-
cy even more important, as an average citizen has is not aware how AI might 
influence his or her life. Only by integrating privacy-friendly solutions into AI 
systems, the sustainable development of the AI can be ensured and this can 
be achieved only by a genuine commitment to transparency and accountabi-
lity through good governance practices.

The proposal is a big step forward in order to ensure common and con-
sistent EU approach for AI. The Proposal now will be further discussed and  
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refined by the European Parliament and the Council of Europe. Once adopted, 
the regulation will come into force 20 days after its publication in the EUR-
-Lex Official Journal of the European Union. It will apply 24 months after that 
date, but some provisions from the regulation will apply sooner. From this 
date, it can be fully invoked by its addressees and will be fully enforceable.

However, it may be a few years before it actually comes into force as at 
this point the Proposal might be effectively introduced as GDPR or might sha-
re the faith of the e-privacy regulation which was due to be ready with GDPR 
and it is still under preparation. 

Nevertheless, the EU has given a clear indication as to the direction in 
which they are heading for AI regulation and, particularly in light of the one-
rous requirements laid down in the Proposal and the potential fines for non-
-compliance, organisations should start to consider what, if anything, they 
should do to prepare for this Regulation.  

It shall be noted that the Proposal focused also on cybersecurity, in parti-
cular Article 15 of the Proposal introduces the following requirement: “High-
-risk AI systems shall be designed and developed in such a way that they 
achieve, in the light of their intended purpose, an appropriate level of accura-
cy, robustness and cybersecurity, and perform consistently in those respects 
throughout their lifecycle”. Such a focus on cybersecurity in XXI century shall 
be positively evaluated.

 The main focus of the Draft Regulation is on high-risk AI systems. Practi-
cally speaking, therefore, if an organisation does not use or provide a high-
-risk AI system, and is not involved in any prohibited AI systems, then the 
Draft Artificial Intelligence Act will have a limited impact on it. However, 
there may be hidden risks through, for example, the expansive definition of 
“AI system” and the list of EU laws in Annex II, which potentially widen the 
scope of AI systems which may be considered as “high-risk” under the Draft 
Regulation.  

On the providers of high-risk AI systems that are subject to extensive and 
demanding requirements, including in relation to: the datasets used in trai-
ning and testing the AI system, record-keeping around the AI system, trans-
parency of the AI system, human oversight, accuracy and cybersecurity are 
introduced the heaviest obligations. These providers will be also obliged to 
put in place a risk management system and quality management system to 
reduce the likelihood of any harm being caused by the AI system once it is 
deployed. There are also post-market monitoring obligations in place and  
a requirement to report “serious incidents”. 

Hence, developers (businesses or public authorities) of AI applications 
that constitute a high risk for the safety or fundamental rights of citizens 
would have to comply with those specific requirements and obligations. 
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The compliance with these requirements will imply high costs amounting to 
approximately from € 6,000 Euro to € 7,000 Euro for the supply of an avera-
ge high-risk AI system valued at € 170,000 Euro. The verification costs were 
valued at another € 3,000 Euro to EUR € 7,500 Euro for suppliers of high-risk 
AI. At the same time, businesses or public authorities that develop or use 
any AI applications not classified as high risk would only have minimal ob-
ligations of information. The suppliers of AI not classified as high risk could 
choose to a code of conduct to follow suitable requirements, and to ensure 
that their AI systems are trustworthy. In such a case, costs would be at most 
as high as for high-risk AI systems, but most probably lower42. 

Without a doubt, the Proposal is aiming high and puts a robust and fle-
xible legal framework. On the one hand, it is comprehensive and future-proof 
in its fundamental regulatory choices, including the principle-based require-
ments that AI systems should comply with. On the other hand, it puts in pla-
ce a proportionate regulatory system centred on a well-defined risk-based 
regulatory approach that does not create unnecessary restrictions to trade, 
whereby legal intervention is tailored to those concrete situations where the-
re is a justified cause for concern or where such concern can reasonably be 
anticipated in the near future.

The final takeaway regarding the Proposal for the companies is that 
although the shape as well as wording of the Proposal might slightly chan-
ge, companies shall be already preparing for this piece of legislation as it is 
really introducing heavy obligations and even heavier fines in case of non-
-compliance. 

Bibliography

 Literature

Cristianini N., On the Current Paradigm in Artificial Intelligence” AI Communications 
27, no. 1 (January 1, 2014): 37–43, https://doi. org/10.3233/AIC-130582. 

Friedman B. and Nissenbaum H., Bias in Computer Systems, 14 ACM TRANSACTIONS 
ON INFO. SYS. 330 (1996).

Hardt, M. (2014), How big data is unfair: Understanding sources of unfairness in data 
driven decision making.

Hill K., How Target Figured Out A Teen Girl Was Pregnant Before Her Father Did, For-
bes.com (Feb. 16, 2012), https://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/ 
02/16/how-target-figured-out-a-teen-girl-was-pregnantbefore-her-father-
-did/#546582fa6668. 

Kuner C. (2012), The European Commission’s proposed data protection regulation:  
A Copernican revolution in European data protection law, Bloomberg BNA Priva-
cy and Security, 6(2012):1 15.

42  Explanatory Memorandum for the Proposal, par. 3.3. 

Regulating Artificial Intelligence in Europe: Highlights of The Proposal for a Regulation...  І  155



Metz C., In a Huge Breakthrough, Google’s AI Beats a Top Player at the Game of Go, 
WIRED (Jan. 27, 2016), https://www.wired.com/2016/01/in-a-huge-bre-
akthrough-googles-ai-beats-a-top-player-at-the-game-of-go/ (accessed on  
17 Nov 2021). 

Russell S. J. and Norvig P.  (Englewood Cliffs, N.J, Prentice Hall, 1995, Artificial Intelli-
gence: A Modern Approach, Prentice Hall Series in Artificial Intelligence. 

Van Roy, V., Rossetti, F., Perset, K. and Galindo-Romero, L., AI Watch –  National strate-
gies on Artificial Intelligence: A European perspective, 2021 edition, EUR 30745 
EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2021, ISBN 978-
92-76-39081-7, doi:10.2760/069178, JRC122684. 

Villani C., For a Meaningful Artificial Intelligence: Towards a French and European 
Strategy, AI For Humanity, accessed: November 17, 2021, https://www.ai-
forhumanity.fr/pdfs/MissionVillani_Report_ENG-VF.pdf.  

Legislation

2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade, COM (2021) 118, 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-
-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en. 

A definition of AI: Main capabilities and scientific disciplines High-Level Expert 
Group on Artificial Intelligence, 8 April 2019, https://www.aepd.es/sites/de-
fault/files/2019-12/ai-definition.pdf. 

Annexes to the Communication from the Commission to the European Parliament, 
the European Council, the Council, the European Economic and Social Com-
mittee and the Committee of the Regions: Fostering a European approach to 
Artificial Intelligence, C:\Users\magdalena.rzaca\Desktop\1_en_annexe_au-
tre_acte_part1_v8_vf_C4B261EB-ABA4-5C30-1555482869410384_75787.pdf 
21.4.2021, COM(2021) 205 final. 

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Coun-
cil, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee 
of the Regions: Fostering a European approach to Artificial Intelligence, C:\Users\
magdalena.rzaca\Desktop\1_en_annexe_autre_acte_part1_v8_vf_C4B261EB-
-ABA4-5C30-1555482869410384_75787.pdf 21.4.2021, COM(2021) 205 final, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC
0205&from=EN (accessed on 17 Nov 2021).

Council of the European Union, Artificial intelligence b) Conclusions on the coor-
dinated plan on artificial intelligence-Adoption  6177/19, 2019 (accessed on  
17 Nov 2021).

Council of the European Union,  https://www.consilium.europa.eu/media/46496/
st11481-en20.pdf, 11481/20, 2020.

Declaration of Cooperation on Artificial Intelligence, signed by all Member States and 
Norway, April 2018, https://ec.europa.eu/jrc/communities/sites/jrccties/files
/2018aideclarationatdigitaldaydocxpdf.pdf, accessed 17 November 2021. 

European Commission 2021, Commission Staff Working Document: Impact as-
sessment accompanying the Proposal for a Regulation of the European 

156  І  Magdalena Rząca



Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artificial  
intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain Union legislati-
ve acts, 21 April 2021, SWD (2021) 84 final, https://eur-lex.europa.eu/reso-
urce.html?uri=cellar:0694be88-a373-11eb-9585-01aa75ed71a1.0001.02/
DOC_1&format=PDF. 

European Commission Communication Coordinated Plan on Artificial Intelligence 
(COM(2018) 795 final).

European Council, European Council meeting (19 October 2017) – Conclusion  EUCO 
14/17, 2017.

European Council, Special meeting of the European Council (1and 2 October 2020)  
– Conclusions  EUCO 13/20, 2020. 

European Parliament resolution of 20 October 2020 with recommendations to the 
Commission on a framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics 
and related technologies, 2020/2012(INL).

European Parliament resolution of 20 October 2020 on a framework of ethical aspects 
of artificial intelligence, robotics and related technologies, 2020/2012(INL).

European Parliament resolution of 20 October 2020 on a civil liability regime for ar-
tificial intelligence, 2020/2014(INL).

European Parliament resolution of 20 October 2020 on intellectual property rights 
for the development of artificial intelligence technologies, 2020/2015(INI).

European Parliament Draft Report, Artificial intelligence in criminal law and its use 
by the police and judicial authorities in criminal matters,  2020/2016(INI).

European Parliament Draft Report, Artificial intelligence in education, culture and 
the audiovisual sector, 2020/2017(INI). In that regard, the Commission has 
adopted the Digital Education Action Plan 2021–2027: Resetting education 
and training for the digital age, which foresees the development of ethical 
guidelines in AI and Data usage in education – Commission Communication 
COM(2020) 624 final.

OECD Recommendation on Artificial Intelligence adopted on 22/05/2019, https://le-
galinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449. 

Proposal For a Regulation Of The European Parliament And Of The Council Laying 
Down Harmonised Rules On Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) 
And Amending Certain Union Legislative Acts, COM(2021) 206 final, accessed 
on November 17, 2021, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HT
ML/?uri=CELEX:52021PC0206&from=EN (hereinafter: the Proposal, the Arti-
ficial Intelligence Act).

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 
2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of 
personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 
95/46/EC (General Data Protection Regulation), 2016 O.J. (L 119) 1.

The Information Commissioner’s Response To The European Commission’s Proposal 
For A Regulation Of The European Parliament And Of The Council Laying Down 
Harmonised Rules On Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) And 
Amending Certain Union Legislative Acts, https://ico.org.uk/media/about-the-
-ico/consultation-responses/2620291/ico-response-eu-artificial-intelligence-
-act-20210728.pdf. 

Regulating Artificial Intelligence in Europe: Highlights of The Proposal for a Regulation...  І  157



Toronto Declaration on Protecting the Rights to Equality and Non-Discrimination in 
Machine Learning Systems, May 16, 2018. https://www. accessnow.org/cms/
assets/uploads/2018/05/Toronto-Declaration-D0V2.pdf.  

White Paper on artificial intelligence – A European approach to excellence and trust 
(COM(2020) 65 final), https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commis-
sion-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf.

158  І  Magdalena Rząca



Mgr Anna Trocka
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

a.trocka@uksw.edu.pl
ORCID: 0000-0002-0610-2468

From Article 15 of the Data Protection  
Directive and Article 22 of the General  
Data Protection Regulation – an Overview  
of Automated Processing and Data Subject Rights
 
 

Executive summary: Technological development led to the introduction of certain rights 
around automated decision making, which were introduced first by Article 15 of the Data 
Protection Directive and subsequently in Article 22 of the General Data Protection Regula-
tion. However, as the applicability of Article 15 of the Data Protection Directive was depen-
dent upon many conditions being satisfied simultaneously and if one of the conditions was 
not met, the condition described in Article 15 par. (1) of the Data Protection Directive was 
not created. Nevertheless, Article 15 of the Data Protection Directive had an important role 
of introducing rights and safeguards connected with automated decision making. Although 
Article 22 of the General Data Protection Regulation seemed to bring more diligence around 
automated decision making and profiling, it is has not applied as much as it was expec-
ted to(it did not bring the desired outcome. Even though specific rights connected with au-
tomated decision making and profiling were included in Article 13, 14 and 15 and 21 of 
the General Data Protection Regulation they are not having an actual effect on automated 
decision making. Even though in theory the protection provided by those provisions shall 
provide individuals with certain rights connected with automated decision and profiling, it 
seems that this protection might still need further development. Considering that profiling 
activities are highly privacy-invasive it would be justified granting data subjects’ rights for 
information and access in the context of every kind of profiling, whether or not they are 
used for automated decision making, and whether or not human beings are involved in the 
process or not. This article analysis shows that Article 22 of the General Data Protection 
Regulation – in the current form – does not have the impact it was expected to and might 
require revision. It seems that adding the requirement for human intervention to be me-
aningful might be the way forward, as well as strengthening the safeguards on the use of 
automated decision-making systems seems, what shall be aligned with the proposal of the 
Artificial Intelligence Act (introducing tight controls on systems using high-risk). Therefo-
re, rewriting Article 22 of the General Data Protection Regulation might be the way to provide 
to this provision a real relevance and protection for data subjects.  



Abstract: This article focuses on data protection aspects connected with the advancement 
of technology and automated processing of personal data which comes with it. Convention 
108 served as a benchmark for introducing Article 15 of the Data Protection Directive, 
creating innovative rights around automated decision making. And as automated profiling 
becomes more extensive and Data Protection Directive was repealed by the General Data 
Protection Regulation, it is visible that there was more attention provided to the issues of 
profiling and automated decision making, which was expressed in Article 22 (and also 13, 
14, 15 and 21). Without a doubt, automated decision making and profiling shall be in the 
core of data protection as the applicability of automated decision and profiling both po-
wered by artificial intelligence  becomes overwhelming and such protection – but effective 
one – is very much needed and will be even more needed in the future having in mind rapid 
development of technology. While recognising the importance of both Article 15 of the Data 
Protection Directive and Article 22 of the  General Data Protection Regulation, this article 
advances the discussion in regard to automated decision making, which is important given 
the gravity of the impacts of artificial intelligence on individuals and their human rights.
Keywords: automated processing, data subject rights, right to object, human interven-
tion, Data protection, privacy, General Data Protection Regulation, Data Protection  
Directive.

Initial remarks

Advancement in technology led in 1980 to the work on the OECD Priva-
cy Guidelines which were the first internationally-agreed privacy principles. 
Updated in 2013, they provide essential benchmark for privacy, as they intro-
duced the following set of principles: 
a) collection limitation principle;
b) data quality principle;
c) purpose specification principle; 
d) use limitation principle; 
e) use limitation principle;
f) security safeguards principle; 
g) openness principle;
h) individual participation principle; 
i) accountability principle. 

Another important instrument in that field was the Convention for the 
Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Perso-
nal Data (hereinafter: Convention 108)1, which was opened for signature 
in 1981 (also for countries outside Europe) and was the first legally bin-
ding international instrument in the data protection field. The technologi-
cal advancements were enumerated back then inter alia phone-tapping,  

1 Council of Europe, Convention for the Protection of Individuals with regard to Au-
tomatic Processing of Personal Data (ETS No. 108). 
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eavesdropping, surreptitious observation that brought threats to the rights 
and freedoms to the right to privacy. The Convention 108 was the expression 
of the Council of Europe view that personal data kept in computer format 
require social responsibility and safeguards.

The Convention 108 introduced in the Article 5 (covering quality of data) 
following requirements for the processing of the personal data, paving the 
way for the modern legislation:

Personal data undergoing automatic processing shall be: 
a) obtained and processed fairly and lawfully; 
b) stored for specified and legitimate purposes and not used in a way in-

compatible with those purposes; 
c) adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which 

they are stored; 
d) accurate and, where necessary, kept up to date; 
e) preserved in a form which permits identification of the data subjects 

for no longer than is required for the purpose for which those data are  
stored. 

In its essence, Convention 108 is still the only international binding le-
gal instrument with a global scope of application (as even countries which 
are not members of the Council of Europe can access to it). The objective of 
the Convention 108 was to introduce a harmonized approach for the data 
protection, however as the implementation of it took place on the national 
level-  that resulted in the development of very different legal regimes and 
that objective was not met.  

The technologically-neutral, principle-based approach of the Convention 
108 allowed it to pass the test of time for more than 30 years. In 2018 howe-
ver, the Council of Europe updated the Convention 108 in order to address the 
challenges for privacy resulting from the use of new information and commu-
nication technologies. The text of Article 5 was replaced with the following:

“Article 5 – Legitimacy of data processing and quality of data
1) Data processing shall be proportionate in relation to the legitimate pur-

pose pursued and reflect at all stages of the processing a fair balance be-
tween all interests concerned, whether public or private, and the rights 
and freedoms at stake.

2) Each Party shall provide that data processing can be carried out on the 
basis of the free, specific, informed and unambiguous consent of the data 
subject or of some other legitimate basis laid down by law.

3) Personal data undergoing processing shall be processed lawfully.
4) Personal data undergoing processing shall be:

a) processed fairly and in a transparent manner;
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b) collected for explicit, specified and legitimate purposes and not pro-
cessed in a way incompatible with those purposes; further processing 
for archiving purposes in the public interest, scientific or historical 
research purposes or statistical purposes is, subject to appropriate 
safeguards, compatible with those purposes;

c) adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for 
which they are processed;

d) accurate and, where necessary, kept up to date;
e) preserved in a form which permits identification of the data subjects 

for no longer than is necessary for the purposes for which those data 
are processed”.

The principles described in the Convention 108 were used as a bench-
mark for the drafting of the Directive 94/56/EC on the protection of individu-
als with regard to the processing of personal data and on the free movement 
of such data (hereinafter: Data Protection Directive). As directives are a form 
of legislation binding upon member states, but they leave the choice of form 
and methods for implementation, the introduction of the Data Protection Di-
rective resulted in significant differences in the ways it was implemented on 
national levels. Additionally, the Data Protection Directive was not allowing 
businesses to take full advantage of the benefits of internal market. As years 
passed, the lack of harmonization turned out to be not the only problem with 
the Data Protection Directive – as directive was technology neutral, was not 
keeping the pace of technological innovations. 

As a response to that, a comprehensive reform of data protection regime 
was proposed and took form of the General Data Protection Regulation2, 
which entered into force in May 2016 and became fully enforceable by  
25 May 2018. 

What shall be highlighted, there was dedicated to automated proces-
sing provision already in the Data Protection Directive (Article 15), which 
was repeated (in refreshed form) in the General Data Protection Regulation  
(Article 22). The analysis and the comparison of those two provisions will 
conducted below. 

2 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of  
27 April 2016 on the protection of the natural persons with regard to the processing of 
personal data and free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC. 
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Article 15 of the Data Protection Directive 

The way in which automated processing was regulated in the Article 15 
of Data Protection Directive was the following:

Automated individual decisions
1) Member States shall grant the right to every person not to be subject to 

a decision which produces legal effects concerning him or significantly 
affects him and which is based solely on automated processing of data 
intended to evaluate certain personal aspects relating to him, such as his 
performance at work, creditworthiness, reliability, conduct, etc.

2) Subject to the other Articles of this Directive, Member States shall provi-
de that a person may be subjected to a decision of the kind referred to in 
paragraph 1 if that decision:
a) is taken in the course of the entering into or performance of a con-

tract, provided the request for the entering into or the performan-
ce of the contract, lodged by the data subject, has been satisfied or 
that there are suitable measures to safeguard his legitimate interests, 
such as arrangements allowing him to put his point of view; or

b) is authorized by a law which also lays down measures to safeguard 
the data subject’s legitimate interests.

Without a doubt, at the time of enacting the Data Protection Directive 
in 1995, this article was one of the most innovative provisions and one of 
the most difficult to construe properly. This provision granted individuals  
a qualified right not to be subject to certain forms of fully automated deci-
sion-making.  

Application of the Article 15 par. (1) of the Data Protection Directive
For the right described in the Article 15 par. (1) of the Data Protection 

Directive to apply, four cumulative conditions must be satisfied and those are 
the following:

Condition 1): a decision must be made;
Condition 2): the decision concerned must have legal or otherwise 
significant effects on the person whom the decision targets;
Condition 3): the decision must be based solely on automated data 
processing; and
Condition 4): the data processed must be intended to evaluate certain 
personal aspects of the person who is targeted by the decision.

As there is considerable amount of ambiguity in those provisions, the 
conditions will be evaluated one by one below. 
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Condition 1: a decision must be made

Even though the Data Protection Directive was not mentioning expressis 
verbis what is required for a decision to be made, using basic logic rules that 
making a decision about an individual usually involves the adoption of a par-
ticular attitude or opinion or stance towards that individual. Such an attitude 
or opinion can have many forms as for examples it can require the individual 
to act or refrain from acting in a certain way, or it can involve acceding to or 
denying a particular request from the individual. Alternatively, it can result 
in action being taken to influence the individual with or without her or him 
knowing it. There might be some difficulties in distinguishing decisions from 
other processes as for example: plan or advice that can prepare the way for 
formal decision-making. At the same time there is no prima facie requirement 
in the Article 15 par. 1 for decision to be in a certain form. 

Additionally, the concept of decision is a broad and loose concept. For  
a decision to be caught by the Article 15 par. (1) of the Data Protection Direc-
tive there was needed some level of binding effect on its maker. This relates 
to the requirement that the decision shall have legal or otherwise significant 
effects on the person that it concerns (see the Condition 2) described in more 
detail below).

Condition 2: the decision concerned must have legal  
or otherwise significant effects on the person whom 
the decision targets

Focusing on the second condition specifying that the decision must have 
legal or otherwise significant effects in order to trigger the protection ensu-
red in the Article 15 of the Data Protection Directive. Without a doubt, to such 
effects should have been added those which are able to alter or determine 
– partially or entirely – a person’s legal rights or duties. However, there was 
some ambiguity with respect to the notion of ‘significantly’. Taking into acco-
unt the wording of recitals 9 and 10 of the Data Protection Directive, signifi-
cant effect should been interpreted as including both economic and personal 
integrity aspects. Moreover, in the evaluation of the significance of the effect 
the consideration shall be made for an average person  or group of person 
in order to ensure that the effect is significant from objective and not only 
subjective (by the notion of the person influenced by the particular effect) 
perspective. However, the decision might be perceived as significant if it is 
used to refrain from changing the status quo. 
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Condition 3: the decision must be based solely on automated 
data processing

Looking at the third condition (the decision is based solely on automated 
data processing), expressed in the Article 15 of the Data Protection Directive, 
the attention is caught by the term “solely”. In the context of this article, it me-
ans a situation in which a human-being is not involved actively or not having 
any real influence on the outcome of a particular decision-making process. 
Hence, this condition covers a scenario of decision originating from automa-
ted data processing operation. In other words, what should not be happening 
to an individual is not to be subjected to the decision based solely on auto-
mated data processing. If there is human being involved in revision of criteria 
or factors forming the basis of the decision, then such a decision is outside of 
the right granted by the Article 15 par. (1) of the Data Protection Directive. 

Such a revision process should have been facilitated by the data subject’s 
right under art 12 par. (a) of the Data Protection Directive to be informed 
about the logic behind decisions embraced by the Article 15 par. (1).  In pra-
ctical terms that should have been providing to the decision-makers compre-
hension about the logic of the automated steps.  

Condition 4: the data processed must be intended to evaluate 
certain personal aspects of the person who is targeted  
by the decision

For the analysis of the fourth condition mentioned in the Article 15  
par. (1) of the Data Protection Directive (the data processed are intended to 
evaluate ‘certain personal aspects’ of the data subject), it is important to con-
sider the use of profiling techniques and the creation of some sort of perso-
nality profile – which did not have to take the form of profile per se. 

Interestingly, the definition of personal data was narrower than it is no-
wadays (in comparison to the one introduced in the General Data Protection 
Regulation) and was following: ‘personal data’ shall mean any information 
relating to an identified or identifiable natural person (‚data subject’); an iden-
tifiable person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular 
by reference to an identification number or to one or more factors specific to 
his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity3. Hen-
ce, online identifiers were not considered as personal data yet then. Compa-
ring it to the definition introduced by the General Data Protection Regula-
tion, which is following: ’personal data’ means any information relating to an  

3 Article 2 par. (a) of the Data Protection Directive. 
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identified or identifiable natural person (‘data subject’), an identifiable natural 
person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by refe-
rence to an identifier such as a name, an identification number, location data, 
an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiolo-
gical, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that person4 – it 
is clear that online identifiers and identification numbers are considered cle-
arly as personal  data today. Moreover, the definition of the profiling was also 
added to the General Data Protection Regulation (Article 4 par. (4)). 

Looking at the wording of the Article 15 par. (1) and the fact that there 
was the following term used: data processed (not personal data processed) 
was a way to make the application of this article wider. As profile could be de-
rived from online data such as domain names, websites visited or keywords  
used in search programs that are linked primarily to an internet protocol 
address of a computer, not an individual person and today considered as per-
sonal data but were not at the time of Data Protection Directive5. 

The final condition of the Article 15 par. (1) of the Data Protection Direc-
tive is that the decision to which a person may object must have been based 
on a profile of that person (regardless of whether the person was depicted in 
the result in a positive or negative light).  

Focusing on the wording of ‘certain personal aspects’, there is no doubt 
that personal aspects referred to the aspects connected with person and per-
sonality of data subject; while the term certain highlighted selective nature 
of this provision. For the application of the Article 15 par. (1) of the Data Pro-
tection Directive the aspects that should have importance are those concer-
ning person’s abilities, behaviour, preferences or needs and included level of 
complexity as there was provided guidance in non-exhaustive list provided 
in the above-mentioned article as: ‘work performance’, ‘creditworthiness’, 
‘reliability’ and ‘conduct’. 

In other words, quantitative data on purely physiological traits (as for 
example person blood type) were unlikely per se to fall into ‘personal aspects’ 
category, unless they were combined with other data that was connected 
more directly to a person’s character.

The exemplification provided in the Article 15 par. (1) of the Data Protec-
tion Directive provided further hint as whether ‘personal aspects’ should re-
late to public or professional functioning of a person – and should not relate 
to the private or domestic life.  

Applying the Article 15 par. (1) of the Data Protection Directive to re-
al-life scenario, it would not be triggered in a situation of fully automated  

4 Article 4 par. (1) of the General Data Protection Regulation. 
5 Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 

1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and 
on the free movement of such data, Official Journal L 281 , 23/11/1995 P. 0031–0050.
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decision by a bank to refuse a person cash due to the fact that the person 
lacks the necessary credit in his/her bank account. However, if that decision 
would have been grounded on a fully automated analysis of the person’s pay-
ment history – this would involve an evaluation of creditworthiness in the 
sense envisaged by the Article 15 par. (1) of the Data Protection Directive.

Derogations from the Article 15 par. (1) of the Data Protection Directive
Derogation of the right provided in the Article 15 par. (1) of the Data Pro-

tection Directive was envisaged in the par. (2) of the same article. 
The wording of the Article 15 par. (2) of the Data Protection Directive 

allowed a person to be subjected to a decision referred to in par. (1) of this 
article in the following situations:
1) where the decision was taken in the course of entering into or executing 

a contract, and either the data subject’s request for the entering into or 
execution of the contract has been fulfilled or provision was made for 
‘suitable measures’ to safeguard the person’s ‘legitimate interests’ such 
as arrangements allowing the person to express his/her point of view 
(Article 15 par. (2) lett. (a) of the Data Protection Directive); or

2) where the decision was ‘authorised by a law which also lays down me-
asures to safeguard the data subject’s legitimate interests’ (Article 15  
par. (2) lett. (b) of the Data Protection Directive). 

The derogations brought some practical challenges as those connected 
with the interpretation of the suitable measures as arrangements allowing 
to express the person’s point of view. It could have been presumed that tho-
se arrangements must have allowed for the data subject to express his or 
her point of view but also to ensure that this point of view was received and 
taken into account by those who were formally responsible for the decision 
concerned and that the viewpoint was actually before the final decision was 
made – what applies for both Article 15 par. (2) lett. (a) and (b) of the Data 
Protection Directive. 

Article 15 — unfulfilled promise

Even though the Article 15 of the Data Protection Directive brought a pro-
mise of providing a counterweight to automated decisions, which was tar-
nished by the complexity and numerous ambiguities on the level of formula-
tion of this article. As its applicability was dependent upon many conditions 
being satisfied at the same time and if one of the conditions was not met, the 
right described in the Article 15 par. (1) of the Data Protection Directive was 
not created. Hence, the innovative at the time right expressed in the Article 
15 of the Data Protection Directive was in fact unfulfilled promise. 
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And as automated profiling becomes more extensive and Data Protection 
Directive was repealed and now there is General Data Protection Regulation 
in place, it is visible that there was more attention provided to the issues 
of profiling and automated decision making. Nevertheless, the Article 15 of 
the Data Protection Directive had an important role of introducing rights and 
safeguards connected with the automated decision making. 

Without a doubt, automated decision making and profiling shall be in the 
core of data protection as the applicability of automated decision and profi-
ling both powered by artificial intelligence  becomes overwhelming and such 
protection – but effective one – is very much needed and will be even more 
needed in the future having in mind rapid development of technology. 

Article 22 of the General Data Protection Regulation

As the result of the legal reform of European Union data protection, the 
specific expression of protection for privacy rights in the context of automa-
ted processing was expressed in Article 22 of the General Data Protection 
Regulation. The wording was clearly inspired by the Article 15 of Data Pro-
tection Directive and updated. 

Since the beginning of the work on the protection of personal data the 
European legislator focusing on automated decision making has tried to 
address the following fears: (i) fear about data controller resigning from 
their responsibilities and (ii) fear about citizens losing control over the au-
tomated decisions that significantly affect them6. Hence, accountability of 
data controller and the contestability of the decision made by automated me-
ans are crucial to understand the ratio legis behind the Article 22 of the Ge-
neral Data Protection Regulation, as well as transparency which is expressed 
in data subject rights. 

In very simple words the aim of the provision of the Article 22 of the 
General Data Protection Regulation was to restrict automated individual de-
cision-making (use of algorithms for making decisions based on user-level 
predictors) which „significantly affect” users and ensuring for the individual 
affected by the decision a „right to explanation” (authorizing individual to ask 
for an explanation behind the algorithmic decision).

6 Commission of the European Communities, Amended proposal for a Council Di-
rective on the protection of individual with regard to the processing of personal data and 
on the free movement of such data, COM (92), 442 final, SYN 287, Brussels, 15 October 
1992, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:51992PC0422
&from=EN.  
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The wording of article 22 of the GDPR is following:
1) “The data subject shall have the right not to be subject to a decision based 

solely on automated processing, including profiling, which produces legal 
effects concerning him or her or similarly significantly affects him or her.

2) Paragraph 1 shall not apply if the decision:
a) is necessary for entering into, or performance of, a contract between 

the data subject and a data controller;
b) is authorised by Union or Member State law to which the controller is 

subject and which also lays down suitable measures to safeguard the 
data subject’s rights and freedoms and legitimate interests; or

c) is based on the data subject’s explicit consent.
3) In the cases referred to in points (a) and (c) of paragraph 2, the data con-

troller shall implement suitable measures to safeguard the data subject’s 
rights and freedoms and legitimate interests, at least the right to obtain 
human intervention on the part of the controller, to express his or her 
point of view and to contest the decision.

4) Decisions referred to in paragraph 2 shall not be based on special ca-
tegories of personal data referred to in Article 9(1), unless point (a) or 
(g) of Article 9(2) applies and suitable measures to safeguard the data 
subject’s rights and freedoms and legitimate interests are in place”7.

Those provisions shall be very important and applicable as profiling al-
gorithms and automated decision-making are an overwhelming reality of our 
data-driven society. Policy-makers, academia and individuals are more concer-
ned with the risks that technological advancements are creating in every field 
of our life: from finance, insurance, housing, police investigations, e-commerce 
to work life. However, there are already critical opinions regarding enforce-
ment of the rights connected with the automated decision making8. 

Evaluating the wording of the Article 22 par. 1 of the General Data Protec-
tion Regulation – and comparing it to the Article 15 par. 1 of the Data Protec-
tion Directive – there is no mentioning about evaluation of personal aspects, 
as expressis verbis profiling was added. That is a logical consequence of ad-
ding profiling in the definitions – in the Article 4 par. 4 of – to the General 
Data Protection Regulation. Consequently, profiling is defined as: any form of 
automated processing of personal data consisting of the use of personal data 
to evaluate certain personal aspects relating to a natural person, in particular 
to analyse or predict aspects concerning that natural person’s performance at 

7 Article 22 of the General Data Protection Regulation. 
8 See: Wachter S. et al., Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making 

Does Not Exist in the General Data Protection Regulation, “International Data Privacy Jour-
nal” 2017, Vol. 7, Issue 2, 1 May 2017, Pages 76–99, https://doi.org/10.1093/idpl/ipx005.
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work, economic situation, health, personal preferences, interests, reliability, be-
haviour, location or movements9.

The wording of the Article 4 par. (4) of the General Data Protection Regu-
lation provides three major requirements for profiling to exist: the first one 
being a requirement of what the organization must be doing: applying auto-
mated processing; the second requirement being that the processing must be 
carried upon the personal data; and the third requirement being the evalua-
tion of certain personal aspects relating to a natural person10.  

The definition of profiling introduced to the General Data Protection Re-
gulation was definitely inspired by – however it is not identical to the de-
finition of profiling in – the Council of Europe Recommendation CM/Rec 
(2010)1311 (hereinafter: Recommendation), as the Recommendation exclu-
des processing that does not include inference (as per Article 1 lett. (e) of the 
Recommendations profiling means an automatic data processing technique 
that consists of applying a “profile” to an individual, particularly in order to 
take decisions concerning her or him or for analysing or predicting her or his 
personal preferences, behaviours and attitude). 

The Recommendation can be used as a reference tool, in particular its 
description of the three distinct stages of profiling: consisting of data collec-
tion; then automated analysis to identify correlations; and finally applying 
the correlation to an individual to identify characteristics of present or future 
behaviour. 

The fact of adding profiling to the set of the General Data Protection Re-
gulations definitions shall not be surprising as this is a response to the tech-
nological advancement. As organisations are obtaining personal data about 
individuals from a variety of different sources: including Internet searches, 
buying habits, lifestyle and behaviour data, which are gathered from mobi-
le phones, social networks, use of different applications, video surveillance 
systems and the Internet of Things that information might be analysed to 
classify people into different groups using algorithms and machine-learning 
(automated processing). Organisations use profiling to find out some re-
levant information about individuals’ preferences, predict behaviour of the 
individuals, make decisions about individuals, what is very useful in many 
sectors: from healthcare, education, financial services to marketing.

9 Article 4 par. (4) of the General Data Protection Regulation. 
10 See: Heimes R., Top 10 Operational Impacts of the GDPR: Part 5 – Profiling, IAPP 

(Jan. 20, 2016), https://iapp.org/news/a/top-10-operational-impacts-of-the-gdpr-
-part-5-profiling/. 

11 Council of Europe, The protection of individuals with regard to automatic proces-
sing of personal data in the context of profiling. Recommendation CM/Rec (2010)13 and ex-
planatory memorandum, Council of Europe 23 November 2010, https://search.coe.int/
cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805cdd00. 
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Automated individual decision-making and profiling can lead to quicker 
and more consistent decisions for both organisations and individuals, howe-
ver if those are used irresponsibly there can be posing significant risks for 
individuals.  

Application of the Article 22 par. (1) of the General Data  
Protection Regulation
Focusing on the application of the Article 22 par. (1) of the General Data 

Protection Regulation, it shall be evaluated what are the conditions that this 
provision is introducing. 

The interpretation of the automated decision-making in the General Data 
Protection Regulation caused a vivid debate in the legal doctrine: several 
scholars have interpreted those provisions as a new right to algorithm ex-
planation12, while others have adopted a more sceptical approach analysing 
those provisions13 concluding that the data subjects’ rights are more limited 
than expected and that there is no right to explanation. Finally, other scho-
lars14 have applied a contextual interpretation of Articles 13–15 and 22 of 
the General Data Protection Regulation and suggested that the scope of those 
provisions is not so limited15 – and can provide to individuals more transpa-
rency and accountability16. And this positive approach was confirmed in the 
Guidelines on Automated individual decision-making of the Article 29 Wor-
king Party17 (hereinafter: WP29 Guidelines) by the WP29 statement that the 
scope of Article 22 should be interpreted extensively: decisions based “so-
lely on automated means” must include any decision in which the human 

12 Goodman B. and Flaxman S., EU Regulations on Algorithmic Decision-Making 
and a “right to Explanation” [2016] arXiv:1606.08813 [cs, stat], http://arxiv.org/
abs/1606.08813, accessed 17/11/2021. 

13 See Edwards L. and Veale M., Slave to the Algorithm? Why a ‚Right to an Explanation’ 
Is Probably Not the Remedy You Are Looking For, 16 Duke Law & Technology Review 18 
(2017). Available at SSRN, https://ssrn.com/abstract=2972855.

14 Selbst A.D.,  Powles J., Meaningful information and the right to explanation, Inter-
national Data Privacy Law, Volume 7, Issue 4, 1 November 2017, Pages 233–242, https://
doi.org/10.1093/idpl/ipx022.

15 Malgieri G., Comandé G., Why a Right to Legibility of Automated Decision-Making 
Exists in the General Data Protection Regulation, “International Data Privacy Law”, Vol. 7, 
Issue 4, 1 November 2017, Pages 243–265, https://doi.org/10.1093/idpl/ipx019. 

16 See Kaminski M., The Right to Explanation, Explained, 2018, “University of Colora-
do Law Legal Studies Research Paper” No. 18–24, available at SSRN, https://ssrn.com/
abstract=3196985.

17 Article 29 Working Party, ‘Guidelines on Automated individual decision-making’, 
22/08/2018, https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612053. 
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intervention is not meaningful. Also the “legal effects or similarly significant 
effects” should be interpreted widely and including at some conditions onli-
ne marketing or price discrimination. 

While interpreting the provisions of the Article 22 of the General Data 
Protection Regulation there is attention focused on dualism between the 
right to ex post explanation and the right to ex ante general information, 
there is opinion that shall be replaced by the concept of legibility, merging 
transparency and comprehensibility18. The term “legibility”, used by compu-
ter scientists to show that individuals should be able to understand autono-
mously (readability) the importance and implications (comprehensibility) of 
algorithmic data processing19. Such approach would require to provide furt-
her information as model of explanations and guidelines what would need 
to change that a desired by individual outcome is possible, more governance 
around algorithms and adding more rules to machine learning. While there 
is already proposal for the regulation on the artificial intelligence, this seems 
rather as a solution that will require still some time to be implemented. 

Coming back to the issue of conditions: those are similar to the conditions 
of the Article 15 par. (1) of the Data Protection Directive and are following: 
1) there must be decision, 2) which is based solely on automated processing 
(including profiling), 3) the decision is producing legal effects on individual 
or similarly significantly affecting individual (see table below). 

The first condition is that the decision must be made, while the second 
condition is that the decision must be based solely on automated processing 
– in other words, it concerns processing in which there is no human involve-
ment in the decision-making process. The third condition is that the automa-
ted individual decision-making must produces legal or similarly significant 
effects. These types of effect are similar to the Condition 2) of the Article 15 
par. (1) of the Data Protection Directive and was analysed in detail above. 
Such decision must have a serious impact on an individual to be caught by 
this provision. As a legal effect can be considered as something that is affec-
ting someone’s legal rights. Similarly significant effects are more abstract to 
define but would include, for example, automatic refusal of an online credit 
application, and e-recruiting practices without human intervention.

18 Malgieri G., Automated decision-making in the EU Member States: The right to ex-
planation and other “suitable safeguards” in the national legislations”, The Computer Law 
and Security Review”, Vol. 35, Issue 5, October 2019, 105327, https://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/S0267364918303753#cit_12, accessed 17/11/2021. 

19 See Mortier R. et al., Human Data Interaction: The Human Face of the Data-Driven 
Society, (2014), “MIT Technology Review”, 17/11/2021.  
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Table 1. Mapping conditions of the Article 15 par. (1) of the Data Protection Directive to 
the Article 22 par. (1) of the General Data Protection Regulation

Conditions of Article 15 par. (1)  
of the Data Protection Directive

Condtions of Article 22 par. (1)  
of the General Data Protection Regulation

Condition 1): a decision must be made; Condition 1): decision must be made;
Condition 2): the decision concerned must 
have legal or otherwise significant effects 
on the person whom the decision targets;

Condition 3): the decision is producing 
legal effects on individual or similarly sig-
nificantly affecting individual;

Condition 3): the decision must be based so-
lely on automated data processing; and

Condition 2): decision must be based on 
automated processing (including profi-
ling);

Condition 4): the data processed must be in-
tended to evaluate certain personal aspects 
of the person who is targeted by the decision.

This is included in profiling added as an 
example of automated processing.

Source: author’s own study.

Derogations of the automated decision making – Article 22 
par. (2) of the General Data Protection Regulation

Although decision-making based solely on automated processing of in-
dividual data – including profiling – producing legal or similarly significant 
effects is restricted, there are certain derogations to this general rule.

Analysing the wording of the Article 22 par. (2) of the General Data Pro-
tection Regulation, it shall be highlighted that organisations can carry out 
solely automated decision-making with legal or similarly significant effects 
if the decision is:

 – necessary for entering into or performance of a contract between an or-
ganisation and the individual;

 – authorised by law (for example, for the purposes of fraud or tax evasion); 
or

 – based on the individual’s explicit consent.

However, if the processing is involving processing of special category of 
personal data (as per Article 9 of the General Data Protection Regulation: 
data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosop-
hical beliefs, or trade union membership, and the processing of genetic data, 
biometric data for the purposes of uniquely identifying a natural person, data 
concerning health or data concerning a natural person’s sex life or sexual 
orientation), the processing can be carried out when the individual concer-
ned expressed explicit consent or the processing is necessary for reasons of 
substantial public interest.
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Data Protection Impact Assessment

As per provision of the Article 22 par. (3) of the General Data Protection 
Regulation, when automated decision making is necessary for entering into 
or performance of the contract (lett. a) or is based on individual consent 
(lett. c), the data controller (understood as organisation which determines 
the purposes and means of data  processing20) shall implement suitable mea-
sures to safeguards rights and freedoms and legitimate interests, at least the 
right to obtain human intervention on the part of the controller to express 
individual point of view and to contest the decision.

Without a doubt, the best way to address the rights and freedoms to indi-
vidual is to carry out a Data Protection Impact Assessment (DPIA) as descri-
bed in the Article 35 of the General Data Protection Regulation. The purpose 
of the DPIA is to evaluate – prior to the processing – the impact of the proces-
sing on the protection of personal data. 

Moreover, the wording of the Article 35 par. (3) lett. (a) of the General 
Data Protection Regulation clearly requires DPIA in case of systematic and 
extensive evaluation of personal aspects relating to individuals which is ba-
sed on automated processing – including profiling, and on which decisions 
are made that are producing legal effects or similarly significantly affect the 
individual. 

The elements of the DPIA are enlisted in non-exhaustive manner in the 
Article 35 par. (7) of the General Data Protection Regulation and those are at 
least: description of the envisaged processing, assessment of the necessity 
and proportionality of the processing operations in connection with the pur-
poses; assessment of the risks to the rights and freedoms of an individual; 
and the most importantly – the measures applied to address the risks, inclu-
ding safeguards, security measures and mechanism to ensure protection of 
personal data and demonstrate compliance with the General Data Protection 
Regulation. 

Additionally, in case in which a DPIA will indicate that the envisage pro-
cessing will result in a high risk to the rights and freedoms of individual and 
in the absence of the measure to mitigate that risk – data controller shall 
consult the relevant data protection authority prior to processing (Article 36 
par. (1) of the General Data Protection Regulation). 

As per WP29 Guidelines – WP29 highlighted that in the effective safe-
guard there should be included regular assessments on the data sets to check 
them for any bias (e.g. incorrect classifications, imprecise projections, nega-
tive impact on individuals), accuracy and relevance of automated decision 
making, and develop ways to address any prejudicial elements. WP29 in 
Annex 1 to the guidelines mentioned a list of specific recommendations as  

20 See: Article 4 par. 7 of the General Data Protection Regulation. 
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regular quality assurance checks against discrimination and unfair treatment; 
algorithmic auditing (including third party audit); contractual assurances for 
third party algorithms; data minimization as well as anonymization/pseu-
donymization measures; ways to allow the data subject to express his or her 
point of view and contest the decision; a structured mechanism for human 
intervention in the automated decision-making process. What is an interes-
ting observation, in the mentioned Annex 1 there is no there is no reference 
to the three safeguards mentioned in recital 71of the General Data Protection 
Regulation (which are: information, explanation, challenging the decision). 

The right to obtain human intervention

When the processing is carried out based solely on automated decision-
-making with legal or similarly significant effects – as per Article 22 par. (3) of 
the General Data Protection Regulation –  if the decision is: (i) necessary for 
entering into or performance of a contract between an organisation and the 
individual; (ii) based on the individual’s explicit consent then it is required 
by the data controller at least to provide the right to obtain human interven-
tion, to express individual point of view and to contest the decision. These 
requirements are designed to increase individuals’ understanding of organi-
sations might be using their personal data.

As it was highlighted in the WP29 Guidelines, human intervention is con-
sidered a key element, which shall be based on an assessment of all the re-
levant data, including any additional information provided by the data subject 
and it should be carried out by someone with the appropriate authority and 
capability to change the decision. Additional light to this aspect is providing 
the wording of the Recital 71 of the General Data Protection Regulation in 
which there were mentioned two relevant examples of ‘suitable safeguards’: 
the right to receive specific information and the right to get an explanation of 
the decision reached after such assessment and the ability to challenge the 
decision.

Additionally, the Article 15 par. (1) lett. (h) of the General Data Protection 
Regulation is requiring to provide to the individual the information regarding 
the existence of the automated decision-making, including profiling as well 
as meaningful information about the logic involved, and the significance and 
the envisaged consequences of such processing for the individual. 

Moreover, data subject has a right to object – on grounds relating to his or 
her situation, at any time to the processing of personal data concerning him 
or her while processing is necessary for the performance of a task carried 
out in the public interest or processing is necessary for the purposes of the 
legitimate interest pursued by data controller, including profiling (Article 21 
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par. (1) of the General Data Protection Regulation). As individual has granted 
this right to object – such profiling such be part of the information provided 
to the individuals in line with the Article 13 of the General Data Protection 
Regulation. In particular, data controller shall also provide to the data subject 
information about the existence of the automated decision-making, including 
profiling as well as meaningful information about the logic involved, and the 
significance and the envisaged consequences of such processing for the indi-
vidual (Article 13 par. (1) let. (e) of the General Data Protection Regulation 
– in cases where personal data were collected directly form data subject; and 
Article 14 par. 1 lett. (g) – in cases where personal data have not been obtai-
ned from data subject). 

Another innovation introduced in the Article 22 par. (4) of the General 
Data Protection Regulation is prohibition to base automated decision-ma-
king on special categories of personal data unless there is consent of data 
subjected provided or processing is necessary for reasons of substantial pub-
lic interest and additionally there are in place suitable measures (in particu-
lar DPIA) to safeguard the data subject’s rights and freedoms and legitimate 
interests.

In summary, data controller applying processing based solely on automa-
ted decision making with legal or similarly significant effects must: 

 – provide meaningful information about the logic involved in the decision-
-making process, as well as the significance and the envisaged consequ-
ences for the individual and rights connected with the automated deci-
sion-making, including profiling;

 – ensure that individuals can:
 – obtain human intervention;

 • express their point of view; and
 • obtain an explanation of the decision and challenge it;
 • put appropriate technical and organisational measures in place  

– in particular carry out DPIA. 

An interesting remark is that the data controller can avoid safeguards 
mentioned in the Article 22 par. (3) of the General Data Protection Regulation 
simply by introducing human intervention, a human being in the decision-
-making process, who might be as biased as the automated decision ma-
king system. This can open up a Pandora box by having controllers adding 
some kind of human intervention to avoid the whole set up of Article 22 of 
the General Data Protection Regulation. Hence, this provision needs to be 
strengthened. 
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Analysis: Article 15 of the Data Protection Directive versus 
Article 22 of the General Data Protection Regulation

Table 2. Analysis: Article 15 of the Data Protection Directive versus Article 22 of the Gene-
ral Data Protection Regulation

Article 15 of the Data  
Protection Directive

Article 22 of the 
General Data 

Protection Regulation
Comments

Par. 1
Member States shall grant 
the right to every person not 
to be subject to a decision 
which produces legal effects 
concerning him or signifi-
cantly affects him and which 
is based solely on automated 
processing of data intended 
to evaluate certain personal 
aspects relating to him, such 
as his performance at work, 
creditworthiness, reliability, 
conduct, etc.

Par. 1
The data subject shall 
have the right not to 
be subject to a decision 
based solely on auto-
mated processing, in-
cluding profiling, which 
produces legal effects 
concerning him or her 
or similarly significan-
tly affects him or her.

Profiling has been added in the 
definitions of the General Data 
Protection Regulation; hence 
the wording of Article 22 par. 
(1) had changed. 

Detailed conditions 
of par. 1
Condition 1): a decision 
must be made;
Condition 2): the decision 
concerned must have legal 
or otherwise significant ef-
fects on the person whom 
the decision targets;
Condition 3): the decision 
must be based solely on au-
tomated data processing; 
and
Condition 4): the data pro-
cessed must be intended to 
evaluate certain personal 
aspects of the person who is 
targeted by the decision.

Detailed conditions 
of par. 1
Condition 1): there 
must be decision;
Condition 2): the deci-
sion is based solely on 
automated processing, 
including profiling; 
Condition 3): the deci-
sion is producing legal 
effects on individual or 
similarly significantly 
affecting individual.

Even though the analysis of the 
wording leads to the extraction 
of three conditions in case of 
the Article 22 of the General 
Data Protection Regulation, as 
it is including profiling – which 
in essence concerns evaluation 
of certain personal aspects of 
the individual who is affected 
by the decision, the conclusion 
is that the General Data Protec-
tion Regulation upheld the con-
dition introduced by the Article 
15 par. (1) of the General Data 
Protection Regulation. 

Par. 2 
Subject to the other Articles 
of this Directive, Member 
States shall provide that  
a person may be subjected 
to a decision of the kind re-
ferred to in paragraph 1 if 
that decision:

Par. 2
Paragraph 1 shall not 
apply if the decision:
(a) is necessary for en-
tering into, or perfor-
mance of, a contract be-
tween the data subject 
and a data controller;

Derogations to the automated 
decision making are wider in 
the Article 22 of the General 
Data Protection Regulation  
than in the Article 15 of the Data 
Protection Regulation. 
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Article 15 of the Data  
Protection Directive

Article 22 of the 
General Data 

Protection Regulation
Comments

cont’d:
(a) is taken in the course of 
the entering into or perfor-
mance of a contract, pro-
vided the request for the 
entering into or the per-
formance of the contract, 
lodged by the data subject, 
has been satisfied or that 
there are suitable measures 
to safeguard his legitimate 
interests, such as arrange-
ments allowing him to put 
his point of view; or
(b) is authorized by a law 
which also lays down mea-
sures to safeguard the data 
subject’s legitimate inter-
ests.

cont’d:
(b) is authorised by 
Union or Member State 
law to which the con-
troller is subject and 
which also lays down 
suitable measures to 
safeguard the data 
subject’s rights and 
freedoms and legitima-
te interests; or
(c) is based on the data 
subject’s explicit con-
sent.

cont’d:
And although in theory the con-
sent must be freely given (and 
fulfil other requirements as per 
Article 7 of the General Data 
Protection Regulation) in order 
to form a legal basis of proces-
sing, there might be certain 
scenarios in which the consent 
was provided, but the careful 
evaluation of the circumstan-
ces of the consent provision 
are raising flags and questions 
whether the consent was in re-
ality freely given. 
The use of consent in the con-
text of artificial intelligence and 
machine learning – especially 
when it involves the processing 
of sensitive data – is alarming.

The provisions referring to 
suitable measures to safe-
guard his legitimate interests, 
such as arrangements allo-
wing him to put his point of 
view were contained in the 
par. (2) of the Article 15 of the 
Data Protection Directive. 

Par. 3
In the cases referred to 
in points (a) and (c) of 
paragraph 2, the data 
controller shall imple-
ment suitable measures 
to safeguard the data 
subject’s rights and 
freedoms and legitima-
te interests, at least the 
right to obtain human 
intervention on the 
part of the controller, to 
express his or her point 
of view and to contest 
the decision.

Although the Article 15 of the 
Data Protection Directive in-
troduced some suitable me-
asures for legitimate interest 
of an individual (possibility of 
expression of view)  provision 
introduced in the Article 22 par. 
(3) of the General Data Protec-
tion Regulation is more detailed 
and concerns ‘the right to obtain 
human intervention on the part 
of the controller, to express his 
or her point of view and to con-
test the decision’ – so it is much 
wider prerogative than just put-
ting the point of view.
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Article 15 of the Data  
Protection Directive

Article 22 of the 
General Data 

Protection Regulation
Comments

N/A Par. 4
Decisions referred to 
in paragraph 2 shall 
not be based on special 
categories of personal 
data referred to in Ar-
ticle 9(1), unless point 
(a) or (g) of Article 9(2) 
applies and suitable me-
asures to safeguard the 
data subject’s rights and 
freedoms and legitimate 
interests are in place.

The Article 22 of the General 
Data Protection Regulation ad-
ded possibility of processing of 
special categories of data based 
solely on automated decision 
making if data subject provided 
its consent or the processing is 
necessary for reasons of sub-
stantial public interest (and su-
itable measures – as in particu-
lar DPIA – are in place).

Source: author’s own study.

Article 22 of the General Data Protection Regulation – another 
unfulfilled promise?

Even though there is important difference between a Data Protection 
Directive and General Data Protection Regulation as the Directive was sub-
ject to national interpretation, while the Regulation requires no enabling  
legislation to take effect as it is the law for member states, the provision of 
Article 22 of the General Data Protection Regulation does not seem to catch 
a lot of attention. Moreover, the fines that are introduced by the General Data 
Protection Regulation  (up to 20 million Euro or 4% of total global turnover 
or up to 10 million Euro or 2% of global total turnover as per Article 83) 
are a galaxy away from the Data Protection Directive – as under the Directi-
ve there were no explicit fines and were determined in national legislation 
by each country. Finally, also the territorial applicability of the General Data 
Protection Regulation is far reaching (Article 3) and the Regulation applies 
to companies that are registered in the European Union as well as to any 
company offering goods or services to data subjects in the European Union 
or monitoring their behaviour.  

Although the Article 22 of the General Data Protection Regulation seemed 
to bring more diligence around automated decision making and profiling, it is 
not applicable as much as it was expected (it did not bring the desired outco-
me). Even though specific rights connected with automated decision making 
and profiling were included in the Article 13, 14 and 15 and 21 of the General 
Data Protection Regulation they are not having an actual effect on automated 

From Article 15 of the Data Protection Directive and Article 22 of the General Data Protection  І  179



decision making. As the General Data Protection Regulation took effect into 
2018, and national data protection authorities across European Union are 
issuing fines related to the violations of the regulations, the Authors did not 
find any fine relating to Article 2221, and there passed already more than 
3 years. Maybe, as it was flagged by Sandra Wachter, the provisions around 
automated decision making run the risk of being toothless22?

From one side there is no trace of real importance of applicability of 
the Article 22 of the General Data Protection Regulation for the data subje-
cts, and additionally this provision is subjected to critics. For example, Paul 
de Hert and Guillermo Lazcoz are proposing to rewrite Article 22 or let it 
die23. The authors are proposing reformulation of this provision by adding 
the word meaningful to human intervention and obtaining the justification 
of the decision. The following diagnosis of the authors: [d]espite its symbo-
lic force in the GDPR ecosystem, the fate of Article 22 so far seems to be si-
milar to that of its predecessor, Article 15 of the (…) Data Protection Direc-
tive: a second-class data protection right “rarely enforced, poorly understood 
and easily circumvented24 – seems to be very accurate as Article 22 does not  
seem to be very much in use, changing its wording might give some leverage 
to this provision. 

It shall be noted that: [w]hile the goal of an explanation is to make humans 
understand, the goal of a justification is to convince humans that the decision 
is appropriate. Otherwise, explanations will provide little beyond the already 
granted rights of information and access25. Hence, adding justification might 
help individuals to understand the rationale behind automated decisions. 
The importance of understanding by the data subjects how the decision was 
made and on what basis – was also highlighted in the WP29 Guidelines – as 
this can ensure proper challenging of decision or expressing a view by a data 
subject. This corresponds with the idea of legibility that was mentioned ear-
lier, hence that could also be a direction for possible changes with regard to 
Article 22 of the General Data Protection Regulation. 

21  See databases combining information about the fines connected with the General 
Data Protection Regulation and as per 26/11/2021 there was no result connected with 
the Article 22: https://gdpr-fines.inplp.com/list/ and https://www.enforcementtracker.
com/. 

22  Wachter et al., Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not 
Exist in the General Data Protection Regulation, “International Data Privacy Journal” 2017, 
Vol. 7, Issue 2, 1 May 2017, Pages 76–99, https://doi.org/10.1093/idpl/ipx005.

23  De Hert P. and Lazcoz G., Radical rewriting of Article 22 GDPR on machine decisions 
in the AI era, 13 OCTOBER 2021, https://europeanlawblog.eu/2021/10/13/radical-rewrit-
ing-of-article-22-gdpr-on-machine-decisions-in-the-ai-era/, accessed 17/11/2021. 

24 Ibidem. 
25  Henin C., Le Métayer D., A framework to contest and justify algorithmic decisions.  

AI Ethics 1, 463–476 (2021). https://doi.org/10.1007/s43681-021-00054-3. 
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Conclusions

Although in theory the protection provided by the introduction of the Ar-
ticle 15 of the Data Protection Directive and subsequently by the Article 22 of 
the General Data Protection Regulation shall provide individuals with certain 
rights connected with automated decision and profiling, it seems that this 
protection might still need further development. 

As profiling activities are highly privacy-invasive it would be justified gran-
ting data subjects’ rights for information and access in the context of every kind 
of profiling, whether or not they are used for automated decision making, and 
whether or not human beings are involved in the processes or not. 

One is certain, the Article 22 of the General Data Protection Regulation  
– in the current form – is not having the impact it was entrusted in it and 
might require revision. It seems that adding requirement for the human in-
tervention to be meaningful might be the way forward, as well as strengthe-
ning the safeguards on the use of automated decision-making systems seems, 
what shall be aligned with the proposal of the Artificial Intelligence Act (in-
troducing tight controls on systems using high-risk)26. Therefore, rewriting 
the Article 22 of the General Data Protection Regulation might be the way to 
provide to this provision a real relevance and protection for data subjects.  

Also, attention shall be given to the issue of the consent in the context of 
the automated decision making – especially in connection of the processing 
of sensitive data (as per Article 22 par. (2) lett. (c) of the General Data Protec-
tion Regulation) as technological advancement continues.  
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