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Konsorcjum: Enterprise Europe 
Network-Central Poland
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
tel. (22) 432 71 02
www.een.org.pl

Instytut Mechanizacji Budownictwa 
i Górnictwa Skalnego
ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
tel. (22) 847 53 68
www.een-centralpoland.eu

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź
tel. (42) 630 36 67
www.frp.lodz.pl

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” 
ul. Piekarnicza 12A 
80-126 Gdańsk
tel. 58 350 51 40
www.een.pomorskie.pl 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń
tel. (56) 699 54 80-83
www.een.tarr.org.pl

Uniwersytet Warszawski DELab
ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa
tel. (22) 55 27 606
www.delab.uw.edu.pl/pl/een/

Konsorcjum: Enterprise Europe 
Network-East Poland
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok
tel. (85) 740 86 83
www.pfrr.pl, www.een-polskawschodnia.pl,
www.een.pfrr.pl

Centrum Innowacji i Transferu Technologii, 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn
tel. (89) 523 39 00
www.uwm.edu.pl, www.een-polskawschodnia.pl,
www.uwm.edu.pl/een

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju 
Regionalnego SA w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91a, 10-356 Olsztyn
tel. (89) 512 24 05
www.een.wmarr.olsztyn.pl, 
www.een-polskawschodnia.pl

Centrum Innowacji i Transferu Technologii 
Politechniki Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 38H, 20-618 Lublin
tel. (81) 538 42 70
http://lctt.pollub.pl,
www.een-polskawschodnia.pl,
www.citt.pollub.pl

Lubelska Fundacja Rozwoju
Rynek 7, 20-111 Lublin
tel. (81) 528 53 11-12-31
www.lfr.lublin.pl, 
www.een-polskawschodnia.pl

Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód 
w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
tel. (87) 564 22 24-25
www.park.suwalki.pl, 
www.een-polskawschodnia.pl

Konsorcjum: Enterprise Europe 
Network-South Poland
Centrum Transferu Technologii, Politechnika 
Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel. (12) 628 28 45
www.transfer.edu.pl

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
ul. Floriańska 3, 31-019 Kraków
(12) 428 92 55
www.iph.krakow.pl

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości 
i Rozwoju sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice
tel. (32) 339 31 10
www.gapr.pl

Fundusz Górnośląski SA Oddział w Katowicach
ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice
tel. 32 72 85 828
www.enterprise.fgsa.pl 

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1, 25-323 Kielce
tel. (41) 343 29 10
www.it.kielce.pl

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
tel. (41) 368 02 78
www.siph.com.pl

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
tel. (17) 867 62 34
www.rarr.rzeszow.pl

Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców 
Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
tel. (17) 850 19 35
www.dolinalotnicza.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
ul. mjr. H. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
tel. (17) 852 49 75
www.een.wsiz.pl

Konsorcjum: Enterprise Europe 
Network-West Poland
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, 
Politechnika Wrocławska
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław
tel. (71) 320 33 18
www.wctt.pwr.edu.pl

Poznański Park Naukowo-Technologiczny 
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel. (+48) 61 827 97 46
www.ppnt.poznan.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
tel. (+48) 63 245 30 95
www.arrkonin.org.pl

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu 
Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
ul. Syrkiewicza 6, 66-002 Nowy Kisielin
tel. (+48) 504 070 281
www.cptt.uz.zgora.pl

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz
tel. (+48) 62 765 60 58
www.kip.kalisz.pl

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (+48) 74 648 04 50
www.darr.pl

Stowarzyszenie „Promocja 
Przedsiębiorczości” w Opolu
ul. Damrota 4, 45-064 Opole
tel. (+48) 77 456 56 00
www.een.opole.pl

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii
ul. Jagiellońska 20-21, 70-363 Szczecin
tel. (+48) 91 449 41 09
www.innowacje.zut.edu.pl

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie 
Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie 
Centrum Przedsiębiorczości
ul. Kolumba 86, 70-035 Szczecin
tel. (+48) 91 433 02 20
www.zsrg.szczecin.pl/een/
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Drodzy Czytelnicy,

uproszczenie zasad udzielania zamówień publicznych, 
poprawa pozycji wykonawców i  podwykonawców, 
a  także większy udział małych i  średnich przedsię-
biorstw w  przetargach – oto najważniejsze cele no-
wej ustawy Prawo zamówień publicznych, która wej-
dzie w życie 1 stycznia 2021 r. Uchwalenie nowego aktu 
prawnego, regulującego obszar zamówień, jest uza-
sadnione kilkoma okolicznościami. Niewątpliwie ostat-
nie lata nie były najlepsze dla instytucji zamawiających. 
Wiele postępowań nie doczekało się rozstrzygnięcia, 
gdyż nie znalazły się firmy spełniające wymagane kry-
teria lub ceny ofert przekraczały zaplanowane budże-
ty inwestycji. Często dochodziło do zrywania kontrak-
tów, w  tym opuszczenia przez pracowników placów 
budów. Dodatkowo obecnie obowiązujące przepisy 
były na tyle często nowelizowane, że dla wielu przed-
siębiorców stały się zwyczajnie mało czytelne. Ułatwie-
nia przewidziane w nowej ustawie Prawie zamówień 
publicznych mają zmienić obecną sytuację. Aby jed-
nak należycie wykorzystać możliwości, które pojawią 
się po Nowym Roku, już dzisiaj warto zapoznać się 
z  rozwiązaniami usankcjonowanymi przez polskiego 
i unijnego prawodawcę. W związku z tym zapraszamy 
do lektury artykułu pt. „Zamówienia publiczne baga-
telne i podprogowe”. Zagadnienia związane z realizacją 
przetargów od 1 stycznia 2021 r. będziemy kontynuowa-
li w kolejnych numerach Biuletynu.

Zapraszamy także do zapoznania się z  najnowszy-
mi ofertami współpracy zagranicznej pochodzącymi 
z bazy POD (Partnership Opportunities Database), pro-
wadzonej przez Komisję Europejską i  udostępnianej 
ośrodkom Enterprise Europe Network.

 Z wyrazami szacunku
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Eryk Rutkowski

Skuteczny pomysł na ciepło ze słońca

Polskie kolektory solarno-powietrzne podbijają świat

SolHotAir – beneficjent programu Sca-
le-Up oraz klient sieci Enterprise Euro-
pe Network – stworzył superwydajne 
kolektory solarno-powietrzne, które 
biją na głowę niemiecką, duńską oraz 
chińską konkurencję. Rozwiązanie zo-
stało już wyróżnione wieloma nagro-
dami w Polsce i za granicą. Obecnie fir-
ma chce uruchomić produkcję i  szuka 
inwestorów, którzy przyspieszyliby jej 
ekspansję.

Korzenie firmy sięgają 2015 roku, kiedy 
to założyciele SolHotAir – Mariusz Je-
schke, Dorota Jeschke oraz Małgorzata 
Stangreciak – zajmowali się audytami 
zużycia energii elektrycznej dla instytu-
cji samorządowych. – Robiliśmy audyty 
dla szkół, urzędów gminy oraz innych or-
ganizacji. Przy okazji wykonywania jed-
nego ze zleceń ktoś nas zapytał, w jaki 
sposób można ograniczyć nie tylko zu-
życie energii elektrycznej, ale i  ciepl-
nej. To dało początek zupełnie nowemu 
rozdziałowi naszej działalności – mówi 
Małgorzata Stangreciak, CEO & Finance 
w SolHotAir.

Dostępne technologie z zakresu energii 
cieplnej zaczął śledzić Mariusz Jeschke, 
inżynier i przy okazji twórca całego roz-
wiązania oraz jeden ze współzałożycieli 
startupu. Natrafił na technologię opra-
cowaną przez jedną z niemieckich firm 
– kolektor solarny produkujący z ener-
gii słonecznej energię cieplną. Z cieka-
wości zakupił takie urządzenie, rozło-
żył je na czynniki pierwsze i przy okazji 
przebadał wydajność. – Technologia 
okazała się bardzo interesująca i obiecu-
jąca. Zdziwiła mnie jednak niska wydaj-
ność energetyczna panelu – wspomina 
Mariusz Jeschke.

Pan Mariusz wziął się do pracy i  po-
stanowił stworzyć kolektor solarno-
-powietrzny o  zdecydowanie większej 
wydajności. Takie urządzenie to coś zu-
pełnie innego niż panel fotowoltaicz-
ny, który przetwarza energię słonecz-
ną na energię elektryczną. – W  tym 

przypadku przetwarzamy energię sło-
neczną na energię cieplną, czyli dostar-
czamy ciepłe powietrze mogące służyć 
do ogrzewania obiektów kubaturowych 
– wyjaśnia wynalazca i konstruktor.

Dlaczego to takie istotne? Wydatki 
na ogrzewanie są z reguły dużo wyższe 
niż na energię elektryczną szczególnie 
w gospodarstwach domowych. Do tego 
biorąc pod uwagę, że ciepło jest w więk-
szości przypadków wytwarzane z paliw 
kopalnych, jego produktem ubocznym 
jest CO2 i duży ślad węglowy (ang. car-
bon footprint) u wszystkich odbiorców.

Najlepsi na świecie

Pierwszy prototyp panelu SolHotAir po-
wstał w  2015 roku i  swoją wydajnością 
zaskoczył nawet samego konstruktora. 
W  pierwszej chwili myślał, że odczyty 
z jego własnych urządzeń pomiarowych 
mogą być trochę przekłamane, więc wy-
słał panel do ekspertów z  Politechniki 
Białostockiej, aby go dokładnie przeba-
dali. Okazało się jednak, że obydwa wy-
niki są do siebie bardzo zbliżone.

– Urządzenie może się poszczycić naj-
większą wydajnością energetyczną 
na świecie dla paneli solarno-powietrz-
nych, która wynosi 83 procent. To ozna-
cza, że właśnie tyle energii słonecznej 
jest przetworzone na energię cieplną. 
Najlepsze wyniki w  Europie sięgają 60 
procent. W Chinach – maksymalnie 40 
procent – przytacza dla porównania Ma-
riusz Jeschke.

Co więcej niespotykaną na rynku wy-
dajność urządzenia potwierdzi certyfi-
katem  Fruenhofer Instytut Fuer Solare 
Energie Systeme, który jest największym 
instytutem w  Europie zajmującym się 
badaniem   urządzeń z  zakresu energii 
odnawialnej.

W  porównaniu z  funkcjonujący-
mi na rynku urządzeniami kolektor 
SolHotAir cechuje najwyższy przyrost 
temperatury ogrzewanego powietrza, 
tj. do 46°C (mierzony pomiędzy tempe-
raturą powietrza wchodzącego a  wy-
chodzącego z panelu).

I  tak na przykład przy temperaturze 
-5°C na zewnątrz w  słoneczny dzień, 
powietrze w  panelach warszawskiego 
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startupu może zostać podgrzane nawet 
do 40 stopni! Jeśli jednak niebo jest czę-
ściowo zachmurzone, urządzenie nadal 
będzie spełniać rolę grzewczą, z tą róż-
nicą, że powietrze do ogrzewania będzie 
czerpane z wnętrza pomieszczenia.

Z czego składa się taki kolektor?  Solar-
ne kolektory powietrzne SoLHotAir mają 
postać paneli – płaskich modułowych 
elementów o  wymiarach 1,8 x 0,97 m. 
Wchodzące do panelu powietrze (za-
sysane mechanicznie) kierowane jest 
do kanałów powietrznych, których  gór-
na powierzchnia powleczona jest war-
stwą selektywną pochłaniającą pro-
mieniowanie słoneczne, dzięki czemu 
na całej drodze kanałów powietrznych 
następuje przyrost temperatury powie-
trza. W panelu SoLHotAir po raz pierw-
szy zastosowano takie innowacje tech-
nologiczne jak turbulentny przepływ 
powietrza zamiast laminarnego (dzięki 
zastosowaniu generatora wirów) oraz 
innowacyjny materiał izolacyjny.

W panelach konkurencji powietrze prze-
pływa liniowo pod powierzchnią absor-
bera, co negatywnie wpływa na spraw-
ność przetwarzania energii. Powietrze 
w tym wypadku tworzy na powierzchni 
absorbera przyścienną warstwę, która 
jest swoistym izolatorem ciepła, hamu-
jącym przechodzenie ciepła do główne-
go strumienia.

W  kolektorze SolHotAir wygląda 
to zupełnie inaczej. Powietrze wchodząc 
do kolektora (jest zasysane mechanicz-
nie), przechodzi przez zespół genera-
tora wirów przez co uzyskuje większą 

energię zdolną do zerwania „przyścien-
nej warstwy”. W ten sposób praktycznie 
każda cząsteczka powietrza przecho-
dząc przez kanały kolektora, ma kontakt 
z  rozgrzaną powierzchnią absorbera. 
Potwierdzona przez Fraunhofer ISE 83 
proc. sprawność kolektora oznacza real-
ną sprawność konwersji energii słonecz-
nej na cieplnej w wymienniku w wyso-
kości prawie 100%. Uzyskana rekordowa 
sprawność kolektora SolHotAir wynika 
z innowacyjnego opracowania systemu 
zawirowania powietrza.

Cegielski, Scale-UP i trzy 
nogi biznesu

Gdzie panele SolHotAir mogą znaleźć 
zastosowanie? Pierwsza gałąź biznesu 
to ciepło dla budynków użyteczności 
publicznej, obiektów sportowych oraz 
przemysłowych. Ogrzewanie tych ostat-
nich zostało przetestowane w  jednej 
z poznańskich hal zakładów produkcyj-
nych H. Cegielski-Poznań SA w  ramach 
pilotażowego programu akceleracyjne-
go  Scale-Up  prowadzonego przez Pol-
ską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 
W ramach akceleracji, która odbywała się 
pod skrzydłami IndustryLab, przytwier-
dzone do ściany budynku panele wtła-
czały ciepłe powietrze do jednej z hal.

– Scale-Up okazał się   dla nas bardzo 
pomocnym programem i  otworzył 
przed nami możliwość przetestowa-
nia urządzenia w  warunkach rynko-
wych. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć, 

czy jakieś elementy nie potrzebują 
usprawnień i  modyfikacji.   Bardzo do-
brze, że program umożliwia nie tylko 
rozwój startupów software’owych, ale 
też hardware’owych, takich jak nasz. 
Sam feedback od zakładów Cegielskie-
go był bardzo pozytywny. Po zakoń-
czeniu programu odbyliśmy rozmowę 
z zarządem firmy i niewykluczone, że na-
wiążemy dalszą współpracę – mówi Do-
rota Jeschke, odpowiedzialna w  firmie 
za marketing oraz relacje z klientami.

Zainteresowanie technologią wyrażają 
też samorządy. Technologia została za-
prezentowana samorządowi miasta sto-
łecznego Warszawy. Rozważana jest kon-
cepcja ogrzewania obiektów sportowych 
kolektorami SolHotAir w  celu zmniej-
szenia emisji CO2 w  mieście. – Realiza-
cja w dużym obiekcie pozwoliłaby nam 
pokazać korzyści technologii na większą 
skalę i wejść na kolejny poziom rozwoju – 
prognozuje Małgorzata Stangreciak.

Obiecującym obszarem komercjalizacji 
jest też wykorzystanie paneli do utwo-
rzenia suszarni zielonej masy, która po-
służy jako ekologiczne paliwo dla lokal-
nych elektrowni kogeneracyjnych, czyli 
wytwarzających jednocześnie ciepło 
i prąd. Takie rozmowy są również pro-
wadzone z samorządem warszawskim.

Oprócz niespotykanej wydajności ener-
getycznej, panel ma też bardzo dobre 
właściwości izolacyjne. Na tyle dobre, 
że może być wykorzystywany jako wy-
pełnienie w  konstrukcjach szkieleto-
wych i zastępować tradycyjną elewację. 
Warszawski startup prowadzi już zresztą 
rozmowy z jedną z norweskich firm zaj-
mujących się budową energooszczęd-
nych hal, która poważnie zastanawia 
się nad zastosowaniem takiego właśnie 
rozwiązania. Panele SolHotAir da się 
ustawić w szereg tak, że nie widać łączeń 
między nimi, co znacząco poprawia od-
biór estetyczny. 

W porównaniu 
z funkcjonującymi na rynku 
urządzeniami kolektor 
SolHotAir cechuje najwyższy 
przyrost temperatury 
ogrzewanego powietrza. 
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Każde przedsiębiorstwo 
zaczyna być zupełnie inaczej 
postrzegane, kiedy da się 
wycenić wartość jego patentu. 

Patent z Enterprise Europe 
Network

Technologia SolHotAir jest już chronio-
na patentem w  Polsce. Obecnie trwa 
procedura przyznania ochrony na te-
rytorium Unii Europejskiej. Przy uzy-
skiwaniu polskiego patentu z pomocą 
SolHotAir przyszedł  ośrodek Enterpri-
se Europe Network przy DELab UW. – 
Przyznanie patentu było ważnym mo-
mentem w  rozwoju firmy, ponieważ 
otworzyło jej drzwi do rozmów z inwe-
storami. Każde przedsiębiorstwo zaczy-
na być zupełnie inaczej postrzegane, 
kiedy da się wycenić wartość jego pa-
tentu – mówi Tomasz Krawczyk, ekspert 
z ośrodka Sieci przy z DELab UW, który 
pomagał SolHotAir nie tylko w wycenie 
patentowej, ale też przeprowadził au-
dyty innowacyjności metodą Improve 
oraz Innovation Health Check i pomógł 
w nawiązaniu kontaktów z tajwańskim 
producentem wentylatorów, które fir-
ma będzie wykorzystywać w  swoich 
produktach.

– Poprzez warszawski oddział TAITRA 
(ang.  Taiwan External Trade Develop-
ment Council – Tajwańska Rada Rozwo-
ju Handlu Zagranicznego) pomogliśmy 
SolHotAir skontaktować się z  tajwań-
skim producentem wentylatorów, które 
są wykorzystywane m.in. przez NATO – 
dodaje ekspert Sieci.

Wentylatory te mają gwarancję 50 tys. 
godzin pracy, co oznacza, że mogą pra-
cować bez przerwy przez 20 lat. – Na tyle 
szacujemy żywotność naszych urzą-
dzeń. Jedyne komponenty SolHotAir, 
które wymagają konserwacji i  inspekcji 
to filtry powietrza oraz właśnie wenty-
latory. Te pierwsze trzeba wymienić, te 
drugie po prostu oczyścić – mówi Ma-
riusz Jeschke.

W przypadku SolHotAir nie jest to ża-
den problem, bowiem urządzenie zo-
stało zaprojektowane tak, by było jak 

najbardziej przyjazne w serwisowaniu. 
– Dojście do filtrów i wentylatora znaj-
duje się na wierzchu. Wystarczy otwo-
rzyć klapkę i mamy do nich bezpośred-
ni dostęp. Trochę czasu kosztowało nas, 
aby zaprojektować urządzenie w  ten 
sposób, ale było warto – dodaje wyna-
lazca. W przypadku konkurencji wyglą-
da to dużo gorzej – aby przeprowadzić 
powyższe operacje, trzeba zdemonto-
wać całe urządzenie.

Dostawców części i akcesoriów warszaw-
ski startup szuka też w kraju. Jednym z ta-
kich partnerów może zostać firma Niczuk 
z Olsztyna. – To rzetelna firma o dużym 
zasięgu krajowym z  certyfikowanymi 
elementami montażowymi, która dostar-
czyła nam najlepszy system montażowy 
do naszych kolektorów. Zostały wykorzy-
stane do montażu na hali Cegielskiego – 
tłumaczy Mariusz Jeschke.

Pierwsze nagrody i plany 
na przyszłość

Technologia została już dostrzeżona za-
równo w kraju, jak i za granicą, a firma 
otrzymała wiele nagród i  wyróżnień. 
SolHotAir wygrało polską edycję Road 
to START Summit 2020 i  miało repre-
zentować Polskę na konferencji START 
SUMMIT 2020 w St. Gallen w Szwajca-
rii, przy okazji walcząc o 25 tys. franków 
nagrody. Plany niestety pokrzyżował 
koronawirus, z powodu którego odwo-
łano imprezę.

Za sprawą Business Insider Polska startu-
pem zainteresował się również Sebastian 
Kulczyk, a  SolHotAir został zaproszony 
do III edycji jego programu InCredibles. 
W  jego ramach   firma wzięła udział je-
sienią 2019  w spotkaniach z mentorami 
i  inwestorami w  Campus Google Lon-
don oraz  w konferencji Slush w Helsin-
kach. Startup trafił też do polskiego finału 
(5 finalistów) Chivas Venture dla startu-
pów odpowiedzialnych społecznie.

Kierunki ekspansji zagranicznej 
SolHotAir to przede wszystkim kraje 
w  strefie umiarkowanej. Naturalnym 
wyborem wydają się Niemcy oraz pań-
stwa skandynawskie. Technologia może 
mieć też duży potencjał rozwojowy 
w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie. 
Niemniej urządzenie może się również 
sprawdzić w  Portugalii czy Hiszpanii, 
zwłaszcza w  sezonie zimowym, kiedy 
budynki wymagają dogrzania. 

Obecnie firma poszukuje inwestorów 
i planuje rozpoczęcie produkcji. – Budo-
wanie własnej fabryki od podstaw by-
łoby zbyt kapitałochłonne, dlatego nie 
będziemy prowadzić samodzielnej pro-
dukcji od A do Z. Najprawdopodobniej 
zlecimy wykonanie określonych kom-
ponentów naszym zaufanym kooperan-
tom. My zaś zajmiemy się montażem – 
zapowiada Dorota Jeschke. 

Eryk Rutkowski 
Departament Wsparcia 

Przedsiębiorczości PARP, Enterprise 
Europe Network Warszawa



Biuletyn Euro Info (4) 7

dr Jarosław Kola

Zamówienia publiczne „bagatelne” i „podprogowe” 

Nowe szanse dla MŚP już po 1 stycznia 2021 r.

Podstawową funkcją prawa zamówień 
publicznych jest ochrona konkuren-
cji i  zapewnienie równego traktowa-
nia przedsiębiorców ubiegających się 
o  udzielenie zamówienia. Od wielu lat 
coraz wyraźniej podkreśla się jednak 
fakt, że zamówienia publiczne wykazują 
również duży potencjał w zakresie reali-
zacji innych istotnych celów, w szczegól-
ności wynikających z polityki gospodar-
czej. Spostrzeżenie to jest szczególnie 
aktualne w obliczu wyzwań, jakie spo-
wodowała epidemia COVID-19. Moż-
na zakładać, że zamówienia publicz-
ne będą w najbliższych miesiącach czy 
nawet latach wykorzystywane jako na-
rzędzie stymulowania rozwoju polskiej 
i europejskiej gospodarki. Dlatego war-
to, żeby przedsiębiorcy dobrze przygo-
towali się do wykorzystania tej szansy, 
tym bardziej, że już od 1 stycznia 2021 r. 
wejdą w  życie liczne zmiany, w  szcze-
gólności ukierunkowane na ułatwienie 
dostępu do zamówień małym i średnim 
przedsiębiorcom (dalej: MŚP).

Zamówienia publiczne 
jako „koło zamachowe” 
gospodarki

Unijne, a w ślad za nimi polskie przepi-
sy regulujące udzielanie zamówień pu-
blicznych, są ukierunkowane w  pierw-
szej kolejności na przeciwdziałanie 
ryzyku udzielania zamówień określo-
nym przedsiębiorcom z  powodów in-
nych niż rachunek ekonomiczny, czy-
li na ochronę konkurencji. Od wielu lat 
system zamówień publicznych przecho-
dzi jednak proces gruntownej moderni-
zacji. Jego naczelnym celem jest uczy-
nienie zamówień jednym z kluczowych 
„instrumentów rynkowych wykorzysty-
wanych w  celu osiągnięcia inteligent-
nego, trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
najbardziej efektywnego wykorzystania 
środków publicznych”.

W tym kontekście jednym z najczęściej 
podnoszonych postulatów jest uła-
twienie dostępu do rynku zamówień 
publicznych wspomnianym MŚP. Dąże-
nia te są szczególnie wyraźne w Polsce. 
Próby podejmowane w tym kontekście 
przez niemal całą ostatnia dekadę nie 
doprowadzały do oczekiwanych rezul-
tatów, jednak wydaje się, że uchwalona 
w dniu 11 września 2019 r. nowa ustawa 
Prawo zamówień publicznych (określa-
na dalej jako „Nowe PZP”), może sta-
nowić przełom w tym zakresie. Zawiera 
ona bowiem wiele rozwiązań w sposób 
oczywisty ukierunkowanych na polep-
szenie sytuacji MŚP w  systemie za-
mówień, w  szczególności poprzez 
uelastycznienie i  odformalizowanie 
procedur. W  uzasadnieniu do pro-
jektu tejże ustawy wyraźnie wskaza-
no, że udział MŚP w rynku zamówień 
publicznych jest „nieproporcjonalny 
do potencjału”, a jego zwiększenie jest 
jednym z podstawowych celów Nowe-
go PZP.

zamówienia publiczne
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zamówienia publiczne

Ma to szczególnie duże znaczenie w ob-
liczu wyzwań, jakim w najbliższych mie-
siącach czy latach będą musieli sprostać 
polscy przedsiębiorcy. W uzasadnieniu 
projektu Nowego PZP zwrócono uwa-
gę, że „w wielu branżach dla co czwarte-
go przedsiębiorcy zamówienia publicz-
ne stanowią ponad połowę całkowitych 
przychodów, zaś dla co dziesiątego 
to 75% przychodów. Odpowiednio ukie-
runkowane i  zarządzane zamówienia 
publiczne mogą tym samym stano-
wić ważny czynnik wzrostu przedsię-
biorstw. Natomiast źle przeprowadzane 
postępowania, brak współpracy po-
między zamawiającym a  wykonawcą, 
restrykcyjne umowy mogą prowadzić 
do upadku firm lub ich przechodzenia 
na inne rynki. Dlatego też tak istotnym 
jest wprowadzenie usprawnień proce-
duralnych ułatwiających przedsiębior-
com, w szczególności z sektora MŚP, do-
stęp do zamówień”.

Nowe zasady udzielania 
zamówień krajowych

Jak wynika z przywołanego wcześniej 
fragmentu, nowe rozwiązania ukierun-
kowane na wsparcie MŚP mają przede 
wszystkim charakter proceduralny. 

Chodzi mianowicie o nowe tryby udzie-
lania tzw. „krajowych” zamówień pu-
blicznych, określanych również jako 
„zamówienia podprogowe”. Warto wy-
jaśnić, że oba określenia, tzn. krajowe 
i podprogowe, nawiązują do tzw. pro-
gów unijnych. Są to wyrażone w euro 
kwoty, których przekroczenie skutku-
je obowiązkowym stosowaniem reguł 
unijnego prawa zamówień publicz-
nych przy udzielaniu zamówień, któ-
rych wartość te kwoty przekracza. Dla 
uporządkowania dalszych uwag wy-
pada również wskazać, że od 1 stycznia 
2020 r. – w  odniesieniu do zamówień 
klasycznych – kwoty te przedstawiają 
się następująco:
• 5 350 000 euro – w odniesieniu do za-

mówień na roboty budowlane;
• 214 000 euro – w odniesieniu do za-

mówień na dostawy i usługi udzie-
lanych przez uczelnie publiczne, 
państwowe instytucje kultury, pań-
stwowe jednostki organizacyjne nie-
posiadające osobowości prawnej, 
przez jednostki samorządu teryto-
rialnego, ich związki, a  także przez 
podmioty, dla których organem 
założycielskim lub nadzorującym 
jest jednostka samorządu teryto-
rialnego;

• 139 000 euro – w przypadku dostaw 
i  usług udzielanych przez pozosta-
łych zamawiających z sektora finan-
sów publicznych.

Warto przy tym podkreślić, że chociaż 
mówi się zwykle, że są to zamówienia 
o „mniejszej wartości”, to jednak stano-
wią one bardzo istotną część polskiej 
gospodarki. Zamówienia podprogo-
we stanowią co roku ok. 30% global-
nej wartości polskiego rynku zamówień 
publicznych. W  latach 2015–2016 było 
to ok. 30 mld zł, w  2017 r. – 45 mld zł, 
a w 2018 r. – aż 55 mld zł. Co szczególnie 
ważne, zgodnie z Nowym PZP, w pew-
nym zakresie konkurencyjnym reżimem 
prawa zamówień publicznych zostaną 
objęte również umowy, które ze wzglę-
du na bardzo niską wartość (poniżej 
30  000 euro) w  ogóle nie musiały być 
zawierane w  ramach otwartych i  kon-
kurencyjnych procedur. Szacuje się przy 
tym, że ich łączna wartość może sięgać 
nawet 40 mld zł. 

Przechodząc do bardziej szczegółowych 
uwag, należy stwierdzić, że od 1 stycznia 
2021 r. zamówienia publiczne o  warto-
ści poniżej progów unijnych udzielane 
będą w dwóch zasadniczych reżimach:
• jako zamówienia bagatelne o warto-

ści 50 000–130 000 zł, w minimalnym 
stopniu regulowanym na poziomie 
ustawowym, a także

• jako zamówienia „o wartości mniej-
szej niż progi unijne”, udzielane w ra-
mach szczególnych, odformalizowa-
nych procedur, którym poświęcono 
Dział III Nowego PZP.
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Zamówienia bagatelne 

Wprowadzenie kategorii „zamówień 
bagatelnych” stanowi niewątpliwie bar-
dzo istotną zmianę w porównaniu z do-
tychczasowymi rozwiązaniami. Jak już 
zasygnalizowano, aktualnie obowiązu-
jące przepisy nie znajdują zastosowa-
nia w odniesieniu do zamówień o war-
tości nieprzekraczającej równowartości 
30  000 euro. Ich udzielanie nie będzie 
wymagało organizowania bardzo sfor-
malizowanych procedur po 1 stycz-
nia 2021 r., jednakże Nowe PZP wymusi 
na zamawiających większą transparent-
ność procesu zawierania tego rodzaju 
umów. 

Przede wszystkim będą oni zobowią-
zani do przekazywania informacji o za-
miarze udzielenia zamówienia bagatel-
nego przedsiębiorcom, którzy mogliby 
być zainteresowani zawarciem umowy. 
Wydaje się, że ustanowienie takiego 
obowiązku może skłonić zamawiają-
cych do bardziej szczegółowego bada-
nia rynku potencjalnych wykonawców, 
co z kolei może służyć zwiększeniu kon-
kurencyjności procesów zakupowych. 
Oczywiście przekazanie informacji 
do konkretnych przedsiębiorców to nie 
jedyna forma rozpowszechniania infor-
macji o zamówieniach bagatelnych. Za-
mawiający zostali zobowiązani również 
do publikowania publicznych ogłoszeń, 
a  odstąpienie od tego obowiązku bę-
dzie możliwe jedynie w uzasadnionych 
przypadkach.

Ogłoszenia będą publikowane w  Biu-
letynie Zamówień Publicznych, czyli 
w  ogólnodostępnym systemie telein-
formatycznym utrzymywanym przez 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicz-
nych. Powinny precyzyjnie wskazywać 
przedmiot zamówienia, termin składa-
nia ofert, a także wszelkie inne informa-
cje niezbędne z uwagi na okoliczności 
udzielenia danego zamówienia bagatel-
nego. Warto podkreślić, że ustawodaw-
ca zadbał, by wszyscy przedsiębiorcy 
mieli równe szanse uzyskania zamówie-
nia bagatelnego, niezależnie od sposo-
bu uzyskania informacji na jego temat. 
Mianowicie w art. 268 ust. 2 Nowego PZP 
wyraźnie wskazano, że określony w pu-
blicznym ogłoszeniu termin na składa-
nie, powinien odpowiadać terminowi 
wyznaczonemu wykonawcom, którzy 
zostaną indywidualnie poinformowani 

o  zamiarze udzielenia zamówienia. 
Co więcej jeżeli już po publicznym ogło-
szeniu o  zamiarze udzielenia zamó-
wienia bagatelnego zamawiający zi-
dentyfikuje potrzebę zmodyfikowania 
przedmiotu zamówienia lub jakichkol-
wiek innych istotnych uwarunkowań, 
będzie zobowiązany do zmiany ogło-
szenia. Jeżeli natomiast zmiany będą 
miały istotny charakter – np. będą do-
tyczyły określenia przedmiotu, wielko-
ści lub zakresu zamówienia, kryteriów 
oceny ofert – konieczne będzie odpo-
wiednie przedłużenie terminu składa-
nia ofert, tak aby wszyscy zaintereso-
wani przedsiębiorcy mieli równe szanse 
na zawarcie umowy.

Oczywiście rozwiązania te mogą budzić 
pewne kontrowersje, przede wszystkim 
w związku ze spodziewanym sformalizo-
waniem i spodziewanym wydłużeniem 
procesów zakupowych, które dotych-
czas nie były poddane takim rygorom 
formalnym. Tego rodzaju poglądy są już 
zresztą formułowane w opracowaniach 
dotyczących nowej ustawy. Z punktu wi-
dzenia wykonawców – w szczególności 
MŚP – nowe rozwiązania mogą jednak 
przyczynić się do poszerzenia dostępu 
i  zakresu informacji do rynku publicz-
nych zakupów, a tym samym stanowią 
szansę na poszerzenie portfela publicz-
nych klientów.

Zamówienia „podprogowe”

Niewątpliwie największe znaczenie 
mają zmiany dotyczące udzielania za-
mówień o wartości przekraczającej kwo-
tę 130  000 zł, ale niższej niż tzw. progi 
unijne. Jak już wspomniano, podstawo-
wa zmiana dotycząca zamówień pod-
progowych polega na tym, że po raz 
pierwszy zasady ich udzielania uregu-
lowano w sposób odrębny i zasadniczo 
autonomiczny w porównaniu do zamó-
wień unijnych („nadprogowych”). Pro-
blematyce tej poświęcono w  Nowym 

PZP odrębny dział (art. 266–310 Nowe-
go PZP), który zawiera szczególną i au-
tonomiczną regulację zawierania umów 
o wartości niższej niż progi unijne przez 
podmioty posiadające status zamawia-
jących publicznych (zamówienia kla-
syczne).

Procedury udzielania zamówień unij-
nych i krajowych (podprogowych) wy-
kazują istotne podobieństwa konstruk-
cyjne. Nie mogło być oczywiście inaczej, 
gdyż wszelkie zamówienia publiczne – 
niezależnie od ich wartości – powinny 
być udzielane z poszanowaniem zasad 
traktatowych, w  szczególności takich 
jak przejrzystość i  równe traktowanie 
przedsiębiorców zainteresowanych za-
warciem danej umowy. Zgodnie z  wy-
tycznymi Komisji Europejskiej udzielając 
zamówień podprogowych, zamawiający 
powinni zapewnić odpowiednie upu-
blicznienie informacji po postępowa-
niu, w  szczególności poprzez publika-
cję ogłoszenia. Ponadto konieczne jest 
precyzyjne i  niedyskryminacyjne opi-
sanie przedmiotu zamówienia oraz za-
pewnienie równego dostępu do postę-
powania wszystkim zainteresowanym 
wykonawcom. Kluczowe jest jednak 
to, że od 1 stycznia 2021 r. postępowa-
nia te będą charakteryzowały się znacz-
nie większą elastycznością i mniejszym 
formalizmem. W tym kontekście należy 
wymienić trzy kluczowe założenia no-
wej regulacji:
• poleganie na oświadczeniach wyko-

nawców, zamiast wymagania skła-
dania licznych dokumentów urzędo-
wych,

• wprowadzenie „trybu podstawowe-
go”, tj. nowej uproszczonej procedury 
udzielania zamówień podprogo-
wych, obejmującej możliwość pro-
wadzenia negocjacji z wykonawcami,

• dopuszczenie możliwości podpisy-
wania ofert, wniosków i oświadczeń 
nie tylko podpisem elektronicznym 
lub podpisem zaufanym albo osobi-
stym.

Po pierwsze, utrzymano zasadę, że w po-
stępowaniach o  wartości poniżej pro-
gów unijnych zamawiający nie muszą, 
a  jedynie mogą żądać dokumentów 
(podmiotowych środków dowodowych) 
na potwierdzenie braku podstaw wy-
kluczenia, spełniania warunków udzia-
łu w  postępowaniu lub kryteriów se-
lekcji. W przypadku skorzystania z tego 
uprawnienia do złożenia wskazanych 

zamówienia publiczne

Jednym z najczęściej 
podnoszonych postulatów jest 
ułatwienie dostępu do rynku 
zamówień publicznych 
wspomnianym MŚP. 
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zamówienia publiczne

dokumentów co do zasady będzie zo-
bowiązany wykonawca, którego ofer-
ta zostanie najwyżej oceniona, chyba 
że zamawiający będzie już w posiadaniu 
lub będzie miał dostęp do tych podmio-
towych środków dowodowych.

Po drugie, domyślną procedurą udzie-
lania zamówień podprogowych będzie 
„tryb podstawowy”. W  art. 275 Nowego 
PZP przewidziano, że może on zostać zor-
ganizowany w  dwóch modelach, w  ra-
mach których – po złożeniu ofert przez 
wykonawców – zamawiający będzie:
1) wybierał najkorzystniejszą ofertę bez 

przeprowadzenia negocjacji albo
2) będzie prowadził negocjacje ofert 

w celu ich ulepszenia.

Co ciekawe negocjacje mogą być or-
ganizowane w dwóch wariantach: jako 
negocjacje obligatoryjne, a  także jako 
negocjacje fakultatywne, które zama-
wiający może przeprowadzić po złoże-
niu ofert, lecz nie ma takiego obowiąz-
ku. Istotne jest przy tym to, że negocjacje 
nie będą mogły dotyczyć wszystkich 
elementów zamówienia. 

Jeżeli negocjacje będą miały charakter 
fakultatywny, będą mogły dotyczyć tych 
elementów treści ofert, które będą pod-
legały ocenie w ramach kryteriów oceny 
ofert, natomiast niedopuszczalne będą 
negocjacje prowadzące do zmiany tre-
ści specyfikacji warunków zamówienia. 
Można więc stwierdzić, że w tym warian-
cie negocjacje stanowią formę dogrywki 
pomiędzy oferentami. 

Natomiast przedmiotem negocjacji ob-
ligatoryjnych będą warunki zamówie-
nia, zaś celem negocjacji będzie pod-
niesienie „efektywności zamówienia” 
w świetle potrzeb i wymagań zamawia-
jącego, których opis będzie publikowa-
ny na stronie internetowej od dnia za-
mieszczenia ogłoszenia o  zamówieniu 
podprogowym w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. Należy jednak zastrzec, 

że w tym wariancie negocjacje nie będą 
mogły prowadzić do zmiany minimal-
nych wymagań dotyczących przedmio-
tu zamówienia lub realizacji zamówienia 
określonych w  opisie potrzeb i  wyma-
gań, dlatego zamawiający powinni opi-
sywać je po dokonaniu wszechstronnej 
analizy swoich potrzeb.

Z  pewnością dopuszczenie negocjacji 
to pozytywna zmiana zarówno z punk-
tu widzenia zamawiających, jak i przed-
siębiorców. Pozwoli to na podniesienie 
efektywności procesów zakupowych, 
a  także ograniczy formalizm postępo-
wań, na rzecz podejścia zorientowanego 
na realizację zasady best value for money. 
Warto też podkreślić, że odpowiadając 
na obawy przedsiębiorców zgłaszane 
obecnie w  odniesieniu do trybów ne-
gocjacyjnych, ustawodawca zobowiązał 
zamawiających do zapewnienia, by ne-
gocjacje prowadzone z oferentami mia-
ły charakter poufny.

Wreszcie ostatnia ze wspomnianych 
istotnych zmian dotyczy zasad podpisy-
wania ofert i dokumentów składanych 
w postaci elektronicznej. Jak wiadomo, 
elektronizacja postępowań o  wartości 
poniżej progów unijnych była już kilku-
krotnie odraczana, a jako jedną z przy-
czyn tego stanu rzeczy wskazywano 
brak popularności odpowiedniej infra-
struktury, a w szczególności podpisów 
elektronicznych – zarówno po stronie 
zamawiających, jak i  przedsiębiorców. 
W  tym kontekście bardzo interesują-
ce jest rozwiązanie przyjęte w Nowym 
PZP w  odniesieniu do procedur pod-
progowych. Ustawodawca postano-
wił, że w  postępowaniach tych ofer-
ty, wnioski o  dopuszczenie do udziału 
oraz oświadczenia będą składane w for-
mie elektronicznej (tj. z zastosowaniem 
podpisu elektronicznego) lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem za-
ufanym lub podpisem osobistym. Moż-
na ocenić, że rozwiązanie to niewątpli-
wie znacząco ułatwi przedsiębiorcom 
udział w postępowaniach. 

Wnioski

Można ocenić, że rozwiązania przyjęte 
w Nowym PZP w odniesieniu do zamó-
wień o wartości poniżej progów unijnych 
oparto na sprawdzonych już rozwiąza-
niach, które jednak zostały w istotnym 
stopniu usprawnione. Co najistotniejsze 
ustawodawca uwzględnił wiele postu-
latów przedsiębiorców, w  szczególno-
ści takich jak zmniejszenie formalizmu 
postępowań, a  także ich uelastycznie-
nie, czego najlepszym dowodem jest 
rozbudowanie narzędzi umożliwiają-
cych prowadzenie szerokich negocjacji 
w  procesie zakupowym. O  skuteczno-
ści omówionych rozwiązań przesądzi 
oczywiście praktyka po 1 stycznia 2021 r. 
Na obecnym etapie można jednak za-
kładać, że wykazują one duży potencjał 
w  zakresie zwiększania efektywności 
procesów zakupowych, a także podno-
szenia dostępności MŚP do rynku zamó-
wień publicznych.

dr Jarosław Kola
specjalista w obszarze zamówień 

publicznych, Kancelaria WKB 
Wierciński, Kwieciński, Baehr

1 Zob. w szczególności wyrok TSUE z dnia 20 września 
1988 r. w  sprawie C-31/87 Gebroeders Beentjes BV 
przeciwko Holandii, a także wyrok TSUE z dnia 10 listo-
pada 1998 r. w  sprawie C-360/96 Gemeente Arnhem 
i Gemeente Rheden przeciwko BFI Holding BV – wie-
lokrotnie przywoływane w późniejszych orzeczeniach.

2 Motyw 2 preambuły dyrektywy 2014/24/UE z  dnia 
26 lutego 2014 r. w  sprawie zamówień publicznych, 
uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (dalej jako „dyrek-
tywa 2014/24/UE”).

3 Uzasadnienie do projektu ustawy z  dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych, druk nr 3624 
Sejmu VII Kadencji, s. 2.

4 Tamże, s. 3.
5 Prezes UZP, Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień 

publicznych o  funkcjonowaniu systemu zamówień 
publicznych w 2018 r., Warszawa 2019, s. 29.

6 Zob. załącznik do oceny skutków regulacji pn. „Raport 
z konsultacji” z dnia 9 lipca 2019 r., dot. projektu usta-
wy – Prawo zamówień publicznych, nr w wykazie prac 
UD472, s. 6.

7 Zob. np. M. Filipek, Bagatelne dziś i od stycznia 2021 r., 
Monitor Zamówień Publicznych 2020, nr 181.

8 Komunikat Wyjaśniający Komisji Europejskiej doty-
czący prawa wspólnotowego obowiązującego w dzie-
dzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie 
częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień 
publicznych (2006/C 179/02).

9 Zamówienie klasyczne o  wartości poniżej progów 
unijnych może być udzielone również w trybie part-
nerstwa innowacyjnego, negocjacji bez ogłoszenia oraz 
zamówienia z wolnej ręki. Zastosowanie tych trybów 
wymaga spełnienia szczególnych warunków. 

Wprowadzenie kategorii 
„zamówień bagatelnych” 
stanowi niewątpliwie bardzo 
istotną zmianę w porównaniu 
z dotychczasowymi 
rozwiązaniami. 

Dopuszczenie negocjacji 
to pozytywna zmiana 
zarówno z punktu widzenia 
zamawiających, jak 
i przedsiębiorców. 
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Współadministrowanie danymi osobo-
wymi nie jest instytucją nową. Przepisy 
dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 24 października 
1995 r. w  sprawie ochrony osób fizycz-
nych w  zakresie przetwarzania danych 
osobowych i  swobodnego przepływu 
tych danych1 przewidywały, że pomiędzy 
podmiotami wspólnie określającymi cele 
i sposoby przetwarzania danych może za-
chodzić relacja współadministrowania2. 
Obecnie instytucja ta jest uregulowana 
w art. 26 rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony 
osób fizycznych w  związku z  przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE3. 
Jednak dopiero teraz, głównie za sprawą 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwo-
ści4, współadministrowanie nabiera no-
wego, praktycznego znaczenia. Ważnych 
wskazówek w zakresie stosowania prze-
pisów dotyczących współadministrowa-
nia dostarcza wyrok TS wydany w spra-
wie C-40/17 Fashion ID5.

Wyrok TS w sprawie 
C-40/17 Fashion ID 

Osią sporu pomiędzy niemiecką spółką 
Fashion ID GmbH & Co. KG, prowadzą-
cą sprzedaż online artykułów odzieżo-
wych, a  Verbraucherzentrale NRW eV, 
czyli niemieckim stowarzyszeniem zaj-
mującym się ochroną konsumentów, 
była zamieszczona na stronie interneto-
wej Fashion ID wtyczka „Lubię to”, której 
dostawcą jest portal społecznościowy 
Facebook Ireland. Niemieckie stowa-
rzyszenie wniosło przeciwko Fashion 
ID powództwo o  zaniechanie stoso-
wania internetowej wtyczki, ponieważ 
korzystanie z  niej prowadzi do naru-
szenia przepisów z  zakresu ochrony 
danych osobowych. W  toku postępo-
wania dowodowego, prowadzonego 

przed niemieckim sądem, wykazano, 
że dzięki zamieszczeniu wtyczki „Lubię 
to” do Facebooka są przekazywane in-
formacje o adresie IP oraz identyfikato-
rze przeglądarki osoby odwiedzającej 
witrynę Fashion ID, przy czym przeka-
zanie tych danych następuje automa-
tycznie po otwarciu strony interneto-
wej Fashion ID oraz niezależnie od tego, 
czy osoba odwiedzająca stronę kliknęła 
przycisk „Lubię to”, a nawet czy jest po-
siadaczem konta na Facebooku6. Usta-
lono też, że Fashion ID nie ma żadne-
go wpływu ani na to, jaki zakres danych 
jest przekazywany do dostawcy wtyczki, 
ani na to, jakie działania podejmie do-
stawca wtyczki w związku z pozyskany-
mi danymi. W tym kontekście niemiecki 
sąd powziął wątpliwości dotyczące m.in. 
tego, czy w tak ukształtowanym proce-
sie przetwarzania operator witryny in-
ternetowej pełni rolę administratora, 
a jeśli tak, to jakie wynikają z tego kon-
sekwencje związane z koniecznością za-
pewnienia ochrony danych osobowych 
użytkowników.

Odpowiadając na zadane pytania pre-
judycjalne, TS wskazał, że niewątpliwie 
Fashion ID pełni rolę administratora, 
ponieważ spełnia kryteria wynikające 
z art. 2 lit. d) dyrektywy 95/467. Trybu-
nał odwołał się w tym zakresie do wcze-
śniejszych orzeczeń8, ugruntowując 
tym samym własną linię orzeczniczą 
oraz potwierdzając, że tylko poprzez 
przyjęcie szerokiej definicji pojęcia „ad-
ministratora” jest możliwe zapewnienie 
skutecznej i pełnej ochrony podmiotom 
danych. Trybunał zwrócił przy tym uwa-
gę na fakt, że administrator nie musi 
działać samodzielnie, ponieważ w świe-
tle przepisów dyrektywy 95/46 może on 
określać cele i  sposoby przetwarzania 
danych osobowych wspólnie z  inny-
mi podmiotami. Wspólne administro-
wanie danymi oznacza zaś, że każdy 
z administratorów podlega przepisom 
z zakresu ochrony danych osobowych, 
nawet jeśli podmioty te nie uczestni-
czą w  procesie przetwarzania danych 

w taki sam sposób, w szczególności gdy 
jeden z nich nie ma dostępu do prze-
twarzanych danych osobowych lub gdy 
podmioty te są zaangażowane na róż-
nych etapach przetwarzania i  w  róż-
nym stopniu9. 

Powyższe rozważania TS odniósł 
do relacji pomiędzy Fashion ID a spół-
ką Facebook, dochodząc do wniosku, 
że ze względu na zainstalowanie wtycz-
ki „Lubię to” na stronie internetowej 
Fashion ID pomiędzy podmiotami po-
wstała relacja współadministrowania 
w  odniesieniu do danych przetwarza-
nych za pośrednictwem tejże wtyczki. 
Postępowanie dowodowe prowadzone 
przed sądem niemieckim wykazało bo-
wiem, że dzięki umieszczeniu przycisku 
„Lubię to” na swojej witrynie, Fashion ID 
umożliwiła Facebookowi pozyskiwanie 
danych osób odwiedzających jej witry-
nę, przez co zyskała jednocześnie status 
administratora w  zakresie gromadze-
nia danych osobowych i ich ujawniania 
spółce Facebook poprzez transmisję. 
Dla przyjęcia konstrukcji współadmini-
strowania danymi kluczowy w  ocenie 
TS był fakt, że Fashion ID prawdopo-
dobnie miała świadomość, że wtyczka 
służy do gromadzenia i przekazywania 
danych osobowych osób odwiedzają-
cych witrynę, i  to niezależnie od tego, 
czy osoby te są członkami portalu spo-
łecznościowego, czy nie. W konsekwen-
cji Fashion ID umożliwiła poprzez swoje 
działanie przetwarzanie danych osobo-
wych również przez spółkę Facebook, 
ponieważ bez zamieszczenia wtyczki 
„Lubię to” dalsze przetwarzanie danych 
nie miałoby miejsca. Co więcej Trybunał 
zwrócił uwagę, że za przyjęciem mode-
lu współadministrowania przemawia-
ją również cele operacji przetwarzania, 
tj. po stronie Fashion ID – optymalizacja 
reklamy produktów oferowanych przez 
spółkę poprzez uczynienie ich bar-
dziej widocznymi na portalu Facebook, 
zaś po stronie spółki Facebook – możli-
wość dysponowania pozyskanymi dany-
mi we własnych celach komercyjnych. 

Adrianna Michałowicz

Współadministrowanie danymi osobowymi

Konsekwencje wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-40/17 Fashion ID



Biuletyn Euro Info (4)12

ochrona danych osobowych

Z względu na to, że przetwarzanie da-
nych następuje zarówno w interesie go-
spodarczym Fashion ID, jak i Facebooka, 
należało więc przyjąć, że pomiędzy pod-
miotami zachodzi relacja współadmini-
strowania danymi. 

Odpowiadając na kolejne pytania pre-
judycjalne, Trybunał wskazał, że w razie 
przyjęcia, iż podstawą prawną przetwa-
rzanych danych osobowych za pomocą 
wtyczki „Lubię to” jest art. 7 lit. f dyrekty-
wy 95/46, przy ocenie, czy są spełnione 
przesłanki wynikające z  tego przepisu 
należy brać pod uwagę prawnie uza-
sadnione interesy wszystkich współ-
administratorów. Trybunał nie przesą-
dził przy tym, że przetwarzanie danych 
może następować na podstawie powyż-
szej podstawy prawnej, gdyż ostateczne 
ustalenie w tym zakresie należy do sądu 
krajowego rozpoznającego spór. Po-
nadto TS uznał, że takie obowiązki ad-
ministratora, jak ewentualne uzyskanie 
zgody na przetwarzanie danych oso-
bowych oraz przekazanie informacji 
na temat przetwarzania danych, spo-
czywają na operatorze witryny interne-
towej, na której zainstalowano wtyczkę 
„Lubię to”. Obowiązki te dotyczą jednak 

operacji przetwarzania, za które ten 
operator jest odpowiedzialny, a  zatem 
rozciągają się wyłącznie na operacje 
gromadzenia danych i  ich ujawniania 
poprzez transmisję. 

Konsekwencje 
współadministrowania  
danymi osobowymi

Jak wskazano na wstępie, wyrok wyda-
ny w sprawie Fashion ID zawiera wiele 
wskazówek w zakresie interpretacji prze-
pisów dotyczących współadministrowa-
nia danymi. Mimo że orzeczenie zostało 
wydane na podstawie  uchylonych już 
przepisów dyrektywy 95/46, rozważa-
nia Trybunału zachowują aktualność 
na gruncie obowiązujących przepisów 
ogólnego rozporządzenia o  ochronie 
danych. Stąd stanowisko przyjęte przez 
Trybunał jawi się jako szczególnie ważne 
z perspektywy podmiotów stosujących 
podobny model biznesowy. Korzysta-
nie z  wtyczek internetowych lub in-
nych narzędzi dostarczanych przez ze-
wnętrznych dostawców jest obecnie 

bardzo popularne; przyciski odsyłające 
do portali typu Facebook, Twitter, Insta-
gram czy YouTube, znajdują się na wie-
lu stronach internetowych. Niestety 
osoby odwiedzające witryny, na któ-
rych zostały zainstalowane tego rodza-
ju wtyczki, rzadko wiedzą, że narzędzia 
te mogą służyć do gromadzenia danych 
osobowych i przekazywania ich następ-
nie do dostawcy wtyczki. Problem jest 
tym istotniejszy, że często sam operator 
witryny może nie mieć świadomości, 
że umożliwia on tego rodzaju operacje 
przetwarzania. 

Zaproponowane przez TS rozwiązanie, 
czyli uznanie, że operator witryny inter-
netowej, na której zamieszczono wtycz-
kę zewnętrznego serwisu, jest wspólnie 
z dostawcą tej wtyczki współadministra-
torem przetwarzanych w ten sposób da-
nych osobowych, ma sprzyjać zapew-
nieniu szerokiej i  skutecznej ochrony 
dla osób, których dane są przetwarzane. 
Jednym z celów uregulowania instytu-
cji współadministrowania w przepisach 
ogólnego rozporządzenia o  ochronie 
danych było bowiem zapewnienie na-
leżytej ochrony praw i  wolności pod-
miotów danych poprzez nałożenie 
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na współadministratorów odpowied-
nich obowiązków. Przyjęcie modelu 
współadministrowania rodzi więc okre-
ślone konsekwencje w sferze działalno-
ści podmiotów dokonujących wspólnie 
operacji przetwarzania danych. 

Na mocy art. 26 RODO prawodawca 
unijny zobowiązał współadministrato-
rów do określenia, w  sposób przejrzy-
sty i  w  drodze wspólnych uzgodnień, 
podziału zadań i  obowiązków wyni-
kających z  przepisów rozporządzenia, 
zwłaszcza w  zakresie realizacji praw 
podmiotów danych oraz obowiązków 
informacyjnych. W dwóch przypadkach 
reguła ta doznaje wyjątku. Po pierwsze, 
w sytuacji gdy obowiązki współadmini-
stratorów są określone w  prawie unij-
nym lub prawie państwa członkow-
skiego, któremu współadministratorzy 
podlegają; jako przykład można wska-
zać art. 24c ustawy z 8 września 2009 r. 
o Państwowym Ratownictwie Medycz-
nym, w  którym wskazano, pomiędzy 
jakimi podmiotami zachodzi stosunek 
współadministrowania i jakie obowiąz-
ki spoczywają w związku z tym na po-
szczególnych podmiotach. Po drugie, 
gdy wynika to z  okoliczności przetwa-
rzania; w niektórych przypadkach stan 
faktyczny może narzucać określony 

rozkład obowiązków współadministra-
torów. Wydaje się, że takie założenie po-
czynił również TS w wyroku w sprawie 
Fashion ID, przyjmując, iż obowiązek 
uzyskania zgody na przetwarzanie da-
nych osobowych powinien spoczywać 
na operatorze witryny internetowej, 
a  nie na dostawcy wtyczki, ponieważ 
proces przetwarzania danych zostaje za-
inicjowany wejściem osoby odwiedzają-
cej witrynę. 

Poza wskazanymi powyżej wyjątkami, 
współadministratorzy mogą podzie-
lić się obowiązkami według własnego 
uznania, w  szczególności mogą doko-
nać ich podziału opierając się na etapach 
przetwarzania. Jak zauważył TS w innym 
orzeczeniu wydanym w  sprawie Wirt-
schaftsakademie, poszczególni admi-
nistratorzy mogą być zaangażowani 
w  przetwarzanie na różnych jego eta-
pach i  w  różnym stopniu. Pogląd ten 
został powtórzony w wyroku w sprawie 
Fashion ID. Ponadto z przepisów rozpo-
rządzenia wynika, że zasadnicza treść 
poczynionych przez współadministra-
torów uzgodnień powinna być udostęp-
niona podmiotom danych, przy czym 
przez „zasadniczą część” rozumie się in-
formacje istotne z punktu widzenia oso-
by, której dane dotyczą, np. informacje 

o sposobie realizacji przysługujących jej 
praw. Dodatkowo współadministratorzy 
mogą ustalić jeden punkt kontaktowy 
dla podmiotów danych. Niemniej jednak 
osoby, których dane dotyczą, mogą wy-
konywać przysługujące im prawa wobec 
każdego z administratorów, niezależnie 
od treści udostępnionych uzgodnień. 

Współadministrowanie 
danymi osobowymi 
w praktyce

Zastosowanie modelu współadmini-
strowania danymi osobowymi zgodnie 
ze wskazówkami TS zawartymi w  wy-
roku w  sprawie Fashion ID powoduje 
wiele problemów praktycznych. Poja-
wiające się wątpliwości stawiają, moim 
zdaniem, pod znakiem zapytania propo-
nowaną przez Trybunał koncepcję opar-
tą na założeniu, że szerokie definiowanie 
pojęć „administratora” oraz „współadmi-
nistratora” sprzyja zapewnieniu lepszej 
ochrony podmiotom danych. W niektó-
rych sytuacjach stosowanie konstrukcji 
współadministrowania, zgodnie z  po-
glądami TS, może okazać się bardzo 
utrudnione.
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Aby przyjąć model współadministrowa-
nia, należy przede wszystkim ocenić, czy 
jest spełniona podstawowa przesłanka 
w  postaci wspólnego ustalania celów 
i sposobów przetwarzania danych. Ma-
jąc na uwadze treść wyroku w sprawie 
Fashion ID, powstaje więc pytanie, czy 
powyższe kryteria są spełnione w przy-
padku, gdy jeden ze współadministra-
torów pełni marginalną rolę w procesie 
przetwarzania lub nie posiada dostępu 
do przetwarzanych danych osobowych, 
przez co jego wpływ na określanie celów 
i sposobów przetwarzania jest znikomy. 
Wydaje się, że operator zamieszczają-
cy na swojej witrynie wtyczkę „Lubię 
to” lub inną, pełniącą podobną funk-
cję, ma wpływ jedynie na to, że w ogóle 
dochodzi do przetwarzania danych, nie 
zaś na to, w jaki sposób jest realizowane 
przetwarzanie, czy jakie dane osobowe 
są przetwarzane, zwłaszcza w  zakresie 
operacji podejmowanych przez dru-
giego współadministratora. Co więcej 
w  doktrynie wskazuje się, że dla zaist-
nienia stosunku współadministrowania 
jest wymagana tożsamość celów reali-
zowanych przez współadministratorów 
oraz współdziałanie przy ustalaniu tych 
celów. Tymczasem analiza uzasadnienia 
wyroku w sprawie Fashion ID prowadzi 
do odmiennego wniosku, albowiem, 
jak wskazał TS, zarówno Fashion ID, jak 
i Facebook, przetwarzają dane osobowe 
w celu realizacji własnego interesu go-
spodarczego, przy czym interesy oby-
dwu podmiotów są różne.

Warto też zauważyć, że brak lub niewiel-
ki wpływ na określanie celów i  sposo-
bów przetwarzania danych zwykle jest 
równoznaczny z niemożnością dokona-
nia wspólnych uzgodnień co do podzia-
łu zadań i obowiązków, o których mowa 
w art. 26 RODO. W rzeczywistości regula-
miny lub polityki prywatności udostęp-
niane przez dostawców wtyczek inter-
netowych, za pomocą których dochodzi 
do przetwarzania danych osobowych, 
nie zawierają postanowień, które moż-
na byłoby zakwalifikować jako „wspólne 
uzgodnienia” współadministratorów. 

Z  kolei odnosząc się do przesłanek le-
galizujących przetwarzanie danych, 
wątpliwa jest możliwość prawidłowe-
go przeprowadzenia testu równowa-
gi w  przypadku uznania, że podstawą 
prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO. W sytuacji gdy administrator nie 
ma faktycznego dostępu do danych 

osobowych, w  konsekwencji czego 
może nie mieć pewności, jakie dane 
są przetwarzane, nie będzie w  stanie 
właściwie ocenić, czy interesy lub pod-
stawowe prawa i  wolności podmiotu 
danych, wymagające ochrony danych 
osobowych, mają nadrzędny charakter 
wobec prawnie uzasadnionych intere-
sów administratora lub strony trzeciej. 
W ramach testu równowagi administra-
tor jest obowiązany bowiem ocenić ko-
nieczność przetwarzania np. pod kątem 
zakresu przetwarzanych danych, wery-
fikując jednocześnie, czy jest spełniona 
zasada minimalizacji danych wynikają-
ca z art. 5 ust. 1 lit. c RODO. Analogicz-
na wątpliwość pojawia się w przypadku 
realizacji przez podmiot danych przysłu-
gujących mu praw – współadministra-
tor niemający dostępu do danych nie 
spełni prawidłowo swoich zobowiązań, 
np. obowiązku wydania na żądanie oso-
by, której dane dotyczą, kopii przetwa-
rzanych danych osobowych. 

Reasumując, analiza wyroku TS w spra-
wie Fashion ID, jak również próba za-
stosowania przyjętych przez TS wytycz-
nych w praktyce, prowadzą do wniosku, 
że współadministrowanie nadal pozo-
staje instytucją niezrozumiałą i  może 
powodować wiele trudności. Szczegól-
nie ostrożnie należy stosować wska-
zówki TS w innych, podobnych stanach 
faktycznych. Przyjęcie modelu współ-
administrowania danymi wymaga rze-
telnej oceny całokształtu relacji, jaka 
istnieje pomiędzy podmiotami, a także 
poprawnej weryfikacji sposobu działa-
nia wtyczki lub innego narzędzia inter-
netowego służącego do przetwarzania 
danych osobowych. Tylko w  ten spo-
sób współadministratorzy są w  stanie 
zapewnić prawidłowe przestrzeganie 
przepisów ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych. 

Adrianna Michałowicz
doktorantka w Katedrze 
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Testy psychologiczne w procesie rekrutacji a ochrona 
danych osobowych

Czy można je przeprowadzać?

Kwestia możliwości przeprowadzania 
w Polsce testów psychologicznych kan-
dydatom na pracowników jest bardzo 
krytykowana. Podczas takich czynności 
może bowiem dojść do pozyskania da-
nych osobowych szczególnej kategorii. 
Niektóre testy mogą ujawniać nie tylko 
informacje o cechach kandydatów po-
żądanych na danym stanowisku pracy 
– np. poprzez określenie typu osobo-
wości kandydata, podejścia przez niego 
do stawianych mu wymogów i  zadań, 
sposobu podejmowania decyzji i  za-
rządzania, otwartości na rozwój i nowe 
pomysły, interakcji z ludźmi – lecz także 
informacje stricte osobiste, do których 
pracodawca jednak nie powinien mieć 
dostępu. Testy osobowościowe mogą 
bowiem zdradzać informacje o  stanie 
zdrowia kandydata, jego poglądach, ży-
ciu prywatnym, jak również inne infor-
macje, których osoba poszukująca pra-
cy zapewne nie chciałaby ujawnić nawet 
podczas standardowego postępowania 
rekrutacyjnego. Istnieje jednak grono 
pracodawców, które nie wyobraża so-
bie przyjmowania do pracy kandydatów 
na stanowiska kierownicze bez prze-
prowadzenia takich testów. Dzięki nim 
możliwe jest bowiem lepsze zrozumie-
nie i przewidywanie ludzkich zachowań, 
określenie obszarów do potencjalnego 
ich rozwoju, a i niestety nawet wskazów-
ki co do sposobu skutecznego wywiera-
nia wpływu na decyzje pracownika.

Testy osobowościowe przed 
dniem 25 maja 2018 r.?

Do czasu wejścia w  życie Ogólnego 
rozporządzenia o  ochronie danych 
osobowych (RODO)1 wielu pracodaw-
ców wykorzystywało testy osobowo-
ściowe w  procesie rekrutacji, w  szcze-
gólności, jak już zostało wspomniane, 
podczas rekrutacji na stanowiska kie-
rownicze czy menadżerskie. Niemniej 

jednak już na gruncie uprzedniej usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych Główny Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych, czyli or-
gan do spraw ochrony danych osobo-
wych w  latach 1997–2018, wypowiadał 
się, że wykonywanie testów psycho-
metrycznych kandydatów do pracy jest 
niedopuszczalne ze względu na zwią-
zek z  koniecznością badania stanu 
psychicznego danej osoby. W jednym 
ze swoich orzeczeń Wojewódzki Sąd 
Administracyjny badający sprawę zwią-
zaną z przetwarzaniem danych osobo-
wych kandydatów na pracowników, 
a  pozyskanych przy pomocy testów 
psychometrycznych za ich wcześniejszą 
zgodą, wskazał, że psychometria „jest 
działem psychologii zajmującym się za-
gadnieniami związanymi z  pomiarem 
(ilościowym opisem) zjawisk i procesów 
psychologicznych”. Ze względu na to, 
że badane są cechy osobowości, pre-
dyspozycje i  motywacje, nie można 
uznać, że są to dane zwykłe2. Ponadto 
w jednym ze swoich rocznych sprawoz-
dań GIODO wskazał, że w wyniku prze-
prowadzonych w 2009 r. kontroli naka-
zał usunięcie i  zaprzestanie zbierania 
danych osobowych obejmujących m.in. 
dane kandydatów do pracy pozyskane 
w wyniku przeprowadzenia za pomocą 
systemu informatycznego testów okre-
ślających przydatność do wykonywania 
pracy.

Testy osobowościowe 
obecnie

Ani przepisy RODO, ani obecnie obo-
wiązująca ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych3 nie re-
gulują wprost kwestii dopuszczalności 
stosowania testów osobowościowych 
w rekrutacji. W Ogólnym rozporządze-
niu o ochronie danych wskazano, jaki-
mi zasadami administratorzy danych 

powinni się kierować podczas przetwa-
rzania wszelkich danych osobowych, 
w  tym m.in. tych pozyskiwanych pod-
czas rekrutacji. Chodzi o  art. 5 RODO, 
w którym została zawarta:
• zasada zgodności z prawem, rzetel-

ności i przejrzystości, 
• zasada ograniczonego celu, 
• zasada minimalizacji danych, 
• zasada prawidłowości danych, 
• zasada ograniczonego w czasie prze-

chowywania danych, 
• zasada integralności i poufności,
• zasada rozliczalności.

Ponadto w RODO wskazano, kiedy moż-
na uznać przetwarzanie danych zwy-
kłych za zgodne z  prawem, poprzez 
enumeratywne wyliczenie podstaw 
do ich przetwarzania. Zostały one za-
warte w art. 6 ust. 1. Zgodnie z tym prze-
pisem przetwarzanie jest zgodne z pra-
wem wtedy, gdy: 
a)  osoba, której dane dotyczą wyraziła 

zgodę na przetwarzanie swoich da-
nych osobowych w jednym lub więk-
szej liczbie określonych celów; 

b)  przetwarzanie jest niezbędne 
do wykonania umowy, której stro-
ną jest osoba, której dane dotyczą, 
lub do podjęcia działań na żądanie 
osoby, której dane dotyczą, przed za-
warciem umowy; 

c)  przetwarzanie jest niezbędne do wy-
pełnienia obowiązku prawnego cią-
żącego na administratorze; 

d)  przetwarzanie jest niezbędne 
do ochrony żywotnych interesów 
osoby, której dane dotyczą, lub innej 
osoby fizycznej; 

e)  przetwarzanie jest niezbędne do wy-
konania zadania realizowanego w in-
teresie publicznym lub w  ramach 
sprawowania władzy publicznej po-
wierzonej administratorowi; 

f )  przetwarzanie jest niezbędne do ce-
lów wynikających z prawnie uzasad-
nionych interesów realizowanych 
przez administratora lub przez stro-
nę trzecią.

ochrona danych osobowych
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Natomiast w przepisie art. 9 ust. 1 RODO 
wprowadzono zakaz przetwarzania 
szczególnych kategorii danych osobo-
wych, tj. danych osobowych ujawniają-
cych pochodzenie rasowe lub etniczne, 
poglądy polityczne, przekonania religij-
ne lub światopoglądowe, przynależność 
do związków zawodowych oraz prze-
twarzania danych genetycznych, danych 
biometrycznych w  celu jednoznaczne-
go zidentyfikowania osoby fizycznej 
lub danych dotyczących zdrowia – ro-
zumianego zarówno jako dane oso-
bowe o zdrowiu fizycznym, jak i psy-
chicznym osoby fizycznej, seksualności 
lub orientacji seksualnej tej osoby. Za-
kaz ten, zgodnie z art. 9 ust. 2 RODO, nie 
ma zastosowania m.in. wtedy, kiedy: 
1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi-

ła wyraźną zgodę na przetwarzanie 
tych danych osobowych w  jednym 
lub kilku konkretnych celach, chy-
ba że prawo Unii lub prawo państwa 
członkowskiego przewidują, iż oso-
ba, której dane dotyczą, nie może 
uchylić takiego zakazu (lit. a powyż-
szego przepisu);

2) przetwarzanie jest niezbędne do wy-
pełnienia obowiązków i wykonywa-
nia szczególnych praw przez admi-
nistratora lub osobę, której dane 
dotyczą, w  dziedzinie prawa pracy, 
zabezpieczenia społecznego i ochro-
ny socjalnej, o ile jest to dozwolone 
prawem Unii lub prawem państwa 
członkowskiego, lub porozumieniem 
zbiorowym na mocy prawa państwa 
członkowskiego przewidującymi 
odpowiednie zabezpieczenia praw 
podstawowych i  interesów osoby, 
której dane dotyczą (lit. b powyższe-
go przepisu);

3) przetwarzanie jest niezbędne do ce-
lów profilaktyki zdrowotnej lub me-
dycyny pracy, do oceny zdolności 
pracownika do pracy, diagnozy me-
dycznej, zapewnienia opieki zdro-
wotnej lub zabezpieczenia spo-
łecznego, leczenia lub zarządzania 
systemami i  usługami opieki zdro-
wotnej lub zabezpieczenia spo-
łecznego na podstawie prawa Unii 
lub prawa państwa członkowskie-
go lub zgodnie z umową z pracow-
nikiem służby zdrowia i  z  zastrze-
żeniem określonych warunków 
i zabezpieczeń.

Ponadto przepisy RODO dają Pań-
stwom Członkowskim możliwość za-
warcia w  swoich przepisach bardziej 
szczegółowej regulacji zapewniającej 
ochronę praw i  wolności w  przypad-
ku przetwarzania danych osobowych 
pracowników w  związku z  zatrudnie-
niem, w szczególności do celów rekru-
tacji, wykonania umowy o pracę, w tym 
wykonania obowiązków określonych 
przepisami lub porozumieniami zbioro-
wymi, zarządzania, planowania i  orga-
nizacji pracy, równości i różnorodności 
w miejscu pracy, bezpieczeństwa i higie-
ny pracy, ochrony własności pracodaw-
cy lub klienta oraz do celów indywidu-
alnego lub zbiorowego wykonywania 
praw i  korzystania ze świadczeń zwią-
zanych z zatrudnieniem, a także do ce-
lów zakończenia stosunku pracy. Prze-
pisy te muszą obejmować odpowiednie 
i szczegółowe środki zapewniające oso-
bie, której dane dotyczą, poszanowanie 
jej godności, prawnie uzasadnionych in-
teresów i praw podstawowych, w szcze-
gólności pod względem przejrzystości 

przetwarzania, przekazywania danych 
osobowych w ramach grupy przedsię-
biorstw lub grupy przedsiębiorców pro-
wadzących wspólną działalność gospo-
darczą oraz systemów monitorujących 
w miejscu pracy (art. 88 ust. 1 i 2 RODO).

Rozwiązania obowiązujące 
w Polsce

Obecnie na podstawie Kodeksu pracy 
pracodawca żąda od osoby ubiegają-
cej się o zatrudnienie podania danych 
osobowych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) dane kontaktowe wskazane przez 

taką osobę;
4) wykształcenie;
5) kwalifikacje zawodowe;
6) przebieg dotychczasowego zatrud-

nienia.

Przy czym pracodawca żąda podania 
danych osobowych, o  których mowa 
w  pkt 4–6, tylko wtedy, gdy jest 
to niezbędne do wykonywania pra-
cy określonego rodzaju lub na okre-
ślonym stanowisku (art. 22(1) § 1 i  2 
Kodeks pracy). Zatem tylko co do po-
wyższych danych pracodawca ma pod-
stawę prawną wynikającą z obowiąz-
ku prawnego na nim ciążącego do ich 
przetwarzania. 

W  tym miejscu pojawia się pytanie, 
czy nie można uznać, że dane pozy-
skane podczas testu osobowościo-
wego – np. kandydata na kierownicze 
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stanowisko – dotyczą właśnie jego kwa-
lifikacji zawodowych? Patrząc jednak 
na dotychczasowe rozumienie doku-
mentów potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe, to są nimi różnego rodza-
ju dyplomy, świadectwa, zaświadcze-
nia lub inne dokumenty uprawniają-
ce do wykonywania danego zawodu 
(np. zawodu regulowanego przepisa-
mi prawa, zawodu lekarza, nauczycie-
la, radcy prawnego, osoby obsługujące 
i  konserwujące urządzenia techniczne 
podlegające dozorowi technicznemu), 
a  tym samym byłoby nieuprawnione 
rozszerzanie tej kategorii danych osobo-
wych również na kwalifikacje wynikają-
ce z testu osobowościowego. 

Kolejne pytanie jakie się nasuwa jest 
takie, czy nie można byłoby skorzystać 
z podstawy prawnej wynikającej z art. 6 
ust. 1 lit. f RODO, a mianowicie, że prze-
twarzanie takich danych jest niezbęd-
ne do celów wynikających z  prawnie 
uzasadnionych interesów realizowa-
nych przez administratora lub przez 
stronę trzecią. Należy jednak pamię-
tać, iż ta podstawa przetwarzania nie 
dotyczy sytuacji, w których nadrzędny 
charakter wobec tych interesów mają 
interesy lub podstawowe prawa i wol-
ności osoby, której dane dotyczą, wy-
magające ochrony danych osobowych. 
Zalecany w tym przypadku swoisty test 
proporcjonalności, którego musi doko-
nać administrator, czyli w tym wypad-
ku potencjalny pracodawca, w zakresie 
wyważenia dwóch dóbr chronionych 
prawem, tj. jego prawnie uzasadnione-
go interesu lub strony trzeciej z jednej 
strony i interesów, podstawowych praw 
oraz wolności podmiotu danych z dru-
giej. Niestety naszym zdaniem test ten 
wypada negatywnie w zakresie danych 
pozyskiwanych podczas rekrutacji pra-
cowniczej przy pomocy testów psycho-
metrycznych. Z  jednej stronie mamy 
bowiem interes pracodawcy, który dla 
dobra zakładu pracy chce zatrudniać 
pracowników z najszerszym zakresem 
cech pożądanych na danym stanowi-
sku pracy i  chce mieć pewność słusz-
nego wyboru danej osoby na pracow-
nika. Z drugiej zaś strony mamy interes 
kandydata na pracownika oraz jego 
wymagające ochrony prawa i wolności 
w tym prawo do prywatności i  intym-
ności, wolności choćby w sferze poglą-
dów i przekonań, czy tajemnicy w za-
kresie udzielania informacji o  swoim 
stanie zdrowia.

A może zgoda 
na przetwarzanie danych?

Polski ustawodawca dopuścił możli-
wość przetwarzania innych danych 
osobowych za zgodą kandydata, lecz 
pod pewnymi warunkami. Zgodnie 
bowiem z przepisem art. 22(1a) Kodeksu 
pracy zgoda osoby ubiegającej się o za-
trudnienie może stanowić podstawę 
przetwarzania przez pracodawcę innych 
danych osobowych niż wymienione wy-
żej, z wyjątkiem danych osobowych do-
tyczących wyroków skazujących i  na-
ruszeń prawa. I  już by się wydawało, 
że mając na względzie wyłącznie języ-
kową wykładnię powyższego przepi-
su, jeśli pracodawca uzyska taką zgodę 
od kandydata, to będzie mógł prze-
prowadzić testy osobowości, gdyż wy-
jątkiem od przetwarzania danych kan-
dydata za jego zgodą są wyłącznie 
wspomniane dane dotyczące wyroków 
skazujących i naruszeń prawa. Tym bar-
dziej że przetwarzanie na podstawie 
zgody, o którym mowa w art. 22(1a) § 1 
Kodeksu pracy, dotyczy danych osobo-
wych udostępnianych przez osobę ubie-
gającą się o zatrudnienie lub pracowni-
ka na wniosek pracodawcy lub danych 
osobowych przekazanych pracodawcy 
z inicjatywy osoby ubiegającej się o za-
trudnienie.

Przedwczesną radość studzi jednak ko-
lejny przepis zawarty w  Kodeksie pra-
cy, a mianowicie art. 22(1b) § 1, z które-
go wynika, iż zgoda osoby ubiegającej 
się o zatrudnienie może stanowić pod-
stawę przetwarzania przez pracodaw-
cę danych osobowych szczególnej ka-
tegorii, wyłącznie w  przypadku, gdy 
przekazanie tych danych osobowych 
następuje z inicjatywy osoby ubiega-
jącej się o zatrudnienie. Przyjmuje się, 
że przetwarzanie przez pracodawcę da-
nych o zdrowiu jest dopuszczalne tylko 
wtedy, gdy jest to niezbędne do wypeł-
niania obowiązku nałożonego na niego 
przepisami prawa. Dlatego też przedsta-
wienie pracodawcy dokumentów po-
twierdzających dane osobowe o stanie 
zdrowia osoby niepełnosprawnej jest 
obecnie dobrowolne4. 

Przy tym brak zgody lub jej wycofanie, 
nie może być podstawą niekorzyst-
nego traktowania osoby ubiegającej 
się o  zatrudnienie, a  także nie może 

powodować wobec niej jakichkolwiek 
negatywnych konsekwencji, zwłaszcza 
nie może stanowić przyczyny uzasad-
niającej odmowę zatrudnienia. Powyż-
sze dotyczy zarówno zgody na przetwa-
rzanie zwykłych danych osobowych, jak 
również danych osobowych szczególnej 
kategorii poprzez odpowiednie odwoła-
nie do art. 22(1a) § 2 Kodeksu pracy znaj-
dujące się w art. 22(1b) § 1 tegoż Kodeksu. 
Taka regulacja kwestii wyrażania zgo-
dy w  polskim prawie pracy ma zabez-
pieczyć kandydatów na pracowników 
przed nadużyciami ze strony pracodaw-
ców, którzy są silniejszą stroną stosun-
ku pracy. Tym bardziej że zgoda osoby, 
której dane dotyczą, powinna być udzie-
lona dobrowolnie. A tę dobrowolność 
zgodnie z art. 7 ust. 4 RODO ocenia się 
pod względem tego, czy między inny-
mi od jej wyrażenia nie jest uzależnione 
wykonanie umowy, w tym świadczenie 
usługi, w szczególności jeśli przetwarza-
nie danych osobowych nie jest niezbęd-
ne do wykonania tej umowy.

Zatem nawet jeśli uznać, że podczas ta-
kiego testu osobowościowego byłyby 
przetwarzane wyłącznie dane zwykłe, 
to w przypadku braku zgody kandyda-
ta na przeprowadzenie testu osobowo-
ściowego, pracodawca nie ma prawa 
odrzucić jego kandydatury z  tego po-
wodu. Naruszałoby to i tak wątpliwą do-
browolność zgody na przetwarzanie da-
nych w stosunkach pracowniczych.

Stanowisko Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych nie wypowiedział się jeszcze bez-
pośrednio w zakresie stosowania przez 
pracodawców testów osobowościo-
wych. Wskazówką w  tej kwestii może 
być jednak treść poradnika UODO do-
tyczącego ochrony danych osobowych 
w  miejscu pracy5. Na pytanie: czy pra-
codawca może przetwarzać szczególne 
kategorie danych osoby ubiegającej się 
o pracę, w odpowiedzi wskazano m.in. 
kwestię związaną z  postępowaniem 
kwalifikacyjnym kandydata do służby 
w Policji. Zgodnie bowiem z art. 25 ust. 2 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Poli-
cji6, przyjęcie kandydata do służby w Po-
licji następuje po przeprowadzeniu po-
stępowania kwalifikacyjnego mającego 
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na celu ustalenie, czy kandydat speł-
nia warunki przyjęcia do służby w  Po-
licji oraz określenie jego predyspozycji 
do pełnienia tej służby. Postępowanie 
kwalifikacyjne, z zastrzeżeniem ust. 3 te-
goż przepisu, składa się z następujących 
etapów:
1) złożenie podania o przyjęcie do służ-

by, kwestionariusza osobowego kan-
dydata do służby, a także dokumen-
tów stwierdzających wymagane 
wykształcenie i  kwalifikacje za-
wodowe oraz zawierających dane 
o uprzednim zatrudnieniu;

2) test wiedzy;
3) test sprawności fizycznej;
4) test psychologiczny;
5) przeprowadzenie rozmowy kwalifika-

cyjnej;
6) ustalenie zdolności fizycznej i psy-

chicznej do służby w Policji;
7) sprawdzenie w  ewidencjach, reje-

strach i  kartotekach prawdziwości 
danych zawartych w  kwestionariu-
szu osobowym kandydata do służby;

8) przeprowadzenie postępowa-
nia sprawdzającego określonego 
w  przepisach o  ochronie informacji 
niejawnych. 

Zatem zawarta w  Poradniku dla pra-
codawców odpowiedź Prezesa UODO 
może sugerować postrzeganie testów 
psychologicznych jako zawierających 
szczególne kategorie danych. Z  anali-
zy tego przepisu wynika wręcz, że test 
psychologiczny czy ustalenie zdolności 
psychicznej do służby w Policji to etapy 
obowiązkowe, co więcej niemieszczące 
się w  kwalifikacjach zawodowych. Po-
wyższe w konsekwencji może prowadzić 
nawet do stanowiska, że w  przypadku 
testów osobowościowych powinna być 
stosowana taka zasada, jak przy pozy-
skiwaniu przez pracodawców informacji 

od kandydata o jego karalności, zatem 
jeśli przepisy prawa nie przewidują ta-
kiego obowiązku, to pracodawcy nie 
powinni przetwarzać takich danych na-
wet za zgodą kandydata na pracownika.

O czym trzeba pamiętać?

Podsumowując powyższe rozważania, 
rekomendowalibyśmy pracodawcom 
daleko idącą ostrożność w stosowaniu 
testów osobowościowych w  ramach 
procesu rekrutacyjnego, gdyż to na nich 
jako administratorach danych ciąży ry-
zyko związane z  naruszeniem zasad 
ochrony danych osobowych. Przede 
wszystkim pracodawcy powinni uzy-
skać zgodę od kandydata na przeprowa-
dzenie takiego testu. Powinna być ona 
dobrowolna, konkretna i jednoznaczna 
oraz wyrażona świadomie, gdyż to te 
elementy będą badane podczas ewen-
tualnych kontroli legalności przetwarza-
nia danych osobowych przez PUODO. 
Zapytanie o  zgodę musi zostać przed-
stawione w sposób pozwalający wyraź-
nie odróżnić je od pozostałych kwestii 
związanych z  zatrudnieniem, w  zrozu-
miałej i łatwo dostępnej formie, jasnym 
i  prostym językiem. Kandydaci powin-
ni być poinformowani o  celach takich 
testów, zakresie danych, które zostaną 
na ich podstawie pozyskane, osób, któ-
re będą miały wgląd w wyniki i o tym, 
że są one zobowiązane do zachowa-
nia ich w tajemnicy oraz posiadają sto-
sowne upoważnienie do przetwarza-
nia takich danych, a  co najważniejsze 
o możliwości odmowy udzielania zgo-
dy na udział w takim teście, jak również 
o  uprawnieniu na jej wycofanie, które 
musi być równie łatwe jak jej wyraże-
nie. Testy osobowościowe kandydatów 

na pracowników powinny być przepro-
wadzane w sposób profesjonalny przez 
certyfikowanych psychologów, którzy 
są zobowiązani do zachowania tajem-
nicy zawodowej oraz powinny w  swo-
im zakresie badać wyłącznie konkretne 
predyspozycje i to w taki sposób, by nie 
doszło podczas ich przeprowadzania 
do pozyskania danych szczególnej ka-
tegorii. Nasuwa się więc twierdzenie, 
że przeprowadzenie testów psycholo-
gicznych w taki sposób, by nie narazić 
się na zarzut nielegalnego przetwarza-
nia danych osobowych, jest obecnie 
bardzo trudne. 

Agnieszka Bieniek
autorka jest radcą prawnym; 

specjalizuje się w prawie pracy 
i ubezpieczeń społecznych, jak również 
w prawie ochrony danych osobowych; 

reprezentuje klientów w sporach 
sądowych, negocjacjach ze związkami 

zawodowymi wspomaga ich w bieżącej 
działalności oraz przeprowadza 

szkolenia w ww. zakresie; od 2012 r. 
jest związana z Kancelarią Ostrowski 

i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Toruniu 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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. L Nr 119, s. 1).

2 Wyrok WSA z siedzibą w Warszawie z dnia 18 grudnia 
2008 r. II SA/Wa 1131/08, Legalis 261564.

3 Dz.U. z 2019 r. poz. 1781.
4 Art. 2b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabi-

litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.)

5 Ochrona danych osobowych w miejscu pracy Poradnik 
dla pracodawców, https://www.uodo.gov.pl/pl/383/545.

6 Dz.U. z 2020 r. poz. 360 ze zm.
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Cyfrowa przyszłość Europy

Unijna strategia gospodarki opartej na danych a możliwości rozwoju dla 
przedsiębiorców

Rzeczywistość, w której żyjemy, nieza-
przeczalnie zmierza ku coraz większej 
digitalizacji. Także trwająca obecnie 
pandemia koronawirusa przyczyni-
ła się do wzmocnienia elektronicznej 
odnogi handlu oraz skierowała zainte-
resowanie w  stronę rozwiązań cyfro-
wych1. Globalna wioska, która kiedyś 
stanowiła jedynie mrzonkę, staje się 
coraz bardziej realna, a  gospodarka 
oparta na danych do 2025 r. ma osią-
gnąć zawrotną wartość 289 miliardów 
euro. I  to w  dodatku tylko w  samej 
Unii Europejskiej. W  niniejszym arty-
kule wyjaśniam, jaką wizję niedalekiej 
przyszłości roztacza przed nami Ko-
misja Europejska, czemu na wartości 
zyskają rozwiązania z  dziedziny data 
science oraz jakie nowe perspektywy 
rozwoju mają przed sobą mali i średni 
przedsiębiorcy.

Strategia Komisji 
Europejskiej dla gospodarki 
opartej na danych 

W lutym bieżącego roku Komisja Euro-
pejska przedstawiła do konsultacji dwa 
kluczowe dla gospodarki opartej na da-
nych dokumenty – Kształtowanie cyfro-
wej przyszłości Europy2 oraz Europejską 
strategię w zakresie danych3. Jak zobrazo-
wano to w pierwszej ze wspomnianych 
publikacji, „tworzenie Europy na mia-
rę ery cyfrowej przypomina kompleto-
wanie układanki składającej się z wielu 
wzajemnie ze sobą powiązanych ele-
mentów”4. Owe elementy niezbędne 
dla prawidłowego kształtowania cyfro-
wej przyszłości Europy to: 
1) technologia przynosząca korzyści lu-

dziom; 
2) uczciwa i konkurencyjna gospodarka; 
3) otwarte, demokratyczne i zrównowa-

żone społeczeństwo; 
4) międzynarodowa współpraca Europy 

– realizacja roli partnera globalnego5. 

W pierwszym komunikacie dotyczącym 
cyfrowej przyszłości Europy można od-
naleźć podstawy dla unijnej strategii dla 
gospodarki opartej na danych, która zo-
stała szerzej omówiona w drugim doku-
mencie. Głównym celem podejmowania 
działań napędzających rozwój gospo-
darki i  społeczeństwa opartych na da-
nych jest umożliwienie podejmowania 
lepszych decyzji, zarówno w  przedsię-
biorstwach, jak i w sektorze publicznym6. 
Zdaniem Komisji, „aby osiągnąć ten (…) 
cel, UE może oprzeć się na solidnych ra-
mach prawnych – w  zakresie ochrony 
danych, praw podstawowych, bezpie-
czeństwa i cyberbezpieczeństwa – oraz 
na swoim rynku wewnętrznym”7 – w tym 
w szczególności na RODO8. O co toczy 
się gra? Odpowiedź uzyskujemy niemal 
wprost – o dane. Dane będące siłą na-
pędową rozwoju gospodarczego, po-
wszechnego wdrażania innowacyjnych 
praktyk, a także przełomowym elemen-
tem mającym potencjał przyczyniania 
się do polepszania sytuacji klimatycznej 
i środowiskowej9. 

Unijne stanowisko 
względem rozwoju 
sztucznej inteligencji (AI)

Szczególnie istotnym w  kontekście 
omówionej wyżej strategii dokumen-
tem jest długo wyczekiwana Biała księ-
ga w sprawie sztucznej inteligencji10. Pre-
zentowane w  niej podejście Komisji 
ma charakter regulacyjny i  inwestycyj-
ny, a jego celem jest „promowanie sto-
sowania sztucznej inteligencji i  zajęcie 
się zagrożeniami związanymi z niektóry-
mi [jej] zastosowaniami”11. Choć cytowa-
ny dokument stanowi zaledwie zalążek 
dla przyszłej strategii unijnej względem 
rozwoju AI, przedstawia wysoce praw-
dopodobne kierunki nowelizacji prawa 
unijnego oraz krajowego poszczegól-
nych państw członkowskich, o  czym 

mowa w dalszej części niniejszego arty-
kułu. Już na tym etapie z całą pewnością 
można stwierdzić, iż podejście Komisji 
względem wprowadzania sztucznej in-
teligencji jest skoncentrowane na pro-
blematyce bezpieczeństwa i etyki, jakie 
niesie za sobą ten proces. Tym samym 
za rozsądne należałoby uznać przyjęcie 
przez przedsiębiorców ostrożnościowej 
polityki względem technologii AI, w tym 
w  szczególności względem jakichkol-
wiek planów wprowadzania jej do ob-
rotu, które powinny zostać poparte od-
powiednią oceną ekspercką.

USA i Chiny – co robią 
inaczej?

Do głównych konkurentów Unii Euro-
pejskiej w  przedmiocie rozwijania go-
spodarki innowacyjnej należą Stany 
Zjednoczone oraz Chiny. Jak słusznie 
wskazano w komunikacie Komisji, mo-
del amerykański niemalże w stu procen-
tach koncentruje się na sektorze prywat-
nym12, co istotnie ogranicza możliwości 
rządu oraz instytucji publicznych w za-
kresie wykorzystywania zgromadzo-
nych informacji dla podejmowania lep-
szych decyzji, brania czynnego udziału 
we wdrażaniu innowacji czy koordy-
nowania strategii budowy gospodarki 
i  społeczeństwa opartych na danych. 
Jak czytamy dalej, „w Chinach nadzoro-
wi rządowemu towarzyszy ścisła kontro-
la dużych firm technologicznych, która 
obejmuje ogromne ilości danych bez 
wystarczających gwarancji dla osób fi-
zycznych”13. Strategia unijna zakłada 
uczenie się na błędach konkurentów, 
a więc minimalizację ryzyka związane-
go z naruszeniem prywatności osób fi-
zycznych i  dbałość o  bezpieczeństwo 
przekazywanych informacji przy jed-
noczesnym zachowaniu wysokiego po-
ziomu eksploatacji danych14. Powyższe 
wydaje się być niemalże idealistycznym 
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założeniem. Niemniej jednak uspraw-
nienie dzielenia się danymi pomiędzy 
sektorami z zachowaniem optymalnych 
środków bezpieczeństwa wydaje się być 
możliwe, pod warunkiem odpowiednie-
go skoordynowania procesu wdrażania 
strategii gospodarki opartej na danych.

Wsparcie dla data science

Oprócz planowanego rozwoju wspól-
nych przestrzeni danych oraz łączenia 
infrastruktury chmurowej15 jako obsza-
ru największych inwestycji w  ramach 
budowania społeczeństwa opartego 
na danych (do 2 miliardów euro wspar-
cia ze strony Komisji), będzie konty-
nuowany program „Horyzont Europa” 
(do tej pory „Horyzont 2020)16. W  ra-
mach jego realizacji na dofinansowanie 
mogą liczyć przedsiębiorcy rozwijający 
między innymi „technologie służące za-
chowaniu poufności czy też technologie 
stanowiące podstawę przestrzeni da-
nych przemysłowych i osobowych”17. Po-
nadto będą możliwe partnerstwa w ra-
mach obszarów sztucznej inteligencji, 
robotyki oraz europejskiej chmury dla 

otwartej nauki18. W  praktyce oznacza 
to możliwość ubiegania się przez przed-
siębiorców o  wsparcie unijne na rzecz 
projektów z  dziedziny data science, 
co ma przyczynić się do rosnącej inno-
wacyjności dostępnych na rynku roz-
wiązań, a  także wspierać gospodarkę 
opartą na danych w ramach prezento-
wanej przez Komisję strategii.

Wspólna przestrzeń 
rozwoju

Jak słusznie zwrócono uwagę, dla wy-
korzystania w  pełni potencjału Unii 
Europejskiej w  gospodarce opartej 
na danych, jest konieczne wzmocnienie 
systemu wewnętrznego umożliwiają-
cego powtórne wykorzystanie danych 
w  innowacyjnych celach19. To właśnie 
przez pryzmat możliwości ponowne-
go wykorzystania danych ocenia się ich 
wartość, stąd wyróżnienie konieczności 
udrożnienia kanałów ich przepływu jako 
jednego z kluczowych elementów euro-
pejskiej strategii20. Stworzenie wspólnej 
przestrzeni rozwoju współpracy w  za-
kresie przekazywania danych ma odbyć 

się z podziałem na cztery główne płasz-
czyzny – B2B (ang. Business-to-Business), 
B2G (ang. Business-to-Government), G2B 
(ang. Government-to-Business) oraz G2G 
(ang. Government-to-Government)21. 
Głównym założeniem w przypadku mo-
delu G2B jest udostępnianie danych 
przez administrację publiczną przed-
siębiorcom22. Dotyczy to w szczególno-
ści zbiorów danych o wysokiej wartości, 
w tym danych szczególnie chronionych, 
które do tej pory często nie były udostęp-
niane w celach badawczych „ze wzglę-
du na brak zdolności lub mechanizmów 
pozwalających na podjęcie konkretnych 
działań badawczych w sposób zgodny 
z przepisami o ochronie danych osobo-
wych”23. Jeśli zaś chodzi o udostępnianie 
danych w  relacjach między przedsię-
biorstwami (B2B), ma ona ulec ekono-
micznemu uatrakcyjnieniu z perspekty-
wy tych podmiotów24. Powyższe można 
interpretować jako plan uruchomie-
nia w  przyszłości programu unijnego, 
który wspierałby finansowo tego typu 
gospodarczą wymianę danych, jedno-
cześnie oferując wytyczne ułatwiają-
ce zawieranie umów gwarantujących 
równe pozycje negocjacyjne stron oraz 
bezpieczeństwo przekazywanych infor-
macji25. Kolejny z wyróżnionych modeli, 



Biuletyn Euro Info (4) 21

digitalizacja

B2G, koncentruje się na wykorzysty-
waniu danych prywatnych przez orga-
ny publiczne26. Zgodnie z  treścią oma-
wianego dokumentu Komisji, „obecnie 
nie ma wystarczających danych sekto-
ra prywatnego, które sektor publiczny 
mógłby wykorzystać w celu (…) świad-
czenia usług publicznych, takich jak za-
rządzanie mobilnością lub zwiększenie 
zakresu i terminowości oficjalnych staty-
styk”27. Uruchomienie wymiany o takim 
charakterze ma za zadanie przyspie-
szenie rozwoju społeczeństwa oparte-
go na danych oraz zoptymalizowanie 
podejmowanych decyzji w  wielu ob-
szarach sektora publicznego28. Podob-
nie jak w przypadku modelu B2B, także 
i tutaj jest rekomendowane „opracowa-
nie odpowiednich zachęt sprzyjających 
budowaniu kultury wymiany danych” 
na poziomie krajowym29. Tym samym 
istnieje prawdopodobieństwo urucho-
mienia w  poszczególnych państwach 
członkowskich UE programów nagra-
dzających przekazywanie danych przez 
przedsiębiorców prywatnych na rzecz 
sektora publicznego, co stanowić może 
źródło dodatkowych środków na rozwój 
dla przedsiębiorców opierających swo-
ją działalność na danych30. Równie dużą 
wagę w budowaniu gospodarki opartej 
na danych przywiązuje się do wymiany 
informacji między organami publicz-
nymi (G2G), przy czym przygotowanie 
oraz wdrożenie odpowiednich proce-
dur w  tym zakresie pozostaje w  gestii 
administracji wewnętrznej na poziomie 
krajowym31.

Machine learning – 
co może pójść nie tak?

W  prezentowanej strategii dla unijnej 
gospodarki opartej na danych, Komi-
sja wskazuje, iż „infrastruktura powinna 
wspierać tworzenie europejskich puli 
danych umożliwiających analizę du-
żych zbiorów danych oraz uczenie się 
maszyn w sposób zgodny z przepisami 
o  ochronie danych i  z  prawem konku-
rencji”32. Za główne obszary ryzyka me-
chanizmów z obszaru machine learning 
należy uznać właśnie kwestie bezpie-
czeństwa przetwarzania danych osobo-
wych. Nie bez znaczenia pozostają po-
tencjalne problemy przedsiębiorców 
wprowadzających na rynek produkty 
wykorzystujące sztuczną inteligencję, 

którzy – w braku odpowiednich, jasnych 
regulacji w tym przedmiocie – nie mają 
możliwości dokonania oceny ryzyka 
związanego z ww. decyzją33. W efekcie 
„niepewność prawa może (…) obniżyć 
ogólny poziom bezpieczeństwa i osłabić 
konkurencyjność europejskich przedsię-
biorstw”34. Owa niepewność dotyczy za-
równo prawa konkurencji oraz standar-
dów rynkowych dla wprowadzanych 
do obiegu przedmiotów, praw konsu-
mentów, jak i  postępowania dowodo-
wego, które z uwagi na specyficzny cha-
rakter produktów wykorzystujących AI 
może zostać wystawione na próbę35. 
Aby uporządkować nadciągającą cyfro-
wą rzeczywistość, rekomenduje się do-
stosowanie przez państwa członkow-
skie UE istniejących już ram prawnych 
w  dziedzinie sztucznej inteligencji36. 
Ponadto „konieczne może być wprowa-
dzenie nowych przepisów dotyczących 
konkretnie sztucznej inteligencji w celu 
dostosowania unijnych ram prawnych 
do aktualnych i  oczekiwanych zmian 
technologicznych i handlowych”37. Choć 
na regulację przedmiotowo poświęco-
ną sztucznej inteligencji trzeba będzie 
poczekać, już teraz warto zapoznać się 
z wytycznymi oraz wyróżnić główne ry-
zyka biznesowe. Przedsiębiorcy skupia-
jący swoją działalność na technologiach 
innowacyjnych, w tym w szczególności 
na robotyce oraz rozwiązaniach typu 
smart wykorzystujących sztuczną in-
teligencję, powinni dokonać analizy 

prawnej oraz biznesowej wprowadza-
nia ww. produktów do obrotu opierając 
się na aktualnie obowiązujących przepi-
sach w związku z opublikowanymi przez 
Komisję Europejską dokumentami od-
noszącymi się do gospodarki opartej 
na danych i sztucznej inteligencji. 

Szansa dla małych 
i średnich przedsiębiorców

Szczególnie ważnym z  perspektywy 
małych i średnich przedsiębiorców ele-
mentem przedstawionej przez Komisję 
strategii jest planowane zwiększenie 
dostępu do narzędzi gospodarki opar-
tej na danych dla tego sektora. Sztanda-
rowymi projektami mającymi uspraw-
nić budowanie specjalnych zdolności 
przez wspomnianych przedsiębiorców 
oraz działalności typu startup są „Hory-
zont Europa” i „Cyfrowa Europa”38. Pla-
nowane jest także uruchomienie fun-
duszy strukturalnych i inwestycyjnych, 
których celem będzie wsparcie małych 
i  średnich przedsiębiorców poprzez 
lepszy dostęp do danych oraz „opraco-
wywanie nowych usług i  zastosowań 
opartych na danych, między innymi 
poprzez programy inkubacji”39. Warto 
zatem, aby podmioty zaliczane do MŚP 
w nadchodzącym czasie obserwowały 
pojawiające się komunikaty w  związ-
ku z programami pomocy unijnej oraz 
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wykorzystały możliwość pozyskania 
dofinansowania, dzięki któremu moż-
liwe będzie zwiększenie innowacyjno-
ści ich działalności przy jednoczesnym 
obniżeniu kosztów narzędzi usprawnia-
jących bezpieczne gromadzenie i anali-
zowanie danych.

Jak dane mogą pomóc 
środowisku?

Dane i  ekologia wydają się być odle-
głymi pojęciami, niemniej w  rzeczy-
wistości odpowiednio stymulowany 
przepływ informacji oraz ich odpo-
wiednie wykorzystanie może stać się 
narzędziem neutralizującym negatyw-
ne skutki gospodarki dla środowiska 
naturalnego, co uwzględniono wprost 
w omawianej w niniejszym artykule eu-
ropejskiej strategii w zakresie danych40. 
Do planów przedstawionych przez Ko-
misję należą: 
1) uruchomienie inicjatywy „GreenDa-

ta4All”, ukierunkowanej na wspiera-
nie przejścia na bardziej ekologiczną 
gospodarkę41; 

2) wprowadzenie usług wykorzystują-
cych dane wielokrotnego użytku dla 
zagwarantowania zgodności z prze-
pisami dotyczącymi ochrony środo-
wiska42; 

3) stworzenie europejskiej przestrzeni 
danych na potrzeby inteligentnych 
aplikacji dla gospodarki oraz opraco-
wanie cyfrowych „paszportów pro-
duktów”, mających zapewnić reali-
zację strategii na rzecz promowania 
zrównoważonych produktów43; 

4) zainicjowanie projektu pilotażowego 
mającego na celu dążenie do osią-
gnięcia zerowego poziomu emisji 
zanieczyszczeń, dzięki wczesnemu 
wdrożeniu odpowiedniej strategii 
zarządzania danymi44; 

5) uruchomienie inicjatywy „Kierunek 
Ziemia”, który „zaoferuje platfor-
mę (…) umożliwiającą wizualizację, 
monitorowanie i  prognozowanie 
aktywności natury i  człowieka (…) 
w  celu wsparcia zrównoważonego 
rozwoju”45. 

Wyżej opisane elementy strate-
gii w  zakresie danych odnoszące się 
do realizacji celu w  postaci uczynie-
nia z  Europy pierwszego na świecie 
kontynentu neutralnego dla klimatu46 

są niewątpliwie bardzo ambitne. Nieza-
leżnie od ich ostatecznego efektu oraz 
skuteczności, za ważną dla przedsię-
biorców informację należy uznać wyso-
kie prawdopodobieństwo wyróżniania 
się projektów z dziedziny data science 
implementujących technologie czerpa-
nia z zasobów, jakimi są dane na rzecz 
środowiska i ekologii na poziomie ich 
ewaluacji w  przypadku ubiegania się 
o odpowiednie dofinansowanie unijne 
bądź krajowe.

Cyfrowa przyszłość

Prognozowany wzrost poziomu digi-
talizacji otaczającej nas rzeczywisto-
ści na przestrzeni następnych pięciu 
lat może wydawać się na chwilę obec-
ną szokujący47 – ale czy naprawdę jest 
się czego obawiać? Zapowiedź nad-
chodzących zmian przez Komisję Eu-
ropejską stanowi jedynie potwierdze-
nie stopniowej ewolucji danych, które 
powoli stają się nową walutą. To z pew-
nością dobra wiadomość dla przed-
siębiorców wyczekujących ułatwień 
w rozwijaniu innowacyjnych technolo-
gii. Kolejnym krokiem milowym będą 
zmiany prawne, które nadadzą bardziej 
szczegółowe ramy nowej rzeczywisto-
ści cyfrowej. Ale na to musimy jeszcze 
poczekać. 

Karolina Kaim
specjalistka ds. własności 

intelektualnej, w szczególności 
w obszarach nowych technologii 

i prawa amerykańskiego, 
współpracuje z kancelarią Barta 

& Kaliński sp. j. w Krakowie
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Prowadzenie działalności handlowej 
w  sieci (e-commerce) wymaga podję-
cia szeregu działań przygotowawczych, 
w tym stworzenia regulaminu sklepu in-
ternetowego. Jest to dokument określa-
jący warunki i treść umów zawieranych 
przez przedsiębiorcę z klientami za po-
średnictwem Internetu. Regulamin po-
winien zawierać określone elementy 
wynikające z szeregu aktów prawnych. 
W pracy nad jego treścią warto zadać so-
bie następujące pytania:
1)	 Czy tworząc regulamin sklepu inter-

netowego, przedsiębiorca ma pełną 
swobodę w określeniu jego postano-
wień?

2)	Czy istnieją postanowienia, któ-
rych przedsiębiorca powinien uni-
kać w regulaminie sklepu interne-
towego? 

3)	Czym są niedozwolone postanowie-
nia umowne? 

4)	Czy ich stosowanie w  treści regula-
minu sklepu internetowego może 
wiązać się z jakimiś zagrożeniami dla 
przedsiębiorcy? 

5)	Co zyskuje przedsiębiorca, stosują-
cy regulamin wolny od niedozwolo-
nych klauzul umownych?

Dzisiejszy konsument, w tym ten do-
konujący zakupów za pośrednictwem 
Internetu, ceni sobie przejrzystość re-
guł określonych przez przedsiębiorcę. 
Szczególnie w  ostatnim czasie wiele 
mówi się o  transparentności doty-
czącej e-commerce. Prawidłowy pod 
względem prawnym regulamin skle-
pu internetowego może w  konse-
kwencji stanowić jeden z  czynników 
przekładających się na wyniki sprze-
dażowe danego przedsiębiorcy. Nie 
bez powodu Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów wskazu-
je, iż: Konsument, który przypuszcza, 
że umowa, którą oferuje mu przedsię-
biorca,  zawiera postanowienie niedo-
zwolone, powinien  zwrócić  mu  uwa-
gę  na ten fakt. W  przypadku gdy nie 
wyraża on zgody na zmianę kwestio-
nowanych punktów kontraktu, najle-
piej zmienić kontrahenta1.

Należy również wspomnieć o  tym, 
że przedsiębiorca stosujący regulamin 
sklepu internetowego, który nie zawie-
ra niedozwolonych klauzul umownych, 
unika także dotkliwych sankcji finanso-
wych mogących być wynikiem narusze-
nia obowiązujących w tym zakresie za-
kazów.

Przyjrzyjmy się zatem tematyce doty-
czącej niedozwolonych postanowień 
umownych w regulaminach sklepów in-
ternetowych.

Regulamin sklepu 
internetowego jako wzorzec 
umowny – konsekwencje 
prawne

W praktyce klient sklepu internetowe-
go nie ma realnego wpływu na treść re-
gulaminu sklepu internetowego przy-
gotowanego przez przedsiębiorcę. 
Regulamin jest umieszczany na stronie 
internetowej sklepu, aby klienci i  po-
tencjalni klienci mogli bez trudu za-
poznać się z  jego treścią i poznać wa-
runki zawarcia ewentualnej umowy. 
Postanowienia regulaminu nie są jed-
nak uzgadniane z każdym klientem od-
rębnie przed zawarciem umowy. Tego 
rodzaju sytuacja mogłaby skutecznie 
sparaliżować niejeden biznes funkcjo-
nujący w branży e-commerce. Konsu-
ment dokonujący zakupów przez In-
ternet, co do zasady nie może zatem 
wynegocjować warunków oferowanej 
umowy. Może on natomiast dokonać 
wyboru pomiędzy zawarciem umowy 
lub odrzuceniem tej możliwości. Z  tej 
właśnie przyczyny regulamin sklepu 
internetowego jest uznawany za wzo-
rzec umowny. Podlega on określonym 
rodzajom kontroli, które opisano w dal-
szej części artykułu2. 

Joanna Lubecka

Niedozwolone postanowienia umowne w regulaminach 
sklepów internetowych

Korzyści dla przedsiębiorcy stosującego regulamin wolny od klauzul 
niedozwolonych
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Niedozwolone 
postanowienia umowne – 
pojęcie

W pierwszej kolejności ustalmy jednak, 
czym są niedozwolone postanowienia 
umowne. Zgodnie z  regulacją ustawo-
wą, postanowienia umowy zawieranej 
z  konsumentem nieuzgodnione indy-
widualnie nie wiążą go, jeżeli kształtu-
ją jego prawa i  obowiązki w  sposób 
sprzeczny z dobrymi obyczajami rażąco 
naruszając jego interesy (niedozwolone 
postanowienia umowne). Nie dotyczy 
to postanowień określających główne 
świadczenia stron, w tym cenę lub wy-
nagrodzenie, jeżeli zostały sformułowa-
ne w sposób jednoznaczny3.

Jak widzimy, obie przesłanki decydujące 
o uznaniu postanowienia za niedozwolo-
ne stanowią pojęcia nieostre, czyli trud-
ne do jednoznacznego zdefiniowania. 
W  praktyce ich znaczenie jest ustalane 
w nauce prawa i orzecznictwie sądów. 

Postanowienie 
nieuzgodnione 
indywidualnie

Postanowienia umowne, które nie zo-
stały uzgodnione indywidualnie to te, 
na które konsument nie miał rzeczywiste-
go wpływu. Dotyczy to w szczególności 
postanowień umowy przejętych z wzor-
ca umowy zaproponowanego konsu-
mentowi przez kontrahenta4. W tym za-
kresie obowiązuje zatem domniemanie, 
że postanowienia przejęte z wzorca umo-
wy (regulaminu) nie zostały uzgodnione 
indywidualnie. Ciężar dowodu, że dane 
postanowienie zostało uzgodnione in-
dywidualnie, spoczywa na tym, kto się 
na to powołuje5.  W  praktyce będzie 
to najczęściej przedsiębiorca, usiłujący 

wykazać, że doszło do związania konsu-
menta treścią postanowień zawartych 
w umowie lub wzorcu.

Sprzeczność z dobrymi 
obyczajami i rażące 
naruszenie interesów 
konsumenta

Przesłankami pozwalającymi na uznanie 
danego postanowienia za niedozwolo-
ne jest też jego sprzeczność z dobrymi 
obyczajami  i  rażące naruszenie intere-
sów konsumenta. Obydwa warunki mu-
szą wystąpić łącznie.

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwo-
ści Unii Europejskiej wskazuje, że dla 
oceny, czy w danym przypadku mamy 
do czynienia ze sprzecznością z dobrymi 
obyczajami należy określić, czy przed-
siębiorca, który traktowałby konsu-
menta w sposób sprawiedliwy i słuszny, 
mógłby spodziewać się, że konsument 
wyraziłby zgodę na zastosowanie da-
nego postanowienia umownego wzor-
ca umowy po przeprowadzeniu w tym 
zakresie indywidualnych negocjacji6. 
Klauzula dobrych obyczajów nawiązuje 
do uczciwych, rzetelnych działań stron, 
a ich istotą jest szeroko rozumiany sza-
cunek do drugiego człowieka. W konse-
kwencji za sprzeczne z dobrymi obycza-
jami uznaje się działania wykorzystujące 
niewiedzę czy brak doświadczenia dru-
giej strony lub naruszające równorzęd-
ność stron7.

TSUE wskazuje także, w jaki sposób należy 
oceniać, czy w  danym przypadku mamy 
do czynienia z  postanowieniem umow-
nym, które w sposób rażący narusza rów-
nowagę stron. Rażąca nierównowaga 
może wynikać z ograniczenia praw konsu-
menta przysługujących mu na podstawie 
umowy, utrudnienia w korzystaniu z tych 
praw lub nałożenia na niego dodatkowych 
obowiązków, których nie przewidują prze-
pisy prawa danego państwa8.

Główne świadczenia stron

Kontrola niedozwolonych postano-
wień umownych nie dotyczy postano-
wień określających główne świadczenia 
stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, 
jeżeli zostały one sformułowane w spo-
sób jednoznaczny. Postanowienia te 
muszą być zatem transparentne9.

Kontrola abstrakcyjna 
i kontrola incydentalna

Kontrola postanowień, które nie zosta-
ły uzgodnione indywidualnie z  konsu-
mentem, może mieć charakter tzw. kon-
troli konkretnej i kontroli abstrakcyjnej. 
Oba te rodzaje uwzględniają wyżej opi-
sane kryteria oceny niedozwolonych po-
stanowień umownych.

Kontrola incydentalna jest dokonywa-
na w odniesieniu do danego stosunku 
prawnego, czyli danej umowy jaka zo-
stała zawarta z  konsumentem. Doko-
nuje się ona zatem w toku sporu toczą-
cego się przed sądem na tle konkretnej 
umowy zawartej przez przedsiębior-
cę z konsumentem. Ten rodzaj kontroli 
ma na celu ochronę indywidualnych in-
teresów konkretnego konsumenta, któ-
ry zawarł umowę z przedsiębiorcą10.

Kontrola abstrakcyjna jest natomiast 
dokonywana w oderwaniu od konkret-
nej umowy. Dotyczy ona postanowień 
wzorca umownego, którym posługuje 
się przedsiębiorca w relacjach z konsu-
mentami. Obecnie ten rodzaj kontro-
li jest przeprowadzany w  toku postę-
powania prowadzonego przez Prezesa 
UOKiK na podstawie odpowiednich 
przepisów ustawy UOKiK. W efekcie tej 
kontroli Prezes UOKiK wydaje decyzję, 
w  której może uznać postanowienie 
wzorca umowy za niedozwolone i zaka-
zać jego wykorzystywania, a także okre-
ślić środki usunięcia trwających skutków 
naruszenia zakazu11. W  przypadku tej 
kontroli ochronie podlega zatem głów-
nie interes publiczny12. Prawomocna de-
cyzja o  uznaniu postanowienia wzor-
ca umowy za niedozwolone ma skutek 
wobec przedsiębiorcy, co do którego 
stwierdzono stosowanie niedozwolo-
nego postanowienia umownego oraz 

W praktyce klient sklepu 
internetowego nie 
ma realnego wpływu 
na treść regulaminu sklepu 
internetowego. 

Regulamin sklepu 
internetowego jest uznawany 
za wzorzec umowny.
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wobec wszystkich konsumentów, któ-
rzy zawarli z nim umowę na podstawie 
wzorca wskazanego w decyzji13.

Możliwe następstwa 
uznania postanowienia 
za niedozwolone

Pierwszą sankcją związaną ze stosowa-
niem niedozwolonych postanowień 
umownych przez przedsiębiorcę zawie-
rającego umowy z  konsumentami jest 
to, że konsument nie jest nimi związa-
ny14. W tym wypadku strony są związane 
umową w pozostałym zakresie15.

Należy również pamiętać, że stosowanie 
we wzorcach umów zawieranych z kon-
sumentami niedozwolonych postano-
wień umownych jest zakazane16. Naru-
szenie tego zakazu może zakończyć się 
nałożeniem dotkliwej kary pieniężnej 
na przedsiębiorcę stosującego niedo-
zwolone postanowienia umowne, której 
wysokość może sięgać nawet 10% obro-
tu osiągniętego w roku obrotowym po-
przedzającym rok nałożenia kary17.

Przykłady niedozwolonych 
postanowień umownych – 
praktyka

Kształtując treść regulaminu sklepu in-
ternetowego, warto zatem pamiętać 
o  poszanowaniu równości stron oraz 
interesu konsumentów. Przechodząc 
do praktyki – jakie konkretnie postano-
wienia regulaminu sklepu internetowe-
go mogą stanowić niedozwolone posta-
nowienia umowne?

Zgodnie z regulacją kodeksową18 w razie 
wątpliwości uważa się, że niedozwolo-
nymi postanowieniami umownymi są te, 
które w szczególności:
1) wyłączają lub istotnie ograniczają 

odpowiedzialność względem konsu-
menta za niewykonanie lub nienale-
żyte wykonanie zobowiązania;

2)  uzależniają zawarcie, treść lub wy-
konanie umowy od zawarcia innej 
umowy, niemającej bezpośredniego 
związku z  umową zawierającą oce-
niane postanowienie;

3) uprawniają kontrahenta konsumenta 
do jednostronnej zmiany umowy bez 
ważnej przyczyny wskazanej w  tej 
umowie;

4) wyłączają obowiązek zwrotu kon-
sumentowi uiszczonej zapłaty 
za świadczenie niespełnione w cało-
ści lub części, jeżeli konsument zrezy-
gnuje z zawarcia umowy lub jej wy-
konania;

5) nakładają wyłącznie na konsumenta 
obowiązek zapłaty ustalonej sumy 
na wypadek rezygnacji z  zawarcia 
lub wykonania umowy;

6)  przewidują wyłącznie dla kontrahen-
ta konsumenta jednostronne upraw-
nienie do zmiany, bez ważnych przy-
czyn, istotnych cech świadczenia.

W przypadku wątpliwości, czy dane po-
stanowienie stanowi niedozwoloną klau-
zulę umowną, można posiłkować się in-
formacjami publikowanymi na stronie 
Urzędu Ochrony Konkurencji i  Konsu-
mentów, w szczególności wpisom zawar-
tym w rejestrze klauzul niedozwolonych 
lub bazie decyzji Prezesa UOKiK19.

Przyjrzyjmy się zatem kilku przykła-
dom postanowień, jakie zostały uznane 
za niedozwolone.

•  „(…)20 zastrzega sobie prawo 
do zmiany treści niniejszego regula-
minu bez uprzedzenia”.

Postanowienie to zostało wpisane do re-
jestru klauzul niedozwolonych pod nu-
merem: 5066. Zgodnie z treścią wyroku 
Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu 
Ochrony Konkurencji i  Konsumen-
tów z dnia 17 kwietnia 2013 roku, sygn. 
akt: XVII AmC 4148/12 – postanowienie 
to może wywoływać po stronie konsu-
menta mylne wyobrażenie, co do przy-
sługujących mu praw. Wątpliwości mogą 
się przecież pojawić w sytuacji, gdy kon-
sument złoży zamówienie, zaś w trakcie 
jego realizacji obowiązujący regulamin 
zostanie przez przedsiębiorcę zmie-
niony. Brak jednoznacznego wskaza-
nia, który regulamin ma zastosowanie 
we wskazanym przypadku godzi w  in-
teresy konsumenta. Konsument może 
bowiem nie mieć możliwości wcześniej-
szego zapoznania się z nową treścią re-
gulaminu czy też jej zaakceptowania. 
Co więcej dokonywanie zmian bez przy-
czyny rodzi niepewność po stronie kon-
sumenta co do warunków dokonywa-
nych usług. Można bowiem z łatwością 
wyobrazić sobie, że konsument podjął 

decyzję o dokonaniu zakupu w danym 
sklepie np. z uwagi na czas realizacji do-
stawy. Po złożeniu zamówienia sklep in-
ternetowy zmienia regulamin i zmienia 
czas realizacji dostaw. Jak podkreślił Sąd: 
Taka arbitralność uprawnień stawia kon-
sumenta w  pozycji petenta, zaskakiwa-
nego, nieposzanowanego, narażonego 
na koszty (telefony), który albo chce od-
zyskać zwrot płatności, albo proszącego 
o szybszą realizację dostawy.

•  „Towar do zwrotu przyjmujemy wy-
łącznie w oryginalnym opakowaniu”. 

Postanowienie to zostało wpisane do re-
jestru klauzul niedozwolonych pod nu-
merem 5301. Dlaczego zostało ono uzna-
ne za niedozwolone? Zgodnie z  treścią 
rozstrzygnięcia21 jakie zapadło w  spra-
wie, ograniczenie prawa do zgłoszenia 
niezgodności towaru konsumpcyjnego 
z umową przez wymóg dostarczenia to-
waru w  oryginalnym opakowaniu jest 
przejawem nadużywania przez przedsię-
biorcę uprzywilejowanej pozycji kontrak-
towej profesjonalisty liczącego na brak 
świadomości prawnej konsumenta.

•  ,,Podstawą przyjęcia reklamacji jest 
dowód zakupu towaru (paragon fi-
skalny lub faktura VAT)”.

Postanowienie to zostało wpisane 
do rejestru klauzul niedozwolonych 
pod numerem 4242. W treści rozstrzy-
gnięcia Sadu Okręgowego – Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów22 
jakie zapadło w  sprawie, Sąd przypo-
mniał, że rolą kontroli abstrakcyjnej 
wzorca umowy jest weryfikacja „przy-
zwoitości” wzorca zachowań przed-
siębiorców wobec konsumentów. Sąd 
ocenia zatem, jak wyglądałyby prawa 
lub obowiązki konsumenta przy bra-
ku danej klauzuli umownej, która jest 
poddawana ocenie. Ustala, czy sytuacja 
ta była by dla konsumenta lepsza. Oma-
wiane postanowienie zostało uznane 
za abuzywne, z  uwagi na to, że zmu-
sza ono konsumenta do przedkładania 
określonych dowodów, aby przedsię-
biorca ustosunkował się do jego żąda-
nia, pomimo że ustawodawca takiego 
obowiązku nie nałożył.

•  „(…)23 nie ponosi odpowiedzialno-
ści za opóźnienie lub niedostarcze-
nie zamówienia w wybranym przez 
Klienta terminie w wyniku wydarzeń 
i sytuacji, na które nie ma wpływu”.

Na mocy decyzji Prezesa Urzędu Ochro-
ny Konkurencji i  Konsumentów z  dnia 

handel elektroniczny
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30 grudnia 2019 r., numer: RKT – 13/2019, 
wyżej wymienione klauzula została 
uznana za niedozwolone postanowienie 
umowne i zakazano jego wykorzystywa-
nia. Jak wskazał Prezes UOKiK, działanie 
przedsiębiorcy stosującego tego rodzaju 
postanowienie umowne w sposób rażą-
cy narusza interesy konsumenta, którego 
zamówienie zostało dostarczone po upły-
wie terminu wynikającego z umowy albo 
nie zostało dostarczone, z  uwagi na to, 
że sprzedawca na podstawie powyższe-
go postanowienia wyłączył swoją odpo-
wiedzialność za nienależyte wykonanie 
zobowiązania lub niewykonanie zobo-
wiązania. W  tej sytuacji konsument nie 
otrzyma zamówionego towaru albo re-
alizacja jego zamówienia zostanie opóź-
niona i mimo tego nie będzie mógł on 
uzyskać od przedsiębiorcy żadnego od-
szkodowania za niewłaściwe wykonanie 
umowy lub brak jej wykonania. W konse-
kwencji, gdyby wobec konsumenta za-
stosowanie miały ogólne przepisy prawa, 
byłby on w lepszej sytuacji, niż gdyby za-
stosowano wobec niego kwestionowane 
postanowienie wzorca.

•  „Różnice między rzeczywistym 
wyglądem produktu, a  jego zdję-
ciem na stronie internetowej (…)24 
nie mogą być podstawą reklamacji 
i zwrotu zakupionego towaru”.

Postanowienie to pochodzi z tej samej 
decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów z dnia 30 grudnia 
2019 roku, numer: RKT – 13/201925. Wy-
łącza ono odpowiedzialność przedsię-
biorcy za różnice pomiędzy zdjęciami 
oferowanych produktów a  ich rzeczy-
wistym wyglądem, przesądzając, że ta-
kie różnice nie uprawniają do składania 
reklamacji. Jak wskazał Prezes UOKiK, 
oceniane postanowienie było sprzeczne 
z dobrymi obyczajami, ponieważ kształ-
towało sytuację konsumenta w sposób 
mniej korzystny niż miało by to miejsce 
na podstawie ogólnych przepisów pra-
wa. Dobry obyczaj, który został naruszo-
ny w tym wypadku, to wykorzystywanie 
przewagi kontraktowej przez przedsię-
biorcę, który stworzył wzorzec umowy. 
Tymczasem zgodnie z regułami ogólny-
mi, konsument ma prawo dochodzenia 
od sprzedawcy roszczeń wynikających 
z  różnic między rzeczywistym wyglą-
dem produktu a jego zdjęciem na stro-
nie internetowej sklepu. Z uwagi na to, 
uprawnienie to nie może zostać wyłą-
czone ani ograniczone postanowienia-
mi wzorca.

Podsumowanie 

Jak widzimy, praca nad regulami-
nem sklepu internetowego wymaga 
uwzględnienia zarówno elementów nie-
zbędnych, które powinny się w nim zna-
leźć, jak i także refleksji nad tym, czego 
przedsiębiorca powinien unikać w jego 
treści.

W kolejnej publikacji dotyczącej e-com-
merce zajmiemy się klauzulami doty-
czącymi jurysdykcji sądu i  prawa wła-
ściwego w  regulaminach sklepów 
internetowych.

Joanna Lubecka
adwokat, Kancelaria Lubecka.Law
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zastosowanie wpływa na wysokość świadczenia głów-
nego, formułowanie podobnego wniosku nie wydaje 
się zasadne – tak: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), 
Kodeks cywilny. Komentarz. Wyd. 9, Warszawa 2019.

10 M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. 
Art. 353–626. Wyd. 2, Warszawa 2019.

11 Art. 23b ustawy z  dnia 16 lutego 2007 r.  o  ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), 
zwanej dalej: ,,ustawa OKiK’’.

12 M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. 
Art. 353–626. Wyd. 2, Warszawa 2019.

13 Art. 23d ustawy OKiK.
14 Zgodnie z Art. 3851 § 1 KC.
15 Zgodnie z Art. 3851 § 2 KC.
16 Art. 23a ustawy UOKiK.
17 Zgodnie z art. 106 ust. 1 punkt 3a ustawy UOKiK, Prezes 

Urzędu może nałożyć na przedsiębiorcę, w  drodze 
decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 
10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprze-
dzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, 
choćby nieumyślnie dopuścił się naruszenia zakazu 
określonego w art. 23a tejże ustawy. 

18 Otwarty katalog zawarty w art. 3853 KC.
19 Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie inter-

netowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
https://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwo-
lonych2.php Do rejestru wpisywane były postanowienia 
umowne uznane za niedozwolone prawomocnym 
wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i  Konsumentów 
(SOKiK) przed 17.04.2016 r., czyli przed wejściem w  ży-
cie    znowelizowanej ustawy o  ochronie konkurencji 
i konsumentów. Obecnie, ze względu na zmianę modelu 
kontroli abstrakcyjnej postanowień wzorców umowy 
z sądowej na administracyjno-sądową realizowaną przez 
Prezesa UOKiK, do rejestru trafiają klauzule tylko w tych 
sprawach, w których wniesiono pozwy do SOKiK przed 
17.04.2016 r. W nowych sprawach rozstrzygnięcia dotyczą-
ce stosowania niedozwolonych postanowień wzorców 
umowy wynikają z decyzji Prezesa UOKiK i publikowane 
są w bazie decyzji na stronie internetowej Urzędu.

20 Oznaczenie przedsiębiorcy, którego dotyczyło postę-
powanie.

21 Wyrok Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów z dnia 27 lipca 2012 r., sygn. akt: XVII 
AmC 4880/11.

22 Wyrok z dnia 26 października 2012 r., sygn. akt: XVII AmC 
3998/12.

23 Oznaczenie przedsiębiorcy, którego dotyczyło postę-
powanie.

24 Oznaczenie przedsiębiorcy, którego dotyczyło postę-
powanie.

25 Decyzja wymienia także inne klauzule, które zostały 
uznane za niedozwolone w ramach tego postępo-
wania. 
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Istnieją postacie fikcyjne znane na całym 
świecie, jak choćby Superman, Harry 
Potter czy Darth Vader. Jak to bywa z po-
pularnością wiążą się duże pieniądze. 
Sławni bohaterowie przyciągają setki za-
interesowanych, przez co niosą ze sobą 
ogromną wartość marketingową. Z tego 
względu wielu przedsiębiorców próbu-
je uatrakcyjnić swoje produkty i  mar-
ki, wykorzystując do tego wizerunki 
lub nazwy znanych postaci. Z  pewno-
ścią dużo atrakcyjniejsze dla młodego 
klienta będą bowiem zeszyty czy plecaki 
z wizerunkiem Spider-Mana niż zwykłe, 
„szare” akcesoria szkolne. Taki sposób 
działania jest znany na całym świecie już 
od wielu lat, a  funkcjonuje on pod na-
zwą character merchandising. Zgodnie 
z definicją zaproponowaną przez Świa-
tową Organizację Własności Intelektu-
alnej jest to „adaptacja lub ponowne 

wykorzystanie przez twórcę fikcyjnej 
postaci, lub przez rzeczywistą osobę, 
lub przez jeden spośród upoważnio-
nych podmiotów trzecich, istotnych 
cech charakterystycznych tejże postaci 
lub osoby w  odniesieniu do pewnych 
dóbr i/lub usług, mające na celu wy-
tworzenie w potencjalnych konsumen-
tach potrzeby pozyskania tych dóbr 
i/lub usług ze względu na przywiąza-
nie konsumenta do tej postaci”1. Cha-
racter merchandising może zatem pole-
gać na marketingowym wykorzystaniu 
wizerunków sławnych osób fizycznych 
(przeważnie celebrytów) albo właśnie 
nazw lub wizerunków znanych postaci 
fikcyjnych. 

Skoro takie zabiegi przedsiębiorców 
są zjawiskiem powszechnym, to po-
wstaje pytanie, czy takie działanie jest 

dozwolone, tzn. czy można np. wypro-
dukować i sprzedawać koszulki z podo-
bizną Myszki Miki? Czy potrzebna jest 
do tego jakaś zgoda? Czy prawo w jaki-
kolwiek sposób chroni wizerunek bądź 
nazwę postaci fikcyjnej?

Prawnoautorska ochrona 
postaci fikcyjnych

Postacie fikcyjne mogą być objęte 
ochroną na podstawie prawa autorskie-
go, prawa własności przemysłowej oraz 
na podstawie przepisów o  zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 
Za podstawową formę ochrony należy 
uznać ochronę prawnoautorską. Przy-
sługuje ona bowiem bez konieczności 

Jarosław Jezierski

Prawo a komercyjne wykorzystanie znanych postaci fikcyjnych

Co jest dozwolone?
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dopełnienia jakichkolwiek formalności, 
np. bez konieczności rejestracji we wła-
ściwym urzędzie, w  przeciwieństwie 
do ochrony postaci na gruncie prawa 
własności przemysłowej jako znaku 
towarowego. Jednocześnie ta forma 
ochrony budzi najwięcej wątpliwości 
i rodzi najwięcej pytań praktycznych.

W  ustawie o  prawie autorskim i  pra-
wach pokrewnych2 nie ma szczególnych 
przepisów, które regulowałyby wprost 
ochronę postaci fikcyjnych, ale taka 
możliwość wynika z  przepisów ogól-
nych. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 1 
ust. 1 ww. ustawy, prawo autorskie chro-
ni „utwór”, czyli przejaw działalności 
twórczej o indywidualnym charakterze, 
ustalony w  jakiejkolwiek postaci. Do-
puszczalność ochrony prawnoautor-
skiej bohaterów fikcyjnych potwierdza 
również doktryna prawna oraz orzecz-
nictwo. Tytułem przykładu można wska-
zać na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 
31 grudnia 1974 r.3, w którym stwierdzo-
no: „Ochronie prawa autorskiego pod-
lega nie temat, lecz jego indywiduali-
zacja (postać i koncepcja bohatera oraz 
innych postaci, ich losy, określone sy-
tuacje, opisy itp.)”. Tezę tę potwierdził 
Sąd Najwyższy w  orzeczeniu z  dnia 
3 października 2007 r.4 Orzeczenie doty-
czyło wykreowanej przez autora audy-
cji radiowej fikcyjnej postaci „Stefana 
Bąka”. Rozstrzygnięcie oparto na nastę-
pujących ustaleniach i  wnioskach: au-
tor audycji, który sam wcielał się w ową 
postać fikcyjną, nadał jej cechy charak-
terystyczne dla życiowego nieudaczni-
ka, prowincjonalnego filozofa i  poety, 
z własnymi przemyśleniami i logiką. Po-
stać ta była utożsamiana z człowiekiem 
prymitywnym – „wieśniakiem”, który 
mieszkał w  „chałupinie” razem z  mat-
ką. Jego głos był charakterystyczny dla 
orientacji homoseksualnej, z  szelest-
nym zmiękczeniem głosek, na wyższym 
tonie i  był diametralnie różny od gło-
su autora audycji. Uzasadniając swoje 
rozstrzygnięcie w tej sprawie, Sąd Naj-
wyższy stwierdził m.in., iż: „Stworzenie 
postaci fikcyjnej, o cechach życiowego 
nieudacznika, prowincjonalnego filo-
zofa, prezentującej na antenie radiowej 
improwizowane przez jej twórcę – kre-
atora teksty kabaretowe, stanowi prze-
jaw działalności twórczej o  indywidu-
alnym charakterze i  spełnia konieczne 
przesłanki utworu w  rozumieniu art. 1 
ust. 1 ustawy o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych.” 

Aby postać fikcyjna mogła zostać obję-
ta ochroną na podstawie prawa autor-
skiego, musi przede wszystkim spełniać 
ogólne przesłanki ustalenia i  oryginal-
ności. Trzeba przy tym wyjaśnić, iż postać 
fikcyjna może być chroniona na podsta-
wie prawa autorskiego w dwojaki spo-
sób. Po pierwsze – jako integralna część 
danego dzieła. Wówczas stworzony bo-
hater jest chroniony wraz z całym utwo-
rem, na ogólnych zasadach, a wykorzy-
stanie jego nazwy lub wizerunku może 
stanowić naruszenie prawa do integral-
ności utworu. Po drugie – jako sama po-
stać oderwana od całego utworu, fabuły 
i treści. Drugi sposób ochrony jest oczy-
wiście szerszy i mocniejszy od ochrony 
ujętej w ramach utworu głównego. Aby 
postać fikcyjna mogła być chroniona 
niezależnie od utworu podstawowego, 
jako osobny utwór, musi zaistnieć sa-
modzielnie w świadomości odbiorców, 
musi posiadać pewne niezmienne cechy 
i musi być rozpoznawalna5. Jak określa 
się w literaturze – postać fikcyjna jest 
oderwana od utworu głównego, jeże-
li tworzy osobny, rozpoznawalny byt6. 
Jednocześnie musi to być postać orygi-
nalna, obiektywnie nowa. Wykreowany 
bohater nie może być jedynie posta-
cią stereotypową, brak bowiem w tym 
przypadku przesłanki oryginalności, 
rozpatrywanej tutaj poprzez pryzmat 
obiektywnej nowości, która pozwoliłaby 
na wyodrębnienie takiej postaci spośród 
innych tego samego rodzaju.

Duże znaczenie w perspektywie ochro-
ny prawnej postaci fikcyjnych będzie 
miało to, jakiego rodzaju jest to postać. 
W  doktrynie prawniczej, w  aspekcie 
ochrony prawnoautorskiej, wskazuje się 
na trzy rodzaje postaci fikcyjnych:
1) bohater przedstawiony w dziele li-

terackim (np. Sherlock Holmes, Fro-
do Baggins), 

2) postać w  twórczości plastycznej, 
czyli występująca w bajkach animo-
wanych czy komiksach (np. Kaczor 
Donald, Batman, Asteriks),

3) bohater utworu audiowizualne-
go, który częstokroć jest tworzony 
na podstawie pierwowzoru literac-
kiego lub komiksowego (np. James 
Bond, Superman)7.

Istotna różnica rysuje się pomiędzy 
bohaterami literackimi a  bohaterami 
przedstawionymi w twórczości plastycz-
nej i w utworach audiowizualnych. Za-
uważmy, że postacie z tej drugiej grupy, 

czyli np. postacie komiksowe czy filmo-
we, są „dookreślone”, tzn. ich wygląd, 
zachowanie, są skonkretyzowane, nie 
ma tutaj zbyt szerokiego pola do inter-
pretacji. Zupełnie inaczej wygląda kon-
strukcja bohatera literackiego. W  tym 
przypadku dostajemy od autora utworu 
szereg informacji dotyczących danej po-
staci, niejednokrotnie rozsianych po ca-
łym dziele literackim, które tę postać bu-
dują. Zazwyczaj dany bohater otrzymuje 
imię i nazwisko bądź pseudonim, opisa-
ny jest jego wygląd zewnętrzny, charak-
ter, zachowania. Ale stopień szczegó-
łowości opisu określonej postaci może 
być różny8. Sedno tkwi w  tym, że dla 
skutecznej ochrony prawnej opis ten 
musi być na tyle precyzyjny i oryginal-
ny, że stworzony bohater będzie stano-
wił odrębny, rozpoznawalny, niezależ-
nie od dzieła głównego, byt. Wszystko 
to musi się zadziać po to, że gdy okre-
ślona postać fikcyjna pojawia się nieza-
leżnie od dzieła głównego, to odbiorca 
wie, że jest to np. Harry Potter, a nie „ja-
kiś młody czarodziej”. 

Podobnie do kwestii ochrony prawnej 
postaci fikcyjnych odnosi się prawo 
w  Stanach Zjednoczonych. W  orzecz-
nictwie sądów amerykańskich pod-
kreśla się konieczność rozbudowania 
i  dopracowania charakterystyki dane-
go bohatera. Jak stwierdzono w  jed-
nym z orzeczeń – „im mniej rozwinięte 
są postacie, tym mniejszy będzie zakres 
ich ochrony prawnej. To konsekwencje, 
które ponosi autor za zbyt ogólne na-
kreślenie postaci”9. W innym orzeczeniu 
zwrócono uwagę na to, że postać nie 
może uzyskać ochrony prawnoautor-
skiej, gdy jest jedynie „pionkiem przed-
stawiającym historię”. Dla uzyskania 
ochrony, to postać powinna tworzyć 
opowiadaną historię10. Wydaje się za-
tem, że orzecznictwo sądów amerykań-
skich stawia nieco wyższe wymagania 
dla objęcia ochroną prawnoautorską 
postaci fikcyjnych. Ogólne założenia 
ochrony postaci fikcyjnych w  prawie 
polskim i amerykańskim są jednak po-
dobne. Przypomnijmy, że zgodnie z po-
glądami wyrażonymi w doktrynie pol-
skiego prawa autorskiego, aby bohater 
fikcyjny został objęty ochroną prawną 
niezależnie od utworu głównego, po-
winien tworzyć osobny, rozpoznawal-
ny byt. To założenie w  konsekwencji 
prowadzi do tego, że charakterystyka 
danej postaci, podobnie jak w prawie 
amerykańskim, nie może być jedynie 
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powierzchowna, musi być dostatecz-
nie rozbudowana i oryginalna.

Niewątpliwie dużo łatwiejsza w  inter-
pretacji będzie ochrona postaci wy-
rażonych w  formie plastycznej (czyli 
np. bohaterów komiksowych czy kre-
skówkowych) niż bohaterów literackich, 
zwłaszcza w odniesieniu do wyglądu da-
nej postaci. Ochrona prawnoautorska, 
poza wspomnianym elementem wyglą-
du, może obejmować również takie ele-
menty postaci jak jej cechy charakteru, 
poglądy, nawyki czy charakterystyczne 
gesty.

Dozwolony użytek 
chronionych postaci 
fikcyjnych

Objęcie ochroną prawnoautorską posta-
ci fikcyjnych oznacza, że co do zasady 
nie możemy wykorzystywać tych posta-
ci bez zgody podmiotu uprawnionego 
do dysponowania prawami autorskimi. 
Czyli nie możemy np. stworzyć gry kom-
puterowej, której bohaterem będzie Bat-
man, nie możemy stworzyć logo firmy, 
na którym będzie przedstawiona Mysz-
ka Miki.
 
Trzeba jednak wskazać, że istnieją pew-
ne wyjątki wynikające z  przepisów 
ogólnych, pozwalające na wykorzy-
stanie chronionych przez prawo utwo-
rów, w  tym postaci fikcyjnych. Jako 
pierwszy należy wymienić dozwolo-
ny użytek osobisty. Zgodnie z  art. 23 
Ustawy o  prawie autorskim i  prawach 
pokrewnych wolno nieodpłatnie ko-
rzystać z  rozpowszechnionego utwo-
ru w  zakresie własnego użytku osobi-
stego. Komentując tę instytucję, warto 
podkreślić, że jej beneficjentem może 
być jedynie osoba fizyczna, czyli osoby 
prawne nie mogą powołać się na tę re-
gulację. Zakres własnego użytku osobi-
stego obejmuje korzystanie z pojedyn-
czych egzemplarzy utworów przez krąg 
osób pozostających w  związku osobi-
stym, w szczególności pokrewieństwa, 
powinowactwa lub stosunku towarzy-
skiego. Co najistotniejsze własny uży-
tek osobisty w  ogóle nie może służyć 
celom komercyjnym11. Omawiana insty-
tucja pozwala zatem np. na wykonanie 
na własny użytek koszulki z  wizerun-
kiem Kaczora Donalda czy też uszycie 

kostiumu Batmana na szkolny „bal prze-
bierańców” lub na imprezę cosplayu. 
Natomiast niedozwolone jest podejmo-
wanie działań handlowych i działań na-
kierowanych na osiągnięcie zysku, czy-
li np. sprzedaż koszulek z wizerunkiem 
określonego bohatera.

Kolejnym wyjątkiem pozwalającym 
na korzystanie z  chronionego utworu 
bez zezwolenia uprawnionego pod-
miotu jest wykorzystanie takiego 
dzieła na potrzeby parodii, pasti-
szu lub karykatury, w  zakresie uza-
sadnionym prawami tych gatunków 
twórczości. Jako przykład takiego do-
zwolonego działania można wymienić 
choćby tworzenie prześmiewczych me-
mów internetowych. Natomiast z dużą 
ostrożnością należy podchodzić do wy-
korzystania parodii czy karykatury da-
nego utworu w  celach komercyjnych, 
np. w  reklamie. Wprawdzie w  doktry-
nie wyraża się pogląd, że wykorzysta-
nie w reklamie cudzego utworu – jeśli 
jest to podyktowane celami satyrycz-
nymi, polemicznymi lub parodią – jest 
dopuszczalne12, ale jest to ocena doko-
nywana jedynie w perspektywie prawa 
autorskiego. Natomiast niejednokrot-
nie utwór chroniony na gruncie prawa 
autorskiego będzie stanowił jednocze-
śnie zarejestrowany znak towarowy, 
co zazwyczaj będzie uniemożliwiało 
jego eksploatowanie w celach komer-
cyjnych, nawet w  formie parodii czy 
karykatury. Dotyczy to oczywiście rów-
nież postaci fikcyjnych, których wizeru-
nek lub nazwa mogą być zarejestrowa-
ne jako znak towarowy, o czym szerzej 
w dalszej części tekstu.

Inspiracja znanymi 
postaciami

Wyjaśniając zagadnienie prawnoautor-
skiej ochrony postaci fikcyjnych trzeba 
również wspomnieć o jednej z podsta-
wowych zasad prawa autorskiego, zgod-
nie z  którą prawo autorskie nie chroni 
pomysłu, na podstawie którego powstał 
dany utwór. To oznacza, że nie ma żad-
nych przeszkód do tego, żeby stworzyć 
kolejną postać superszpiega (jak James 
Bond), błyskotliwego detektywa (jak 
Sherlock Holmes czy Herkules Poirot) 
czy nawet bohatera, który pod wpły-
wem złości zamienia się w  wielkiego 

stwora o nadludzkiej sile i wytrzymało-
ści (jak Hulk).

Innymi słowy, tworząc nasz utwór (po-
stać fikcyjną), możemy inspirować się 
cudzym utworem. Tak stworzone dzie-
ło nazywane jest utworem inspirowa-
nym. Jest to taki utwór, przy tworzeniu 
którego wykorzystujemy dzieło już ist-
niejące, ale nie przejmujemy od niego 
elementów chronionych prawem au-
torskim, czyli przejmujemy np. właśnie 
jedynie pomysł lub styl). Natomiast kie-
dy tworząc własne dzieło, przejmujemy 
z  dzieła macierzystego elementy twór-
cze, to wtedy mamy do czynienia z tzw. 
utworem zależnym. Utworem zależnym 
jest np. tłumaczenie, przeróbka, adapta-
cja. Do stworzenia utworu inspirowane-
go, jak również do korzystania z takiego 
utworu oraz rozporządzania nim, nie jest 
potrzebna zgoda podmiotu uprawnio-
nego do dzieła inspirującego. Natomiast 
do rozporządzania i korzystania z utwo-
ru zależnego potrzebne będzie zezwole-
nie twórcy utworu pierwotnego, chyba 
że autorskie prawa majątkowe do utwo-
ru pierwotnego wygasły. Jak można się 
domyślić, problemem będzie przede 
wszystkim rozróżnienie w praktyce – czy 
mamy do czynienia jedynie z  inspiracją 
cudzym utworem, czy może doszło już 
do niedozwolonego przejęcia elemen-
tów twórczych z  dzieła pierwotnego. 
Tego dylematu nie da się jednak rozstrzy-
gnąć in abstracto, za każdym razem trze-
ba analizować konkretny przypadek. 

Znak towarowy, czyn 
nieuczciwej konkurencji

W  niniejszym artykule skupiono się 
przede wszystkim na ochronie postaci 
fikcyjnych w perspektywie prawa autor-
skiego. To zagadnienie budzi bowiem 
w praktyce najwięcej wątpliwości, jed-
nocześnie ochrona prawnoautorska jest 
podstawową formą ochrony postaci fik-
cyjnych. Natomiast warto wspomnieć, 
że postacie fikcyjne mogą być chronio-
ne również na podstawie prawa własno-
ści przemysłowej – jako znaki towarowe 
oraz na gruncie ustawy o  zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.

Postać fikcyjna, a w zasadzie jej nazwa 
czy wizerunek, może być zarejestro-
wana jako znak towarowy. Przykłady 
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ochrona własności intelektualnej

takich znaków możemy znaleźć zarów-
no w polskiej, jak i w unijnej bazie zna-
ków towarowych. Jako znaki towarowe 
Unii Europejskiej zarejestrowane zosta-
ły np. nazwy i plastyczne przedstawie-
nia następujących postaci: Mickey Mo-
use, Donald Duck, Hulk, Spider-Man. 
Aby sprawdzić, czy dana postać fikcyjna 
jest zarejestrowana jako znak towarowy, 
możemy skorzystać z  ogólnodostęp-
nych wyszukiwarek, np. znajdujących 
się na stronie internetowej EUIPO13. 

Chcąc wykorzystać w swojej działalno-
ści gospodarczej postać zarejestrowaną 
jako znak towarowy, trzeba będzie uzy-
skać zgodę podmiotu, któremu przysłu-
guje prawo ochronne do takiego zna-
ku. Do wykorzystania niekomercyjnego 
(czyli np. w  ramach wcześniej wspo-
mnianego cosplayu) oczywiście taka 
zgoda nie jest potrzebna. Trzeba przy 
tym pamiętać, że reżimy ochrony praw-
noautorskiej i ochrony znaków towaro-
wych funkcjonują obok siebie, są nieza-
leżne. To znaczy, że mogą na przykład 
zaistnieć takie sytuacje, gdzie wyko-
rzystanie określonej postaci będzie do-
puszczalne na gruncie prawa autor-
skiego, ale takie zachowanie będzie 
stanowiło naruszenie prawa do znaku 

towarowego. Rejestracja fikcyjnego 
bohatera jako znaku towarowego nie-
wątpliwie jest pewniejszą formą ochro-
ny, ponieważ prawa do określonej na-
zwy czy wizerunku postaci są wówczas 
potwierdzone wprost świadectwem 
ochronnym. W  konsekwencji ułatwia 
to prowadzenie ewentualnych sporów 
dotyczących wykorzystania przez inne 
podmioty określonej postaci. 

Na koniec warto dodać, że narzędziem 
służącym do walki z  samowolnym 
wykorzystaniem postaci fikcyjnych 
w działalności gospodarczej przez in-
nego przedsiębiorcę mogą być rów-
nież przepisy o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji. Takie działanie może 
bowiem zostać potraktowane jako 
wprowadzające w błąd co do tożsamo-
ści przedsiębiorstwa czy też jako wpro-
wadzająca w błąd reklama. 

Podsumowanie

Wykorzystanie znanych postaci fikcyj-
nych w działaniach o charakterze komer-
cyjnym, bez zgody podmiotu uprawnio-
nego, będzie przeważnie niemożliwe. 

Jak wyjaśniono powyżej, postacie fik-
cyjne mogą być chronione na wielu po-
lach. Najpewniejszym i  najłatwiej we-
ryfikowalnym sposobem ochrony jest 
ochrona na podstawie prawa własno-
ści przemysłowej. Jednakże nawet jeśli 
zweryfikujemy, że dana postać nie jest 
zarejestrowana jako znak towarowy, 
to przeważnie będzie ona objęta ochro-
ną prawnoautorską – bądź jako inte-
gralna część utworu głównego, bądź – 
po spełnieniu bardziej rygorystycznych 
warunków – jako odrębny i niezależny 
utwór. 

Jarosław Jezierski
adwokat, specjalizuje się w prawie 

własności intelektualnej oraz 
prawie ochrony danych osobowych. 

Współwłaściciel kancelarii CleverLaw 
– Świerczek Jezierski Kancelaria 

Prawna. Współautor bloga sjezierski.
pl, traktującego o IT zarówno w ujęciu 

technicznym, jak i prawnym

1 „The adaptation or secondary exploitation, by the 
creator of a fictional character or by a real person or 
by one of several authorised third parties, of the es-
sential personality features of a character in relation 
to various goods and/or services with a view to cre-
ating in prospective consumers a  desire to acquire 
those goods and/or services because of the consumer’ 
affinity to that character” – WIPO Report on Character 
Merchandising (1994), https://www.wipo.int/export/si-
tes/www/copyright/en/activities/pdf/wo_inf_108.pdf.

2 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. 
zm. (dalej jako: „ustawa o prawie autorskim” lub „pr. 
aut.”).

3 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 grudnia 1974 r., I CR 
659/74, LEX nr 64198.

4 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2007 r., 
II CSK 207/07, LEX nr 527097.

5 K. Grzybczyk, Prawnoautorska ochrona postaci fikcyj-
nej, MOP 1997, nr 6, s. 235.

6 I. Matusiak, Postaci świata wirtualnego w  prawie 
autorskim, Przegląd Prawa Handlowego 2009, nr 7, 
s. 35–43, za: M. Podolska, Postać fikcyjna jako przedmiot 
ochrony prawnoautorskiej, Biuletyn SAWP KUL t. XIII, 15 
(2) 2018, s. 241.

7 Zob. K. Grzybczyk, op. cit., s. 234.
8 Ibidem.
9 „It follows that the less developed the characters, the 

less they can be copyrighted; that is the penalty an 
author must bear for marking them too indistinctly” 
– Nichols v. Universal Pictures Corp., 45 F.2d 119 (2d Cir. 
1930).

10 Warner Bros. Pictures, Inc. v. Columbia Broadcasting 
Sys. Inc., 216 F.2d (9th Cir. 1954).

11 W. Machała, Dozwolony użytek prywatny w polskim 
prawie autorskim, Warszawa 2003, s. 68–71.

12 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016, 
s. 245.

13 https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/search-availa-
bility.
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oferty współpracy

 Chorwacja

Chorwacka firma zajmująca się dystry-
bucją produktów naturalnych poszuku-
je producentów ekologicznej żywności. 
Produkty dostarczone przez dostaw-
ców mają mieć postać proszku, tabletek 
lub kapsułek. Wyroby mogą być umiesz-
czane w  opakowaniach kartonowych, 
woreczkach foliowych lub kubkach do-
wolnej wielkości. Firma oferuje współ-
pracę w ramach umowy o świadczenie 
usług dystrybucyjnych. Numer referen-
cyjny BRHR20200803001

 Czechy

Czeskie przedsiębiorstwo prowadzące 
działalność badawczo-rozwojową w  za-
kresie rozwiązań technologicznych służą-
cych do separacji i oczyszczania różnych 
mieszanin cieczy, roztworów i  gazów, 
opracowało moduł do elektrodejoniza-
cji w celu produkcji ultraczystej wody dla 
przemysłu energetycznego, półprzewod-
nikowego i chemicznego. Moduł jest obu-
dowany metalowymi płytami zapewniają-
cymi szczelność i sztywność mechaniczną. 
Płyty te są wykonane ze stopu aluminium. 
Aktualnie firma jest zainteresowana zastą-
pieniem aluminiowych płyt nowym mate-
riałem, który gwarantowałby utrzymanie 
jakości produktu. Firma nie ma jeszcze do-
kładnych preferencji co do materiału, ale 
w szczególności jest zainteresowana wy-
korzystaniem tworzyw sztucznych, kom-
pozytów i druku 3D. Firma oferuje współ-
pracę na podstawie umowy handlowej 
ze wsparciem technicznym. Numer refe-
rencyjny TRCZ20200806001

 Francja

Francuska firma farmaceutyczna specja-
lizująca się w  lekach weterynaryjnych 
poszukuje podwykonawcy do produkcji 
sterylnego żelu w 75-gramowej tubie alu-
miniowej. Poszukiwany partner musi mieć 
doświadczenie i wiedzę w zakresie wete-
rynarii, jak również przestrzegać stan-
dardów GMP (ang. Good Manufacturing 

Practice). Firma oferuje współpracę 
w oparciu o umowę produkcyjną. Numer 
referencyjny TRFR20200720001

 Grecja

Firma z  Grecji, będąca jednym z  naj-
większych w Europie producentów ka-
bli wysokiego napięcia, poszukuje roz-
wiązań technologicznych do pomiaru 
temperatury kabli (w skali od 0 do 150°C) 
w celu oceny poziomu ich integralności 
pod napięciem. Firma oferuje współ-
pracę na podstawie umowy o  współ-
pracy handlowej. Numer referencyjny 
TRGR20200408001

 Hiszpania

Hiszpańska firma specjalizująca się 
w projektowaniu i produkcji izolacji ter-
micznych, termo-akustycznych i elektro-
magnetycznych dla przemysłu motoryza-
cyjnego, w celu poprawy izolacji, redukcji 
hałasu i  tłumienia drgań części metalo-
wych, poszukuje innowacyjnych techno-
logii natryskowych. Rozwiązanie musi za-
pewnić szybkie schnięcie i elastyczność 
po aplikacji. Firma oferuje współpracę 
na podstawie umowy licencyjnej. Numer 
referencyjny TRES20200608001

 Holandia

Holenderska firma specjalizująca się 
w  produkcji innowacyjnych, wysokiej 
jakości nawozów poszukuje technologii 
mogących zwiększyć efektywność sto-
sowania nawozów w  rolnictwie. Firma 
oferuje współpracę na podstawie umo-
wy licencyjnej lub technologicznej z in-
nymi przedsiębiorstwami, jednostkami 
naukowymi, jak również indywidualny-
mi ekspertami w  dziedzinie rolnictwa, 
efektywności upraw i nawozów. Numer 
referencyjny TRNL20200423001 

 Litwa

Litewskie przedsiębiorstwo działające 
w  sektorze budowlanym, opracowuje 

technologię produkcji modułowych 
bloczków budowlanych łączących ge-
opolimer, plastik i poliuretan w jednym 
procesie technologicznym. Firma poszu-
kuje maszyny do mieszania i warstwo-
wego natryskiwania poliuretanu w trak-
cie produkcji bloczków na drukarce 3D. 
Litewska firma oferuje umowę o współ-
pracy technicznej. Numer referencyjny 
TRLT20200610001

 Niemcy

Niemiecka firma zajmująca się produk-
cją wysokiej jakości mebli i  elemen-
tów meblowych poszukuje partnerów 
wyspecjalizowanych w  projektowa-
niu z  wykorzystaniem oprogramowa-
nia IMOS (rozwiązania programowe dla 
przemysłu meblowego i wnętrz). Firma 
oferuję długoterminową umowę serwi-
sową lub outsourcingową. Numer refe-
rencyjny BRDE20190612001

 Wielka Brytania

Przedsiębiorstwo z Wielkiej Brytanii 
poszukuje elastycznego materiału za-
trzymującego ciepło, który można za-
stosować do węży hydraulicznych. Ma-
teriał powinien być wytrzymały i zdolny 
do zatrzymywania ciepła w wężu na-
wet w temperaturach otoczenia po-
niżej zera. Firma poszukuje partnera 
na podstawie umowy o współpracy 
technologicznej. Numer referencyjny 
TRUK20190902001

 Włochy

Włoska firma z siedzibą w Neapolu, spe-
cjalizująca się w produkcji odzieży, obu-
wia i akcesoriów do ochrony osobistej, 
poszukuje dystrybutorów z  rozbudo-
waną siecią kontaktów wśród organów 
administracji publicznej, organizacji 
wolontariackich, agencji ochrony lud-
ności oraz przedsiębiorstw zatrud-
niających pracowników służby zdro-
wia i  ratowników. Numer referencyjny 
BOIT20190220001

Więcej ofert współpracy zagranicznej znajdą Państwo w bazie POD na stronie: 
www.een.org.pl (zakładka Oferty współpracy).

Oferty współpracy



MEDICA 2020
polskie stoisko i spotkania b2b

W ramach najbliższej edycji targów Medica 2020 w Dusseldorfi e Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości zorganizuje stoisko informacyjno-promocyjne. Polscy producenci 
sprzętu medycznego będą mogli z niego skorzystać, aby promować swoją ofertę i spotykać 
się z kontrahentami.

Ponadto, w wybranych dniach w terminie od 22 października 2020 do 29 marca 2021 r., 
odbędą się spotkania b2b online dla fi rm z branży urządzeń medycznych. Organizatorem 
spotkań jest sieć Enterprise Europe Network, do której należy Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości.

Jak się zgłosić:
●›  Firmy zainteresowane promocją na stoisku powinny poinformować o tym 

najpóźniej 2 października 2020 r. Adres: magdalena_zwolinska@parp.gov.pl. 

Więcej informacji o stoisku można uzyskać na stronie https://medical.trade.gov.pl/.

●›  Firmy zainteresowane udziałem w spotkaniach powinny zarejestrować się 
na stronie https://medica2020.b2match.io/ do 19 listopada 2020 r.

Informacje na temat spotkań można otrzymać pod adresem: 
agnieszka_promianowska@parp.gov.pl. 

Stoisko informacyjno-promocyjne podczas targów Medica 2020 zostanie zorganizowane przez Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Branżowego Programu Promocji sektora sprzętu medycznego, 
poddziałanie 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.


