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Słowo wstępne

Szanowni Państwo, Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia Badań nad 
Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”!

Nasza redakcja oddaje Państwu łączony numer „Fons” z 2019 roku. Niniejszy 
numer jest już dziewiątym drukowanym na papierze. Nasze czasopismo dalej 
jest dostępne w sieci (na witrynie „Fontes”). Staramy się, aby „Fons” możliwie 
optymalnie odnalazło się w realiach: 1) po reformie; 2) zagrożenia epidemicz-
nego; 3) uwarunkowań „Fontes”. Niemniej nasze Stowarzyszenie jak najbardziej 
wpisuje się w to, co się dzieje w nauce i świecie cywilizowanym. Uzyskanie statu-
su organizacji pożytku publicznego winno nadać nam nowe, realne możliwości 
– także w zakresie działalności popularyzującej metodę oraz wydawniczej.

Zapraszamy Państwa do nadsyłania – do druku w „Fons” – artykułów (rów-
nież autorstwa Państwa doktorantów bądź magistrantów), glos, recenzji książek 
naukowych, sprawozdań i podobnych wypowiedzi naukowych. Informacje na 
temat działalności „Fontes” umieszczamy w czasopiśmie z inicjatywy władz Sto-
warzyszenia bądź Redakcji. 

W  numerze kontynuujemy publikację tekstów dotyczących takich dyscy-
plin jak prawo bądź ekonomia oraz pokrewnych, których problematyka dotyczy 
istotnych zagadnień życia społecznego w Polsce i na świecie. W tym numerze ta 
tematyka dotyczy: kompetencji kierowników projektów innowacyjnych, zwię-
złości jako cechy profesjonalnego pisma procesowego, dowodu z zeznań świad-
ka i opinii biegłego w postępowaniu cywilnym w świetle nowelizacji kodeksu 
postępowania cywilnego, szkodliwości piractwa elektronicznego dla gospodarki 
i społeczeństwa. Wszystkie te zagadnienia są aktualnie w centrum zainteresowa-
nia polskiego i międzynarodowego życia społeczno-gospodarczego (w różnora-
kich kontekstach i z niejednej perspektywy). 

W części informacyjnej numeru polecamy notki o awansach członków 
Stowarzyszenia, sprawozdanie pozjazdowe, informacje na temat zjazdu 
w 2020 roku.

Redaktor Naczelny „Fons”
Piotr Feczko
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ARTYKUŁY





dr hab. Marek Jabłoński, prof. UEK1

dr hab. Anna Prusak, prof. UEK2

Kompetencje kierowników projektów innowacyjnych 
– teorie, praktyki i problemy

Wstęp

Kompetencje pracownicze to bardzo istotne zagadnienie, analizowane 
zarówno w kontekście działalności operacyjnej, jak i przedsięwzięć o cha-
rakterze projektowym. Literatura przedmiotu dotycząca kompetencji pra-
cowniczych jest bardzo obszerna. Badacze krajowi i zagraniczni od począt-
ku istnienia nauki o zarządzaniu podejmowali dyskusje dotyczące definicji, 
interpretacji, funkcji oraz rozwoju kompetencji pracowniczych. Wprawdzie 
klasyczna literatura przedmiotu zawiera rozważania dotyczące umiejętno-
ści wykonawców, jednak w przeważającej większości klasycy odnosili się do 
normatywów pracy kierowniczej. 

Wynikało to głównie z ówczesnej interpretacji rangi działań kierowni-
ków w wypracowaniu sukcesu organizacji. Stąd też klasycy zarządzania świa-
domi roli menedżerów w rozwoju organizacji opracowali wiele ujęć i typolo-
gii atrybutów kierowników, określanych jako umiejętności, uzdolnienia czy 
też kwalifikacje, które zgodnie ze współczesną nomenklaturą odnoszą się do 
kompetencji kierowniczych3.

Celem rozważań niniejszego artykułu są przede wszystkim kompeten-
cje kierowników projektów o  charakterze innowacyjnym, wymagających 
prowadzenia działań badawczo-rozwojowych (tzw. projekty B+R+I). Kom-
petencje kierowników projektów to aspekt często rozważany w  kontekście 
zarządzania projektami, natomiast projekty innowacyjne wymagają kompe-
tencji kierowniczych o szczególnym zakresie. 

1 Katedra Zarządzania Procesowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
2 Katedra Zarządzania Procesowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
3 M. Jabłoński, Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu, Wydawnic-
two CeDeWu.pl, Warszawa 2011.
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Teorie zarządzania kompetencjami pracowniczymi

Źródła współczesnej interpretacji kompetencji kierowniczych sięgają 
przełomu lat 60. i  70. XX wieku i  dotyczą badań prowadzonych przez D. 
McClellanda i R. Boyatzisa. W toku przeprowadzonych badań R. Boyatzis 
zaproponował definicję kompetencji, wiążąc ją z atrybutami, na podstawie 
których można odróżnić pracowników osiągających wyróżniające wyniki 
od tych, którzy wypracowują przeciętne i poniżej przeciętnych rezultatów4.
Ponadto twierdził, że skuteczny proces rozwoju kompetencji pracowniczych 
może zachodzić w ściśle określonych warunkach. Wskazywał w tym wzglę-
dzie na pluralizm i  odpowiedni obszar swobody decyzyjnej pracowników 
gwarantujący różne sposoby uczenia się. Określił w  ten sposób warunki 
wstępne niezbędne we wdrażaniu programów rozwoju kompetencji pracow-
niczych, w ramach których wyszczególnił następujące etapy5:

1. Dokonanie zindywidualizowanej oceny i opracowanie na tej podsta-
wie programów rozwoju kompetencji; 

2. Określenie wizji, wartości i  oczekiwań w  odniesieniu do przedsię-
biorstwa i pracownika;

3. Diagnoza aktualnych kompetencji i wiedzy pracownika oraz zesta-
wienie ich z oczekiwaniami dotyczącymi kompetencji w przyszłości; 

4. Opracowanie przez pracownika planu rozwoju swych kompetencji 
i wdrożenie go w praktycznym działaniu;

5. Zapewnienie atmosfery wsparcia dla rozwoju wizji pracowników − 
przeprowadzenie krytycznej analizy aktualnych programów rozwoju kom-
petencji pracowniczych i proponowanie usprawnień;

6. Wprowadzenie możliwości eksperymentowania i rozwój kompeten-
cji na stanowisku pracy. 

Dyskurs naukowy odnoszący się do kompetencji pracowniczych rozwi-
ja się w ramach zarządzania zasobami ludzkimi. A. Miś wskazuje, że w za-
rządzaniu zasobami ludzkimi wyróżnia się dwa podejścia do analizy i opisu 
kompetencji w organizacji, tj. o charakterze indywidualnym i organizacyj-

4 R.E. Boyatzis, The Competent Manager: a model for effective performance, Wiley, New York 
1982.
5 R.E. Boyatzis, D.C. Leonard, K.S. Rhee, J.V. Wheeler, Competences can be developed, “Ca-
pability” 1996, 2(2). 
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nym. W pierwszym podejściu kompetencje to zestaw jednostkowych zdol-
ności, doświadczeń, wiedzy, zdrowia i motywacji. W podejściu o charakterze 
organizacyjnym kompetencje interpretowane są jako rezultat konkurencyj-
ności organizacji na rynku w  związku z  unikatową wiedzą zgromadzoną 
w organizacji i kształtującą jej pozycję rynkową. W ramach takiej orientacji 
ukształtował się tzw. nurt kompetencyjny (lub perspektywa kompetencyjna) 
z wieloma modelami teoretycznymi wyjaśniającymi znaczenie kompetencji 
w wypracowaniu i utrzymywaniu przewagi konkurencyjnej6. 

Rozpatrywanie kompetencji na gruncie różnych dziedzin naukowych powo-
duje, iż poszczególne koncepcje wyrosłe na gruncie nauk o zarządzaniu, osadzone 
na odmiennych podstawach teoretycznych i czerpiące z dorobku innych dyscy-
plin, rozmaicie interpretują czynniki określające skuteczność członków organiza-
cji. Stąd brak zgodności w zakresie interpretacji pojęcia kompetencji na gruncie 
nauk o zarządzaniu wynika z interdyscyplinarności tej dziedziny naukowej. 

Teorie zarządzania projektami i innowacjami

Badania nad zarządzaniem projektami i innowacjami można określić jako 
metateorie, które skłaniały badaczy do kwestionowania ówcześnie ustalonych 
założeń7. W badaniach nad zarządzaniem projektami metateorie umożliwiły 
wyłonienie się nowego przedmiotu badań, tj. „organizacji opartej na projek-
tach”8. W badaniach nad zarządzaniem projektami i innowacjami stosowane 
są także metateorie, tj. structurationtheory9, teoria organizacyjnego uczenia 
się10 i practicetheory11. Jednak jak wskazują przeprowadzone analizy, zwłasz-
cza dwie metateorie, tj. teoria organizacyjnego uczenia się (theories of orga-

6 A. Miś (red.), Instrumenty zarzadzania kapitałem ludzkim. Ćwiczenia i studia przypadków, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012. 
7 R. Garud, J. Gehman J., Metatheoretical perspectives on sustainability journeys: evolution-
ary, relational and durational, “Research Policy” 2012, 41 (6), 980-995. 
8 K. Sahlin-Andersson, A. Soderhölm, The Scandinavian school of project studies, [in:]                
K. Sahlin-Andersson, A. Söderholm (eds.), Beyond Project Management. New Perspectives 
on the Temporary – permanent Dilemma, Liber, Malmo 2002, 11-24. 
9 S. Manning, The strategic formation of project networks: a relational practice perspective, 
“Human Relations” 2010, 63 (4), 551-573.
10 J.G. March, Exploration and exploitation in organizational learning, “Organization Sci-
ence” 1991, 2 (2), 71–87. 
11 M.S. Feldman, W.J. Orlikowski, Theorizing practice and practicing theory, “Organization 
Science” 2011, 22 (4), 1240-1253.
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nizational learning) i  społeczne teorie organizowania (socialpracticetheories 
of organizing), wpłynęły na zarządzanie projektami i badania innowacji oraz 
stworzyły pomosty między tymi dwoma obszarami badawczymi12.

Zatem organizacyjne uczenie się w projektach stanowi jeden z głównych 
tematów badań, zwłaszcza w zakresie organizowania opartego na projektach 
(project-basedorganizing)13. W  ramach tego wątku badań zmodyfikowano 
interpretację znaczenia etapów procesu i cech projektów w ramach obszaru 
zarządzania projektami. 

Problematyka uczenia się rozwijana w zarządzaniu projektami pozwoli-
ła z jednej strony zakwestionować podejście optymalizacyjne, z drugiej zaś 
umożliwiła prowadzenie badań na styku zarówno zarządzania projektami, 
jak i innowacjami. Perspektywa organizacyjnego uczenia się sugeruje, że fir-
my oparte na projektach uczą się poprzez realizację indywidualnych pro-
jektów, kodują doświadczenia oraz dostosowują się do niepewnego i szybko 
zmieniającego się środowiska14. W ramach tego wątku nastąpiło połączenie 
badań nad zarządzaniem projektami z badaniami nad adaptacyjnymi forma-
mi organizowania (adaptableforms of organizing). 

Wykazano, że uczenie się i rozbudowa zdolności może wystąpić, gdy fir-
my projektowe rozpoczną innowacyjne projekty w celu opracowania nowych 
technologii i kreowania nowych rynków, w tym badanie nowych możliwości 
strategicznych i nowych metod zarządzania niepewnościami. Ponadto ucze-
nie się, transfer wiedzy, stosowanie skutecznych praktyk między projekta-
mi oraz szerszy zasięg organizacji może pomóc firmie zinstytucjonalizować 
nowe procedury i zbudować zdolności projektowe firmy wymagane do reali-
zacji rosnącej liczby projektów w przedsiębiorstwie15. 

Drugą najważniejszą metateorią jest „perspektywa praktyczna”, podkre-
ślająca, iż projekty i  działania innowacyjne są uwarunkowane kontekstem 

12 A. Davis, S. Manning, J. Söderlund, When neighboring disciplines fail to learn from each other: The 
case of innovation and project management research, “Research Policy” 2018, 47, 965-979. 
13 R.M. Bakker, R.J. DeFillippi, A. Schwab, J. Sydow, Temporary organizing: promises, pro-
cesses, problems,“Organization Studies” 2016, 37 (12), 1703-1719. 
14 A. Prencipe, F. Tell, Inter-project learning: processes and outcomes of knowledge codification 
in project-based firms, “Research Policy” 2001 30, 1373-1394. 
15 J. Söderlund, What project management really is about: alternative perspectives on the role 
and practice of project management, “International Journal of Technology Management” 
2005, 32 (3/4), 371-387. 
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społecznym prowadzonej działalności innowacyjnej i projektowej16. W ra-
mach tej perspektywy podejmowane są próby identyfikacji norm i sposobów 
realizacji przedsięwzięć, postrzeganych jako potencjalne stany dynamiczne, 
kontekstualne i  podlegające zmianom, wykraczających poza ograniczenia 
brzegowe, w tym modele optymalizacji17. 

Ta perspektywa badawcza dotyczy badań nad projektami transnarodo-
wymi i sieciami projektowymi18. „Perspektywa praktyczna” ukonstytuowała 
podstawy metodyczne aktualnie prowadzonych badań w zakresie tymczaso-
wego organizowania 19, zwracając szczególną uwagę na tymczasowe struktu-
ry i procesy oraz ich wpływ na kierowanie członkami projektów20. 

Praktyki oceny kompetencji kierowników projektów

Praktyczne obszary oceny kompetencji kierowników projektów są opisa-
ne przez różne metodyki, standardy, wytyczne i narzędzia zarządzania pro-
jektami. Pod pojęciem „metodyka” rozumiany jest logiczny i spójny zestaw 
szczegółowych zaleceń co do sposobu postępowania przy zarządzaniu całym 
projektem, prowadzący do uzyskania zamierzonego rezultatu21. „Standard” 
natomiast oznacza dostarczenie kierownikowi projektu informacji, co nale-
ży robić, ale nie stanowi, w jaki konkretnie sposób. Tym samym pozostawia 
pewną swobodę w dostosowaniu tego podejścia do danego projektu i sytu-
acji. Różnica między standardem a metodyką w praktyce nie ma jednakże 
znaczenia, gdyż w każdej organizacji i w każdym projekcie należy dostoso-
wać konkretne narzędzia i metody do własnych potrzeb. Jest to tzw. podej-
ście zapożyczania22.

16 S. Manning, Embedding projects in multiple contexts − a structuration perspective, “Inter-
national Journal of Project Management” 2008, 26 (1), 30-37. 
17 M. Engwall, No project is an island: linking projects to history and context, “Research Pol-
icy” 2003 32, 789-808;J. Söderlund, What project management really is about: alternative 
perspectives on the role and practice of project management, “International Journal of Tech-
nology Management” 2005, 32 (3/4), 371-387.
18 S. Manning, J. Sydow, Projects, Paths, and Practices: Sustaining and Leveraging Project-
Based Relationships, “Industrial and Corporate” 2011, Change 20(5), 1-34.
19 R.M. Bakker, R.J. DeFillippi, A. Schwab, J. Sydow, Temporary organizing…
20 M. Hällgren, A. Söderholm A., Projects-as-Practice: New Approach, New Insights 2011.
21 M. Trocki, Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2012. 
22  M. Kapusta, Zarządzanie projektami krok po kroku, Wydawnictwo Samo Sedno, Warsza-
wa 2013.
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Dziedzina zarządzania projektami jest na tyle popularna, że istnieją wy-
specjalizowane, międzynarodowe organizacje wydające uznawane na świecie 
certyfikaty kierowników projektów (ang. project manager), dokumentujące 
ich wiedzę i praktyczne doświadczenie w zarządzaniu projektami. Certyfika-
ty te dotyczą zarówno metodyk, jak i standardów, i wydawane są na podsta-
wie wyników egzaminów opartych na określonych podręcznikach. Istnieją 
cztery poziomy metodyk i standardów zarządzania projektami23:

•	 Uniwersalne, opracowane przez organizacje zajmujące się rozwojem 
i rozpowszechnianiem wzorcowych metod zarządzania projektami. Stosowa-
ne są w różnych branżach i do różnego rodzaju projektów. Metodyki uznane 
w świecie za uniwersalne to: metodyka opracowana przez amerykański In-
stytut Zarządzania Projektami, czyli Project Management Institute, zwana 
także metodyką PMI, której podstawy zostały ujęte w podręczniku PMBoK; 
metodyka brytyjskiej organizacji Office for Government Commerce, znana 
szerzej jako PRINCE2 (ang. Project in ControlledEnvironments); standardy 
i  wytyczne stowarzyszenia International Project Management Association, 
znane pod nazwą IPMA; metodyka Zarządzania Cyklem Projektu (ang. Pro-
ject Cycle Management – PCM). Metody i standardy PMI, PRINCE2 oraz 
IPMA podlegają certyfikacji.

•	 Branżowe, opracowane przez stowarzyszenia fachowe działające 
w  ramach różnych branż, dostosowane do specyfiki branżowej projektów. 
Jest ich na świecie bardzo wiele, ale chyba najbardziej znaną jest metodyka 
SCRUM, należąca do grupy tzw. metodyk zwinnych (ang. agile). Jest to jedy-
na metoda branżowa podlegająca certyfikacji. Są dwie organizacje wydające 
certyfikaty SCRUM: ScrumAlliance (warunkiem koniecznym są szkolenia) 
oraz jej „odłam” Scrum.org (w którym szkolenia nie są obowiązkowe).

•	 Firmowe, opracowane przez organizacje, w których projekty stano-
wią podstawę działalności, np. firmy konsultingoweitp. Ich obszar zastoso-
wania ogranicza się do danej organizacji i stanowią know-how danej firmy. 
Przykładem organizacji, które opracowały sobie własne metodyki zarządza-
nia projektami, jest NASA (dla projektów kosmicznych).

•	 Autorskie, opracowane przez badaczy i  autorów znaczących mo-
nografii z zakresu zarządzania projektami, na podstawie ich dorobku i do-

23 M. Trocki, Nowoczesne zarządzanie…
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świadczenia. Przykładem takiej metodyki jest BFPM (ang. Business Focused 
Project Management) opracowany przez E. Frigentiego i D. Comninosa. 

Jak wynika z powyższego, są cztery światowe organizacje zrzeszające kie-
rowników projektów i wydające certyfikaty poświadczające ich kompetencje 
w zarządzaniu projektami:

1. Project Management Institute (PMI). Stowarzyszenie non-profit 
utworzone w 1969 r. w USA przez menedżerów projektów w celu tworzenia 
i promowania standardów zarządzania projektami. Obecnie posiada 270 od-
działów (chapters) w 193 krajach świata, także w Polsce (od 2003 r.);

2. International Project Management Association (IPMA). Organizacja 
non-profit w zakresie zarządzania projektami, założona w 1965 r., zrzeszają-
ca 55 organizacji narodowych. W Polsce działa od 1999 r. jako IPMA Polska 
(dawniej SPMP);

3. Office for Government Commerce (OGC). Opracowanaipropagow
anaprzezniąmetodyka PRINCE2 (Projects in Controlled Environment) po-
chodzi z metodyki PROMPT – Project Resource Organization Management 
Planning Technique (1975), przekształcona w PRINCE w 1989 napotrzeby 
CCTA (Central Computer and Teleccomunications Agency), obecnie OGC. 
W 1996 r. zmieniła nazwę na PRINCE2 i dostosowana została do potrzeb 
różnych użytkowników;

4. Scrum Alliance i  scrum.org. Nazwa scrum oznacza „młyn” (rodzaj 
zagrywki w  rugby). Po raz pierwszy idea SCRUM została opisana w  1986 
r. w  „Harvard Business Review”. Formalnego opisu tej metodyki dokonał 
w 1995 r. KenSchwaber. Projekt jest dzielony na iteracje (tzw. „sprinty”), po 
każdym sprincie zespół pracujący nad rozwojem produktu dostarcza klien-
towi działającą, „ulepszoną” wersję produktu („przyrost”). 

Organizacja IPMA zaproponowała ocenę kompetencji kierowników 
według tzw. „oka kompetencji”. Obejmuje ono trzy rodzaje kompetencji: 
techniczne (np. wiedza dotycząca m.in. finansów, harmonogramowania, za-
rządzania ryzykiem, kontroli i  raportowania, komunikacji, interesariuszy), 
kontekstowe (np. orientacja na projekty) oraz behawioralne (np. przywódz-
two, zaangażowanie i motywacja, asertywność, kreatywność, etyka). Cztery 
poziomy certyfikacji IPMA (A, B, C, D) to system oceny oraz potwierdze-
nia kompetencji, wiedzy i umiejętności kierownika projektu. Ubiegając się 
o certyfikat, w każdym przypadku należy wnieść stosowną opłatę oraz zło-
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żyć formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej IPMA (www.
ipma.pl), a wraz z nim życiorys oraz tzw. samoocenę przygotowaną według 
tzw. „oka kompetencji” IPMA. 

Najniższy poziom (IPMA D) wymaga opanowania przede wszystkim 
wiedzy teoretycznej (kompetencje techniczne), sprawdzanej podczas trzygo-
dzinnego egzaminu pisemnego. Poziom IPMA C, oprócz pisemnego egzami-
nu teoretycznego, obejmuje także etap tzw. warsztatu projektowego, podczas 
którego sprawdzane są kompetencje kontekstowe oraz behawioralne kandy-
data, oraz rozmowę z komisją wydającą certyfikat. Kandydat do certyfikatu 
IPMA B i A musi dodatkowo, poza egzaminem, warsztatem i rozmowami, 
przygotować raporty z  projektów, które realizował (lub którymi kierował, 
w przypadku ubiegania się o certyfikat IPMA A). 

Kierownicy projektów badawczo-rozwojowych (B+R) mogą dodatkowo 
ubiegać się o poszerzenie „podstawowego” certyfikatu IPMA o potwierdze-
nie ich kompetencji w zakresie zarządzania projektami B+R. Certyfikat IPMA 
4-RD jest powiązany z certyfikatem podstawowym (IPMA 4-LC) i przyzna-
wany na podstawie oceny dorobku i doświadczenia w obszarze prowadzenia 
projektów B+R. Jego ważność upływa wraz z upływem ważności certyfikatu 
4-LC, nawet jeśli został przyznany dużo później. Co istotne, IPMA jako jedy-
na organizacja wydaje specjalne certyfikaty dla kierowników projektów B+R, 
na których zapotrzebowanie wzrasta w  kontekście coraz popularniejszych 
funduszy unijnych dla przedsiębiorstw. 

Problemy w ocenie kompetencji kierowników projektów B+R+I

W Polsce projekty innowacyjne realizowane są w większości jako projekty 
badawczo-rozwojowe, dlatego często można spotkać ich „połączoną” nazwę: 
projekty B+R+I. Tego typu projekty są najczęściej współfinansowane z fundu-
szy unijnych24. W kontekście dyskusji na temat praktyki oceny kompetencji 
kierowników projektów B+R+I można wytypować szereg problemów. 

Na przykład, „tradycyjne” podejścia do oceny kompetencji kierowników 
projektów, reprezentowane przez IPMA, PMI czy PRINCE2, nie znajdują do 

24 A. Prusak, S. Rokita, M. Giemza, Innowacje i  ryzyko w projektach współfinansowanych 
ze środków unijnych, „FONS. Biuletyn Naukowo-Informacyjny Stowarzyszenia Badań nad 
Źródłami i Funkcjami Prawa” 2017, vol. 3-4(7), s. 121-138. 
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końca zastosowania w projektach wysokiego ryzyka i niepewności, jakim cha-
rakteryzują się projekty innowacyjne (B+R+I). Większość projektów innowa-
cyjnych w Polsce jest współfinansowana ze środków unijnych, a wymogi kon-
kursów stanowią dodatkowe ograniczenie dla kierowników takich projektów. 

Na przykład konkurs POIR 1.1.1 2014-2020 („Szybka Ścieżka”) narzuca 
wymóg zaangażowania dwóch kierowników projektu: kierownika admini-
stracyjnego (zarządzającego projektem) oraz kierownika zespołu B+R; ten 
ostatni powinien posiadać przede wszystkim wiedzę merytoryczną w zakre-
sie prowadzonych badań, ponieważ jest odpowiedzialny za organizację i mo-
nitorowanie pracy zespołu badawczego. 

Problemem jest zatem współdziałanie dwóch kierowników w tym samym 
projekcie oraz wypracowanie skutecznego planu komunikacji i współpracy. 
W większości organizacji brak jest ponadto planu rozwoju i systematycznej 
oceny kompetencji kierowników projektów, którzy są traktowani jako funk-
cja tymczasowa. 
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Natalia Piłat 

Dowód z zeznań świadka i opinii biegłego w postępowaniu 
cywilnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego

Wstęp

Niniejsze opracowanie stanowi próbę przeanalizowania kwestii dotyczą-
cej dowodu z zeznań świadka oraz dowodu z opinii biegłego w postępowaniu 
cywilnym. Jego głównym celem jest porównanie dowodu z zeznań świadka 
oraz dowodu z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym. Wybór tematu zo-
stał podyktowany zainteresowaniem autorki problematyką wykorzystywania 
środków dowodowych w procesie cywilnym. Zagadnienie to jest istotne i co-
raz częściej wykorzystywane w procesie. Tematyka jest znacząca ze względu 
na ewolucję roli świadka w postępowaniu cywilnym oraz najnowsze zmiany 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego1. 

Dowód z zeznań świadka jest szczególnym dowodem, gdyż istnieje oba-
wa, że świadek przedstawi pewne fakty w sposób subiektywny lub stronni-
czy. Opiera się on na czynniku ludzkim, na którym nie zawsze można pole-
gać. Nie ma pewności, czy świadek mówi prawdę, zeznaje nieprawdę, czy ma 
skłonności do konfabulacji. Dlatego tak ważne jest bezpośrednie zetknięcie 
się przez sąd z materiałem dowodowym.

Dowód z opinii biegłego jest dowodem sporządzanym przez osoby posia-
dające wiadomości specjalne. Ważnym aspektem tego środka dowodowego 
jest odznaczanie się przez biegłego bezstronnością i fachową wiedzą na okre-
ślony temat.

Dowód z opinii biegłego odgrywa coraz ważniejszą rolę w postępowaniu 
sądowym. Ze względu na rozwój nauki i techniki sąd musi coraz częściej ko-
rzystać z fachowej wiedzy z różnych dziedzin życia i coraz częściej opinia ta 
pojawia się w postępowaniu sądowym. Z tego powodu warto poddać analizie 
tę instytucję.

1  Dz.U. 1964 nr 43, poz. 296, z późn. zm.
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Niniejsze opracowanie w pierwszej części przedstawia dowód z zeznań 
świadka i dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym w świetle re-
gulacji Kodeksu postępowania cywilnego. Następnie zbadano, jakie są podo-
bieństwa i różnice pomiędzy tymi instytucjami. Na koniec rozważono kwe-
stię połączenia tych ról w postępowaniu cywilnym. W artykule zastosowano 
metodę językowo-logiczną oraz porównawczą w celu analizy przepisów pra-
wa regulujących omawiane instytucje. Dla uzupełnienia badań skorzystano 
także z metody historycznej. W trakcie badań wykorzystano wiele polskich 
publikacji, orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych. Ni-
niejsze opracowanie w  sposób praktyczny przedstawia instytucję świadka 
i  biegłego w  procesie cywilnym, ich podobieństwa i  różnice oraz zwraca 
uwagę na kwestię połączenia tych ról.

Dowód z zeznań świadka

Dowód z zeznań świadka jest prawdopodobnie najczęściej wykorzysty-
wanym dowodem w  postępowaniu cywilnym. E. Waśkowski stwierdza, że 
zeznaniami świadków są informacje, dotyczące okoliczności faktycznych 
sprawy, podawane przez osoby nieuczestniczące w sprawie2.

Świadek to osoba fizyczna, która dokonała pewnych spostrzeżeń podczas 
pewnego zdarzenia. Jest to osoba, która ma wiedzę o faktach mających istot-
ne znaczenie dla sprawy.

Według K. Piaseckiego świadek „to osoba trzecia, która nie uczestniczy 
bezpośrednio w procesie, która była w  stanie i miała możliwość spostrzec 
okoliczności sporne i mające znaczenie w konkretnym procesie i która ma 
obowiązek, w razie wskazania jej jako świadka, zeznawać przed sądem. Ze-
znanie świadka stanowi oświadczenie wiedzy odnoszące się do określonego 
faktu (zdarzenia, stosunku, stanu), przedstawiające, odtwarzające ten fakt”3. 
Świadkiem może być także osoba, która dowiedziała się o tych faktach po-
średnio, tzn. usłyszała o nich od innej osoby (testes ex auditu). Nie można 
z góry stwierdzić, ze taki dowód jest nieprzydatny4. 

2  E. Waśkowski, Podręcznik procesu cywilnego. Ustrój sądów cywilnych, postępowanie sporne, 
Wilno 1932, s. 229.
3  K. Piasecki, System dowodów i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych, Warszawa 
2012, s. 194.
4  Zob. wyrok SN z dnia 25 stycznia 2012 r., V CNP 14/11, Legalis nr 480497.
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„Świadkiem w znaczeniu procesowym (formalnym) jest osoba fizyczna 
wezwana przez sąd do złożenia zeznań dotyczących posiadanych wiadomo-
ści. Świadkiem w znaczeniu faktycznym (materialnym) jest osoba fizyczna, 
która dzięki własnym spostrzeżeniom uzyskała wiadomości o fakcie bada-
nym w toku postępowania”5.

Dowód z opinii biegłego

Kodeks postępowania nie definiuje pojęcia „opinii biegłego”, lecz w art. 
278 k.p.c. wskazuje, że jest to opinia sporządzona na zlecenie sądu, przez 
biegłego lub kilku biegłych, którzy posiadają wiadomości specjalne. Ponadto, 
zgodnie z art. 285 § 1 k.p.c., opinia biegłego powinna zawierać uzasadnienie.

Zgodnie z poglądem E. Waśkowskiego opinią biegłego jest zdanie, wyra-
żone przed sądem co do okoliczności faktycznych sprawy przez postronne 
osoby, posiadające specjalne wiadomości, potrzebne do ustalenia lub oceny 
tych okoliczności6.

„Wiadomościami specjalnymi jest wiedza tego rodzaju, że opiera się na po-
nadprzeciętnej, specjalistycznej wiedzy w danej dziedzinie nauki, wykracza-
jącej poza granice wiedzy dostępnej ogółowi społeczeństwa. Wskazuje się, że 
granice pomiędzy wiedzą powszechną i wiadomościami specjalnymi bywają 
nieostre, bowiem są uzależnione od ogólnego postępu nauki i techniki”7.

Wiadomości specjalne służą ustaleniu lub ocenie faktów, które są podsta-
wą faktyczną rozstrzygnięcia sądu.

„Nazwa «biegły», użyta bez bliższego określenia w  przepisach prawa 
procesowego, obejmuje: stałych biegłych sądowych, osoby powołane ad hoc 
w poszczególnych sprawach w charakterze biegłych, a  także instytucje na-
ukowe lub specjalistyczne”8. Należy podkreślić, iż wartość dowodowa spo-
rządzonych przez nich opinii jest taka sama. 

Dodatkowo sąd może zlecić sporządzenie opinii instytutowi naukowe-
mu lub naukowo-badawczemu. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywil-

5  T. Ereciński, Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie rozpoznawcze, 
t. I, Warszawa 1999, s. 477.
6  E. Waśkowski, Podręcznik procesu cywilnego…, s. 235.
7  J. Dzierżanowska, J. Studzińska, Biegli w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym, War-
szawa 2016, s. 39.
8  Wyrok TK z dnia 25 marca 2005 r., K 35/04 (Dz.U. nr 48, poz. 461).



24 FONS 2019/3-4 (14-15)

nego9 wprowadza możliwość zasięgnięcia opinii opiniodawczego zespołu 
sądowych specjalistów w  sprawach rodzinnych i  opiekuńczych. Do opinii 
zespołu stosuje się odpowiednio przepisy o opinii instytutu naukowego lub 
naukowo-badawczego.

Należy podkreślić, iż zgodnie z orzecznictwem prywatna opinia biegłe-
go oraz opinia biegłego złożona w innej sprawie nie mają mocy dowodowej 
takiej jak opinie biegłego zlecone przez sąd. W takim przypadku należy trak-
tować taką opinię jako dokument prywatny. Wynika to w szczególności z art. 
278 k.p.c., zgodnie z którym opinią biegłego jest opinia złożona przez osobę 
wyznaczoną przez sąd10.

Podobieństwa w roli świadka i biegłego

W polskim systemie prawnym dowody mają jednakową wartość dowo-
dową oraz nie posiadają hierarchicznego charakteru. Każdy dowód jest trak-
towany w jednakowy sposób. Zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów 
sąd decyduje, którym dowodom da wiarę, a którym nie. Sąd bierze pod uwa-
gę nie tylko swoją wiedzę, doświadczenie życiowe oraz zasady logicznego 
myślenia, lecz ma na względzie charakter sprawy, w której orzeka.

Można zauważyć, iż instytucja świadka oraz instytucja biegłego w pro-
cesie cywilnym mają wiele podobieństw. Wynika to w szczególności z faktu, 
że są to środki dowodowe osobowe oraz z ich historii. W prawie rzymskim 
te dowody były określane jednym mianem – testes. Dopiero później dowód 
z opinii biegłego został wyodrębniony z dowodu z zeznań świadka.

Zarówno świadek, jak i biegły stanowią źródła dowodowe w procesie. Ich 
wspólną cechą jest dostarczanie sądowi istotnych wiadomości niezbędnych 
dla rozstrzygnięcia sprawy. Jednakże inny jest cel przeprowadzenia tych do-
wodów w procesie.

Należy mieć na uwadze, że nowelizacja Kodeksu postępowania cywilne-
go11 uchyla art. 258 k.p.c. dotyczący powołania świadka oraz art. 279 k.p.c. 

9  Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1469, z późn. zm.).
10  Zob. wyrok SA w  Białymstoku z  dnia 18 czerwca 2015 r., I  ACa 181/15, Legalis nr 
1285523; wyrok SN z dnia 9 listopada 2011 r., II CNP 23/11, LEX nr 1110965; wyrok SN 
z dnia 12 kwietnia 2002 r., I CKN 92/00, OSG 2003, nr 11, poz. 112.
11  Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego…
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dotyczący dopuszczenia dowodu z  opinii biegłego. Wprowadza ona jeden 
zbiorczy przepis określający wymogi wniosku dowodowego, tj. art. 2351 
k.p.c., zgodnie z którym we wniosku o przeprowadzenie dowodu strona jest 
obowiązana oznaczyć dowód w sposób umożliwiający przeprowadzenie go 
oraz określić i wyszczególnić fakty, które mają zostać wykazane tym dowo-
dem. „Strona ma obowiązek z jednej strony wyczerpująco wymienić wszyst-
kie fakty, których ma dowieść dany wnioskowany dowód, a z drugiej – przy 
każdym dowodzie wskazać, który fakt ma nim zostać dowiedziony”12. Należy 
podkreślić, że ustawodawca w nowelizacji Kodeksu postępowania cywilne-
go13 wyłączył możliwość powołania biegłego na posiedzeniu niejawnym.

Ponadto nowelizacja14 wprowadza art. 2421 k.p.c., który stanowi, iż stro-
na, która wnosiła o wezwanie na czynności sądu świadka, biegłego lub innej 
osoby, powinna dołożyć starań, by osoba ta stawiła się w wyznaczonym cza-
sie i miejscu, w szczególności zawiadomić ją o obowiązku, czasie i miejscu 
stawiennictwa.

Wiele podobieństw między tymi instytucjami wynika także z przepisów 
zawartych w  Kodeksie postępowania cywilnego, dotyczących opinii bie-
głych, które odsyłają do przepisów dotyczących zeznań świadka. Pierwszym 
z nich jest art. 289 k.p.c., zgodnie z którym do wezwania i przesłuchania bie-
głych stosuje się ponadto odpowiednio przepisy o świadkach, z wyjątkiem 
przepisów o przymusowym sprowadzeniu. Drugim przepisem odsyłającym 
do przepisów dot. świadka jest art. 282 § 2 k.p.c., zgodnie z którym do przy-
rzeczenia biegłych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przyrzeczenia 
świadków. W doktrynie oraz w orzecznictwie stosowanie odpowiednio ozna-
cza stosowanie wprost, stosowanie z odpowiednią modyfikacją lub w ogóle 
niestosowanie przepisów, do których odsyła przepis odsyłający15.

Poruszając kwestię podobieństwa między biegłym a  świadkiem, nale-
ży zwrócić uwagę na instytucję praw do odmowy zeznań oraz do odmowy 
sporządzenia opinii. Świadek ma prawo odmowy zeznań przy spełnieniu 
określonych przesłanek, chociaż może z  niego nie skorzystać. Biegły ma 

12  Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw, s. 54, druk 3137.
13  Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego…
14  Ibidem.
15  Zob. uchwała SN z dnia 23 sierpnia 2006 r., III CZP 56/06, Legalis nr 76221; wyrok SN 
z dnia 15 lutego 2008 r., I CSK 357/07, Legalis 100990.
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prawo w tych samych przypadkach odmówić sporządzenia opinii. Jednakże 
z punktu widzenia zasady bezstronności dotyczącej biegłego, w takiej sytu-
acji powinien odmówić przyjęcia zlecenia od sądu.

Ponadto w obu przypadkach biegły i świadek są zobowiązani do złożenia 
przyrzeczenia. Jest to kolejne podobieństwo między omawianymi instytu-
cjami. Tutaj także znajdziemy odesłanie do przepisów dotyczących zeznania 
świadka, dotyczących jego przyrzeczenia. Świadek musi składać zeznania 
zgodnie z prawdą, a biegły sporządzić opinię także zgodnie z prawdą. W in-
nym przypadku grozi im odpowiedzialność karna.

Zarówno świadek, jak i biegły mogą być zwolnieni za zgodą stron od zło-
żenia przyrzeczenia. Nie dotyczy to jednak biegłego sądowego, który znajdu-
je się na liście biegłych przy sądzie okręgowym, gdyż wcześniej był zobowią-
zany do jego złożenia.

Dodatkowo nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego16 wprowadza 
nowy artykuł w  przepisach ogólnych dotyczących postępowania dowodo-
wego – art. 2422 k.p.c., regulujący kwestię odbioru przyrzeczenia w procesie. 
Zgodnie z  tym przepisem przyrzeczenie od osoby stawającej przed sądem 
może odebrać tylko sąd lub sędzia wezwany. Przy ponownym udziale oso-
by w czynnościach można odebrać ponownie przyrzeczenie, jeżeli zachodzi 
taka potrzeba. Zmiana ta powoduje uchylenie art. 270 k.p.c. oraz skreślenie 
słowa „przewodniczący” z art. 266 k.p.c.

Zgodnie z  Kodeksem postępowania cywilnego zarówno świadek, jak 
i biegły mogą żądać zwrotu wydatków koniecznych, związanych ze stawien-
nictwem do sądu oraz wynagrodzenia za utratę zarobków. Dodatkowo biegły 
za sporządzenie opinii na zlecenie organu procesowego otrzymuje wynagro-
dzenie. Natomiast świadkowi ono nie przysługuje.

Opinia biegłego, która została sporządzona na zlecenie strony postępo-
wania oraz taka, która znajduje się w aktach innej sprawy, nie ma charakteru 
jak dowód z opinii biegłego, lecz jest traktowana jako dokument prywatny. 
Zeznania świadka, pochodzące z innej sprawy, także nie mają charakteru do-
wodu z zeznań świadka i mogą być traktowane jedynie jako dowód, że osoba 
złożyła oświadczenie w nim zawarte.

16  Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego…
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Zgodnie z obowiązującym poglądem judykatury „opinii biegłego złożo-
nej w innej sprawie można przypisać znaczenie dowodu z dokumentu pry-
watnego, w rozumieniu art. 245 k.p.c.”17.

Należy podkreślić, że nowelizacja stwarza możliwość dopuszczenia do-
wodu z opinii biegłego sporządzonej na zlecenie organu władzy publicznej 
w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę (art. 2781 k.p.c.)18.

Odpowiedzialność odszkodowawcza biegłego, zgodnie z  poglądem K. 
Pachnika, aktualizuje się niezależnie od wyniku procesu. „Prawomocny 
wyrok czy ostateczna decyzja, a także oceny co do wiarygodności dowodu 
z opinii biegłego nie ekskulpują biegłego”19. Podobnie dzieje się z odpowie-
dzialnością świadka. Jeżeli świadek składa fałszywe zeznania, to nie ma zna-
czenia, jakie jest rozstrzygnięcie sądu.

Kolejnym podobieństwem między świadkiem oraz biegłym jest moż-
liwość zasądzenia od nich kosztów wywołanych ich rażącą winą (art. 110 
k.p.c.). W obu przypadkach sąd ma obowiązek najpierw ich wysłuchać. Takie 
postanowienie sądu może zapaść wyłącznie na posiedzeniu jawnym.

Różnice w roli świadka i biegłego

W  Kodeksie postępowania cywilnego instytucja biegłego znajduje się 
po instytucji świadka. Oznacza to, że nie są to funkcje tożsame. Do biegłego 
stosuje się przepisy dotyczące wezwania świadków i odpowiedzialności za 
ich niestawiennictwo, jednak biegłego nie można przymusowo sprowadzić 
do sądu.

Biegły oraz świadek składają przyrzeczenia, jednakże ich treść jest od-
mienna. „W treści przyrzeczenia nie ma zobowiązania mówienia prawdy (jak 
u świadka – art. 268 k.p.c.), ale przewodniczący powinien uprzedzić biegłego 
o obowiązku mówienia prawdy (art. 268 k.p.c.)”20. Ponadto biegły sądowy 
składa przyrzeczenie przy jego powołaniu przy sądzie okręgowym, zaś świa-
dek przed samym złożeniem zeznań. 

17  Wyrok SA w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2015 r., I ACa 181/15, Legalis nr 1285523; 
zob. wyrok SA w Gdańsku z dnia 5 lipca 2013 r., III AUa 528/13, LEX nr 1353684.
18  Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego…
19  K. Pachnik, Prawne uwarunkowania odpowiedzialności cywilnej i karnej biegłych w pol-
skim systemie prawnym, „Edukacja Prawnicza” 2010, nr 10.
20  J. Dzierżanowska, J. Studzińska, Biegli w postępowaniu…, s. 88.
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Należy zwrócić uwagę, że zarówno świadek, jak i biegły w razie nieuza-
sadnionej odmowy złożenia przyrzeczenia zostanie skazany na grzywnę. To 
samo grozi biegłemu, który uchyla się od tego obowiązku. A ponadto tylko 
wobec świadka sąd dodatkowo może zastosować areszt, który nie może prze-
kraczać tygodnia. 

Kolejną znaczącą różnicą jest kwestia posiadania wiadomości specjalnych 
przez biegłego, który musi spełnić szereg przesłanek, które zostały określo-
ne w § 12 rozporządzenia BSądR21. Dotyczy to w szczególności biegłego są-
dowego. W przypadku świadka wystarcza posiadanie wiadomości istotnych 
dla rozstrzygnięcia sprawy. W konsekwencji biegły, na zlecenie sądu, ma za 
zadanie sporządzić opinię na podstawie faktów, zawartych w aktach sprawy, 
korzystając z posiadanych przez siebie wiadomości specjalnych. Dodatkowo 
na polecenie sądu może być zobowiązany do udziału w innych czynnościach 
procesowych. Na przykład może to być udział w oględzinach, przeglądanie 
akt sprawy lub zadawanie pytań świadkom oraz stronom postępowania. Na-
tomiast świadek to  osoba, która składa zeznania co do faktów, które spo-
strzegła i które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Ponadto, zgodnie z art. 157 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo ustroju 
sądów powszechnych22, w  związku z  wykonywaniem czynności wynikają-
cych z postanowienia o zasięgnięciu opinii, biegły korzysta z ochrony praw-
nej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Natomiast świadek ta-
kiej ochrony nie posiada.

Należy również zwrócić uwagę, iż zeznania świadka teoretycznie są nie-
zastępowalne i ograniczone ilościowo. Gdy świadkiem zdarzenia jest jedna 
osoba, to nikt jej zeznań zastąpić nie może. Jednakże w przypadku dużej licz-
by świadków sąd może ograniczyć się do przesłuchania tylko kilku z nich i w 
razie potrzeby zamiast jednego świadka powołać innego. W przypadku nato-
miast biegłego nie mamy do czynienia z brakiem możliwości zastąpienia go 
innym biegłym z określonej dziedziny. Jednakże liczba biegłych może zostać 
ograniczona, jeżeli jest to wąska dziedzina nauki i nie ma w tej dziedzinie 
wielu specjalistów.

21  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych 
sądowych (Dz.U. 2005 nr 15 poz. 133).
22  Dz.U. 2001 nr 98, poz. 1070.
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Odwrotna sytuacja natomiast występuje, jeżeli chodzi o zastępowalność 
zeznań świadka oraz opinii biegłego jako środka dowodowego. Dowód z ze-
znań świadka można zastąpić innym dowodem. Dowodu z opinii biegłego, 
ze względu na cel jego powołania, nie można zastąpić innym dowodem.

 Świadkiem w  procesie może być jedynie osoba fizyczna. Natomiast 
w  przypadku biegłego sąd może zwrócić się o  opinię do instytutu nauko-
wego lub naukowo-badawczego. Ponadto Kodeks postępowania cywilnego 
stanowi, że w sprawach rodzinnych i opiekuńczych sąd może zażądać opinii 
opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów.

Sąd może powołać kilku biegłych, aby sporządzili opinię łączną. Świad-
kowie składają zeznania pojedynczo. Nie ma możliwości, aby odpowiadali 
oni na pytania wspólnie. Instytut naukowy może zlecić sporządzenie opinii 
grupie biegłych, a sąd zarządzić sporządzenie opinii łącznej przez wybranych 
biegłych.

Biegły podlega wyłączeniu w przypadkach, w których można żądać wyłą-
czenia sędziego. Są to sytuacje, w których istnieje obawa, że biegły nie zacho-
wa bezstronności podczas wypełniania swoich obowiązków. „Biegły podlega 
wyłączeniu na mocy ustawy ze względu na swe pokrewieństwo lub powino-
wactwo ze stroną (argumentum a minori ad maius z art. 281 w związku z art. 
48 § 1 pkt 1, 2 i 3 k.p.c.), natomiast świadek pozostający w takim stosunku ze 
stroną może co najwyżej skorzystać z prawa do odmowy zeznań”23. 

Natomiast świadek nie podlega wyłączeniu oraz może być stronniczy. 
Świadkiem może być osoba fizyczna, która jest związana ze stroną stosun-
kiem pokrewieństwa czy powinowactwa.

Biegły działa na zlecenie sądu, co powoduje że nie może bez ważnej 
przyczyny odmówić sporządzenia opinii. Świadek natomiast w określonych 
przypadkach może odmówić składania zeznań lub odpowiedzi na konkretne 
pytanie.

Kolejną różnicą między tymi instytucjami są kryteria ich oceny przez 
sąd. Wprawdzie sąd ocenia dowody zgodnie z art. 233 k.p.c., tj. z zasadą swo-
bodnej oceny dowodów, ale dowód z opinii biegłego podlega szczególnym 
kryteriom oceny. Oczywiste jest, że organ procesowy nie będzie oceniał tego 
dowodu przez pryzmat wiadomości specjalnych, gdyż ich nie posiada.

23  K. Knoppek, Rozgraniczenie dowodu z zeznań świadka i dowodu z opinii biegłego, „Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1984, rok XLVI, zeszyt 4, s. 126.
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Sąd Apelacyjny w Katowicach stwierdził, że „przedmiotem opinii biegłe-
go nie jest przedstawienie faktów, lecz ich ocena na podstawie wiedzy facho-
wej (wiadomości specjalnych). Nie podlega ona zatem weryfikacji jak dowód 
na stwierdzenie faktów, na podstawie kryterium prawdy i fałszu”24.

„Zupełnie jest inny cel prowadzenia dowodu z zeznań świadka, który służy 
ustaleniu faktów (art. 227 k.p.c.), i dowodu z opinii biegłego. Sąd powołuje 
go bowiem w  kwestiach wymagających wiadomości specjalnych (art. 278 § 
1 k.p.c.). Nie jest zatem rolą świadka, jeżeli nawet dysponuje takimi wiadomo-
ściami, ale nie pełni roli procesowej biegłego powołanego przez sąd w konkret-
nej sprawie, ocena, czy i które stwierdzone na obecnym etapie uszczerbki są 
następstwami zdarzenia, za które pozwany ponosi odpowiedzialność”25.

Ponadto w  celu poszukiwania dowodów możemy powołać świadka, aby 
zdobyć materiał faktyczny. W przypadku biegłego nie ma takiej możliwości. Jak 
stwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie, „nie mając żadnego materiału źródło-
wego, nie można oczekiwać, że sąd dopuści dowód z opinii biegłego, gdyż biegły 
sam musiałby dokonywać ustaleń faktycznych, wobec czego jego opinia nie by-
łaby w żaden sposób miarodajna”26. Podobny pogląd przedstawił Sąd Apelacyjny 
we Wrocławiu, wskazując, że „w sytuacji, gdy pozwany nie podniósł żadnych 
twierdzeń ani nie przedłożył żadnych dowodów, które mogłyby zostać poddane 
weryfikacji biegłego, nie wskazał też, jakie konkretnie dokumenty strony powo-
dowej miały zostać przez biegłego ocenione (…) jedyną trafną decyzją jest decy-
zja sądu o oddaleniu tak sformułowanego wniosku dowodowego”27.

Zasadą jest, że biegły sporządza opinię na piśmie a świadek składa zezna-
nia ustnie. Jednak od tej zasady są wyjątki. Sąd może uznać, że opinia bie-
głego ma być sporządzona ustnie oraz w razie potrzeby wezwać biegłego do 
sądu w celu uzupełnienia opinii. Ponadto niemi i głusi składają zeznania na 
piśmie lub przy pomocy biegłego. Wyjątek od zasady ustności stanowi także 
dodany przez ustawodawcę art. 2711 k.p.c., zgodnie z którym świadek składa 
zeznanie na piśmie, jeżeli sąd tak postanowi. Dotyczy to całego postępowa-
nia. Uzasadnieniem tej zmiany jest „przyspieszenie wydania rozstrzygnięcia 
w sprawie oraz oszczędzenie stronom kosztów, a sądowi – pracy”28.

24  Wyrok SA w Katowicach z dnia 12 czerwca 2015 r., I ACa 210/15, LEX nr 1753988.
25  Wyrok SA w Białymstoku z dnia 3 kwietnia 2014 r., I ACa 885/13, Legalis nr 831314.
26  Wyrok SA w Warszawie z dnia 17 marca 2015 r., VI ACa 598/14, LEX nr 1797209.
27  Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2013 r., I ACa 1335/13, LEX nr 1488754.
28  Uzasadnienie projektu…, s. 59.
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Istotną różnicę między tymi instytucjami stanowi fakt, że biegły za spo-
rządzenie opinii otrzymuje wynagrodzenie, a świadek za składanie zeznań – 
nie. Wiąże się to z funkcjami, jakie te instytucje pełnią. Biegły ma charakter 
czynny, wykonuje swoją pracę, oceniając pewne fakty. Świadek ma jedynie 
zeznać, co widział.

Świadek, spełniając przesłanki z art. 261 k.p.c., może odmówić składania 
zeznań oraz odpowiedzi na pytanie. Biegły nie ma takiej możliwości. Jednak-
że biegły może odmówić sporządzenia opinii z przyczyn, jakie uprawniają 
świadka do odmowy zeznań oraz z powodu przeszkody, która uniemożliwia 
jej wydanie.

Należy także podkreślić, że do świadka stosujemy zasadę bezpośred-
niości i  zasadę ustności. Natomiast do biegłego zasadę bezstronności oraz 
w większości wypadków jest to opinia sporządzana na piśmie.

Kolejną różnicą jest wymóg przeprowadzenia danego dowodu. Sąd de-
cyduje, który dowód przeprowadzić, a który nie. W pewnych sytuacjach sąd 
ma obowiązek przeprowadzić dowód z opinii biegłego. W przypadku spra-
wy o ubezwłasnowolnienie, zgodnie z art. 553 k.p.c., osoba, której dotyczy 
wniosek o ubezwłasnowolnienie, musi być zbadana przez biegłego lekarza 
psychiatrę lub neurologa, a także psychologa. Opinia biegłego oprócz oce-
ny stanu zdrowia psychicznego lub zaburzeń psychicznych albo rozwoju 
umysłowego osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, powin-
na zawierać umotywowaną ocenę zakresu jej zdolności do samodzielnego 
kierowania swoim postępowaniem i  prowadzenia swoich spraw, uwzględ-
niającą postępowanie i zachowanie się tej osoby. Następną sytuację można 
odnaleźć w przepisach dotyczących zniesienia współwłasności w art. 619 § 
2 k.p.c. W postępowania o zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego, 
w przypadku jego podziału w naturze, należy obligatoryjnie zasięgnąć opinii 
biegłych co do sposobu podziału.

Następną różnicą między tymi podmiotami jest odpowiedzialność, jaką 
te podmioty ponoszą. Świadek ponosi odpowiedzialność porządkową oraz 
karną, podczas gdy biegły ponosi także odpowiedzialność służbową oraz 
dyscyplinarną.
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Dopuszczalność połączenia funkcji biegłego i świadka

Świadek oraz biegły w postępowaniu cywilnym stanowią środki dowodo-
we. Rozgraniczenie dowodu z zeznań świadka oraz dowodu z opinii biegłego 
jest trudnym zadaniem. Nie bez powodu jednak ustawodawca rozróżnia te 
dwie funkcje. Jednakże w pewnych sytuacjach te funkcje na siebie nachodzą. 

Jeżeli biegły był świadkiem pewnego zdarzenia, to nie ma wątpliwości, że 
będzie on przesłuchany w charakterze świadka. Problem pojawia się w sy-
tuacji, gdy biegły jedynie ze  względu na posiadane wiadomości specjalne 
spostrzegł pewne fakty. 

Inną sytuacją może być fakt, że świadek jest jedynym ekspertem w określo-
nej dziedzinie. Czy w takiej sytuacji można powołać taką osobę na biegłego? 

Połączenie funkcji świadka i  biegłego określane jest w  doktrynie jako 
świadekbiegły. Instytucja ta ma swoje korzenie w  systemie anglosaskim. 
Warto podkreślić, że „w przeciwieństwie do systemu polskiego czy niemiec-
kiego w systemie common law biegli – podobnie jak świadkowie – są powo-
ływani przez strony”29.

„Tego rodzaju świadkowie-biegli (Sachverständige Zeugen) są w  istocie 
rzeczy świadkami, gdyż komunikują wiadomości o  okolicznościach prze-
szłych, a więc podlegają przepisom o świadkach, a nie o biegłych, jak sta-
nowią kodeksy, wspominające o tej kategorii świadków (niemiecki – § 414 
Zivilprozessordnung, austriacki – § 350 Zivilprozessordnung)”30. Istnieje 
jednak możliwość powołania takiego świadka w charakterze biegłego.

Do tej pory w Polsce nie ma wyodrębnionej takiej instytucji. Należy pod-
kreślić, że w  przeszłości dopuszczalne było połączenie roli świadka i biegłe-
go w postępowaniu karnym31. Obecnie jest to niedozwolone na gruncie pro-
cesu karnego – art. 196 § 1 k.p.k.32 W doktrynie cywilnoprocesowej możemy 
odnaleźć wiele różnych stanowisk33 wobec instytucji świadka-biegłego. Prze-

29  H. Popławski, Z. Wentland, Opinia biegłego jako dowód, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 
1960, nr 4, s. 451.
30  E. Waśkowski, Podręcznik procesu cywilnego…, s. 236.
31  Zob. art. 125 § 2 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Kodeks Postępo-
wania Karnego z dnia 19 marca 1928 r. (Dz.U. nr 33 poz. 313).
32  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. nr 89, poz. 555).
33  K. Knoppek, Rozgraniczenie dowodu…, s. 124; J.J. Litauer, Dowód z opinii biegłego według 
kodeksu postępowania cywilnego, „Polski Proces Cywilny” 1937, nr 1-2, s. 4-6; Z. Reisch [w:] 
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, Warszawa 1975, s. 457.
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ważający pogląd stanowi, że takie połączenie jest niedopuszczalne w proce-
sie cywilnym, gdyż istnieje obawa stronniczości takiego świadka-biegłego.

Jednakże zdarzają się sytuacje, w których organ procesowy musi zdecy-
dować, w jakim charakterze przesłuchać biegłego, który był świadkiem zda-
rzenia. Zgodnie z  orzecznictwem w  takich sytuacjach nie można powołać 
takiej osoby w charakterze biegłego, lecz należy go przesłuchać w charakte-
rze świadka. Natomiast w przypadku potrzeby uzyskania wiadomości spe-
cjalnych należy powołać innego biegłego34.

„Wprawdzie Kodeks postępowania cywilnego wyraźnie nie zabrania słu-
chania jednej i tej samej osoby w charakterze świadka i biegłego, ale taka ku-
mulacja jest niewskazana. Osoba, która z racji posiadanych wiadomości spe-
cjalnych ma spostrzeżenia niedostępne dla innych osób (np. lekarz leczący 
chorego), powinna z reguły być słuchana w charakterze świadka, a funkcję 
biegłego należy powierzyć innej osobie, która z  faktami istotnymi dla roz-
strzygnięcia sprawy poprzednio się nie zetknęła. Takie bowiem zetknięcie się 
może spowodować wyrobienie już sobie uprzednio opinii, od której trudno 
jest osobie powołanej na biegłego odstąpić. To zaś mogłoby nasuwać wątpli-
wość co do prawidłowości wydanej opinii”35.

Połączenie tych dwóch podmiotów wydaje się być nieuzasadnione. Sta-
je to w sprzeczności z wymogiem bezstronności biegłego. Takie rozwiąza-
nie może oczywiście przyspieszyć postępowanie, lecz może to prowadzić do 
błędnej oceny stanu faktycznego przez sąd. To prowadzi do wydania wyroku 
na podstawie błędnego ustalenia stanu faktycznego.

„Każde podejrzenie o brak obiektywizmu i stronniczość w wykonywaniu 
obowiązków biegłego, brak zrozumienia dla zasady niezawisłości sędziow-
skiej, wykorzystywanie funkcji biegłego dla prywatnych celów uprawnia do 
uznania, że biegły nie spełnia podstawowego warunku rękojmi należytego 
wykonywania obowiązków biegłego”36. Powoduje to zwolnienie takiej osoby 
z funkcji biegłego.

Biegły korzysta z  posiadanych wiadomości specjalnych oraz pozostaje 
bezstronny wobec stron postępowania. Natomiast świadek w większości wy-
padków nie posiada tych cech. Ponadto świadek może, nawet nieumyślnie, 

34  Wyrok SN z dnia 8 listopada 1976 r., I CR 374/76, Legalis 19723.
35  Ibidem.
36  Wyrok NSA z dnia 11 stycznia 1993 r., II SA 390/92, „Prawo Pracy” 1995, nr 3, poz. 40.
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złożyć zeznania, które nie będą zgodne z prawdą. Jest to naturalne zjawisko, 
gdyż pamięć ludzka, szczególnie po pewnym czasie, może być zawodna.

Jednakże niekiedy brak jest wystarczającej liczby specjalistów w  danej 
dziedzinie, dlatego organ procesowy nie ma innego wyjścia, niż powołać 
biegłego, który był świadkiem określonego zdarzenia. Obecnie taka sytuacja 
nie powinna mieć miejsca, gdyż w razie potrzeby można skorzystać z pomo-
cy biegłych państw członkowskich Unii Europejskiej, do której Polska nale-
ży. „Aby ułatwić proces przeprowadzania dowodów, sąd w danym Państwie 
Członkowskim, zgodnie z prawem tego państwa, powinien mieć możliwość 
przeprowadzania dowodów bezpośrednio w innym Państwie Członkowskim 
na  warunkach określonych przez jednostki centralne lub właściwe władze 
wezwanego Państwa Członkowskiego, o ile to Państwo wyrazi zgodę”37.

 W Polsce, mimo braku wyodrębnienia instytucji świadka-biegłego, poja-
wia się ona w postępowaniu cywilnym. Następuje to w sytuacji, gdy świadek 
zdarzenia spostrzeże pewne fakty dzięki wiadomościom specjalnym, które 
posiada. Przykładem będzie lekarz, który odbiera poród albo ratownik me-
dyczny udzielający poszkodowanemu w wypadku pierwszej pomocy. W ta-
kiej sytuacji należy się zastanowić, w jakim charakterze powołać taką osobę 
w postępowaniu.

Ze względu na sytuacje, w których te instytucje na siebie nachodzą, nale-
ży wprowadzić odpowiednią regulację prawną. Nowelizacja Kodeksu postę-
powania cywilnego wprowadza instytucję świadka-eksperta, ale tylko w po-
stępowaniu uproszczonym. Zgodnie z  art. 5057 § 3  k.p.c. złożenie zeznań 
przez świadka nie stoi na przeszkodzie zasięgnięciu jego opinii jako biegłego 
także co do faktów, o których zeznał jako świadek, nawet jeżeli uprzednio 
sporządził opinię na zlecenie podmiotu innego niż sąd. Chodzi tutaj o sytu-
acje, w których świadek posiada wiadomości specjalne co do faktów, które 
spostrzegł. Może on jednocześnie ocenić te fakty. Ponadto nie ma znaczenia 
fakt, że uprzednio sporządził on opinię na zlecenie innego podmiotu niż sąd.

Jednakże takie rozwiązanie rodzi poważne wątpliwości. Najistotniejszym 
problemem jest kwestia bezstronności biegłego. Taki świadek-ekspert już na 

37  Rozporządzenie Rady (WE) NR 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy 
między sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w  sprawach cy-
wilnych lub handlowych, Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 174, 27/06/2001 P. 
0001 – 0024.
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wstępnie traci gwarancję bezstronności. Ponadto nie wolno łączyć ról pro-
cesowych, a tutaj tego dokonano. Nie jest to bezpieczny kierunek, w którym 
powinno zmierzać prawo. Nie należy łamać podstawowych zasad proceso-
wych. Należałoby się zastanowić, jak w inny sposób można przyspieszyć po-
stępowanie sądowe oraz zmniejszyć jego koszty.

Problematykę związaną z  brakiem bezstronności świadka-biegłego 
Niemcy rozwiązali poprzez uregulowanie tej instytucji w § 414 Zivilprozes-
sordnung, zgodnie z którym świadek-biegły podlega przepisom dotyczącym 
świadka. Natomiast w Anglii dużą rolę w procesie odrywa zasada kontra-
dyktoryjności, w związku z czym biegłych powołują strony. W tym wypadku 
wymóg bezstronności nie jest konieczny. Strona przeciwna może powołać 
innego biegłego.

Zakończenie

Celem opracowania było przedstawienie instytucji świadka i  biegłego 
w postępowaniu cywilnym. Ciekawostką jest fakt, iż początkowo te podmio-
ty były określane jednym mianem – testes. Ponadto całkiem niedawno roz-
dzielono te instytucje. 

Świadek składa zeznania co do faktów, które spostrzegł podczas jakiegoś 
zdarzenia. Natomiast biegły, korzystając z wiadomości specjalnych, dokonu-
je oceny materiału dowodowego oraz sporządzą na ten temat opinię.

Dokonując analizy porównawczej tych instytucji, można odnaleźć wiele 
podobieństw. W szczególności ze względu na fakt, że przepisy dotyczące opi-
nii biegłych odsyłają w niektórych przypadkach do przepisów regulujących 
zeznania świadków. Ponadto obie te  instytucje stanowią środki dowodowe 
w procesie cywilnym. Ponadto świadek oraz biegły są zobowiązani do złoże-
nia przyrzeczenia. Biegły oraz świadek mają prawo żądać zwrotu wydatków 
koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu oraz wynagrodzenia za 
utratę zarobków. 

Jednakże między świadkiem a biegłym jest wiele różnic. Jako najważniej-
szą różnicę pomiędzy świadkiem i biegłym należy wskazać wymóg bezstron-
ności biegłego wobec stron postępowania oraz posiadanie przez niego wiado-
mości specjalnych, potrzebnych do sporządzenia opinii. Ponadto świadkiem 
może być tylko osoba fizyczna, zaś biegłym może być także instytut naukowy 
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lub  naukowo-badawczy. Biegły otrzymuje wynagrodzenie za sporządzoną 
opinię. Sąd może zarządzić przymusowe sprowadzenie świadka, natomiast 
biegłego już nie. Należy zwrócić uwagę, że co do zasady świadek składa ze-
znania ustnie, zaś opinia biegłego jest w większości przypadków sporządzana 
na piśmie.

Następnie dokonano analizy instytucji „świadek-biegły”, która nie została 
w Kodeksie postępowania cywilnego wyodrębniona, lecz czasami występu-
je w procesie. Jest to świadek występujący w dwóch rolach procesowych – 
świadka oraz biegłego. Należy podkreślić, że niekiedy trudno jest rozgrani-
czyć te role w postępowaniu cywilnym.

Należy zwrócić także uwagę na brak jednolitego aktu prawnego, obej-
mującego biegłego. Przepisy dotyczące tej tematyki są rozproszone w  róż-
nych aktach prawnych. Wynikiem analizy obu tych środków dowodowych 
jest wniosek, że istnieje potrzeba uregulowania instytucji biegłego w sposób 
jednolity, całościowy w odrębnej ustawie.

Instytucje świadka oraz biegłego są środkami dowodowymi w procesie 
cywilnym i pełnią w nim ogromną rolę. W związku z tym należałoby zasta-
nowić się nad dogłębniejszą regulacją tych instytucji, aby wyeliminować roz-
bieżności, które obecnie istnieją oraz zagadnienia, które budzą wątpliwości 
i tworzą wiele poglądów sprzecznych ze sobą.



Magdalena Rudnicka1

Zwięzłość jako cecha profesjonalnego pisma procesowego

Wstęp

Pisma procesowe są czynnościami procesowymi, które w toku postępo-
wania cywilnego przed sądem powszechnym lub w celu zainicjowania takie-
go postępowania podejmują strony oraz ustanowieni przez nie profesjonalni 
pełnomocnicy. 

Objętość i zwięzłość pism procesowych stanowi istotne zagadnienie prak-
tyczne i prawne przede wszystkim właśnie dla takich pełnomocników. Zależ-
nie od stanu faktycznego, a także rodzaju oświadczenia lub wniosku pisma 
procesowe wymagają uwzględnienia w ich treści większej lub mniejszej ilości 
elementów, w tym argumentów merytorycznych. 

Czy jednak sporządzenie pisma procesowego zbyt obszernego, co w prak-
tyce nierzadko ma miejsce, może mieć wpływ na skuteczność danej czynno-
ści procesowej? Czy zwięzłość pisma procesowego stanowi warunek sine qua 
non jego jakości? 

Nihil probat qui nimium probat (łac.: „kto dowodzi zbyt wiele, niczego nie 
dowodzi”). Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie braku korelacji po-
między objętością pisma procesowego a jego jakością oraz wskazanie istotnej 
potrzeby sporządzania zwięzłych i  rzeczowych pism procesowych – nawet 
w wypadku braku nakazu ustawowego w tej kwestii. 

Zwięzłość pism procesowych – praktyka i polska procedura cywilna

W praktyce obszerność pisma procesowego może przede wszystkim być 
ograniczona formą, w jakiej pismo to jest sporządzane. Czynność proceso-
wa, dokonywana na urzędowym formularzu bądź za pomocą systemu telein-
formatycznego (forma elektroniczna), nie zawiera dodatkowej, często zbęd-
nej treści. Formularze wskazują bowiem na konkretne i konieczne elementy, 

1  Aplikantka adwokacka – Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie.
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jakie pismo ma zawierać. Pisma procesowe, sporządzane w formie pisemnej 
zwykłej, nie doznają powyższego ograniczenia. 

Pomimo istniejącego w  polskiej procedurze cywilnej formalizmu pro-
cesowego ogólne wymogi formalne pism procesowych nie odnoszą się do 
zwięzłości ani rzeczowości czynności procesowych. Najnowsza noweliza-
cja Kodeksu postępowania cywilnego2 (dalej: k.p.c.) z 2019 r. przewiduje co 
prawda instytucję tzw. pozwów bezzasadnych (art. 1861 k.p.c.), a także szereg 
rozwiązań, których ratio legis stanowiła chęć usprawnienia i przyspieszenia 
postępowań sądowych, jednakże kwestia rozwlekłości pism procesowych zo-
stała przez nią pominięta. Dopuszczalne jest zatem składanie przez strony 
procesu wniosków i oświadczeń, których treść wykracza znacznie poza rze-
czywiste, merytoryczne potrzeby dowodzenia danego stanu faktycznego lub 
(rzadziej) prawnego. W obecnym stanie prawnym pozew, który nie zawiera 
żądania rozstrzygnięcia sporu o charakterze sprawy cywilnej, stanowi tzw. 
pozew bezzasadny i podlega zwrotowi (art. 1861 k.p.c.). Zwrotowi podlega 
także pozew, który nie spełnia wymogów ogólnych, określonych w art. 126 
i n. k.p.c., a  także – jako pismo procesowe o charakterze kwalifikowanym 
– warunków z art. 187 i n. k.p.c. Oznacza to, że pozew spełniający warunki 
określone expressis verbis w k.p.c. podlega rozpoznaniu przez sąd niezależnie 
od tego, czy jego objętość, w szczególności uzasadnienia, jest adekwatna do 
podnoszonych istotnych faktów czy przytaczanych dowodów. 

Jedynie w przypadku pism procesowych o większym ciężarze gatunko-
wym – środków zaskarżenia – istnieją przepisy, które nakładają na podmioty 
postępowania obowiązek formułowania niektórych elementów tych czynno-
ści procesowych w sposób konkretny. Dla przykładu – zgodnie z art. 368 § 
1 pkt 2 k.p.c. apelacja powinna zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów. 
Podobnie zażalenie, ponieważ stosuje się do niego odpowiednio przepisy do-
tyczące apelacji (art. 397 § 3 w zw. z art. 368 § 1 pkt 2 k.p.c.), a także skarga 
na orzeczenie referendarza sądowego (art. 39824 w zw. z art. 397 § 3 i art. 368 
§ 1 pkt 2 k.p.c.). Wymóg zwięzłości jest jednak nadal zawężony do jednego 
z elementów pisma procesowego – sformułowania zarzutów. Pozostała część 
apelacji lub zażalenia wciąż może być, często niewspółmiernie do jej mery-
torycznej treści, obszerna. 

2  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2019, poz. 
1460), Lex online [dostęp: 22 grudnia 2019]. 
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Ponadto w  doktrynie i  orzecznictwie podkreśla się, że brak przymusu 
adwokacko-radcowskiego w  postępowaniu apelacyjnym dopuszcza w  rze-
czywistości do formułowania zarzutów przez strony działające samodziel-
nie w sposób ogólny, bez wskazania podstawy prawnej i bez posługiwania 
się językiem prawniczym. Jak słusznie orzekł Sąd Apelacyjny w Szczecinie, 
w postępowaniu przed sądem drugiej instancji zarzuty mają charakter po-
mocniczy, a sąd samodzielnie dokonuje oceny jurydycznej żądania i zaskar-
żonego orzeczenia3. Działa więc zgodnie z zasadą da mihi factum, dabo tibi 
ius (łac.: „daj mi fakty, a  dam tobie prawo”). Dotyczy to jednak nie tylko 
czynności procesowych stron, które nie korzystają z zastępstwa procesowego 
profesjonalnego pełnomocnika. Również pełnomocnik profesjonalny nie ma 
obowiązku wskazywania podstawy prawnej żądania lub twierdzenia, gdyż 
żaden przepis cogentis mu tego nie nakazuje. Wprawdzie więc trudno sobie 
wyobrazić pismo procesowe profesjonalnego pełnomocnika, w którym nie 
przywołuje on prawa podstawy prawnej swoich żądań lub twierdzeń albo 
używa języka potocznego, w miejsce prawnego lub konstruuje nieprecyzyjne 
zarzuty, tym niemniej brak takich elementów nie powoduje wad formalnych 
pisma opracowanego przez pełnomocnika profesjonalnego.

De lege lata, nawet pismo procesowe o takiej wadze prawnej jak skarga 
kasacyjna, pomimo że stanowi nadzwyczajny środek zaskarżenia i może być 
napisana wyłącznie przez profesjonalnego pełnomocnika, nie została obcią-
żona rygorem zwięzłości, co do żadnego z  jej elementów. O  przyjęciu lub 
odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania Sąd Najwyższy orzeka 
na posiedzeniu niejawnym (art. 3989 § 2 k.p.c.). Może się więc zdarzyć, że na 
skutek zbyt rozwlekłej bądź nierzeczowej i nieczytelnej skargi kasacyjnej (a 
przede wszystkim zawartego w niej wniosku o przyjęcie skargi do rozpozna-
nia) Sąd Najwyższy nie dopatrzy się istotnego zagadnienia prawnego, wy-
stępującego w sprawie, potrzeby wykładni przepisów prawnych budzących 
poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w  orzecznictwie są-
dów, nieważności postępowania lub oczywistej zasadności skargi kasacyjnej. 
Skutkiem procesowym będzie wówczas odmowa przyjęcia skargi kasacyjnej 
do rozpoznania.

3  H. Pietrzkowski, Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych, 
Rozdział XV, WK 2017, a także wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 11 grudnia 
2018 r., sygn. akt III AUa 258/18, LEX nr 2706933.
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Profesjonalny pełnomocnik, który sporządza skargę kasacyjną, powi-
nien więc szczególnie troskliwie rozważyć, czy procesowo lepiej przywołać 
zbyt wiele argumentów prawnych lub zbyt szeroko je opisywać i skonstru-
ować obszerne uzasadnienie skargi, czy też przywołać mniej argumentów 
prawnych, ale za to naprawdę istotnych merytorycznie i przejrzyście opisa-
nych. Zbyt często pisma procesowe inicjujące postępowanie przed Sądem 
Najwyższym, jako ostatnią instancją w  systemie prawa krajowego, bywają 
przesadzone, zbyt obszerne i – wobec rzeczywistego braku wystarczających 
argumentów merytorycznych, prawnych – operujące rozbudowaną aksjolo-
gią. Nie oznacza to jednak, że zalecanym rozwiązaniem byłoby nakazanie 
sporządzanie skargi kasacyjnej na urzędowym formularzu, ale warto było-
by wprowadzić – na gruncie ustawowym – konkretne wymagania dotyczące 
zakazu sporządzania skarg kasacyjnych, których rozwlekłości nic nie uza-
sadnia, jak również konsekwencje procesowe uchybienia obowiązkowości 
rzeczowości skargi kasacyjnej. 

Należy także pamiętać, że wprawdzie sąd meriti rozstrzyga sprawę na 
podstawie jej stanu, ustalonego w chwili zamknięcia rozprawy, ale dokonując 
własnej subsumpcji prawnej, w uzasadnieniu orzeczenia, odnosi się prawnie 
między innymi do jakości podniesionych przez stronę lub jej pełnomocnika 
zarzutów, przywołanych dowodów, odpowiedniego uzasadnienia czynności 
procesowej. Jeżeli więc pismo procesowe jest obszerne i to w sposób w żadnej 
mierze nieuzasadniony skomplikowanym stanem faktycznym lub prawnym 
sprawy, w sposób znaczący utrudni to sądowi sprawne, efektywne postępo-
wanie i  szybkie rozpoznanie sprawy. Takie działanie, podejmowane przez 
profesjonalnego pełnomocnika, świadomie mogłoby mieć na celu jedynie 
rozciągnięcie procesu w czasie; byłoby ewidentnym działaniem na zwłokę, 
aczkolwiek inną, niż opisaną w art. 3943 § 2 k.p.c.

Zwięzłość pism procesowych jest cechą pożądaną nie tylko w postępowa-
niu cywilnym. Również w innych rodzajach postępowań sądowych, w tym 
w postępowaniu sądowo-administracyjnym, stanowi istotny atut pisma pro-
cesowego. Zgodnie z  wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego spo-
rządzenie skargi kasacyjnej, którą cechuje mnogość zarzutów kasacyjnych, 
powielanych w powtarzalnych konfiguracjach podstaw kasacyjnych, prowa-
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dzi do chaosu i niepotrzebnej powtarzalności podnoszonych argumentów4. 
Niezależnie od przyczyny – czy obszerna treść miałaby uczynić zadość wy-

maganiom klienta, czy też pełnomocnik pragnąc uwiarygodnić swoje twier-
dzenia posługuje się rozległymi cytatami albo powtarza niektóre sformuło-
wania wielokrotnie, aby sąd na pewno ich nie przeoczył – brak przejrzystości 
i zwięzłości pisma procesowego zdecydowanie obniża jakość danej czynności 
procesowej i może przynieść skutki wręcz odwrotne do zamierzonych.

Zwięzłość pism procesowych kierowanych 
do organów Unii Europejskiej

Prawo Unii Europejskiej, w przeciwieństwie do prawa polskiego, przewi-
duje wymóg konkretyzowania treści niektórych czynności procesowych. Na 
przykład aby wszcząć postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw 
Człowieka, należy wnieść skargę indywidualną, której obligatoryjną cechą 
jest zwięzłość5. W piśmie procesowym zawierającym skargę do ETPCz strona 
podaje jedynie najważniejsze informacje dotyczące sprawy – kluczowe fakty, 
wydane decyzje bądź orzeczenia, sposób naruszenia praw lub wolności stro-
ny – a fakty oraz zarzuty wymienia w odpowiednich rubrykach formularza. 
Okoliczności, które są w danym stanie faktycznym nieistotne oraz wszelkie 
wątki drugorzędne, należy pomijać. Ponadto w treści skargi indywidualnej 
niewskazane jest zamieszczanie obszernych cytatów. Zgodnie z  wykładnią 
Trybunału Praw Człowieka pismo procesowe zawierające skargę powinno 
być konkretne, precyzyjne, czytelne i przejrzyste6. 

Prawo Unii Europejskiej przewiduje także konsekwencje wniesienia pi-
sma procesowego niespełniającego wymogów, o  których mowa powyżej. 
Nieuczynienie zadość wymaganiom formalnym może bowiem powodować 
odmowę rozpoznania sprawy przez Trybunał. Zgodnie z art. 44D Regulami-
nu ETPCz jeżeli przedstawiciel strony składa rozwlekłe oświadczenia, Prze-
wodniczący Izby może wykluczyć go z postępowania bądź odmówić wzięcia 
pod uwagę wszystkich lub części oświadczeń. 

4  Zob. na przykład wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2017 r., 
II FSK 3102/15, LEX nr 2358662.
5  Art. 47 ust. 1 Regulaminu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Dz.U. 1993 nr 61, 
poz. 284/1).
6  European Court of Human Rights, Jak wypełnić formularz skargi?, POL-2018/1, s. 7 i nast.
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Również skarga na naruszenia państwa członkowskiego UE, składana 
przez stronę do Komisji Europejskiej, jest sporządzana na elektronicznym 
formularzu, co samo w sobie eliminuje możliwość sporządzenia skargi zbyt 
obszernej. Ewentualny brak zwięzłości nie stanowi jednak samoistnej prze-
słanki odrzucenia skargi przez Komisję Europejską.

Formalny wymóg zwięzłości nie obejmuje natomiast petycji wnoszonych 
do Parlamentu Europejskiego. Petycja podlega rozpoznaniu, jeżeli dotyczy 
jednego z obszarów działania Unii Europejskiej, który bezpośrednio dotyczy 
osoby składającej petycję i  spełnia wymogi formalne (nazwisko, obywatel-
stwo, miejsce zamieszkania i podpis osoby składającej petycję). Nie istnieje 
wymóg wnoszenia petycji na formularzu, zatem obszerność tego pisma nie 
stanowi przeszkody w  rozpoznaniu sprawy bądź przekazaniu jej innemu, 
właściwemu organowi7.

Wykładnia Sądu Najwyższego i poglądy doktryny

 W aspekcie obszerności pism procesowych, w szczególności nadzwyczaj-
nych środków zaskarżenia, jednoznaczne stanowisko wyraził Sąd Najwyższy 
w postanowieniu z 18 grudnia 2013 r.8 Pomimo upływu lat nie traci ono na 
aktualności i wskazuje stronom, ale przede wszystkim profesjonalnym peł-
nomocnikom, jakie znaczenie ma skuteczne i  profesjonalnie sporządzone 
pismo procesowe. W sprawie, na kanwie której wydane zostało ww. postano-
wienie, na skutek złożenia przez profesjonalnego pełnomocnika skargi ka-
sacyjnej, która była rozwlekła, ograniczona jedynie do ogólnych stwierdzeń 
dotyczących rozbieżności orzecznictwa i zawierająca zbyt zawiłe uzasadnie-
nie (rozpisane na dwudziestu stronach, małą czcionką), Sąd Najwyższy wy-
dał postanowienie o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. 
Sąd Najwyższy w sposób niebudzący wątpliwości stwierdził w ww. postano-
wieniu, że „że wywód skargi kasacyjnej, a zwłaszcza uzasadnienie zawartych 
w niej wniosków, powinien być zwięzły, rzeczowy, jasny i emocjonalnie neu-
tralny”. 

7  https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/get-involved/petition-eu_pl [do-
stęp: 22 grudnia 2019].
8  Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2013 r., III CSK 311/13, Biul. SN 
2014/5/12.
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Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na to, że „dotyczy to w szczególności wy-
kazania tezy, że skarga kasacyjna jest »oczywiście« uzasadniona, pozostaje 
bowiem poza dyskusją, iż jeżeli coś jest oczywiste, widoczne na pierwszy 
rzut oka, to nie wymaga obszernego, przekraczającego rzeczową potrzebę 
uzasadnienia. Duża liczba zarzutów i argumentów, sztuczne dodawanie im 
mocy oraz ich powielanie osłabia skuteczność wywodu oraz zamazuje istotę 
problemu, a przez to odbiera skardze siłę przekonywania. Poczyniona uwaga 
dotyczy także uzasadniania innych przyczyn kasacyjnych. W praktyce Sądu 
Najwyższego notuje się coraz częściej bardzo liczne przypadki skarg zajmu-
jących wiele stron druku, często nieznormalizowanego, zawierających liczne 
zarzuty oraz rozwlekłe wywody i  argumenty, niejednokrotnie opatrywane 
przypisami i cytatami, powtarzane i akcentowane w wielu miejscach 3 uza-
sadnienia (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2010 r., 
III CSK 260/09, „Izba Cywilna” 2010, nr 4, s. 42). Całość robi wówczas wra-
żenie kompozycji mającej na celu ukrycie słabości argumentów przez mno-
żenie ich albo jałowe powtarzanie, przez dodawanie im racji, której nie mają, 
a także przez nienaturalną sublimację poprawności (trafności) jurydycznej, 
co – paradoksalnie – odsłania bezzasadność skargi oraz zawartych w  niej 
wniosków (nihil probat qui nimium probat). Uwagi te dotyczą – niejedno-
krotnie w  jeszcze większym stopniu – uzasadnienia podstaw kasacyjnych, 
a  także w ogólności skargi kasacyjnej jako nadzwyczajnego środka zaskar-
żenia wymagającego spełnienia szczególnych form”. W omawianym posta-
nowieniu Sąd Najwyższy słusznie więc stwierdził, że zwięzłość, rzeczowość, 
adekwatność argumentacji, trafność zarzutów i brak emocjonalności w treści 
pisma procesowego świadczą o warsztacie profesjonalnego pełnomocnika. 

Stanowisko zajęte przez Sąd Najwyższy w przytoczonym powyżej posta-
nowieniu znalazło aprobatę w piśmiennictwie9. Uznaje się, że istnieje cien-
ka granica pomiędzy przedstawieniem sądowi wyczerpującej argumentacji, 
która jest w danej sprawie niewątpliwie niezbędna i może przyczynić się do 
sprawnego rozstrzygnięcia sprawy, a zawarciem w toku tej argumentacji rów-
nież zbędnych twierdzeń czy powtórzeń, które osłabiają „siłę przekonywania” 
całej czynności procesowej. Stąd pojęcia obszerności i braku zwięzłości nie 
stanowią synonimów, ponieważ niektóre pisma procesowe wymagają przy-

9  Na przykład D. Dworek, Prawnik musi pisać krótko i zwięźle, artykuł zamieszczony 
1 września 2014 r., artykuł dostępny na stronie internetowej www.prawobiznesu.com.
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toczenia wielu faktów, dowodów i wystarczającego ich uzasadnienia. Jeżeli 
jednak ze stanu sprawy nie wynika potrzeba sporządzania obszernego pisma 
procesowego, należy skonstruować pismo krótkie, ale rzeczowe i konkretne. 

Podobnie w postępowaniu apelacyjnym – zwięzłe sformułowanie zarzu-
tów apelacji, wskazujących precyzyjnie, jakie przepisy zostały naruszone 
przed sąd pierwszej instancji i dlaczego, świadczy o profesjonalizmie w do-
konywaniu tej czynności procesowej10. Zarzuty te, zgodnie z art. 368 § 1 pkt 
3 k.p.c., powinny zostać też i uzasadnione. Jak słusznie zauważa się w dok-
trynie, uzasadnienie zarzutów powinno pozostawać z  nimi w  logicznym 
i merytorycznym związku, a zatem nie powinno wykraczać poza zakres za-
skarżenia. Zbyt ogólne, niekonkretne uzasadnienie zarzutów podniesionych 
w apelacji może stanowić brak formalny pisma procesowego11. Również Sąd 
Apelacyjny w Krakowie orzekł, że jeżeli strona zarzuca naruszenie procedu-
ry, ma obowiązek wskazać konkretne naruszenie przez sąd zasad logicznego 
myślenia, sprecyzować sprzeczność rozumowania z  zasadami doświadcze-
nia życiowego, a nie jedynie przedstawić inną, możliwą według niej ocenę 
zdarzeń12. W doktrynie zbytnią obszerność (czyli brak zwięzłości) czynności 
procesowych określa się wprost jako ich wady, niekiedy również jako nad-
używanie przez strony prawa do wypowiedzenia się w sprawie. Dotyczy to 
zarówno oświadczeń składanych ustnie na rozprawie, jak też czynności do-
konywanych w formie pisemnej13. 

Zgodnie z zasadą sprawności postępowania wyrażoną w art. 6 § 1 k.p.c. 
sąd także powinien przeciwdziałać przewlekłości postępowania i dążyć do 
szybkiego rozpoznania sprawy. Doktryna formułuje zatem wymogi, ja-
kie powinny spełniać pisma pochodzące od sądu (pisma sądowe). Przede 
wszystkim czynności sądowe powinny być dla stron zrozumiałe, poprawne 
pod względem językowym, zwięzłe i  logicznie uzasadnione14. Konkretyzo-

10  Tak też H. Pietrzkowski, Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cy-
wilnych, Rozdział XV, WK 2017.
11  T. Wiśniewski, Przebieg procesu cywilnego, Rozdział piąty – Apelacja, LEX 2013.
12  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 30 listopada 2018 r., I ACa 261/18, LEX 
nr 2704169. 
13  Zob. A. Łazarska, Rzetelny proces cywilny, Część III, Rozdział szesnasty, LEX online [do-
stęp: 22 grudnia 2019].
14  B. Bladowski, Pisma sądowe w  sprawach cywilnych, LEX 2012, Rozdział I, Lex online 
[dostęp: 22 grudnia 2019].
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wanie treści czynności procesowych w celu realizacji zasady szybkości po-
stępowania powinno zatem działać w dwie strony i pochodzić zarówno od 
stron i uczestników postępowania, jak też od samego sądu.

Zwięzłość pisma procesowego sporządzanego przez profesjonalnego 
pełnomocnika a etyka zawodowa

Adwokat i radca prawny są nie tylko osobami powołanymi do ochrony 
(pomocy) prawnej15, ale także zawodami zaufania publicznego (art. 17 ust. 
1  Konstytucji RP16). W  związku z  powyższym od czynności procesowych 
i pozaprocesowych, których dokonują, wymaga się, aby były zgodne z pra-
wem, nie podważały zaufania do samorządu zawodowego, do którego pro-
fesjonalny pełnomocnik należy, jak również nie naruszały zasad etycznych, 
wynikających z tzw. kodeksów etyki, uchwalanych przez organy stanowiące 
samorządów.

Zawód adwokata, jak również nierozerwalnie z  nim związana etyka 
i  godność wykonywania zawodu, posiada wieloletnią tradycję. W  1886 r. 
adwokat Adolf Suligowski opracował „Kwestionariusz do etyki obrończej”, 
natomiast pierwszy polski zbiór zasad etyki adwokackiej został uchwalony 
przez Naczelną Radę Adwokacką w 1961 r.17 Istotą powyższych regulacji było 
między innymi zagwarantowanie profesjonalnego charakteru usług świad-
czonych przez adwokatów. Ustanowione wówczas zasady prawne odnosiły 
się również do jakości pism procesowych. W XX wieku wyraźnie podkre-
ślano potrzebę formułowania przez adwokatów pism procesowych w sposób 
zwięzły. Zgodnie z treścią orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej 
w Krakowie z 1975 r.18 „adwokat nie tylko w sprawie klienta, ale także we 
własnej sprawie obowiązany jest przestrzegać rzeczowości, zachować umiar 
i oględność w treści pisma kierowanego do władz”. Obecnie wymóg rzeczo-

15  Zob. art. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. 2019, poz. 1513) 
LEX online [dostęp: 10 stycznia 2020], art. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach praw-
nych (Dz.U. 2018, poz. 2115), LEX online [dostęp: 10 stycznia 2020].
16  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78, poz. 
483), LEX online [dostęp: 10 stycznia 2020].
17  Z. Krzemiński, Z historii prac nad kodyfikacją zasad etyki adwokackiej, „Palestra” 1968, 
tom 12, nr 11 (131), s. 58-65.
18  Orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej w Krakowie z dnia 17 maja 1975 r., 
KD 8/74, „Palestra” 1976, z. 1, s. 93.
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wości przy wykonywaniu czynności zawodowych adwokata przewiduje § 13 
Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu19. 

Adwokat odpowiada za formę i treść pism procesowych przez niego zre-
dagowanych, nawet jeżeli nie zostały przez niego podpisane (§ 14 Zbioru 
Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu). Jego profesjonalizm podczas 
współpracy z klientem, któremu obowiązany jest udzielić odpowiedniej po-
mocy, przejawia się między innymi w należytym formułowaniu twierdzeń 
bądź wniosków. Nie będąc autorem pisma procesowego, adwokat, podpi-
sujący się pod nim, ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść20. W razie 
konieczności przytoczenia drastycznych okoliczności lub wyrażeń powinien 
nadać swemu wystąpieniu taką formę, aby nie uchybiać powadze sądu, władz 
i  godności zawodu adwokackiego. Nie jest także dozwolone, aby używał 
zwrotów obraźliwych ani groził ściganiem karnym lub dyscyplinarnym (§ 16 
Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu).

Naruszenie zasad etycznych przez adwokata nie jest prawnie obojętne, 
zgodnie bowiem z art. 80 ustawy Prawo o adwokaturze, może stanowić pod-
stawę odpowiedzialności dyscyplinarnej. Niczym nieuzasadniona nadmier-
na ekspresja (agresja, zbytnia emocjonalność, obszerność) w formułowaniu 
treści czynności procesowej może zostać zinterpretowana przez rzecznika 
dyscyplinarnego za uzasadniającą wszczęcie postępowania dyscyplinarne-
go wobec adwokata, a przez sąd dyscyplinarny za na tyle poważne uchybie-
nie, że adwokatowi zostanie wymierzona kara dyscyplinarna21. W związku 
z powyższym poza argumentami o charakterze aksjologicznym, za sporzą-
dzaniem przez adwokata pism procesowych w  sposób rzeczowy i  zwięzły 
przemawia także obowiązek wykonywania czynności zawodowych w sposób 
etyczny i godny oraz możliwe, negatywne konsekwencje świadczenia pomo-
cy prawnej niezgodnie z przyjętymi normami etycznymi.

Radca prawny, choć jest zawodem o młodszej tradycji, również powinien 
służyć ochronie interesów tych, których prawa i  wolności zostały mu po-

19  Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej nr 2/XVIII/98 Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej 
i Godności Zawodu, Lexlege, https://www.lexlege.pl/kodeks-etyki-adwokackiej/ [dostęp: 10 
stycznia 2020]. 
20  Tak też orzeczenie Wyższej Komisji Dyscyplinarnej z dnia 31 października 1951 r., WKD 
44/59, „Palestra” 1960, z. 3, s. 91. 
21  Katalog kar dyscyplinarnych przewidziany jest w art. 81 ust. 1 ustawy Prawo o adwoka-
turze.
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wierzone22. Podobnie jak adwokat, obowiązany jest wykonywać swój zawód 
w sposób etyczny i godny, budzący zaufanie do samorządu zawodowego rad-
ców prawnych. Na podobnych zasadach odpowiada również za przewinienia 
dyscyplinarne, których przedmiotem może być jego nieetyczne postępowa-
nie (zgodnie z art. 3 Kodeksu Etyki Radców Prawnych naruszenie postano-
wień Kodeksu stanowi podstawę dyscyplinarną). 

Czynności zawodowe radcy prawnego powinny być dokonywane su-
miennie i z należytą starannością, która uwzględnia profesjonalny charakter 
danego działania (art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radców Prawnych). Korzy-
stając z  wolności słowa i  pisma, radca prawny nie może przekraczać gra-
nic określonych przepisami prawa i rzeczową potrzebą (art. 11 ust. 1 ustawy 
o radcach prawnych i art. 38 ust. 1 Kodeksu Etyki Radców Prawnych). 

Ponadto, zgodnie z  Kodeksem Etyki Radców Prawnych, radca prawny 
– tak samo jak adwokat – odpowiada za formę i  treść pism procesowych 
i innych dokumentów przez siebie sporządzonych w związku ze świadczo-
ną pomocą prawną. Ponadto w  swoich wystąpieniach powinien zachować 
umiar i takt. Powinien unikać publicznego okazywania swojego osobistego 
stosunku do klienta, jego osób najbliższych i innych uczestników postępo-
wania, jak również działać bez uprzedzeń do strony przeciwnej23. 

Rzeczowości została zatem nadana wysoka ranga. Stanowi ona jedną 
z  wielu wartości, które w  profesjonalnej działalności adwokatów i  radców 
prawnych są wspólne.

 
Podsumowanie

Zwięzłość, rzeczowość i adekwatność treści pisma procesowego do stanu 
faktycznego i prawnego sprawy to cechy, w których trudno doszukać się wad, 
a  które znacznie przyczyniają się do realizacji nie tylko naczelnych zasad 
procesu cywilnego, ale również mogą stanowić o rzeczywistej skuteczności 
samej czynności procesowej. Zdarza się jednak, że obszerna treść czynności 
procesowej nie wyklucza jej konkretności, zwłaszcza gdy sprawa jest zawiła 

22  Preambuła uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych 
z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącz-
nik do uchwały, Radc. 2014, nr 11, poz. 22, LEX online [dostęp: 11 stycznia 2020].
23  Art. 38 ust. 4-6 Kodeksu Etyki Radców Prawnych.
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i obszerność jest uzasadniona jej charakterem. Profesjonalizm pełnomocni-
ka przejawia się zatem między innymi w dokonaniu właściwego wyboru, co 
zawrzeć w treści pisma procesowego, bez przekroczenia granicy pomiędzy 
zwięzłością a  niepotrzebną rozwlekłością. Umiejętność ta stanowi swoistą 
wizytówkę adwokata i radcy prawnego i jakości jego pracy. W przypadku gdy 
strona występuje przed sądem pierwszej bądź drugiej instancji i nie korzysta 
z zastępstwa procesowego, sporządzenie zwięzłego pisma procesowego uła-
twia komunikację z sądem i stroną przeciwną. Korzystne jest formułowanie 
wniosków i oświadczeń w sposób zwięzły. Również sąd powinien podejmo-
wać konkretne czynności, kierować do stron i  uczestników postępowania 
rzeczowe i zrozumiałe dla nich pisma sądowe.

Zwięzłość jest więc cechą każdego dobrego, profesjonalnego pisma proce-
sowego, jego warunkiem sine qua non. I choć nie zawsze wynika ona z prawa 
cogentis, jednakże świadczy jednoznacznie o  jakości dokonanej czynności 
procesowej, sprzyja jej procesowej skuteczności, a także usprawnieniu całe-
go postępowania sądowego. Jest zaletą czynności procesowej, niezależnie od 
podmiotu, który ją podejmuje – czy jedna ze stron procesu czy też sam sąd.



Piotr Feczko1

Szkodliwość piractwa elektronicznego 
dla gospodarki i społeczeństwa

 
Autor tekstu koncentruje się problematyce szkodliwości piractwa elek-

tronicznego dla gospodarki i  społeczeństwa. Opracowanie ma charakter 
interdyscyplinarny – przede wszystkim ekonomiczno-prawny. Najpierw 
prezentuje ekonomiczno-organizacyjne oraz historyczne ujęcia piractwa 
elektronicznego, a potem analizuje tytułowy problem w świetle wybranych 
fragmentów aktualnego polskiego porządku publiczno-prawnego. W  dru-
giej części swojego opracowania rozważa cienie oraz blaski piractwa elektro-
nicznego względem gospodarki i społeczeństwa. 

Poprzez analizę przedmiotowej problematyki z różnych punktów widze-
nia, wysuwa wnioski, które nie pozwalają ustalić jednoznacznie „czarno-bia-
łego obrazu”.

1. Piractwo elektroniczne wedle historii, ekonomii, 
organizacji i zarządzania

 
Zjawisko piractwa towarzyszyło cywilizacjom ludzkim od czasów staro-

żytnych. Już król Krety Minos (wedle mitologii greckiej – syn Zeusa) miał 
efektywnie zwalczać piratów na Morzu Śródziemnym2. Na przykład sam Ju-
liusz Cezar padł ofiarą piratów – w początkowym okresie swojej kariery3.

Dziś Konwencja o morzu pełnym zawiera definicję legalną piractwa „tra-
dycyjnego” (tj. morskiego, powietrznego, ewentualnie – kosmicznego), w ar-
tykule 15, ustępie 1 uznając za piractwo „wszelki nielegalny akt gwałtu, za-
trzymania lub wszelki rabunek dokonany dla celów osobistych przez załogę 
lub pasażerów prywatnego statku lub samolotu i skierowany: 

1  dr
2  P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Ossolineum, Wrocław 2008, s. 236.
3  https://businessinsider.com.pl/strategie/zarzadzanie/zarzadzanie-wedlug-juliusza-cezara/w5tc05t 
[dostęp: 27.02.2020].
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a) na pełnym morzu przeciwko innemu statkowi lub samolotowi albo 
przeciwko osobom lub mieniu na pokładzie takiego statku lub samolotu, 

b) przeciwko statkowi, samolotowi, osobom lub mieniu w  miejscu nie 
podlegającym jurysdykcji żadnego Państwa”4.

Dziś wydaje się, że osobnicy tacy jak osiemnastowieczny „Czarnobrody” 
pojawiają się jedynie w produkcjach przemysłów rozrywkowych. Jednakże 
na świecie istnieje wiele wód, gdzie miejscowi piraci działają tak samo jak 
w dawnych czasach. Zdarza się nawet, że napadają na duże okręty wojenne 
dzisiejszych mocarstw5. 

Na wstępie należy spróbować określić, co to jest piractwo elektroniczne, 
które cechuje się pewnymi podobieństwami do piractwa, które istniało przed 
wynalezieniem komputera osobistego6. Co określa się mianem takiego pirac-
twa? Wedle The Software Alliance7 takim przestępstwem może być: 

a) kopiowanie lub dystrybucja chronionego prawem oprogramowania 
komputerowego bez zezwolenia (licencji); 

b) kupowanie jednej kopii oprogramowania i  instalowanie go na wielu 
komputerach;

c) kopiowanie, ściąganie, dzielenie się, sprzedawanie lub instalowanie 
wielu kopii na komputerach prywatnych lub firmowych8. 

Natomiast wedle publicznie dostępnych materiałów polskiej policji „pi-
ractwo komputerowe to bezprawne kopiowanie (zwielokrotnienie) lub dys-
trybucja (rozpowszechnianie) programów komputerowych podlegającej 
ochronie prawno-autorskiej. Do piractwa komputerowego może dochodzić 
poprzez kopiowanie, pobieranie, współdzielenie (ang. sharing), sprzedaż lub 
instalowanie w komputerze prywatnym lub firmowym większej liczby kopii 
programu niż zezwala na to licencja”. 

4  Artykuł 15. Konwencji o morzu pełnym sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 
r. (Dz.U 1963, nr 33, poz. 187).
5  Nagrania z odpierania takich napaści można odnaleźć na YouTube: np. z poprzedniego 
roku (https://www.youtube.com/watch?v=rQR5_D87ToA) [dostęp: 27.02.2020].
6  Piractwo elektroniczne nieraz nawiązuje chociażby do tradycji piractwa morskiego – np. 
por. jeden z najsłynniejszych serwerów pirackich „The Pirate Bay” (https://thepiratebay.org/
index.html) [dostęp: 27.02.2020].
7  Organizacja reprezentująca interesy globalnych przedsiębiorstw z branży oprogramowania 
w  kontaktach z  władzami publicznymi krajów całego świata (por. https://ww2.bsa.org/
about-bsa ) [dostęp: 27.02.2020].
8  https://reporting-emea.bsa.org/r/report/add.aspx?src=pl&ln=pl-pl [dostęp: 27.02.2020].



Biuletyn Naukowo-Informacyjny Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami... 51

Wskazane materiały policji wyróżniają następujące rodzaje piractwa 
komputerowego:

a) piractwo wśród użytkowników końcowych (użytkownik bez upoważ-
nienia uzyskuje oprogramowanie komputerów);

b) korzystanie z  oprogramowania na serwerze bez licencji dostępowej 
(zbyt wielu pracowników pracujących w sieci korzysta jednocześnie z głów-
nej kopii programu);

c) piractwo w internecie (nieuprawnione pobieranie programów z internetu);
d) sprzedaż komputera z  zainstalowanym nielegalnym oprogramowa-

niem (sprzedawca nowych komputerów instaluje na twardym dysku niele-
galne kopie oprogramowania – aby uatrakcyjnić zakup);

e) podrabianie oprogramowania (nielegalne powielanie i sprzedaż mate-
riałów chronionych prawem)9.

Globalnie przeciwdziałaniem piractwu komputerowemu zajmuje się or-
ganizacja międzynarodowa Business Software Alliance, która prezentuje się 
w sposób następujący: „BSA is the leading advocate for the global software in-
dustry before governments and in the international marketplace. Its members 
are among the world’s most innovative companies, creating software solutions 
that spark the economy and improve modern life” (co można przetłumaczyć 
jako: “BSA jest wiodącym przedstawicielem globalnej branży oprogramowa-
nia względem rządów i rynku międzynarodowego. Jej członkowie należą do 
najbardziej innowacyjnych firm na świecie, tworząc rozwiązania programowe, 
które pobudzają gospodarkę i polepszają życie współczesnego człowieka”)10.

Wspomniana organizacja koncentruje swoją działalność przeciwko nielicen-
cjonowanemu oprogramowaniu, które rozumie jako „oprogramowanie chro-
nione prawami autorskimi, które jest używane lub dystrybuowane w nieupraw-
niony sposób. Obejmuje to pobieranie, udostępnianie, sprzedaż lub instalowanie 
wielu kopii licencjonowanego oprogramowania. Używanie nielicencjonowane-
go oprogramowania może również polegać na naruszaniu warunków licencji, 
na przykład przez zainstalowanie większej liczby kopii oprogramowania niż ze-
zwala na to licencja. Inne niedozwolone działania to m.in. udostępnianie kodów 
licencyjnych lub zamieszczanie ich w witrynach internetowych”11. 

9 http://www.podlaska.policja.gov.pl/pod/dzialania/przestepczosc-gospodar/struktura-wydzialu/
zespol-iii/piractwo-komputerowe/28415,Piractwo-komputerowe.html [dostęp: 27.02.2020].
10  https://www.bsa.org/ [dostęp: 27.02.2020]. 
11  https://ww2.bsa.org/anti-piracy [dostęp: 27.02.2020]. 
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BSA posługuje się m.in. globalną siecią kancelarii prawnych, które po-
szukują wiadomości i dowodów piractwa komputerowego – oferując powia-
damiającym procent od kwot uzyskanych sądownie po prawomocnie zakoń-
czonym procesie12.

Z  drugiej strony należy podkreślić istnienie także działającej zgodnie 
z prawem (szwajcarskim) „pirackiej międzynarodówki” – organizacji Pirates 
Party International (skupiającej co najmniej 38 krajowych partii pirackich – 
m.in. z Polski)13.

J. Koćwin podkreśla nie tylko indywidualny („prywatny”) wymiar pirac-
twa komputerowego. Zaznacza, iż „piractwo komercyjne jest bowiem dosko-
nale zorganizowanym, dochodowym i »bezpiecznym biznesem«. Zwłaszcza 
że policja przeważnie ściga pojedynczych użytkowników, którzy zarejestro-
wali się na pirackim portalu, a nie jego właściciela, który czerpie korzyści 
materialne z lekkomyślności i braku wiedzy prawnej internautów”14. Dlatego 
należy mieć świadomość, że w realiach polskiej gospodarki (w znacznej czę-
ści opierającej się na tzw. „szarej strefie”) jest wiele podmiotów, które czerpa-
ły, czerpią i będą czerpać korzyści z opisanego stanu rzeczy.

Natomiast A. Szewczyk zauważa, że „komputeryzacja rozwija się w znacz-
nie szybszym tempie i przepisy prawne nie nadążają za tak szybkim rozwo-
jem. Straty, jakie ponoszą przedsiębiorcy, użytkownicy, a  także Skarb Pań-
stwa powodują, że wszyscy jesteśmy poszkodowani z powodu przestępczości 
komputerowej. Konieczne jest więc podejmowanie wszelkiego rodzaju dzia-
łań zarówno prewencyjnych, jak i wykrywczych akcji przeciwko popełnia-
niu przestępstw komputerowych. Należy chronić się również, stosując nowo-
czesne zabezpieczenia techniczne, nadążające technologicznie za rozwojem 
przestępczości komputerowej”15. Zatem rozwój technologiczny – paradok-
salnie – sprzyja nierzadko przedmiotowemu piractwu, a polskie władze pu-
bliczne nie wygrywają w tym wyścigu.

12  https://reporting.bsa.org/r/report/add.aspx?src=us&ln=en-us&cmpid=nopiracy [dostęp: 
27.02.2020]. 
13  https://pp-international.net [dostęp: 27.02.2020]. 
14  J. Koćwin [w:] U. Kalina-Prasznic (red.), Własność intelektualna a piractwo medialne, 
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2017, s. 215. 
15  A. Szewczyk, Piractwo komputerowe w  świetle badań ankietowych, „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica” 2013, nr 33 (797), s. 150-151.
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Wybrane zagadnienia polskiego prawa publicznego dotyczące 
piractwa elektronicznego

Zjawisko piractwa komputerowego pierwszy raz zostało odnotowane 
w  1975 roku – w  Massachusetts Institute of Technology zgubiono papie-
rową taśmę z  interpreterem języka BASIC, która została wnet bezprawnie 
powielona16. Od tego czasu porządki prawne musiały wykształcić stosowne 
normy ochronne względem chronionych dóbr mogących być narażonych na 
uszczerbek przez tytułowe piractwo.

Rozdział  XXXV obowiązującego kodeksu karnego17 „Przestępstwa prze-
ciwko mieniu” zawiera przepisy art.  278  (kradzież):

§  1.  Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§  2.  Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje 

cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
§  3.  W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ogra-

niczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Natomiast ustawa o prawie autorskim18 zawiera art. 116 – o brzmieniu:
1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cu-

dzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wy-
konanie, fonogram, wideogram lub nadanie, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolno-
ści do lat 2.

2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osią-
gnięcia korzyści majątkowej, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z  popełniania przestępstwa określonego 

w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 
1, organizuje lub nią kieruje, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. 
4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, 

16  https://bulldogjob.pl/news/278-historia-piractwa-komputerowego [dostęp: 27.02.2020]. 
17  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1950, 2128).
18  Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. z 2019 
r., poz. 1231).
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podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolno-
ści do roku.

Polskie prawo obowiązujące nie definiuje, co to jest program komputero-
wy, ale odpowiedzi można się doszukiwać także w prawie europejskim. 

Dyrektywa w  sprawie ochrony prawnej programów komputerowych19 
mówi, że „rolą programu komputerowego jest wejście w kontakt i wspólne 
funkcjonowanie z  innymi częściami składowymi systemu komputerowego 
i użytkownikami, w tym celu wymagane są logiczne i, tam gdzie to właściwe, 
fizyczne wzajemne połączenia i wzajemne oddziaływanie, tak aby pozwolić 
wszystkim elementom oprogramowania i sprzętu komputerowego funkcjo-
nować z innym oprogramowaniem, sprzętem komputerowym i użytkowni-
kami we wszelkich formach działania, do jakich są przeznaczone…”.

Sądy zajmują stanowisko, że przestępstwo z art. 278 § 2 k.k. (tj. kradzie-
ży programu komputerowego) może zostać popełnione wyłącznie umyślnie 
z zamiarem umyślnym kierunkowym (w celu osiągnięcia korzyści majątko-
wej)20.

 Z kolei akceptowany jest pogląd, iż „przestępstwo kradzieży programu 
komputerowego z art. 278 § 2 k.k. oznacza wszelką formę przejęcia takie-
go programu bez zgody jego dysponenta w  taki sposób, który umożliwia 
wykorzystywanie tego programu przez osobę nieuprawnioną. Jest to prze-
stępstwo materialne, do którego znamion należy skutek w postaci uzyskania 
programu komputerowego, a więc objęcie przez sprawcę we władanie zapisu 
magnetycznego, za pomocą którego zakodowany został odpowiedni utwór 
nazywany programem komputerowym. Skutek stanowiący znamię przestęp-
stwa występuje w  momencie objęcia przez sprawcę w  posiadanie nośnika 
informacji z programem komputerowym”21.

O. Winkiel porusza aktualny temat kradzieży dóbr wirtualnych: „W pra-
wie polskim nie możemy mówić o kradzieży przedmiotu wirtualnego w ta-
kim rozumieniu, jakim posługuje się kodeks karny. Rozwiązania proble-
mu gracza, któremu zabrano dobro wirtualne, należy zatem raczej szukać 

19 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 
r. w  sprawie ochrony prawnej programów komputerowych, Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej L 111/16.
20  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2019 r., sygn. IV KK 224/18, LEX nr 2714715.
21  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 8 lipca 2009 r., sygn. II AKa 98/09, LEX 
nr 530778.
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w przepisach karnych korzystających z pojęcia mienia, a zatem w przepisach 
regulujących przestępstwo oszustwa (…) Możliwa jest zaś wykładnia, zgod-
nie z którą dobro wirtualne, jako fragment kodu programu komputerowe-
go, jest przedmiotem praw majątkowych względnych (…) niektóre porządki 
prawne próbują jednak rozszerzyć pojęcie kradzieży na dobra niematerialne. 
I  tak np. Sąd Najwyższy Niderlandów w swoim orzeczeniu z 31.01.2012 r. 
uznał, że „wystarczającą cechą obiektu, który miałby być przedmiotem kra-
dzieży, jest jego wartość w oczach osoby dopuszczającej się danego czynu. 
Innymi słowy, aby można było mówić o tym przestępstwie, wystarczy, ażeby 
ktoś podjął się wysiłku niezbędnego do przejęcia danego dobra, ponieważ 
takie przedsięwzięcie dowodzi wartości konkretnego przedmiotu…”22.

Jako przykład typowego wyroku polskiego sądu w  zakresie piractwa 
komputerowego można wskazać wyrok Sądu Rejonowego w  Legionowie 
z dnia 15 maja 2018 r., sygn. II K 1179/17, skazujący za przestępstwo z art. 
278 § 2 k.k23. Wedle uzasadnienia ww. wyroku sprawca „stwierdził, że wszedł 
w posiadanie programu (…) Pobrał go na stronie internetowej i zainstalo-
wał na swoim komputerze. Dowiedział się o tym programie od znajomego, 
który prowadził warsztat samochodowy. Pomyślał, że można by ten program 
sprzedać i dał takie ogłoszenie na portalu … skontaktowała się zaintereso-
wana kobieta i umówili się na spotkanie w … Pojechał tam, ale został zatrzy-
many przez Policję. Chciał sprzedać ściągnięty program, bo pomaga swojej 
dziewczynie i jej córce…”24. 

Należy zaznaczyć, że w Polsce za często można się (choć teraz coraz trud-
niej) znaleźć w sytuacji czerpania korzyści z piractwa – nie mając intencji 
naruszenia porządku prawnego. 

22  O. Winkiel, „Kradzież” dóbr wirtualnych w  grach sieciowych – wprowadzenie do 
zagadnienia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2019, nr 2, s. 149.
23  https://www.saos.org.pl/judgments/342255 [dostęp: 27.02.2020]. 
24  W bazach orzecznictwa wyroków sądowych można łatwo odnaleźć wiele podobnych orzeczeń 
sądów. Na Przykład por. http://orzeczenia.rzeszow.so.gov.pl/content/$N/154010000001006_
II_Ka_000478_2013_Uz_2013-10-29_001 (gry przygodowe i  sportowe) [dostęp: 27.02.2020]. 
Nie wszystkie tego typy sprawy były sprawami pojedynczo działających „drobnych” piratów. 
Na przykład pewien student II roku miał w  akademiku „skarb piracki”, składający się 
z  ponad 54 tysięcy płyt CD (https://tech.wp.pl/wyrok-na-studenta-politechniki-za-piractwo-
6034836959777921a) [dostęp: 27.02.2020]. Należy zaznaczyć, że w Polsce za często można się 
(choć teraz coraz trudniej) znaleźć w sytuacji czerpania korzyści z piractwa – nie mając intencji 
naruszenia porządku prawnego.
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Sam piszący te słowa został kilka lat temu wezwany na pewien krakowski 
komisariat, gdzie mu udowodniono, że w czasach studenckich (prawie 10 lat 
przed tym wezwaniem) nabył nadzwyczaj tanio na Allegro – wykradziony – 
klucz do programu firmy Microsoft. Tym samym miał zyskać prawie 100 zł 
oszczędności. 

Na zakończenie przesłuchania funkcjonariusz – „poza protokołem” – po-
skarżył się przesłuchiwanemu, że „dostał” prawie 300 osób w Krakowie do 
przesłuchania – na korzyści pomiędzy 50, a najwyżej 200 zł, co mu zajmie co 
najmniej 3 miesiące pracy, a nie skończy się postawieniem nikomu zarzutów, 
bo ten, kto sprzedawał kiedyś na Allegro, miał wtedy fałszywą tożsamość 
i  prawdopodobnie aktualnie przebywa na terenie swojego ojczystego kra-
ju na Bliskim Wschodzie, który nie wydaje własnych obywateli. Natomiast 
przeprowadzenia akcji przesłuchań „dla postrachu pomniejszego narodu” 
miała zażądać firma Microsoft za pośrednictwem dyplomacji USA. 

Własna obserwacja takiego „ścigania” piractwa pozwala postawić wiele 
pytań – nie tylko dotyczących bezpośrednio kwestii jego dotyczących.

Cienie oraz blaski piractwa elektronicznego względem gospodarki 
i społeczeństwa

 Sprawa oczywistej, bezsprzecznej szkodliwości piractwa komputero-
wego dla gospodarki oraz społeczeństwa nie jest jednak tak oczywista, jak 
przedstawiają koncerny sprzedające oprogramowanie, podstawy programo-
we szkół25 czy organy egzekwujące prawo.

Na przykład popularny portal doradczo-edukacyjny dla biznesu porad-
nikprzedsiebiorcy.pl zawiera następujące treści: „próba całkowitego wyeli-
minowania z sieci pirackiego oprogramowania jest jak walka z wiatrakami. 
Na przestrzeni ostatnich 15 lat udało się zamknąć kilka dużych projektów, 
jednak aktywność użytkowników od razu przenosiła się w  inne, lepiej za-
bezpieczone miejsca w  internecie. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, 
czy faktycznie warto za wszelką cenę walczyć z piratami? Czy rzeczywiście 
szkodzą oni oryginalnym twórcom? Organy ścigania lub poszkodowani, któ-
rzy złożyli wnioski w sądzie, tłumaczą, że gdyby nie dostęp do nielegalne-

25  Na przykład por. https://podstawaprogramowa.pl/Liceum-technikum/Informatyka 
[dostęp: 27.02.2020]. 
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go oprogramowania, to zarobiliby więcej pieniędzy. Czy faktycznie jest to 
prawda? Warto sprawdzić, jaki wpływ na piractwo ma sprzedaż legalnego 
oprogramowania. Wbrew pozorom odpowiedź nie jest taka oczywista, jak 
się może początkowo wydawać…”26.

 Z kolei B. Witucki (rzecznik BSA) podkreśla: „Główną przyczyną wyso-
kiego poziomu piractwa komputerowego w Polsce jest społeczne przyzwo-
lenie na kradzież własności intelektualnej, nie tylko w postaci korzystania 
z  nielegalnego oprogramowania, ale także pirackich nagrań muzycznych 
i filmów. W pewnej mierze jest to dziedzictwo trudnej historii – zabory, woj-
na i komunizm nie pozwoliły na ukształtowanie szacunku dla własności. To 
społeczne przyzwolenie determinuje niefrasobliwość przedsiębiorców. Na-
wet w dużych firmach dochodzi do wykrywania naruszeń, np. okazuje się, 
że część komputerów ma zainstalowane pirackie oprogramowanie. Wciąż 
brakuje świadomości, że takie praktyki mogą doprowadzić do przykrych 
skutków”27.

Godna uwagi jest preambuła programowa Polskiej Partii Piratów: „Dzi-
siejsza Unia Europejska, jako instytucja ponadnarodowa, jest projektem two-
rzonym raczej przez państwa członkowskie niż przez ich obywateli. My, Pi-
raci, uważamy, że Europa powinna być kształtowana we wspólnym interesie 
zarówno wszystkich jej obywateli, jak i państw członkowskich (…) My, Pi-
raci, popieramy tworzenie oprogramowania, które może być przez każdego 
używane, analizowane, rozpowszechniane i modyfikowane. Wolne i Otwarte 
Oprogramowanie jest niezbędne, by użytkownicy mogli kontrolować swoje 
własne systemy techniczne. Przyczynia się ono także w znaczący sposób do 
wzmocnienia autonomii i prywatności wszystkich użytkowników (…) My, 
Piraci, wierzymy, że swobodny przepływ wiedzy i  informacji jest bardzo 
ważny. Dlatego powinien on być promowany i zagwarantowany w dziedzi-
nie edukacji. Instytucje edukacyjne powinny w coraz większym stopniu ko-
rzystać z materiałów edukacyjnych dostępnych na wolnych licencjach, które 
umożliwiają kopiowanie bez ograniczeń…”28.

26  https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jaki-wplyw-na-piractwo-ma-sprzedaz-legalnego-oprogramowania 
[dostęp: 27.02.2020]. 
27  https://inforfk.pl/cykle-tematyczne/tresc,inforfk,00,TEM0000000000000064040,Jak-
uniknac-kary-za-piractwo-komputerowe.html?icwcv=15 [dostęp: 27.02.2020]. 
28  https://polskapartiapiratow.pl/program/ [dostęp: 27.02.2020]. 
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Dlatego analizując sytuację piractwa komputerowego w  Polsce, trudno 
ustalić, że jest ono bezsprzecznie szkodliwym fenomenem. Tytułowe zja-
wisko niekiedy może się przyczyniać: do wzrostu gospodarczego, postępu 
społeczno-technicznego, a nawet do krzewienia się stosunków typowych dla 
społeczeństwa obywatelskiego, czy także zwiększenia się szans edukacyjnych. 

Szczególnie można te prawidłowości obserwować w życiu społeczno-go-
spodarczym państw nienależących do czołówki gospodarek rozwiniętych. 
Wydaje się, że można wysunąć tezę, iż im niższy poziom rozwoju w danym 
obszarze życia społecznego, tym większa tam może być niekiedy efektywna 
rola tytułowego piractwa (dla szeroko rozumianego rozwoju).

Zakończenie

Współczesne piractwo elektroniczne istotnie różni się od piractwa z cza-
sów Juliusza Cezara, czy „Czarnobrodego”. Nie jest jednoznacznie oceniane, 
aczkolwiek grupa interesu sprzedających oprogramowanie konsekwentnie 
dba o swój interes na różne sposoby – także za pomocą władz publicznych, 
które egzekwują obowiązujące prawo. Z  drugiej strony nierzadka jest nie-
jednolita ocena tytułowego zjawiska. Mogą się pojawiać w dyskursie życia 
społeczno-gospodarczego głosy o także niekiedy pozytywnych efektach pi-
ractwa elektronicznego (szczególnie względem rozwoju tego co nierozwinię-
te – też w przypadku Polski). 
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Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej 
„Prawo i populizm”, Warszawa, 14-15.09.2019 r.

W  dniach 14–15.09.2019 r. w  Uczelni Łazarskiego w  Warszawie miała 
miejsce międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana „Prawo i po-
pulizm”, która odbyła w  ramach VIII Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad 
Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, zorganizowana przez Stowarzyszenie 
oraz Uczelnię Łazarskiego w Warszawie.

Zasadniczym celem naukowym konferencji było przedstawienie narzę-
dzi populizmu, za które można uznać nie tylko przedwyborczą frazeologię, 
czy też zabiegi propagandowe obliczone na utrzymanie wysokiego poparcia 
dla rządzącej formacji politycznej, ale także poszczególne projekty legisla-
cyjne, które mają na celu realizację obietnic wyborczych, czy też niwelowa-
nie napięć społecznych, realizowane bez względu na to, jakimi wymiernymi 
i niewymiernymi kosztami obciążają one, na przyszłość, systemy państwa, 
a w szczególności jego finanse. Prawo, cieszące się – normalnie – zaufaniem 
i prestiżem jako zbiór norm najważniejszych dla funkcjonowania społeczeń-
stwa i  państwa, na skutek wciągania go do zasobu narzędzi populizmu tę 
wiarygodność stopniowo traci. Grozi to negatywnymi konsekwencjami dla 
stabilności porządku instytucjonalnego w ogóle. Dlatego istotne jest dema-
skowanie przypadków wykorzystywania procesu legislacyjnego do celów 
kojarzonych z praktykami populistycznymi, aby można było – w dyskursie 
naukowym i publicznym – wyodrębnić je jako przejawy patologii systemu 
prawa, które nie powinny dyskredytować tego systemu jako całości. 

Wystąpienia uczestników konferencji dotyczyły szerokiej palety regulacji 
prawnych, gdyż praktyki populistyczne dotyczą każdej gałęzi prawa i różnych 
typów instytucji prawnych. Zatem w obszarze prawa administracyjnego pre-
legenci poszukiwali odpowiedzi na pytanie, na ile populizm determinuje sta-
nowienie prawa dotyczącego wsparcia osób znajdujących się w niekorzystnej 
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sytuacji finansowej, w obszarze prawa karnego – jak często zachowania po-
pulistyczne wpływają na zaostrzanie kar w obrębie prawa prywatnego – jak 
praktyki populistyczne wpływają na określenie wzajemnych relacji między 
pracodawcami a pracownikami. Z kolei na gruncie prawa finansowego i po-
datkowego – czy populizm wpływa na nierówne obciążanie podatkiem po-
szczególnych grup społecznych, a w obszarze prawa konstytucyjnego – na ile 
instytucje państwa, jak np. system sądownictwa, mogą pozostać odporne na 
zmiany prawno-ustrojowe, wynikające z tendencji populistycznych.

Inauguracji konferencji dokonali przedstawiciele organizatorów: Pani 
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego prof. nadzw. 
dr hab. Anna Konert oraz prezes Stowarzyszenia Badań nad Źródłami 
i  Funkcjami Prawa „Fontes” prof. dr hab. Adam Sulikowski. Przywitanie 
zgromadzonych uczestników w języku angielskim oraz polskim podkreśliło 
międzynarodowy charakter tego przedsięwzięcia. Życząc wszystkim zgro-
madzonym udanych i owocnych obrad, przedstawiciele organizatorów wy-
razili chęć kontynuowania wspólnych inicjatyw naukowych w przyszłości. 

Podczas pierwszego dnia konferencji przeprowadzono trzy sesje plenar-
ne. Sesję I-ą zatytułowaną „Democracy and Constiturionalism in CEE” pro-
wadzoną w języku angielskim moderował dr Michał Stambulski. W pierw-
szej sesji zaprezentowano sześć referatów:

−	 Tijana Angova, The negative effects of political interference in the ju-
dicial system – analysis of the situations in Republic of Macedonia with a brief 
review of examples from the legal practice”.

−	 Krisztina Ficsor (University of Debrecen Faculty of Law), Judges as 
„pawns of their regimes” or „rooks” of resistance?

−	 Mikhail Zverev (Higher School of Economics), Contradictions between 
Justice and Global Justice as one of the Reasons of the Constitutionalism Crisis.

−	 Tatiana Khramova (National Research University Higher School of 
Economics) and Alexandra Troitskaya (Lomonosov Moscow State Univer-
sity), How vulnerable is constitutional democracy? Problematic aspects of re-
stricting freedom of association as a mechanism of constitutional self-defense.

−	 Gniewomir Wycichowski-Kuchta, Critique of forms of life as a new 
perspective for constitutionalism.

−	 Piotr Eckhardt (Jagiellonian University), A  Time to Melt? The Me-
aningfulness of Central Europe after 1989 from the Western Perspective.
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Zwieńczeniem wystąpień była merytoryczna dyskusja, do której oprócz 
prelegentów bardzo aktywnie włączyli się słuchacze. 

Po przerwie kawowej prowadzone były równolegle dwie sesje. Sesja ple-
narna II-a pt. „Populism and the Rule of Law”, również prowadzona w języku 
angielskim, którą moderował prof. dr hab. Adam Sulikowki. Słowo wstępne 
wygłosił prof. zw. dr hab. Paweł Chmielnicki (Uczelnia Łazarskiego), Errors 
in legislative policy as a  cause of populism? Doubts in the light of empirical 
research. W tej części swoje prezentacje wygłosili:

−	 rof. Ronald Janse (Open University of the Netherlands), Before Co-
penhagen; political membership conditionality before the fall of the Berlin wall.

−	 prof. Marcin Matczak (University of Warsaw), Poland’s rule-of-law 
crisis and some problems of constitutional interpretation.

−	 prof. Adam Czarnota (New South Wales University), Constitutional 
turbulences of the third revolutionary moment in CEE. 

−	 Zdenek Kuhn (Charles University), The rise and decline of constitutio-
nal judiciary in Central Europe.

−	 Michał Stambulski (CLEST), Populist constitutionalism and jurispru-
dence in CEE.

−	 Mátyás Bencze (University of Debrecen), Fatal Naivety – How Hun-
garian Intellectuals Assisted in Dismantling Democracy.

Panel zakończył się bardzo ożywioną dyskusją na tematy poruszane przez 
prelegentów. Z kolei III-a sesja plenarna zatytułowana „Populizm prawny – 
między teorią a praktyką” prowadzona była w języku polskim. Moderatorem 
sesji był prof. nadzw. dr hab. Bolesław M. Ćwiertniak. Jako pierwsi swój re-
ferat wygłosili dr Agnieszka Franczak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krako-
wie) oraz dr Aleksander Słysz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy 
im. Jana Długosza w Częstochowie). 

Wystąpienie zatytułowane Danina solidarnościowa – czy zła droga może 
prowadzić do dobrego celu? dotykało bardzo aktualnych kwestii – przepisów 
ustanawiających daninę solidarnościową obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Sta-
nowi ona specyficzną interwencję podatkową, która sama w sobie nie jest nad-
zwyczajną formą działania. Pozwala jednak realizować nie tylko cel fiskalny, 
ale również bardziej złożone cele związane np. z redystrybucją środków pie-
niężnych. Podmiot sprawujący władztwo podatkowe jest jednak ograniczony 
w swym działaniu nie tylko przez techniki legislacyjne, ale także prawa i wol-
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ności, jakimi dysponuje jednostka. Przyjęcie założenia, że oparcie praworząd-
ności stanowią nierozerwalnie złączone idea obowiązku i idea sprawiedliwości 
prowadzi do wniosku, że ograniczanie praw i wolności jednych, a poszerzanie 
uprawnień innych jednostek musi nie tylko być odpowiednio uzasadnione 
i konieczne, ale również odbywać się z poszanowaniem standardów, jakie ce-
chować winny państwa prawa. Referenci w swoim wystąpieniu podkreślili, że 
cele polityczne w procesie stanowienia prawa podatkowego powinny pozosta-
wać na odległym planie, gdyż przedkładanie ich nad zasady podatkowe i legi-
slacyjne powoduje, że nie tylko dochodzi do zmniejszenia spójności systemu 
prawa, ale również zmusza się podatników do codziennych zmagań ze złym 
prawem, które wynaturza idee składanych obietnic. 

Jako drudzy wystąpili dr Magdalena Gurdek (Wyższa Szkoła Humanitas 
w Sosnowcu) oraz dr Olgierd Kucharski (Uniwersytet Humanistyczno-Przy-
rodniczy im. Jana Długosza w  Częstochowie). Prelegenci wzięli pod uwa-
gę niedawno przyjętą ustawę wprowadzającą emeryturę dla matki czworga 
i więcej dzieci. Analizie, w kontekście stanu prawnego obowiązującego przed 
zmianą, poddali genezę uchwalenia ustawy, co pozwoliło im na ustalenie ak-
torów procesu prawotwórczego. Wszechstronna ocena – rodzących się na 
różnych płaszczyznach – skutków przyjęcia regulacji umożliwiła im wska-
zanie aktorów schematu działania. A wszystko po to, by w konkluzji wystą-
pienia zatytułowanego Emerytura „mama 4+” – demografia czy populizm? 
udzielić odpowiedzi na postawione w tytule pytanie.

Następnie referat zatytułowany Zakaz zawierania małżeństw przez osoby 
z zaburzeniami psychicznymi – zagwarantowanie konstytucyjnej zasady opie-
ki państwa nad małżeństwem i rodziną czy przejaw patologii systemu prawa? 
zaprezentowali wspólnie dr Anna Rogacka-Łukasik i  dr Maciej Borski re-
prezentujący Wyższą Szkołę Humanitas w  Sosnowcu. Na początku zapre-
zentowali historyczny kontekst toczącej się w II Rzeczypospolitej debaty na 
temat projektu prawa małżeńskiego, który ukazał ogromną złożoność po-
ruszanego zagadnienia. Po analizie stanu prawnego i stanu stosunków spo-
łecznych w kontekście historycznym, poprzedzających przyjęcie omawianej 
regulacji, przedstawili przebieg procedury legislacyjnej wprowadzającej za-
kaz zawierania małżeństw przez osoby z niepełnosprawnościami. Zaprezen-
towali kontrowersyjne skutki przyjętego zakazu, które ujawniają się na styku 
cywilnoprawnej regulacji zakazu z  regulacjami konstytucyjnymi. Zwrócili 
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uwagę na podnoszony wielokrotnie w praktyce zarzut niezgodności art. 12 
kro z wybranymi regulacjami polskiej ustawy zasadniczej, a  także ze stan-
dardami wprowadzonymi przez Konwencję o prawach osób niepełnospraw-
nych. Jednocześnie w swoim wystąpieniu odnieśli się do rekomendacji, jakie 
polskiemu rządowi przekazał Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ. 
Dokonując oceny społeczno-gospodarczych efektów oddziaływania analizo-
wanego art. 12 kro, autorzy przedstawili własną prognozę co do dalszej ewo-
lucji omawianej regulacji. 

Kolejny referat zatytułowany Poszerzenie zakresu kryminalizacji przestęp-
stwa nie alimentacji, czyli nowelizacja art. 209 Kodeksu karnego zaprezento-
wali dr Izabela Jankowska-Prochot (Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie) 
i dr Paweł Falenta (Uniwersytet Wrocławski). W swoim wystąpieniu bardzo 
szczegółowo i chronologicznie omówili nowelizację art. 209 Kodeksu karne-
go, która została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 23 marca 2017 
r. (Dz.U. poz. 952) o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów. 

Po dyskusji oraz przerwie obiadowej wznowiono obrady. Tę część rozpo-
czął dr hab. Artur Kotowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go) swoim referatem pt. Populizm orzeczniczy. Zwrócił uwagę, że populizm 
w  prawie łączony jest przede wszystkim z  procesami stanowienia prawa. 
Z  punktu widzenia metodologicznego kryteria oceny aktów stanowienia 
prawa jako „populistycznych” wypracowują niekiedy dyskursy dogmatyczne 
(np. literatura dotycząca populizmu penalnego). Zwrócił uwagę na te oceny 
i wartości, które pozwalają klasyfikować akty stanowienia prawa jako popu-
listyczne. Sporą uwagę poświęcił sądowemu typowi stosowania prawa, do-
puszczając istnienie zjawiska populizmu orzeczniczego. Podał w wątpliwość, 
czy rozstrzygnięcia określane jako „populistyczne” są uprawnione w demo-
kratycznym państwie prawnym.

Dr Marek Woch (Narodowy Fundusz Zdrowia) zaprezentował referat 
Konstytucja Biznesu. Deklaracja polityczna, uchwalanie ustaw, wdrażanie 
w życie. Zwrócił uwagę, że populizm w kontekście prawa finansowego i po-
datkowego wpływa na nierówne obciążenie podatkami poszczególnych grup 
społecznych. Wykazał na konkretnych przykładach, że diagnozy polityczne 
wyrażone w aktach prawnych tylko czasami są prawidłowe. Podał w wątpli-
wość również efektywność ich wdrażania. 
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Jako ostatni w  sesji swoją prezentację Populizm i  pragmatyzm religijnie 
determinowanej działalności ustawodawczej i uchwałodawczej Sejmu RP VIII 
kadencji przedstawił dr hab. Grzegorz Maroń (Uniwersytet Rzeszowski). 
Wystąpienie rozpoczął od przybliżenia pojęcie populizmu naznaczonego 
religijnie. Parlamentarna większość w  Sejmie VIII kadencji – deklarująca 
przywiązanie do wartości religijnych i inspirowanie się nimi – świadoma po-
stępującej sekularyzacji społeczeństwa, uprawia religijny populizm w sposób 
pragmatyczny, a nie ideologiczny, uwzględniając rachunek politycznych zy-
sków i strat. Oznacza to schlebianie czy responsywność w działalności usta-
wodawczej i uchwałodawczej jedynie wobec tych oczekiwań własnego reli-
gijnie konserwatywnego elektoratu, które są do zaakceptowania, pozostają 
obojętne lub są – choćby z trudem, ale jednak – tolerowane przez statystycz-
ną większość obywateli formalnie i kulturowo przynależących do Kościoła, 
lecz zajmujących wybiórcze podejście do jego nauczania społecznego. W re-
feracie szczegółowo omówiono każdy z czterech wariantów religijnego po-
pulizmu korygowanego politycznym pragmatyzmem. Podjęto także refleksję 
nad zgodnością analizowanej działalności ustawodawczej i uchwałodawczej 
z konstytucyjną zasadą światopoglądowej bezstronności władz publicznych. 

Popołudniową sesję zamknęła owocna dyskusja.
Podczas drugiego dnia konferencji odbyły się kolejne dwie sesje plenarne 

– czwarta i piąta. Moderatorem czwartej sesji plenarnej pt. „Populizm praw-
ny – między teorią a praktyką”, prowadzonej w języku polskim, był prof. zw. 
dr hab. Paweł Chmielnicki. W ramach sesji wygłoszono pięć referatów.

Jako pierwsza wystąpiła mgr Dorota Skuza, wygłaszając referat zatytu-
łowany Regulacje prawne związków partnerskich w ustawodawstwie polskim 
oraz Unii Europejskiej. Wystąpienie rozpoczęła od przedstawienia potrzeby 
i celu wydania ustawy o związkach partnerskich w Polsce, ze wskazaniem na 
uregulowania prawne Unii Europejskiej w tym zakresie. Prelegentka przed-
stawiła historię procedowania projektów o  związkach partnerskich w  Sej-
mie RP. Przedstawiła główny cel projektu ustawy o związkach partnerskich 
z 12.02.2018 r. – tj. realizację art. 18, 30, 32 oraz 47 Konstytucji RP. Wskazała, 
iż do pełnej realizacji powołanych przepisów Konstytucji RP należy wprowa-
dzić w Polsce równość małżeńską polegającą na możliwości zawierania mał-
żeństw przez pary jednopłciowe i różnopłciowe. Podniosła, iż proponowana 
w projekcie ustawy regulacja prawna wprowadza instytucję prawa rodzinne-
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go inną niż małżeństwo w celu zapewnienia realizacji potrzeb rodzin, które 
funkcjonują dotychczas w ramach nieformalnych związków i konkubinatów. 
Powyższe odniosła prelegentka do wybranych aktów prawnych Unii Euro-
pejskiej, regulujących powyższe kwestie. W dalszej części wystąpienia poru-
szyła aspekt prawny, jak również bardzo istotne zagadnienie – uwarunkowa-
nia społeczne, kulturowe, religijne i polityczne, które mają ogromny wpływ 
na proces legislacyjny w oparciu o przywołany projekt ustawy o związkach 
partnerskich z 12.02.2018 r. 

Po prezentacji stanu prawnego ustawodawstwa polskiego i Unii Europej-
skiej przedstawiony został przebieg procedury legislacyjnej przedmiotowego 
projektu ustawy o związkach partnerskich. Następnie prelegentka przeszła 
do określenia potencjalnych skutków prawnych projektowanej ustawy – po-
tencjalnych, gdyż proces legislacyjny nie został zakończony. Podsumowując, 
uznała, iż brak przyjęcia do polskiego porządku prawnego aktów prawnych 
formalizujących związki partnerskie spowodowany jest między innymi 
względami politycznymi. 

Jako drugi wystąpił dr hab. Jerzy Paśnik z  referatem pt. Projekt ustawy 
o ochronie państwa polskiego przed roszczeniami dotyczący mienia bezspadko-
wego jako przykład populizmu prawnego, który postawił pytanie, czy w polskiej 
rzeczywistości istnieje zjawisko populizmu prawnego, jakie są jego elementy 
konstytutywne i  czy aktualnie są prowadzone prace legislacyjne nad aktem, 
który spełnia sformułowane kryteria populizmu. Jako punkt wyjścia prele-
gent przyjął założenie, że zauważone przez naukę prawa karnego zjawisko po-
pulizmu penalnego można rozpatrywać w szerszym aspekcie, obejmującym 
wszystkie dziedziny prawa, i  to zarówno na etapie jego tworzenia, jak i  sto-
sowania. Na tak rozumiany populizm prawny składają się zdaniem prelegen-
ta stworzony przez J. Widackiego algorytm populizmu penalnego i założenia 
prawnego przeciwdziałania populizmowi w polityce, sformułowane przez T. 
Pietrzykowskiego oraz występujące w trakcie procesu legislacyjnego  tenden-
cje w uzasadnianiu konieczności zmian istniejącego prawa. W dalszej części 
wystąpienia prelegent skonfrontował powyższe założenia z  treścią projektu 
ustawy o  ochronie państwa polskiego przed roszczeniami dotyczącymi tzw. 
mienia bezspadkowego i jego uzasadnieniem. Zabieg ten doprowadził prele-
genta do końcowej konkluzji, że spełnia on – aczkolwiek w zróżnicowanym 
stopniu – wszystkie kryteria do uznania go za przejaw populizmu prawnego.
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Następnie głos zabrała dr Anna Wójtowicz-Dawid, której wystąpienie pt. 
Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych jako przejaw populizmu trak-
towało o  wymogu stosowania, w  prowadzonych przez jednostki publiczne 
postępowaniach, klauzul społecznych. Wskazała, iż klauzule społeczne w za-
mówieniach publicznych stały się w ostatnim czasie niezwykle ważnym i aktu-
alnym zagadnieniem. Rada Ministrów wydała w tym zakresie zalecenia, które 
powinni stosować wszyscy zamawiający należący do administracji rządowej. 

Aspekty społeczne to zagadnienia, jakie ze względu na realizację szcze-
gólnych potrzeb społecznych mogą, a niekiedy muszą być uwzględniane na 
poszczególnych etapach procesu udzielenia zamówienia publicznego: poczy-
nając od możliwości istniejących przy definiowaniu przedmiotu zamówie-
nia, przez możliwości zastrzeżenia zamówienia dla określonych podmiotów, 
przy określaniu podmiotowych kryteriów dyskwalifikacji oferentów, definio-
waniu pozacenowych kryteriów oceny ofert, aż po badanie ofert pod wzglę-
dem rażąco niskiej ceny. Analizie poddane zostały cele i ich skutek, jaki dla 
jednostek sektora finansów publicznych jak i gospodarki przynosi stosowa-
nie klauzul społecznych. Prelegentka wykazała, iż przymuszanie do ich sto-
sowania przez zamawiających ma charakter populistyczny.

Po przerwie kawowej referat pt. Reglamentacja działalności instytucji po-
życzkowych w kontekście oczekiwań społecznych i zasad prawa rynku finan-
sowego zaprezentowała dr Katarzyna Kurzępa-Dedo. Prelegentka wyraźnie 
podkreśliła, iż hasła zwiększania reglamentacji działalności instytucji finan-
sowych (banków, funduszy inwestycyjnych czy przedsiębiorstw pożyczko-
wych), ograniczania ich przywilejów na gruncie prawa prywatnego na rzecz 
zwiększenia ochrony klientów tych instytucji są zawsze „wygrane”. Zadała 
jednak pytanie, czy są skuteczne i  efektywne z  punktu widzenia realizacji 
praw podmiotowych ich deklarowanych beneficjentów. Czy może są tylko 
„wygrane” dla autorów tych haseł i doraźnych zmian legislacyjnych? Czy wy-
korzystywanie instrumentów prawa publicznego wzmacnia czy osłabia dzia-
łalność gospodarczą prywatnych podmiotów sektora finansowego i czy ten 
sektor rozwija czy hamuje w imię haseł bezpieczeństwa finansowego (czyje-
go – państwa czy klienta)? 

Celem dalszego wystąpienia prelegentki było przedstawienie przesłanek 
uchwalenia ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad 
rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z  2015 r., poz. 
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1357), która, poczynając od 2017 r., zmieniła ramy instytucjonalne funkcjo-
nowania firm pożyczkowych w Polsce, „wyprowadzając” je z sektora tzw. ban-
kowości cienia (shadow banking system) i „wprowadzając” do sektora instytu-
cji rejestrowanych w KNF, następnie ustalenie beneficjentów i maleficjentów 
nowelizacji m.in. przepisów ustawy o kredycie konsumenckim wspomnianą 
ustawą z 2015 r. oraz próba określenia i oceny skutków prawnych, jak również 
ekonomicznych reglamentacji działalności przedsiębiorstw pożyczkowych 
w kontekście oczekiwań społecznych, ale i zasad prawa rynku finansowego. 

Ostatni referat podczas czwartej sesji plenarnej Populizm jako źródło 
wprowadzenia do systemu prawa podatkowego tzw. „ulgi meldunkowej” a jej 
rzeczywista szkodliwość społeczna, finansowa i  gospodarcza wygłosiła mgr 
Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa. Celem wystąpienia było dokonanie 
analizy skutków regulacji prawnych wynikających z ustawy z dnia 16 listo-
pada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588), na mocy 
których wprowadzono do przepisów prawa podatkowego tzw. ulgę meldun-
kową warunkującą skuteczność zwolnienia od opodatkowania sprzedaży 
nieruchomości. Podczas wystąpienia prelegentka dokonała analizy realnych 
populistycznych przesłanek, które legły u podstaw wprowadzenia omawianej 
regulacji prawnej (w tym chęć zapobieżenia rzekomej „spekulacji mieszka-
niami”) w odniesieniu do rzeczywistych, praktycznych skutków tej regulacji. 
Wskazała, iż omawiana regulacja stanowi zupełnie wyjątkowo występujący 
w  prawie podatkowym przykład regulacji, która, przy czysto populistycz-
nych przesłankach jej wprowadzenia, w  swoich realnych skutkach dopro-
wadziła do tak daleko idącej jej rzeczywistej szkodliwości, że aż doszło do 
powstania swoistych ruchów społecznych osób będących tzw. „ofiarami ulgi 
meldunkowej”. Na koniec podkreśliła aktualność podjętego zagadnienia, 
wskazując, iż indywidualne sprawy podatników będących tzw. „ofiarami ulgi 
meldunkowej” obecnie toczą się zarówno w postępowaniach przed organami 
podatkowym, jak i  sądami. Sesję czwartą zakończyła intensywna dyskusja 
prelegentów, jak również jej pozostałych słuchaczy. 

Moderatorem V sesji plenarnej zatytułowanej „Populizm prawny – mię-
dzy teorią a praktyką” był prof. dr hab. Adam Sulikowski. W ramach tej se-
sji wygłoszono pięć referatów. Pierwszy z  nich zatytułowany Zmieniać czy 
nie zmieniać? Rozstrzygnięcia Rady Ministrów w sprawie granic jednostek sa-
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morządu terytorialnego w  roku wyborczym zaprezentowała dr Ewelina Że-
lazko-Makowska. Zauważyła ona, że zmiany granic jednostek samorządu 
terytorialnego odbywają się na mocy rozporządzenia Rady Ministrów wyda-
wanego raz w roku do 31 lipca, przy czym akty te wchodzą w życie 1 stycznia 
następnego roku. 

Prelegentka podkreśliła, że co prawda charakter prawny rozporządzenia 
od lat budzi duże kontrowersje w doktrynie, jednak przedmiotem referatu 
nie jest charakterystyka samego rozporządzenia jako aktu prawnego, lecz 
analiza szczegółowych rozstrzygnięć zawartych w  rozporządzeniu w  spra-
wie zmian granic niektórych jednostek samorządu terytorialnego w  roku 
2019, zatem w roku, w którym odbywają się wybory parlamentarne. Należy 
podkreślić, że zmiany granic JST odbywają się zwykle w atmosferze sporu 
między zainteresowanymi gminami. Ostateczna decyzja w tej sferze została 
oddana w ręce Rady Ministrów, zatem administracji centralnej. Referentka 
postawiła tezę, której w swym wystąpieniu konsekwentnie broniła, że w roku 
wyborczym władcza ingerencja państwa w granice jednostek samorządu te-
rytorialnego jest znacznie mniejsza niż w pozostałych latach. 

Kolejny referat zatytułowany Nieodpłatna pomoc prawna jako zadanie pu-
bliczne – podsumowanie badań oraz kierunki zmian wygłosił dr Bogusław 
Przywora. Celem prelegenta było podsumowanie wyników przeprowadzo-
nych badań oraz wskazane kierunków zmian w uregulowaniach dotyczących 
nieodpłatnej pomocy prawnej dla pełniejszego urzeczywistnienia zasad kon-
stytucyjnych oraz standardów prawa międzynarodowego. Zwrócił on uwagę, 
że ustawowe uregulowania dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej w latach 
2015–2018 podlegały kilkakrotnym zmianom, przyjmując ostatecznie kształt 
istotnie odbiegający od pierwotnego jej brzmienia. Unormowania te wywo-
ływały wiele wątpliwości z punktu widzenia ich zgodności z Konstytucją RP 
oraz efektywności. W dalszej części swojego wystąpienia zaproponował on 
postulaty zmian w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy 
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej i niektórych innych.

Po krótkiej przerwie kawowej głos zabrała dr Anna Feja-Paszkiewicz. 
W wystąpieniu pt. Konstytucyjne dobro rodziny a ustawowa polityka prorodzin-
na – populizm czy realizacja postanowień Konstytucji RP? podjęła ona próbę 
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odpowiedzi na następujące pytania: czym jest enigmatyczne, wyrażone w kon-
stytucji „dobro rodziny”, w  jak sposób je rozumieć i  charakteryzować? Czy 
i które regulacje przyjmowane przez ustawodawcę zwykłego realizują zamysł 
ustrojodawcy wyrażony w konstytucji? Czy w ogóle realne jest zakodowanie 
a priori w normie rangi konstytucyjnej obowiązku uwzględniania dobra rodzi-
ny, a następnie jego odkodowanie i „wykonanie” przez organy państwa? 

Prelegentka podkreśliła, ze próba udzielenia odpowiedzi na te pytania 
napotyka szereg trudności. Pierwsza z nich wiąże się z tym, jak definiować 
samą „rodzinę”, skoro konstytucja nie daje jej definicji, a definicje ustawowe 
mają charakter sektorowy, tzn. obowiązują tylko na gruncie danej dziedziny 
prawa, a jeszcze częściej przyjmowane są wyłącznie na potrzeby danego aktu. 
Zgody brak tu także w doktrynie prawa i orzecznictwie (również tym wypra-
cowanym na tle tego samego aktu prawnego, a nawet tego samego artykułu 
zawierającego definicję legalną rodziny!).

Kolejna, istotna trudność w  analizowanym obszarze badawczym, zda-
niem prelegentki, dotyczy postrzegania samego dobra rodziny; jest to bo-
wiem pojęcie ogólne, nieostre, a sposób jego rozumienia z natury rzeczy jest 
ocenny. To, co dla jednej osoby jest przejawem uwzględniania dobra rodzi-
ny, dla innej może być działaniem zgoła przeciwnym i nadmierną, nieuza-
sadnioną ingerencją w funkcjonowanie rodziny albo działaniem godzącym 
w podstawy jej bytu i egzystencji. Teoretycznie zdecydowana większość ludzi 
zdaje się popierać realizację bliżej nieokreślonego, hasłowego dobra rodziny. 
Jednak ocena, czy konkretne działanie państwa realizuje to dobro, rodzi spo-
ry, bowiem zależne jest m.in. od wyznawanych zasad moralnych, etycznych, 
religii, światopoglądu, a  także indywidualnych doświadczeń życiowych. 
Wystarczy wskazać na przykład na legalizację związków osób tej samej płci, 
umieszczanie dzieci w  rodzinach zastępczych i  placówkach opiekuńczych, 
politykę fiskalną wobec rodzin, formy bezpośredniego wsparcia finansowego 
dla rodzin, prawną regulację prokreacji czy nawet szczepienia dzieci – w tych 
wszystkich obszarach to samo działanie, w  zależności od prezentowanych 
poglądów i subiektywnej oceny, może być postrzegane pozytywnie, jako re-
alizujące dobro rodziny, albo przeciwnie – jako mu zagrażające. 

Kolejne wystąpienie zatytułowane Propozycja zmian kompetencji samo-
rządów w  zakresie zarzadzania kryzysowego – uwagi de lege lata i  de lege 
ferenda zostało zaprezentowane przez dr Katarzynę Płonkę-Bielenin, która 
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podjęła próbę oceny regulacji zawartych w projekcie nowelizacji ustawy o za-
rządzaniu kryzysowym. Prelegentka zwróciła uwagę, że projekt ten zakłada 
zmianę kompetencji samorządów w zakresie zarządzania kryzysowego, ure-
gulowania planów zarządzania ryzykiem i planów reagowania kryzysowego, 
wspólnie stanowiących plany zarządzania kryzysowego w ujęciu nadanym 
przez projekt. Referentka zauważyła ponadto, że niektóre przyjęte definicje 
legalne wprowadzane przez projekt do art. 3 ustawy o zarządzaniu kryzy-
sowym nie odznaczają się wymaganym w aktach normatywnych stopniem 
precyzji (np. „zagrożenia hybrydowe”). Wyraziła także opinię, że przepisy 
dotyczące obowiązków operatorów infrastruktury krytycznej powinny zo-
stać tak ujęte, aby nie rodziły wątpliwości co do podstawy prawnej nałożenia 
wskazanych obowiązków, jak również aby nie były one nieproporcjonalnie 
uciążliwe dla podmiotów, których dotyczą. 

Ostatnim prelegentem był dr Jakub Rzymowski, który wygłosił wystą-
pienie pod intrygującym tytułem O czym tak naprawdę jest RODO. Zasa-
dy jako uprawnienia. Zauważył w  nim, że ten akt prawny jest niesłusznie 
kojarzony z ochroną danych osobowych, bowiem analiza tekstu rozporzą-
dzenia pod kątem problematyki ochrony danych osobowych pokazuje, że 
stanowi ona zaledwie kilka procent całości. Pozostała część RODO to prze-
pisy ustanawiające kolejne obowiązki, przepisy sankcjonujące te obowiązki, 
przepisy ustanawiające wyimaginowane uprawnienia osób, których dane do-
tyczą i przepisy sankcjonujące niewykonywanie tychże uprawnień. Ponadto 
RODO zawiera przepisy umożliwiające nadawanie certyfikatów. Certyfikaty 
te, z jednej strony zabezpieczają przed odpowiedzialnością administracyjną, 
z drugiej jednak nie zwalniają ze stosowania przepisów. Oprócz tego rozpo-
rządzenie wprowadza obowiązek wykazania stosowania przepisów, którego 
celem wydaje się być nic innego jak tylko ułatwienie kontroli przez organ 
kontrolny.

Sesję piątą zakończyła dyskusja, w której udział wzięli prelegenci, a także 
pozostali słuchacze. 

Wystąpienia wszystkich prelegentów były szeroko komentowane przez 
moderatorów, a każdemu panelowi towarzyszyła burzliwa dyskusja wszyst-
kich jej uczestników. Podsumowania obrad dokonał prezes Stowarzyszenia 
Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” prof. dr hab. Adam Su-
likowski. Podkreślił interdyscyplinarny charakter międzynarodowej kon-
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ferencji naukowej oraz wysoką jakość prezentowanych tematów. Przekazał 
uczestnikom informacje dotyczące publikacji prezentacji konferencyjnych, 
co będzie stanowiło znakomite zwieńczenie tego międzynarodowego wyda-
rzenia naukowego. 





Nota I

o awansie naukowym członka naszego Stowarzyszenia

Rada Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 27 
kwietnia 2020 r. przyjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego 
doktora habilitowanego pani Magdalenie Gurdek, której serdecznie gratulu-
jemy nadania stopnia.

.
Komisja habilitacyjna
•	 Przewodniczący	komisji:	prof.	dr	hab.	Jerzy	Stelmasiak
•	 Sekretarz:	dr	hab.	Marek	Mączyński,	prof.	UJ
•	 Recenzent:	dr	hab.	Barbara	Jaworska-Dębska,	prof.	UŁ
•	 Recenzent:	dr	hab.	Irena	Lipowicz,	prof.	UKSW
•	 Recenzent:	prof.	dr	hab.	Iwona	Niżnik-Dobosz
•	 Członek	komisji:	prof.	dr	hab.	Mirosław	Stec
•	 Członek	komisji:	dr	hab.	Krystian	Ziemski,	prof.	UAM

Harmonogram
•	 Wszczęcie:	13.03.	2019	r.
•	 Powołanie	komisji:	03.09.	2019	r.
•	 Uchwała	komisji:	26.02.2020	r.
•	 Uchwała	Rady	Dyscypliny	Nauki	Prawne	UJ:	27.04.2020	r.

Na podstawie materiałów nadesłanych przez dr hab. Magdalenę Gurdek.





Nota II

o awansie naukowym członka naszego Stowarzyszenia

Anna Prusak uzyskała we wrześniu 2019 roku stopień doktora habilitowanego 
w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse – decyzją 
Uchwały Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 
Dorobek habilitacyjny obejmował monografię pt. „Niespójność osądów w anali-
tycznym procesie hierarchicznym” oraz kilkadziesiąt publikacji, z których połowę 
stanowią artykuły opublikowane w czasopismach zagranicznych.

Zainteresowania naukowe Anny Prusak to zarządzanie projektami i wielo-
kryterialne metody wspomagania decyzji. Jest autorką i współautorką kilkudzie-
sięciu publikacji w tym zakresie, w tym artykułów z wysokim IF i o wysokiej 
cytowalności, np. “Towards quantification of incompleteness in the pairwise 
comparisons method” (International Journal of Approximate Reasoning).

Pracę naukową rozpoczęła w 2003 r., po ukończeniu studiów na Uniwersy-
tecie Ekonomicznym w Krakowie (magister) oraz w University of Northumbria 
at Newcastle (licencjat). Przez pierwsze trzy lata pracowała w zespołach nauko-
wych międzynarodowych projektów badawczych na Uniwersytecie Rolniczym 
w Atenach. 

Biegle posługuje się językiem angielskim i greckim nowożytnym, pracowała 
też jako tłumacz biznesowy. W 2010 r. otrzymała wyróżnienie Polskiej Akade-
mii Nauk, Fundacji  Pro Scientia et Vita, dla wybitnych młodych naukowców za 
szczególne osiągnięcia naukowe w obszarze nauk rolnych (za zastosowane me-
tody analitycznego procesu hierarchicznego). Jest także laureatką wielu nagród 
Rektora UEK za osiągnięcia naukowe. 

Uczestniczyła w licznych wyjazdach i stażach zagranicznych, np. stażach dla 
naukowców SIMS organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
w IBM Watson Research Centre w Nowym Yorku oraz w Instytucie Fraunhofera 
w Dreźnie. Brała udział w ponad stu projektach naukowych i badawczo-rozwojo-
wych, krajowych i międzynarodowych, także we współpracy z przemysłem. Była 
i jest kierownikiem projektów finansowanych ze środków NCN, MNiSW i NCBR. 

Na podstawie materiałów nadesłanych przez dr hab. Annę Prusak, której ser-
decznie gratulujemy nadania stopnia.





 

Szanowni Państwo, 
 
W  imieniu Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i  Funkcjami 

Prawa „FONTES”, jak również Pani Dziekan Wydziału Prawa i Administra-
cji Uczelni Łazarskiego w Warszawie prof. nadzw. dr hab. Anny Konert, Kie-
rownika Katedry Teorii Prawa i Materialnych Źródeł Prawa Uczelni Łazar-
skiego w Warszawie prof. zw. dr. hab. Pawła Chmielnickiego oraz Redakcji 
ogólnopolskiego miesięcznika „Przegląd Prawa Publicznego” mam zaszczyt 
zaprosić do udziału w IX Zjeździe Stowarzyszenia, połączonym z konferen-
cją naukową pt. 

„Legislacja w czasach kryzysu państwa prawnego”,

która odbędzie się w  dniu 12 września 2020 r. w  Uczelni Łazarskiego 
w Warszawie, ul. Świeradowska 43.
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CELE NAUKOWE KONFERENCJI

Wydarzenia drugiej dekady XXI wieku zdają się dowodzić, że tradycyjne 
mechanizmy legislacyjne coraz mniej odpowiadają potrzebom współczesno-
ści. Cechuje się ona zderzeniem nadziei, niekiedy przesadnie euforycznych, 
związanych z progresywnymi nurtami działalności człowieka, z konsolidują-
cym się frontem obaw przed skutkami zbyt radykalnego przekształcenia do-
tychczasowego status quo. Niewątpliwie oczekiwania związane z postępem 
naukowym, technicznym i społecznym nie zawsze opatrzone są satysfakcjo-
nującą refleksją na temat potencjalnych negatywnych konsekwencji szybkich 
i głębokich zmian zachodzących w otoczeniu człowieka jak i w nim samym. 
Z drugiej strony reakcja na budzącą lęk ofensywę idei i działań, obliczonych 
na jak najszybsze przekształcanie bieżącej rzeczywistości, odwołuje się coraz 
szerzej do coraz bardziej brutalnych sposobów petryfikowania tradycyjnych 
modeli funkcjonowania jednostek i całych społeczeństw. Można wręcz zary-
zykować twierdzenie, że lęk przed nieznanymi konsekwencjami następują-
cych obecnie, bezprecedensowych zmian w różnych obszarach aktywności 
człowieka, określanych niepokojącymi – dla wielu odbiorców – epitetami, 
kojarzącymi się z wielkimi perturbacjami cywilizacyjnymi, jak „czwarta re-
wolucja przemysłowa”, „rewolucja cyfrowa”, „zielona rewolucja”, „rewolucja 
genderowa” czy „Człowiek 2.0”, powoduje narastanie różnych „kontrrewo-
lucji”, manifestujących się poparciem dla idei i działań równie skrajnych, ale 
obiecujących zatrzymanie, a nawet odwrócenie procesów zmian. Stąd poja-
wia się pytanie o aktualność aksjologicznej warstwy inicjatyw legislacyjnych. 

Zderzenie tych tendencji poddaje sui generis „próbie obciążeniowej” 
wszelkie rozwiązania instytucjonalne, służące wprowadzaniu do obiegu spo-
łecznego nowych reguł sformalizowanych prawnie. Narastająca w ostatnich 
latach gwałtowność konfliktu politycznego pomiędzy postawami nadziei 
i  lęku, ujawnia wszelkie słabości regulacji proceduralnych i  ustrojowych, 
służących tworzeniu prawa, podważając zaufanie do państwa. Dotyczy to 
wszystkich istniejących systemów tworzenia prawa, zarówno kontynental-
nego, jak i precedensowego. Powstaje pytanie o przyszłość obu – wiodących 
systemów prawnych. W szczególności czy procesy modernizacyjne i globa-
lizacyjne będą pogłębiały konwergencję obu modeli tworzenia prawa, czy 
też wspomniana wyżej kontrreakcja będzie skutkowała próbami izolowania 
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krajowych systemów prawnych od niepożądanych, przez część społeczeń-
stwa, wpływów zewnętrznych kojarzonych z negatywnie postrzeganym pro-
gresywizmem. Problemy te należy odnieść do kolejnej kwestii, a mianowicie 
dywersyfikacji procesów tworzenia prawa pomiędzy różne poziomy organi-
zacji władz publicznych (centralne, regionalne, lokalne), jak i  zaskakująco 
– niejednokrotnie – różnorodne podmioty nieokreślane przez rozwiązania 
systemowe mianem uczestników procedur legislacyjnych. W tym ostatnim 
wypadku mowa m.in. o kwestii formalnego upoważniania różnych podmio-
tów – ulokowanych poza ściśle określonymi ramami procedur legislacyjnych 
– do tworzenia rozwiązań, które chronione są autorytetem i  siłą sprawczą 
państwa, choć do systemu źródeł prawa zaliczane nie są (jak np. liczne przy-
padki tworzenia reguł typu „soft law”, „dobrych praktyk”, „rekomendacji”), 
jak i  o zagadnieniu nieformalnego wpływu różnorodnych podmiotów na 
treść regulacji prawnych. 

Celem konferencji jest także refleksja nad jakością systemu legislacyjne-
go w Polsce. Poruszenia wymagają w związku z tym problemy braku facho-
wego zaplecza dla działań politycznych i ściśle legislacyjnych, braku insty-
tucjonalnego porządku w  procesie stanowienia prawa oraz niskiej jakości 
prawnej regulacji tego procesu. Przedmiotem refleksji należy, wydaje się, 
uczynić w związku z tym m.in. kwestię niskiego poziomu partycypacji oby-
watelskiej, który nie pozwala na uspołecznienie procesu stanowienia prawa. 
Tymczasem im więcej dyskusji i konsultacji w trakcie tworzenia założeń do 
aktów prawnych, tym większa szansa uniknięcia pomyłek oraz szansa na to, 
że obywatele będą aprobowali istniejący system prawny i przestrzegali pra-
wa. Wszechstronna konsultacja projektu daje przecież rządzącym ważny 
argument przemawiający za utrzymaniem konkretnych instytucji, które są 
często modyfikowane w toku parlamentarnych batalii. W dyskusji poświę-
conej jakości polskiej legislacji wart podjęcia jest także problem stosowania 
wyrafinowanej analizy ekonomicznych korzyści i kosztów każdej z propono-
wanych regulacji czy analizy skutków stosowania regulacji już istniejących. 
Braki w tym zakresie oddziałują bowiem bardzo niekorzystnie na gospodar-
kę państwa polskiego, która narażona jest na niekontrolowany przyrost prze-
pisów powodujących nieuzasadnione koszty działalności gospodarczej oraz 
krępujących rozwój przedsiębiorczości. Należy pamiętać, że jakość systemu 
prawnego jest dobrem wspólnym, dlatego nie tylko ze strony organów wła-
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dzy publicznej, ale i obywateli oraz ich organizacji konieczna jest refleksja 
nad praktyką legislacyjną i racjonalnością procesu stanowienia prawa.

Szczególną troskę przywiązujemy, w  przypadku każdego z  wymienio-
nych pól badawczych, do kwestii określenia celów i metod badawczych, jakie 
powinny być adresowane do zagadnień legislacji. Stoimy bowiem na stano-
wisku, iż tradycyjne, doktrynalne podejście do problematyki procesów legi-
slacyjnych jest dalece niewystarczające, nie tylko do badania, ale nawet do 
wskazywania problemów legislacji w dobie kryzysu państwa prawnego.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga, dr Mieczysław Błoński, prof. zw. dr 
hab. Paweł Chmielnicki, prof. nadzw. dr hab. Bolesław M. Ćwiertniak, prof. 
nadzw. dr hab. Piotr Dobosz, prof. nadzw. dr hab. Michał Kasiński, prof. 
nadzw. dr hab. Anna Konert, prof. nadzw. dr hab. Marian Liwo, prof. zw. dr 
hab. Adam Lityński, prof. nadzw. dr hab. Marek Mączyński, dr hab. Rafał 
Mańko, prof. nadzw. dr hab. Sylwia Morawska, prof. nadzw. dr hab. Jerzy Pa-
śnik, doc. dr Jānis Pleps, dr hab. Maciej Rogalski, prof. nadzw. dr hab. Piotr 
Ruczkowski, doc. dr Martin Škop, prof. zw. dr hab. Adam Sulikowski, prof. 
zw. dr hab. Mariusz Załucki, dr Maria Zrałek, prof. WSH

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

9.00 Inauguracja konferencji

9.15 – 11.00 Panel główny, tytuł: Przewagi i niedomagania systemu com-
mon law i modelu kontynentalnego

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 13.00 I Sesja plenarna, tytuł sesji: Aksjologia inicjatyw legislacyj-
nych w dobie lęku przed nieznanym

11.15 – 12.45 Wystąpienia prelegentów (po ok. 15 min.) 
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12.45 – 13.00 Dyskusja

11.15 – 13.00 II Sesja plenarna, tytuł: Procedury legislacyjne w służbie gry 
politycznej

11.15 – 12.45 Wystąpienia prelegentów (po ok. 15 min.) 

12.45 – 13.00 Dyskusja

11.15 – 13.00 III Sesja plenarna, tytuł: Uniwersalność i  lokalność – dwa 
oblicza tworzenia prawa w sferze publicznej i w sferze prywatnej

11.15 – 12.45 Wystąpienia prelegentów (po ok. 15 min.) 

12.45 – 13.00 Dyskusja

13.00 – 14.00 Obiad

14.00 – 14.30 Podsumowanie i zamknięcie obrad. 
Pożegnanie uczestników IX Zjazdu i konferencji

14.30 – 16.00 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Badań nad Źró-
dłami i Funkcjami Prawa

−	 Wręczenie odznak i  dyplomów członkowskich nowym członkom 
Stowarzyszenia, 

−	 Zatwierdzanie planu przedsięwzięć Stowarzyszenia i Oddziału Sto-
warzyszenia w Sosnowcu na następny okres, 

−	 Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 
i Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu,

−	 Uchwalenie budżetu, 
−	 Zmiany w statucie Stowarzyszenia,
−	 Ustalenie terminu i  miejsca X  Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad 

Źródłami i Funkcjami Prawa,
−	 Sprawy bieżące.
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Uwaga: Prosimy o zgłaszanie wystąpień nawiązujących treścią do zagad-
nień wskazanych w tytułach sesji plenarnych oraz zgodnych z metodą badaw-
czą Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa. Do wygłoszenia 
i publikacji nie będą przyjęte referaty odbiegające od założeń merytorycznych 
konferencji. Oceny adekwatności zgłoszonych referatów do założeń meryto-
rycznych konferencji dokona Rada Naukowa Stowarzyszenia, na podstawie 
dołączonych do zgłoszenia abstraktów. W wypadku dużej liczby zgłoszeń sesje 
plenarne zostaną podzielona na panele.

PUBLIKACJA

Przewidujemy opublikowanie referatów przygotowanych przez uczestni-
ków konferencji w formie recenzowanej monografii naukowej lub numeru 
specjalnego ogólnopolskiego miesięcznika prawniczego „Przegląd Prawa 
Publicznego” (20 pkt). 

Podstawowe wymogi edytorskie dotyczące referatów zgłoszonych do 
opublikowania:

- objętość – do 20 000 znaków (0,5 ark. wydawniczego),
- edytor tekstu MS Word,
- czcionka Times New Roman nr 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm,
- przypisy na dole strony:
	Książki: Nazwisko, Tytuł, Miejsce i rok wydania, strona.
	Opracowania w publikacjach zwartych: Nazwisko, Tytuł opracowa-

nia, [w:] Nazwisko (red.), Tytuł książki, Miejsce i rok wydania, strona.
	Artykuły w czasopismach: Nazwisko, Tytuł opracowania, Tytuł cza-

sopisma, rocznik, numer, strona.
	Inne źródła informacji (orzeczenia, akty prawne, wyniki badań an-

kietowych, dane statystyczne itp.): przywołujemy w sposób tradycyjnie przy-
jęty w danej dyscyplinie nauki.

- Ilustracje (przyjmujemy tylko czarno -białe), prosimy załączać w posta-
ci umożliwiającej dalsze opracowanie graficzne. 

Prosimy o załączanie do tekstu streszczenia (nie dłuższego niż 500 zna-
ków) i 3-5 słów kluczowych w języku polskim i angielskim.
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KALENDARIUM CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z KONFERENCJĄ

	Nie później niż do 15 lipca 2020 r. prosimy o  zgłaszanie zamiaru 
udziału w konferencji na załączonym do niniejszego zaproszenia formula-
rzu, z  tematem referatu oraz założeniami merytorycznymi wystąpienia 
(„abstrakt”, 500-1000 znaków) włącznie, za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej na adres Sekretarza Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami 
i  Funkcjami Prawa dr Dobrochny Minich: fontes@stowarzyszeniefontes.
com 

	Nie później niż do 31 lipca 2020 r. Rada Naukowa ogłosi rozstrzy-
gnięcie w przedmiocie kwalifikacji zgłoszonych wystąpień. Brak kwalifikacji 
wystąpienia nie oznacza odmowy udziału w konferencji, a  jedynie ograni-
czenie go do uczestnictwa biernego.

	Niezwłocznie po upływie ww. terminu organizatorzy zwrócą się 
o wniesienie opłaty konferencyjnej (szczegóły dot. opłaty zob. niżej); opłatę 
należy uiścić w terminie do 15 sierpnia 2020 r.

	Nie później niż do 7 września 2019 r. zostaną podane: potwierdze-
nie uiszczenie opłaty konferencyjnej, szczegółowy porządek wystąpień w ra-
mach sesji plenarnych i paneli, a także inne szczegółowe informacje organi-
zacyjne.

	11 września 2020 r. – posiedzenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej, 
Rady Naukowej oraz Konwentu Godności Honorowych Stowarzyszenia Ba-
dań nad Źródłami i Funkcjami Prawa, Warszawa, Uczelnia Łazarskiego, od 
godz. 17.00 

	12 września 2020 r. – konferencja wg harmonogramu j.w.

	Nie później niż do 31 grudnia 2020 r. należy przesłać tekst referatu 
(adres zob. niżej)
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KONTAKT Z ORGANIZATORAMI

dr Anna Rogacka-Łukasik, arogacka@stowarzyszeniefontes.com, 506 
496 145

dr Dobrochna Minich,   fontes@stowarzyszeniefontes.com

OPŁATA, WARUNKI

Opłata konferencyjna wynosi: 

Dla Członków Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa: 
220 zł. 

Dla pozostałych uczestników: 300 zł. 

Dane do przelewu:
Kwota: jw., w zależności od kategorii
Konto: Bank PEKAO: 79 1240 1372 1111 0010 4886 0443
Beneficjent: Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa
Tytułem: Konferencja 2020

 W ramach opłaty konferencyjnej organizator oferuje: 
−	 materiały konferencyjne (teczki, foldery, notatniki itp.), 
−	 przerwy kawowe na terenie Uczelni,
−	 przerwa obiadowa na terenie Uczelni,
−	 pokrycie kosztu publikacji.

Istnieje możliwość wystawienia faktury oraz (na miejscu) potwierdzenia 
delegacji służbowej. 

 W  imieniu Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami 
Prawa „FONTES”:

Prezes Zarządu
 prof. zw. dr hab. Adam Sulikowski



	Prosimy o przesłanie niniejszego formularza zgłoszeniowego, za pośred-
nictwem poczty elektronicznej na adres fontes@stowarzyszeniefontes.com

„Legislacja w czasach kryzysu państwa prawnego”
Warszawa, 12 września 2020 r. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Nazwisko:   ………………..
Imię:    ………………..
Tytuł / stopień naukowy/ tytuł zawodowy:  ………………..   

Adres do korespondencji
Ulica i nr domu:  …………………
Kod pocztowy:  ……………            Miasto:  …………………. Kraj:  ………………..
Telefon:  ………………..
E-mail:    ………..………

Miejsce zatrudnienia/Instytucja:  ………………..



Czy wystawiać fakturę1:

TAK
NIE

Dane do faktury:  

Nazwa i adres Instytucji ………………..
NIP ………………..

Chciałabym/ chciałbym:
zgłosić referat na temat: ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

z wygłoszeniem w trakcie konferencji,
bez wygłoszenia,
uczestniczyć w konferencji bez zgłoszenia referatu2.

Abstrakt (500 – 1000 znaków typograficznych)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

1  Proszę podkreślić właściwe.
2  Proszę podkreślić właściwe.



Miejscowość …………., data ………………..    Podpis……………………….

Wyrażam/ nie wyrażam*  zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w 
celach marketingowych i reklamowych związanych z działalnością Stowarzyszenia 
Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa FONTES

Wyrażam/ nie wyrażam*  zgody na otrzymywanie informacji o organizowa-
nych przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” kon-
ferencjach/szkoleniach/innych przedsięwzięciach za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030).

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalone-
go w trakcie konferencji, zgodnie z  art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 880 z późn. zm.)  Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę  
i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium, w szczegól-
ności   udostępnianie ich poprzez stronę internetową, fanpage w serwisie Facebook 
oraz zamieszczanie w materiałach promocyjnych Stowarzyszenia Badań nad Źró-
dłami i Funkcjami Prawa FONTES

       …………………………………
  podpis

* właściwe podkreślić

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) 2016/679  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE  z 2016 Nr 119 poz.1) – 
dalej RODO 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Badań 
nad Źródłami i Funkcjami Prawa FONTES z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Suchar-
skiego 2. 

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest:



•	 organizacja i przeprowadzenie konferencji  naukowej, 
•	 przekazywanie informacji o ofercie (usługach) świadczonych przez Stowa-

rzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa FONTES (przetwarzanie danych 
w celu marketingu bezpośredniego będzie miało miejsce wyłącznie w razie udzielenia 
przez Pana/Panią zgody).

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani:
•	 zgoda na przetwarzanie danych osobowych  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Na jej 

podstawie przesyłane będą na adres e-mail informacje o ofercie (usługach) świadczo-
nych przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa FONTES

•	 wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),   
4. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, 

Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, a także podmiotom 
przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobo-
wych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wy-
mienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych  
w poufności w procesie ich przetwarzania.    

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do re-

alizacji celów przetwarzania danych osobowych. Okresy przechowywania mogą się 
różnić w zależności od celów przetwarzania tj.  

•	 przez cały czas trwania umowy,
•	 po wygaśnięciu umowy dane osobowe są przechowywane  5 lat,  
•	 w przypadku, gdy wierzytelność Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funk-

cjami Prawa FONTES zostanie zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu, okres 
przetwarzania danych w celu jej dochodzenia w postępowaniu egzekucyjnym wynosi 
10 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądowego,

•	 dane przetwarzać będziemy celem przekazywania informacji o ofercie (usłu-
gach) świadczonych przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa 
FONTES do czasu cofnięcia Pana/Pani zgody,

•	 obraz utrwalony na rejestratorze przechowywany jest przez okres 30 dni, po 
tym czasie zostaje usuwany poprzez nowe nagrania z monitoringu.

Po upływie wymienionych okresów przechowywania dane osobowe zostaną usu-
nięte lub zanonimizowane.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani pra-
wo do:

•	 żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą, 
•	 sprostowania danych osobowych, 
•	 żądania usunięcia danych, 
•	 żądania ograniczenia przetwarzania, 
•	 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 



•	 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

•	 wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  gdy  
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy prawa.

8. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w 
konferencji. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, konsekwencją ich niepodania 
będzie brak możliwości udziału w konferencji.

9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowa-
nia decyzji. Możliwe jest profilowanie, ale tylko wówczas gdy wyraziła Pan/Pani zgodę 
na  przekazywania informacji o ofercie (usługach) świadczonych przez Stowarzysze-
nie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa FONTES.




