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Streszczenie
Dynamiczne zmiany zachodzące w życiu społecznym wpływają na zmiany związane z formali-
zowaniem źródeł prawa. Miękkie prawo to symbol współczesności, a nie „choroba normatywna” 
(Dupuy, 1991). Współcześnie system prawa to nie tekst – jak mówi E. Łętowska – to „wielki me-
chanizm, na wzór „ogromnego zegara”, wieloskładnikowy, policentryczny mechanizm, złożony 
z wielu podzespołów” (Łętowska, 2016). To nie tylko teksty ustaw, ale i wyroki sądów, decyzje 
administracyjne, wzorce umów, standardy kształtujące „zwyczaj w obrocie”. Składniki tego sy-
stemu cechuje: zdolność kształtowania obrotu oraz zachowań adresatów (Łętowska, 2016). Siła 
państwa zależy od spójności prawa oraz otoczenia regulacji pozaprawnych, wywierających istotny 
wpływ na podmioty prowadzące działalność. Na obecny porządek prawny składa się wiele źró-
deł prawa pochodzących z różnych ośrodków decyzyjnych, występujących w mniej lub bardziej 
sformalizowanych relacjach hierarchicznych. 

Miękkie prawo spełnia wiele ważnych funkcji w praktyce, głównie w obszarze prawa gospo-
darczego – stąd jego szczególne miejsce i rola w systemie prawnym. 

Przedmiotem badawczym opracowania są: natura prawna soft law (część II), jego funkcje 
(część III) oraz moc wiążąca (część IV) – zarówno w systemie prawnym krajowym, jak i między-
narodowym. Celem artykułu jest obrona tezy o utracie znaczenia tradycyjnego, pozytywistycznego 
ujęcia źródeł prawa, we współczesnym prawodawstwie istnieje bowiem szeroki katalog źródeł 
prawa, które w różnym zakresie i z różną siłą mogą kształtować treść prawa lub na niego oddzia-
ływać. To próba odpowiedzi na pytanie o granice uznania niewiążących aktów za prawo. Artykuł 
ma charakter deskryptywny, opisujący istniejącą rzeczywistość prawa w multiźródłowości, dla po-
twierdzenia tezy przyjęto zaś indukcyjną koncepcję źródeł prawa – badanie rzeczywistego, prak-
tycznego charakteru zjawiska, a nie spełnianie przez niego określonych wymagań defi nicyjnych. 

* Biegły rewident; doradca podatkowy w Kancelarii AUDIT sp. z o.o.; absolwentka Podyplomowych Studiów Prawa Konkurencji przy Instytucie Nauk 
Prawnych PAN; doktorantka na Wydziale Prawa Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; e-mail: monika.iwaniec@auditplus.pl; 
https://orcid.org/0000-0003-0523-2620.
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I. Wprowadzenie
Globalne problemy generują potrzebę globalnej regulacji, dlatego wspólna interpretacja 

norm i zasad postępowania, zaufanie, dobre obyczaje, wzajemna, otwarta komunikacja to wa-
runki umożliwiające efektywne i uczciwe prowadzenie działalności gospodarczej. Na drodze do 
realizacji tych celów stoją niejednokrotnie regulacje w postaci aktów niewiążących (tzw. soft law). 
Ich ideą jest wzajemna akceptacja, partnerstwo w określonej grupie społecznej oraz budowanie 
relacji jednostka – państwo oraz jednostka –jednostka. Jeśli takie regulacje mają stanowić prawo, 
w pojęciu szerszym niż pozytywistycznym, to muszą opierać się na równych standardach wobec 
wszystkich uczestników rynku, a ci powinni być aktywnymi „graczami” na rynku i równie zaanga-
żowanymi uczestnikami tworzenia „miękkich” regulacji. 

Multicentryczność, multiźródłowość (Osajda, w: Giaro, 2016), komplikowanie się źródeł pra-
wa, globalizacja, prywatyzacja prawa np. mnożenie standardów, wytycznych, powstawanie tzw. 
mieszanych systemów prawa, hybrydowych, prawa „obok prawa” – to wyzwania, przed którymi 
stoi nauka prawa. Jedną z zasad niczych trudności, która się tu pojawia jest nieadekwatność 
zastanego rozumienia systemu prawa jako pojęciowego narzędzia analizy tego rodzaju zjawisk 
gospodarczych i zmian społecznych. Różne realistyczne ujęcia prawa z dużym dystansem do 
systemowego ujmowania prawa, a także bliska im praktyka common law, będą uznawane za 
lepszy punkt oparcia dla badania tego rodzaju nowych zjawisk (Zajadło, 2008; Bator 2016), na-
leży się do tej sytuacji przyzwyczajać i nie tkwić w zamkniętym systemie źródeł prawa. Już dziś 
zauważalne są terytorialne quasi-precedensy, case-law, silne przenikanie do sytemu prawnego 
aktów niewiążących uznawanych w świadomości praktyków za prawo – w rozumieniu koncepcji 
realistycznych. O tym czy dane zjawisko jest źródłem prawa nie przesądza spełnianie określonych 
wymagań defi nicji, lecz faktyczny, rzeczywisty charakter normotwórczy (Osajda, w: Giaro, 2016). 
Na podstawie obserwacji i praktyki zawodowej uważam, że wchodzimy w okres charakteryzujący 
się bardziej law in action niż law in books1, czego przykładem jest m.in. wdrażanie aktów miękkiego 
prawa w postaci: wytycznych, dobrych praktyk, programów zgodności (compliance), w każdym 
obszarze życia gospodarczego (np. whistleblowing, tax-compliance; wzorców ram zachowania, 
uznanego za uczciwe, wiarygodne, staranne) oraz coraz szerszego stosowania klauzul general-
nych – norm niedookreślonych – jako swoistej postaci luzu decyzyjnego, które szczególnie są 
widoczne w prawie gospodarczym, prawie konkurencji. 

Czy regulacje miękkie mogą stanowić przeszkodę w skutecznym egzekwowaniu prawa? 
A może są jednak „zbawieniem” w skomplikowanym układzie ośrodków legislacji wewnętrznych 

1 Charakterystyczne dla nurtu realistycznego, ujmującego prawo jako zespół faktów psychicznych albo społecznych – defi niującego prawo jako ele-
ment realnego świata. Jest rezultatem sędziowskiego procesu wykładni i stosowania prawa. Realiści kładą nacisk na „prawo w działaniu”, które jest 
ważniejsze niż „prawo w księgach” (law in books).



122122 Monika Iwaniec            Soft law – współczesny instrument regulacji życia gospodarczego

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 5(9)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.9.8

i ponadnarodowych, ponieważ dopełniają stanowione prawo (pozytywne). Globalna sieć informa-
cyjna, różnorodność kulturowa, tożsamość państwa czy potrzeby społeczne stają się wyzwaniem, 
a jednocześnie problemem dla tradycyjnie, pozytywistycznie rozumianej spójności i pewności 
prawa. Kryteria obowiązywania normy prawnej nie są ani jednorodne, ani konsekwentne, o czym 
świadczą liczne spory w nauce prawa2 oraz praktyce. Jeśli krytycy uważają, że soft law nie jest to 
prawem, to należy postawić pytanie dlaczego używamy słownikowego pojęcia law, miękkie prawo.

W niniejszym artykule miękkie regulacje tzw. soft law rozumiem jako – niewiążące akty tworzą-
ce zobowiązania/powinności bądź oczekiwane wzorce, o ściśle określonych funkcjach, zamiennie 
nazywane jako miękkie prawo, soft law, akty nienazwane, akty niewiążące (por. Senden, 2005; 
Senden i Prechal, w: de Witte, Hanf i Vos, 2001). 

II. Charakter prawny soft law?

1. Charakter prawny 

Spójność prawa jest w sposób ciągły poddawana silnej presji z zewnątrz – ze strony innych 
systemów i źródeł normatywnych, autorytetów. Źródła te obejmują obszary normowania „spry-
watyzowanych” zadań państwa, nad którymi kontrola została oddana podmiotom prywatnym 
(samoregulatorom, korporacjom), obejmują zupełnie nowe obszary regulacji powstające wraz 
z globalizacją, rewolucją technologiczną i informacyjną. Zjawiska te nie są obojętne dla prawa, 
powodują otwieranie jego granic, pobudzają dyskusję o równoważnych instytucjonalnych porząd-
kach normatywnych, pluralizmie prawnym i prawie „obok prawa” – soft law (para law function). 
Różnorodne akty pozaprawne mają coraz większe znaczenie również w regulacji życia społecznego 
i gospodarczego w szczególności w zastosowaniu odesłań prawnych, zwrotów niedookreślonych 
oraz klauzul generalnych (Jabłońska-Bonca, 2015, s. 157–175). Czym zatem jest soft law?

Soft law z natury prawnej, pomimo porównywalnej, trójczłonowej budowy do normy praw-
nej – w teorii prawa – nie posiada bezwzględnej mocy wiążącej, odgrywa jednak znaczącą rolę 
regulacyjną, wypełniając lukę pomiędzy prawem a rynkiem, między normą prawną a dobrymi 
praktykami czy zwyczajami. Instrumenty, takie jak: kodeksy, wytyczne, zalecenia, rekomendacje 
stanowią alternatywę wobec norm prawa pozytywnego – jako mechanizm regulujący, interpreta-
cyjny w stosunkach gospodarczych. Celem tworzenia powyższych regulacji jest standaryzacja 
praktyk rynkowych przy jednoczesnym unikaniu narzucanych przez ustawodawcę bezwzględnie 
obowiązujących reguł prawnych, np. instrumenty o charakterze samoregulacyjnym. Źródło powsta-
wania aktów soft law, jak również stosowanie i kontrola przestrzegania są oparte na adresatach 
oraz funkcjach i celach, jakie mają one spełniać.

Soft law nie jest prawem stanowionym, nie należy do żadnej z kategorii art. 87 Konstytucji RP, 
nawet pomimo przeprowadzenia analizy podobieństwa do tzw. prawa miejscowego czy we-
wnętrznego. Natomiast błędnym byłoby uznanie, iż „miękkie prawo” pozostaje poza polskim czy 
też unijnym systemem prawnym. Wręcz przeciwnie soft law stanowi element systemu prawnego 
zarówno w rozumieniu prawa europejskiego, jak i prawa polskiego, a jego oddziaływanie z roku 
na rok jest silniejsze. 

2 Kwestie antynomii przedstawił A. Ross w pracach: Towards a Realistic Jurisprudence, On Law and Justice (por. Ziembiński, 1980).
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W orzecznictwie TSUE Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE lub Trybunał) 
brakuje jednolitej i spójnej koncepcji3. Doktryna, rzecznicy generalni4, Parlament Europejski często 
posiłkują się defi nicją zaproponowaną przez prof. Lindę Senden, która defi niuje soft law jako „za-
sady postępowania zawarte w instrumentach, nie posiadających mocy wiążącej jako takiej, które 
jakkolwiek mogą wywoływać pewne (pośrednie) skutki prawne oraz mają na celu wywoływanie 
skutków faktycznych”. Według prof. Senden, przez zasady postępowania należy rozumieć przy 
tym normy o charakterze generalnym, które zachęcają swoich adresatów do przyjęcia określo-
nego postępowania (Senden, 2005). Zgodnie z przyjętą defi nicją reguły postępowania określone 
w takich instrumentach mogą wywoływać pośrednie skutki prawne, a celem ich tworzenia jest 
wywołanie skutków faktycznych. Senden i Prechal (2001) wyróżniły trzy zasadnicze kategorie 
niewiążących aktów prawa unijnego ujęte w poniższej tabeli 1 (Senden i Prechal, w: de Witte, 
Hanf i Vos, 2001, s. 181–182; Senden, 2004, s. 122–231). 

Tabela 1. Kategorie niewiążących aktów prawa unijnego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Senden, Prechal, w: de Witte, Hanf, Vos, 2001.

Akty o charakterze interpretacyjnym i wyjaśniającym zdefi niowane zostały jako instrumenty 
dostarczające wskazówek co do wykładni i stosowania prawa, wydawane i aktualizowane są po 
wydaniu danej regulacji. Akty o charakterze wyjaśniającym wskazują, w jaki sposób instytucja 
unijna zastosuje przepisy UE w konkretnej sprawie, w której działa w zakresie przysługującego 
uznania. Do tej kategorii w szczególności zaliczymy akty z obszaru prawa konkurencji i pomocy 
publicznej. Celami wydanych regulacji jest zwiększenie transparentności regulacji prawnych, jed-
nolitej wykładni i pewności prawa, a tym samym zwiększenie jego efektywności (Senden i Prechal, 
w: de Witte, Hanf i Vos, 2001, s. 181–182; Senden, 2004, s. 122–231). 

Akty o charakterze sterującym wydawane są nie ma potrzeby, podstawy do wydawania 
aktu o charakterze wiążącym – jako instrument ukierunkowania określonych regulacji prawnych. 
Określają one reguły postępowania, wywierające skutek w obszarze realizacji polityki unijnej 
w zakresie uściślenia współpracy, harmonizacji pomiędzy państwami. Celem nadrzędnym jest 
sprecyzowanie znaczenia istniejących już norm prawnych, wskazanie kierunku kompetencji 
uznaniowych.

3 Por. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4.09.2007 r. w sprawie instytucjonalnych i prawnych skutków stosowania instrumentów tzw. „mięk-
kiego prawa” (soft law).
4 Np. opinie Rzeczników Generalnych: D. Ruiza-Jaraba Colomera przedstawiona 27.11.2008 r. w sprawie C-415/07 Lodato Gennaro/INPS i SCCI, 
EU:C:2008:658, pkt 34. 
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Akty o charakterze przygotowawczym i informacyjnym wydawane są w celach konsulta-
cyjnych, podczas debat w zakresie określonego zagadnienia, zjawiska, jak również w celu poin-
formowania o celach, propozycjach, kierunkach przyszłych działań (Senden i Prechal, w: de Witte, 
Hanf i Vos, 2001, s. 181–182; Senden, 2004, s. 122–231; Sołtys, 2017, s. 379–394). 

Przeglądając orzecznictwo unijne można stwierdzić, że wpisuje się ono w zdefi niowane przez 
Senden soft law i jego funkcje. Trybunał UE podkreślił, że „wytycznych nie można uznać za normę 
prawną, której w każdej sytuacji musi przestrzegać administracja, lecz za regułę postępowa-
nia, która stanowi pewną wskazówkę dla praktyki administracyjnej i od której administracja nie 
może odstąpić w konkretnym przypadku bez podania powodów, które byłyby zgodne z zasadą 
równego traktowania”5, jednocześnie odwołując się do orzecznictwa Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka (dalej ETPC), wskazuje, że właśnie ze względu na skutki prawne i powszechne 
obowiązywanie normy postępowania zawarte w wytycznych, mieszczą się w zakresie pojęcia 
„prawa” w rozumieniu art. 7 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolno-
ści (dalej: EKPC)6. 

A. Chudyba (2019) nie do końca zgadza się ze stanowiskiem Senden, wskazując, że nie ma 
podstaw do zawężania pojęcia soft law wyłącznie do aktów generalnych. Charakter niewiążący 
może mieć zarówno norma generalna, wyrażona w wytycznych Komisji, jak i norma indywidualna 
zawarta w opinii, którą Komisja skieruje do konkretnego organu państwa członkowskiego – z czym 
należy się zgodzić. Normy kierowane do indywidualnych adresatów mogą mieć charakter soft law, 
nawet w sytuacji, gdy stają się one dla krajowego organu obowiązkowym, „semi-imperatywnym” 
punktem odniesienia.

Przyjmowanie niewiążących zaleceń i opinii przewiduje również Traktat o Funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (dalej: TFUE). Artykuł 288 ust. 1 TFUE stanowi, że „w celu wykonania kompetencji 
Unii instytucje przyjmują rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie”. Zgodnie z ust. 5 
tego samego artykułu, „zalecenia i opinie nie mają mocy wiążącej”, a brak „formalnej” podstawy 
prawnej nie stanowi przeszkody w podejmowaniu niewiążących wytycznych, obwieszczeń, zale-
ceń czy komunikatów – szeroko rozumianej informacji. Katalog unijnych źródeł prawa miękkiego 
wykracza w praktyce poza art. 288 TFUE. Jednocześnie status prawny unijnego soft law, granice 
zastosowania, możliwość powoływania czy też zaskarżania tych aktów, budzą w praktyce stoso-
wania prawa wiele wątpliwości. 

Z jednej strony art. 267 TFUE w żaden sposób nie ogranicza kompetencji TSUE do orzeka-
nia w trybie prejudycjalnym o ważności i wykładni zaleceń, opinii czy też innych aktów soft law, 
z drugiej zaś – art 263 ust. 1 TFUE wyklucza możliwość kontroli przez TSUE legalności zaleceń 
i opinii (Chudyba, 2019). Przyznaje mu kompetencję do badania zgodności z prawem unijnym 
aktów Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej oraz aktów innych organów lub jednostek 
organizacyjnych Unii, „które zmierzają do wywarcia skutków prawnych wobec osób trzecich”. 

Pojęcie „skutków prawnych” (w tym sankcji) ma więc istotne znaczenie dla oceny proceso-
wego wymiaru unijnego soft law. Możliwość wywarcia skutków prawnych nie tylko determinuje 
zaskarżalność aktów prawa miękkiego przed sądem unijnym, lecz także, na co zwrócił uwagę 

5 Wyr. TUE z 21.09.2006 r. w sprawie C-167/04 P JCB Service/ Komisja, EU:C:2006:594, pkt 207.
6 Wyr. TUE z 28.06.2005 r. w sprawach połączonych C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P do C-208/02 P oraz C-213/02 P Dansk Rørindustri i inni/
Komisja, EU:C:2005:408, pkt 223.
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Trybunał w sprawie Grimaldi7, uzasadnia możliwość powoływania tych aktów na poziomach unij-
nym i krajowym. Zagadnieniem analizy było pytanie: czy postanowienia zaleceń przyznają prawa 
jednostkom, na które mogłyby się powołać przed sądem krajowym? W opinii Trybunału niewiążą-
cy charakter zaleceń nie oznacza, że akty takie nie wywołują żadnych skutków prawnych. Sądy 
krajowe obowiązane są uwzględnić zalecenia w celu rozstrzygnięcia toczącego się sporu. W innej 
zaś sprawie Marleasing8 Trybunał uznał, że „sąd krajowy powinien zinterpretować tak dalece, jak 
jest to tylko możliwe, w świetle treści i celu dyrektywy, by osiągnąć przewidziany w niej cel i w ten 
sposób zachować się w sposób zgodny z art. 189 ust. 3 TWE (art. 288 TFUE)”. Trybunał przyjął 
w tych dwóch przypadkach różną siłę „uwzględniania” niewiążących aktów prawa unijnego jako 
wzorów wykładni. W pierwszym przypadku siła oddziaływania związana jest z zobowiązaniem 
organu krajowego do rozpatrzenia niewiążących aktów i dążeniem w duchu art. 4 ust. 3 TUE – 
w dobrej wierze, w miarę możliwości – do wykładni regulacji krajowej z nimi zgodnej, w drugim 
zaś wyroku – z obowiązkiem podjęcia wszelkich środków w celu zapewnienia skuteczności pra-
wa unijnego, w tym doprowadzeniu do zgodności regulacji krajowej i unijnej. Zalecenie Komisji 
jest źródłem prawa europejskiego, choć niewiążącym dla państw członkowskich. Jest wyrazem 
polityki Wspólnoty zmierzającej do zapewnienia porównywalnej ochrony pracujących obywateli 
Unii. Na niniejsze orzeczenie powołał się m.in. krajowy Sąd w Poznaniu w sprawie ze skargi na 
decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie inspekcji pracy9 – WSA przywołał za TSUE 
obowiązek wzięcia pod uwagę przepisów zalecenia, zwłaszcza przy rozstrzyganiu spornych spraw 
o wypłatę świadczeń należnych z tytułu chorób zawodowych.

Pogląd ten został doprecyzowany w wyroku z 4 lipca 2006 r. w sprawie Adeneler10. Trybunał 
stwierdził, że zasada zgodnej wykładni wymaga, by sądy krajowe czyniły wszystko, co leży w za-
kresie ich kompetencji, uwzględniając wszystkie przepisy prawa krajowego i stosując uznane 
w porządku krajowym metody wykładni, by zapewnić pełną skuteczność rozpatrywanej dyrektywy 
i dokonać rozstrzygnięcia zgodnego z realizowanymi przez nią celami. Zaznaczył, że „spoczywają-
cy na sądzie krajowym obowiązek odniesienia się do treści dyrektywy przy dokonywaniu wykładni 
i stosowaniu odpowiednich przepisów prawa krajowego jest ograniczony przez ogólne zasady 
prawa, w szczególności zasadę pewności prawa i braku retroaktywności prawa, i nie może słu-
żyć jako podstawa dla dokonywania wykładni prawa krajowego contra legem”11. Konsekwentnie 
Trybunał w kolejnych orzeczeniach odwoływał się do tak sformułowanego obowiązku sądów 
krajowych12. Trybunał podkreślił zarazem wagę rezultatu wykładni prounijnej prawa krajowego, 
niekoniecznie sam jej przebieg – ten obszar pozostawił koncepcjom wykładni funkcjonującej 
w poszczególnych krajach UE. W doktrynie prezentowane są poglądy zarówno akceptujące takie 
podejście, w tym przypadku – zgodnie z zasadą lojalności (Mik, w: Wronkowska, 2005, s. 124), 
jak i poglądy krytykujące. 

 7 Wyr. TSUE z 13.12.1989 r. w sprawie 322/88 Salvatore Grimaldi, Zb. Orz. 1989, s. I-4407.
 8 Wyr. TSUE z 13.11.1990 r. w sprawie C-106/89 Marleasing Zb. Orz. 1990, s. I-4135.
 9 Wyr. WSA w Poznaniu z 2010.12.02, IV SA/Po 919/10, LEX nr 688035. 
10 Wyr. TS z 4.07.2006 r. w sprawie C-212/04 Konstantinos Adeneleri inni v. Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG), ECR 2006/7A/I-06057, t. 111.
11 Ibidem.
12 Por. wyr. TS z 24.01.2012 r. w sprawie C-282/10 Maribel Dominguez v. Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre, 
www.eur-lex.europa.eu; wyr. TS z 15.04.2008 r. w sprawie C-268/06 Impact v. Minister for Agriculture and Food i inni, ECR 2008/4B/I-02483, s. 100; 
wyr. TS z 23.04.2009 r. w sprawie C-378/07 Kiriaki Angelidaki i inni v. Organismos Nomarchiakis Autodioikisis Rethymnis i Charikleia Giannoudi, Georgios 
Karabousanos i Sofoklis Michopoulos v. Dimos Geropotamou, pkt 199, www.eur-lex.eu-ropa.eu.
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Rysunek 1. Otoczenie soft law

Źródło: opracowanie własne.

Na otoczenie soft law składa się zespół norm moralnych, w szczególności: norm dobrych 
obyczajów, dobrej wiary, należytej staranności, przyjętych zwyczajów, poszanowania słusznych 
interesów konsumentów czy też zasad współżycia społecznego, norm często zapisanych w for-
mach niedookreślonych tzw. klauzul generalnych. 

Normy prawne (hard law) mogą z uwagi na określony swój cel odsyłać do norm moralnych 
jako pewnych standardów zachowań, np. art. 354 § 1 k.c. wskazuje, że „dłużnik powinien wykonać 
zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodar-
czemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwycza-
je – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom”. Występujące tu normy nie są zdefi niowane 
w sposób ścisły w przepisach prawa, mówi się o nich jako o „normach nieokreślonych”, normach 
zawartych w klauzulach generalnych. Pozwala to na znaczną swobodę interpretacji, jednakże 
w ramach wykształconych przez prawo wykładni, które wykluczają całkowitą dowolność. Klauzule 
generalne nie podlegają interpretacji według identycznego schematu w każdych okolicznościach, 
lecz ich cechą jest pewna elastyczność stosowania w zależności od zaistniałej sytuacji faktycznej 
(tzw. luz decyzyjny).

Ustawodawca powinien jednak rozważnie używać pojęć niedookreślonych, zdając sobie 
sprawę z ich znaczenia, a także wzajemnych relacji pomiędzy nimi. Jeżeli w systemie prawa 
współistnieje kilka klauzul generalnych o podobnej treści aksjologicznej, to zadaniem legislato-
rów powinno być co najmniej: po pierwsze – określenie, które z tych klauzul pozostają do siebie 
w stosunku nadrzędności, a następnie stosowanie w taki sposób, aby dla adresata normy prawnej 
było jasne, do którego katalogu norm odwołuje się ustawodawca i z jakich powodów. Przykładem 
może być tu spór w zakresie art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji13 – jako klauzuli 
generalnej – w relacji do czynów opisanych w art. 5–17g. Tezę o samodzielności poszczególnych 
deliktów nieuczciwej konkurencji, jako przepisów samodzielnych, a nie konkretyzacja klauzuli ge-
neralnej, przedstawili m.in.: W. Pyzioł i A. Walaszek-Pyzioł. Autorzy uznali, że „odmienność tych 
dwóch rodzajów czynów nieuczciwej konkurencji wyraża się w pierwszym rzędzie w odmienności 
przesłanek uznania danego działania czy to za ‘nazwany’ czyn nieuczciwej konkurencji, czy też za 
czyn nieuczciwej konkurencji objęty klauzulą generalną.” Według zwolenników traktowania klau-
zuli generalnej jako uzupełniającej, korygującej – jeśli czyn przedsiębiorcy nie spełnia przesłanek 
z art. 5–17g to należy zbadać czy wypełnia przesłanki z art. 3, a zatem w wyniku subsumcji może 

13 Ustawa z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DzU 1993 Nr 47, poz. 211).
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dojść do uzupełnienia czynów niedozwolonych. J. Szwaja zwraca uwagę (zob. Szwaja, 2019), że 
klauzula generalna może spełniać funkcję korygującą przejawiającą się w możliwości uznania, iż 
konkretne zachowanie nie jest czynem nieuczciwej konkurencji, chociaż realizuje ustawowy stan. 

Innym dylematem może być również wyznaczanie granicy między pojęciami otoczenia soft 
law, np.: dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego. Czy ich znaczenie prawne jest 
podobne, a może różne? Wzajemną ich relacją zajął się w 2015 r. Sąd Najwyższy. W wyroku 
z 3 czerwca 2015 r. (V CSK 592/14, OSNC 2016/5/65), SN przedstawił wskazówki, uznając, że 
dobre obyczaje to ogólne reguły uczciwości kupieckiej obowiązujące wszystkich uczestników 
obrotu gospodarczego przy prowadzeniu działalności gospodarczej (np. przywoływane w prawie 
podatkowym). Sprzeczność działań z dobrymi obyczajami zachodzi wtedy, gdy może zostać ona 
uznana za nieetyczną w świetle tego kryterium i godzącą w poczucie przyzwoitości. Klauzula ge-
neralna spełnia zatem tę samą funkcję, co klauzula zasad współżycia społecznego w k.c. i odwo-
łuje się do powszechnie uznawanych wartości służących realizacji sprawiedliwości w znaczeniu 
materialnoprawnym. 

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z 2006 r. wskazał14, że dobre obyczaje 
to szeroko rozumiany szacunek dla drugiego człowieka. Powinien on wyrażać się we właściwym 
informowaniu o przysługujących uprawnieniach, niewykorzystywaniu pozycji profesjonalisty z sto-
sunkach z konsumentami, rzetelnym traktowaniu partnerów. Za sprzeczne z dobrymi obyczajami 
można uznać działania zmierzające do niedoinformowania, dezorientacji, wywołania błędnego 
przekonania, wykorzystania naiwności czy niewiedzy. Przyjmując postawę uczciwego konkuro-
wania uczestnik kieruje się w obrocie akceptowanymi społecznie zasadami etycznymi, do któ-
rych ze względu na gospodarczą sferę działalności należy także konkurowanie jakością, ceną 
i innymi cechami. Treść pojęcia „dobrych obyczajów” staje się pojemną, dynamiczną i zmienną, 
z pewnymi stałymi elementami.

Na okoliczność oceny starannego działania w najlepiej pojętym interesie klientów powołał 
się Sąd Apelacyjny w Poznaniu w 2011 roku15. Zgodnie z tym wyrokiem na podstawie art. 83a 
ust. 3a ustawy o obrocie instrumentami fi nansowymi16 fi rma inwestycyjna, świadcząc usługę ma-
klerską, jest zobowiązana brać pod uwagę najlepiej pojęty interes klienta. Zapis ten zobowiązuje 
fi rmy inwestycyjne do starannego działania, a nie do określonego rezultatu. Również w wyroku 
WSA w Warszawie z 2010 r.17 uznano, że wykładni zasad uczciwego obrotu należy dokonywać 
nie tylko przy uwzględnieniu kontekstu normatywnego, lecz także w wymiarze systemowym, 
biorąc pod uwagę inne klauzule generalne i pojęcia niedookreślone. Walor uczciwości przypisu-
je się takim działaniom i intencjom, które są sumienne, rzetelne, nie oszukańcze. W kolejnym, 
NSA w Warszawie w 2008 r.18 stwierdza, że zarzut naruszenia zasady uczciwego obrotu powi-
nien być wykazany przez wskazanie istnienia normy postępowania, wchodzącej w zakres zasa-
dy, dostatecznie precyzyjnie sformułowanej, spełniającej walor jej znajomości i akceptowalności 
przez znaczącą większość uczestników rynku. Zasady uczciwego obrotu, należałoby zaliczyć do 
kategorii norm etyczno-moralnych, a więc nie do norm stanowionego prawa.

14 Wyr. SOKiK z 23.02.2006 r., XVII Ama 118/04 (Dz. Urz. UOKiK., 2006, Nr 2, poz. 31).
15 I ACa 989/10, LEX nr 898675.
16 Ustawa z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami fi nansowymi (t.j. DzU 2020, poz. 89). 
17 Wyr. WSA z 8.6.2010, VI SA/Wa 64/10, LEX nr 675920.
18 Wyr. NSA z 18.12.2008, II GSK 526/08, LEX nr 522422.
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Charakter prawny aktów soft law należy zatem postrzegać jako dyskusję na temat we-
wnętrznych cech i funkcji miękkiego prawa, które mogą przyczynić się do generowania pośred-
nich skutków prawnych (w rozumieniu funkcjonalnej koncepcji źródeł prawa19). Istotną wartością 
zastosowania tego typu aktów jest właściwe ich rozumienie i dostosowanie przez uczestników/
interesariuszy rynku oraz zapewnienie pewności prawa wynikającej z stosowanych reguł utrwa-
lonej praktyki. 

III. Miejsce soft law w systemie prawnym oraz pełnione funkcje
Pod wpływem dynamiki przekształcania się systemów społecznych i prawnych zwraca się 

uwagę na problem otwartości oraz niedefi nitywności reguł prawnych (Bator, 2016; Morawski, 
2014, s. 153–163).

W zakresie ustalenia czym w istocie jest miękkie prawo, koncepcji, modeli oraz dyskusji jest 
wiele. Najczęściej w literaturze przedmiotu podaje się, że miękkie prawo z uwagi na swoje funk-
cje to: zbiór postulatów odnoszących się do sposobów działania i interakcji profesjonalistów ze 
swoimi klientami; kodyfi kacje zwyczajów gospodarczych w danej sferze obrotu gospodarczego; 
standard, który może wpływać na wykładnię prawa krajowego; standard rzetelnej procedury itd. 
W poniższej tabeli przedstawiono różne koncepcje określeń czym jest soft law według kryterium 
pełnionej funkcji.

Tabela 2. Koncepcje soft law z uwagi na kryterium pełnionych funkcji w systemie prawa

Źródło: opracowanie własne.

19 Funkcjonalna koncepcja prawa – prawo nie powinno stanowić systemu całkowicie zamkniętego, jest instrumentem realizacji celów i wartości. Nie 
powinno się więc dedukować, ale wykładać, odwołując do celów przyświecających ustawodawcy.
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Podstawową rolą niewiążących aktów jest funkcja wzorca interpretacyjnego na potrzeby 
subsumcji krajowych lub unijnych norm prawnych. W obszarze tematyki ochrony konkurencji 
i konsumentów wykorzystywana np. do ustalenia przesłanek pozwalających na ustalenie kryterium 
ekonomicznego, których treść nie została w pełni sprecyzowana w aktach normatywnych. Reguły 
soft law w takim przypadku służą stworzeniu precyzyjnej wskazówki a bynajmniej taki jest ich cel. 

W praktyce prawa unijnego wykorzystuje się również mechanizmy zbliżone do funkcji in-
terpretacyjnej prawa obowiązującego, takie jak na przykład: questions, answers, opinions 
(np. Implementation of the Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties 
and trade repositories (EMIR)20). Tematyka podejmowana w tego typu aktach stanowi odzwier-
ciedlenie zainteresowania określonym problemem wśród państw członkowskich, którego źródeł 
można poszukiwać w aktualnej sytuacji politycznej Europy, grup podmiotów lub jednostek. Soft 
law, w większości przypadków będzie stanowiło źródło argumentów celowościowych i aksjo-
logicznych, możliwych do wykorzystania w procesie wykładni. Ryzykiem w takiej sytuacji może 
być kształtowanie się case-law – quasi-precedensów, wykorzystywanych do rozstrzygnięcia prob-
lemów określonego rodzaju oraz silnego czynnika walidacyjnego co do możliwości skorzystania 
z określonych reguł, norm (por. Leszczyński, 2019, s. 348). Przykładem takiej walidacji może być 
wyrok SN z 2015 r.21, w którym pogląd o możliwości dochodzenia kary umownej po odstąpieniu od 
umowy, w której ją zastrzeżono, został uzasadniony odwołaniem się do reguły Zasad Europejskiego 
Prawa Umów (dalej: PECL), ze wskazaniem, że reguła ta została wykorzystana we wcześniejszych 
wyrokach, np. SN IV  CSK 157/06 z 2006 r. oraz II CNP 101/07 z 2007 r. i przyjmowana jest także 
następczo w orzecznictwie sądów powszechnych (Leszczyński, 2019, s. 293 i 349).

W relacjach prawa prywatnego najczęściej wykorzystywana jest funkcja wzorca, argumen-
tacji porównawczej – opartej na skonstruowaniu zewnętrznego punktu odniesienia, zgodności 
(compliance), również jako wzmocnienie argumentacji płynącej z orzecznictwa22. Soft law może 
być również źródłem rozwiązania przeniesionego wprost lub z modyfi kacjami do konkretnej regu-
lacji prawnej, stając się tym samym rdzeniem normy procesu subsumcji. Przykładem może być 
sprawa związana z niewłaściwym wykonaniem usługi turystycznej i dochodzeniem roszczenia. Sąd 
przywołał w swojej argumentacji art. 9:501 ust. 2 PECL, wyjaśniając, że odszkodowanie należy się 
za szkody niemajątkowe oraz szkody przyszłe, których wystąpienie można za prawdopodobne. 
Podkreślił w myśl PECL, że odszkodowaniu mogą podlegać – wywołane niewykonaniem umo-
wy – ujemne doznania psychiczne związane z cierpieniem, bólem lub zakłóceniem spokoju psy-
chicznego; w tych ujemnych doznaniach mieszczą się przykrości spowodowane „zmarnowaniem 
urlopu”. Wskazał również przykłady podobnych unormowań, np. w zasadach międzynarodowych 
umów handlowych UNIDROIT – zgodnie z art. 7.4.2, wierzyciel ma prawo do pełnego naprawie-
nia szkody z tytułu niewykonania zobowiązania; szkoda obejmuje zarówno poniesione straty, jak 
i utracony zysk, biorąc pod uwagę jakąkolwiek korzyść fi nansową wierzyciela spowodowaną unik-
nięciem kosztów albo strat; może mieć również charakter niemajątkowy i obejmować na przykład 
cierpienia fi zyczne oraz psychiczne. Na koniec nakreślił kierunek oczekiwanych zmian w następu-
jących słowach: „(…) W ‘Zielonej księdze’ przedstawiającej ‘optymalną wizję’ kodeksu cywilnego 
20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przed-
miotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 2012.201.1).
21 Wyr. SN z 12.06.2015 r., II CSK 585/14, Lex 1793694.
22 Por. uchwała SN z 19.11.2010 r., III CZP 79/10, OSNC 2011, Nr 4, poz. 41.
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znajduje się postulat wprowadzenia zadośćuczynienia za krzywdę z tytułu odpowiedzialności 
kontraktowej przy przyjęciu kwalifi kowanej postaci winy jako przesłanki tej odpowiedzialności”23. 
Granica funkcji interpretacyjnej soft law a przypisaniem jej wartości normatywnej jest nieoczywi-
sta, zatarta, a jednocześnie ruchoma – coraz częściej przesuwa się w kierunku traktowania reguł 
niewiążących jako normy prawne (quasi law). 

Przywoływana już wcześniej sprawa Grimaldi24 ukazuje również funkcje walidacyjne aktów 
soft law. Wydane orzeczenie ujawnia wizję szerokiego stosowania prawa unijnego, w sposób otwar-
ty, obejmujący szeroki zasób wiedzy. Sąd wskazał, że pod pewnymi warunkami, sąd krajowy ma 
obowiązek wzięcia pod uwagę zalecenia – czym de facto zbliża się do wiążącej normy hard law. 

1. Soft law jako reakcja na zgłaszane potrzeby z rynku

 Komisja UE w związku ze zgłoszoną potrzebą opracowania bardziej przejrzystych reguł 
w zakresie nakładania kar za naruszenia prawa konkurencji wydała ogólne zasady w 1998 r.25, 
nie będąc zobowiązaną do ich wydania, lecz uczyniła to, aby zasady były transparentne, a pod-
mioty bardziej odpowiedzialne, następnie zmieniła je w 2006 r. po doświadczeniach ich stosowa-
nia. Dlaczego zrobiła to w formie wytycznych? – z uwagi na fakt, że zasady nakładania grzywien 
muszą obejmować szerokim zakresem okoliczności faktyczne, które bardzo trudno przewidzieć 
z góry i zapisać je w sztywnych normach prawnych tzw. hard law. Wytyczne zawierają również 
normy, które przewidują możliwość zmiany bądź aktualizacji, jak również odstąpienie w określo-
nych przypadkach od ustalonych reguł, są bardziej elastyczne, preferują zasadę comply or explain. 
Z uwagi na pewnego rodzaju elastyczność wytyczne mogą „pomieścić” różne systemy prawne 
oraz poradzić sobie lepiej z niepewnościami zmieniającego się otoczenia. Nie możemy również 
zapominać o niższych kosztach suwerenności, szybkości i prostocie ich tworzenia. 

Krajowym przykładem reakcji organu na potrzeby rynku mogą stanowić prace w zakresie 
programu łagodzenia kar. W 2017 r. UOKiK wydał aktualizację zasad postępowania w zakresie 
funkcjonowania programu łagodzenia kar (leniency). Za jednym z zasadniczych celów uznano 
wprowadzenie odpowiedzialności osób fi zycznych (osób zarządzających) za naruszenie zakazu 
zawierania ograniczających konkurencję porozumień (naruszenie zakazu określonego w art. 6 
ust. 1 pkt 1–6 Ustawy lub art. 101 ust. 1 lit. a–e TFUE) i w konsekwencji możliwości składania 
przez te osoby wniosków o odstąpienie od wymierzenia lub obniżenie kary pieniężnej. Wyjaśnienia 
te stanowią pewnego rodzaju instrukcję dla przedsiębiorców zamierzających skorzystać z pro-
gramu łagodzenia kar. W zakresie kar dla osób zarządzających UOKiK wydał konsekwentnie 
kolejne wyjaśnienia, niemające charakteru prawnie wiążącego, niemniej fakt ich opublikowania 
należy interpretować w ten sposób, że Prezes Urzędu zamierza ustalać wysokość kar pienięż-
nych za naruszenia reguł konkurencji w sposób opisany w tym dokumencie (funkcja – standard 
procedury)26. 

Kolejnym interesującym zjawiskiem są porozumienia zakupowe – soft law jako narzędzie 
budowania mechanizmów ochrony konkurencji/równoważenia sił rynkowych (Iwaniszyn, 2019). 

23 Uchwała SN z 19.11.2010 r., III CZP 79/10 -, OSNC 2011/4/41.
24 Wyr. TS z 13.12.1989 r. w sprawie C-322/88, Grimaldi, EU:C:1989:646.
25 Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 23 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 1/2003 (z zastosowaniem dla Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego), C 210/2.
26 Wyjaśnienia w sprawie sposobu wymierzania kar pieniężnych dla osób zarządzających na podstawie art. 106a i 111 uokik, UOKiK, 30.07.2020.
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Komisja w 2015 r. wydała Wytyczne dotyczące wspólnej sprzedaży oliwy z oliwek, wołowiny 
i jagnięciny oraz innych roślin uprawnych27. Komisarz M. Vestager podkreśliła konieczność wpro-
wadzania ułatwień w stosowaniu prawa konkurencji, aby równoważyć rosnącą siłę kupujących 
w stosunku do grup sprzedażowych. Podejście prokonkurencyjne, w oparciu o Wytyczne hory-
zontalne porozumień kooperacyjnych28 zaprezentował Sąd Apelacyjny w jednym z nielicznych 
wyroków w konsekwencji zaskarżenia decyzji Prezesa UOKiK, w której przesądził on o legalności 
zawartego między przedsiębiorcami porozumienia o wspólnych zakupach. W wyroku Sąd przy-
wołał omówioną już tezę, iż sądy krajowe są zobowiązane do interpretacji przepisów tak dalece 
prounijnie, jak to możliwe. Tym samym, Wytyczne horyzontalne powinny być brane pod uwagę 
przy ocenie danego porozumienia zakupowego oraz należało je rozpatrywać nie tylko poprzez 
odniesienie się do literalnego brzmienia umowy łączącej przedsiębiorców, ale przede wszystkim 
w świetle uwarunkowań ekonomicznych po dokonaniu analizy rynku (Iwaniszyn, 2019).

Upowszechnianie i stosowanie w określonym środowisku – otoczeniu rynkowym – standardów, 
zaczyna wywierać istotny wpływ na praktykę gospodarczą, jakość prowadzonego biznesu i często 
staje się jej bezwarunkowym elementem w sferze kontraktowej bądź przedkontraktowej, np. speł-
nienie określonych standardów lub wdrożenie określonych wytycznych/procedur jest warunkiem 
uzyskania określonego prawa do działania, aplikowania albo nawiązania relacji gospodarczej (np. 
niespełnienie przez fi rmę szkoleniową minimalnego standardu jakości usług szkoleniowych wyklu-
cza ją z możliwości prowadzenia szkoleń fi nansowanych przy udziale środków unijnych – co, moim 
zdaniem, ogranicza dostęp do rynku szkoleniowego, ale stawia jednak wyzwania kupieckiej rzetel-
ności – funkcja „gwaranta pewności” oraz standard rzetelnej procedury/zgodności (compliance). 

Soft law możemy zobrazować przez pryzmat procesu komunikacji, którego uczestnikami są 
hard law i soft law (rys. 2). 

Rysunek 2. Miejsce soft law w systemie prawnym 

Źródło: opracowanie własne.

27 Zawiadomienie Komisji – Wytyczne dotyczące stosowania szczegółowych przepisów określonych w art. 169, 170 i 171 rozporządzenia o wspólnej 
organizacji rynków produktów rolnych w odniesieniu do sektorów oliwy z oliwek, wołowiny i cielęciny oraz roślin uprawnych (Dz. Urz. UE 2015 C 431/01).
28 Komunikat Komisji – Wytyczne w sprawie stosowania art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do horyzontalnych porozumień koope-
racyjnych (Dz. Urz. UE 2011 C 11/01).
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Kiedy przyglądamy się procesowi prawotwórczemu, np. międzynarodowemu, okazuje się, że 
bardzo często miękkie prawo poprzedza proces tworzenia prawa stanowionego (pre-law), mówi 
się w literaturze, że dochodzi do „twardnienia” prawa. Instrumenty te często pełnią funkcję prze-
dustawową, m.in. w sytuacji, gdy są przyjmowane w celu opracowania i przygotowania przyszłych 
traktatów międzynarodowych lub prawodawstwa wspólnotowego. Funkcja rdzenia normy prawnej 
obejmuje tzw. zakotwiczenie miękkich reguł w przepisach prawa, np. odwołanie do kodeksów 
dobrych praktyk (prawo konkurencji), rekomendacji (prawo bankowe). Kolejna – to rola wspo-
magająca jako uzupełnienie, interpretacja twardego prawa. Z funkcją post-law możemy mieć do 
czynienia, kiedy soft law zastępuje z jakiegoś powodu twarde normy, np. z powodu niewłaściwej 
legislacji, niedostoswanej do stanu obecnego otoczenia, impasu współpracy międzynarodowej. 
Miękkie regulacje są zatem często ucieczką od sytuacji, z której nie ma wyjścia, mogą być świa-
domą bądź nieświadomą „alternatywą” dla twardego prawa. Akty soft law – rozumiane jako proces 
komunikacji – jako informacja, pozwalają członkom wspólnoty, grupie określonego środowiska 
zawodowego, uznać daną normę jako ius cogens bądź co najmniej uznać ją za ważny czynnik, 
część procesu kształtowania prawa hard law. 

Zaprezentowane miejsce oraz funkcje miękkiego prawa, nie są katalogiem wyczerpującym. 
Instrumenty te mają ogromny wpływ na jednolitość stosowania określonych norm postępowania, 
pewność prawa (poprzez m.in. poznanie intencji i szczegółowych reguł) i zarazem na elastycz-
ność procedur normowania, kreują zarazem określone/pożądane zachowania uczestników rynku 
poprzez przyjmowanie kodeksów dobrych praktyk, programów compliance. Ustalanie wzorców 
postępowania jako „standardów minimalnych”, z punktu widzenia interesów określonych aktorów/
uczestników rynku jest bardzo pożądane, tworzenie ich wpływa bowiem m.in. na wzrost świado-
mości, jakości prowadzonego biznesu, a z drugiej strony na ochronę praw.

Niewiążący oraz kompromisowy charakter takiego prawa zdaje się doskonale dopasowywać 
do celu, jakim jest regulowanie specyfi cznych stosunków prawnych w mniej sformalizowanych, 
niehierarchicznych strukturach opartych na wzajemnym zaufaniu. Soft law ma zwykle podobną 
budowę do „twardego prawa” składającą się z trzech elementów (hipoteza, dyspozycja, sankcja) 
i często stanowione jest przez te same organy, które tworzą akty prawne o mocy wiążącej. Jego 
postanowienia często nie dotyczą spraw mniej znaczących, ale raczej takich, które ze względu na 
swoją specyfi kę powodują, że niemożliwe lub nieracjonalne byłoby tworzenie prawa w tradycyjnej 
formie. Niektórzy polemizują na temat sankcji i zatem braku porównywalności z budową normy 
prawnej. Jednakże na obszar sankcji należy spojrzeć szeroko. 

Niepodporządkowanie się pewnym regułom lub internalizacji może rodzić określone rodzaje 
sankcji, wśród których można wyróżnić: sankcje moralne i wizerunkowe, organizacyjne czy nawet 
pieniężne (Chłopecki, 2013, s. 39) (np. za nieprzestrzeganie kodeksu etyki, polityki dokształcania 
zawodowego, standardu potencjału ekonomicznego, kadrowego itd.). 

IV. Obowiązywanie – doniosłość prawna czy moc wiążąca
Termin „obowiązywanie” można postrzegać wieloznacznie, mówi się bowiem o obowiązy-

waniu zasad, norm prawnych, przepisów prawnych, porządku prawnego, kodeksów. Zazwyczaj 
kiedy mówimy o obowiązywaniu ustawy, to rozumiemy to w taki sposób, że obowiązują normy 
prawne, które można zrekonstruować na podstawie przepisów prawnych zawartych w ustawie. 
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Trudniej wyjaśnić obowiązywanie zasad, wytycznych czy porządku prawnego. J. Wróblewski uży-
wa terminu „zasada prawa” w znaczeniu węższym i szerszym. W znaczeniu węższym zasadami 
prawa są normy prawne lub ich konsekwencje uznawane za „zasadnicze”. W znaczeniu szerszym 
zasadami prawa nazywa się także postulaty prawa, tj. ogólne wskazania polityczne, których re-
alizacji służą normy prawne, z jednej strony, a z drugiej — twierdzenia, do których dochodzi się 
drogą analiz prawno-porównawczych, oraz pewne oceny moralne (Wróblewski, 1965, s. 18 i n.; 
por. też: Wróblewski, 1959, s. 255 i n.). Wyróżnia on cztery typy kryteriów, na podstawie których 
ustala się czy norma prawna ma charakter „zasadniczy”. Są to: 1) miejsce normy w hierarchicz-
nej strukturze systemu prawa; 2) stosunek „logiczny” danej normy do innych norm; 3) rola nor-
my w konstruowaniu pewnych instytucji prawnych; 4) inne oceny natury społeczno-politycznej 
(Wróblewski, 1965, s. 24 i nast.). 

W prawodawstwie podnosi się, że funkcjonuje ponad szesnaście koncepcji obowiązywania 
prawa, z czego trzy główne to: formalna oraz dwie behawioralne. Najbardziej rozpowszechniona 
jest koncepcja, wedle której jakaś norma obowiązuje w pewnym czasie, o ile została uprzed-
nio ustanowiona, w przewidziany proceduralnie sposób i nie została do tego czasu uchylona. 
Koncepcja ta nie akcentuje tych właściwości normy, które posiada ona jako czynnik regulujący życie 
społeczne, lecz te właściwości, które normie przysługują z uwagi na przynależność do systemu 
prawnego (Nowak, 1966, s. 95–103). Behawiorystyczna mówi, że określona norma obowiązuje, 
gdy jest przynajmniej wysoce prawdopodobne, że jej naruszenie spotka się z sankcją ze strony 
odpowiednich organów państwowych. Trzecia koncepcja – zbieżna z koncepcjami socjologicznymi 
lub psychologicznymi – określa obowiązywanie normy, gdy adresaci mają skłonność do zgodnego 
z nią postępowania, a zatem do spełniania jej (Nowak, 1966). Jest ona charakterystyczna dla reguł 
miękkiego prawa, w którym brakuje wiązania przez nie w sensie formalnym przy równoczesnym 
wywoływaniu skutków o charakterze prawnym. Obok legislacji polem, na którym skutki tego ro-
dzaju mogą występować relatywnie najczęściej, jest stosowanie prawa – na jego wykładnię skła-
da się bowiem szereg zjawisk i problemów, silne zróżnicowanych. Tworzone w taki sposób akty 
niewiążące mają charakter silnie oddolny (Leszczyński, 2019, s. 339–343). Przegląd wydanych 
rekomendacji w Polsce ukazuje ogromną skalę zjawiska oraz potrzebę koregulacji bądź samo-
regulacji w każdej dziedzinie życia społecznego. Współregulacja łączy wiążące działania legis-
lacyjne i regulacyjne z działaniami podejmowanymi przez podmioty najbardziej zainteresowane, 
korzystając z ich praktycznej wiedzy. Rezultatem jest większa odpowiedzialność za przedmiotowe 
strategie poprzez zaangażowanie najbardziej dotkniętych przepisami wykonawczymi w ich przygo-
towywanie i egzekwowanie. Często osiąga to lepszą zgodność, nawet jeśli szczegółowe zasady 
nie są wiążące. Wspólna chęć maksymalizacji dobrobytu i minimalizacji kosztów transakcji może 
prowadzić do przestrzegania nieformalnych norm bez potrzeby egzekwowania prawa.

Na kanwie trzeciej koncepcji można zatem wyróżnić kilka form poddania się prawu miękkie-
mu: (a) akceptacja „takiego” prawa poprzez np. przynależność do organizacji (stowarzyszenia) 
lub (b) zakomunikowanie do rynku „stosuję standardy”. Trzecią formą „miękkiego” obowiązywania 
będzie również (c) utrwalona praktyka orzecznicza, jednolita linia orzecznicza. 

Pewną odmianą deklaracji stosowania „miękkiego prawa” stanowi zasada complain or ex-
plain – znana powszechnie w prawie fi nansowym (rachunkowości), w szczególności podmiotom 
podlegającym obligatoryjnym badaniom sprawozdań fi nansowych (dotyczy m.in. obowiązku 
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publikowania informacji nt. niefi nansowych aspektów działalności, społecznej odpowiedzialności 
biznesu – w tym stosowanych praktyk, strategii29). 

Jak już wskazano wcześniej, istotą kodeksów dobrych praktyk jest to, że nie są to normy 
narzucane w drodze ustawowej lub innych przepisów obowiązujących powszechnie, lecz ustana-
wiane przez samych przedsiębiorców lub ich zrzeszenia/organizacje (self-regulatory). Kodeksy 
dobrych praktyk mogą być ustanowione przez członków danej branży i obowiązują tylko tych 
członków danej społeczności, którzy do niej przystąpili. Weryfi kowanie właściwego przestrzegania 
norm, określonych w takim kodeksie, należy do organów wewnętrznych organizacji, która takie 
normy ustanowiła. Przepisy prawa konkurencji nie nakładają na przedsiębiorców nakazu ustano-
wienia kodeksu dobrych praktyk ani nie wkraczają w samoregulacje przedsiębiorców, a jedynie 
poprzez wskazanie kryteriów czy konkretnych zakazów określają ramy prawne dla ich tworzenia. 
Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym promują kodeksy dobrych 
praktyk, funkcjonujące w sposób prawidłowy zarówno biorąc pod uwagę ich zgodność z prawem 
powszechnie obowiązującym, jak i właściwe egzekwowanie przestrzegania ich postanowień przez 
organy wewnętrzne zrzeszające przedsiębiorców. W praktyce, najważniejszym mankamentem 
niektórych kodeksów dobrych praktyk jest wykorzystywanie ich przez przedsiębiorców tylko 
i wyłącznie jako instrumentów marketingowych, na potrzeby reklamowe, wywołania pożądanego 
wrażenia. Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych, a za nią – polska ustawa traktują 
takie działania jako potencjalnie nieuczciwe. Konsumenci postrzegają bowiem takie kodeksy jako 
znaki jakości, co powoduje zwiększenie zaufania dla przedsiębiorcy będącego sygnatariuszem 
samoregulacji.

Naturalnie podporządkowanie „miękkiemu prawu” wskutek ustalenia się zwyczajów gospo-
darczych lub/i linii orzeczniczej, podporządkowywanie się w sposób milczący nie wymaga żadnych 
deklaracji. Niepoddanie się takim standardom oznacza bowiem konieczność czynnego (np. po-
przez klauzule umowne) wyłączania określonych standardów z treści np. umowy, co – pomijając 
negatywny efekt marketingowy, wizerunkowy fi rmy – może być uznane za działanie sprzeczne 
z zasadami współżycia społecznego (Chłopecki, 2013). 

Miękkie prawo, pomimo braku charakteru prawnie wiążącego, niesie pewnego rodzaju 
zobowiązania (Abbott i Snidal 2009). Jest również wyzwaniem dla prawa międzynarodowego, 
a jednocześnie może być skutecznym instrumentem w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom 
nakładających się jurysdykcji trybunałów międzynarodowych. W literaturze podkreśla się również, 
iż „miękkie prawo” wywodzi się z prawa międzynarodowego publicznego, opartego w dużej mierze 
na normowaniu stosunków faktycznego wpływu podmiotów na siebie, a nie typowo rozumianych 
sankcji (por. Pergantis, 2009, s. 139; Chinkin, 1989, s. 853; Lavranos, 2009, s. 99; Góralczyk 
i Sawicki, 2015, s. 61; Spryszak, 2017, s. 211–223), choć w rdzeniu tych zobowiązań one istnie-
ją. Akty te osadzone są w „dobrej wierze” i współpracy, a oczekiwania określonych zachowań są 
chronione tak długo, jak są uzasadnione postępowaniem zainteresowanych stron, podmiotów30. 
Omawiane akty nie tworzą wprawdzie nowych zobowiązań prawnomiędzynarodowych i nie mogą 
być traktowane jako samoistne źródło prawa międzynarodowego, natomiast nie sposób odmówić 
im statusu aktów o charakterze prawnym.

29 Katalog jednostek zobligowanych do sporządzenia takiego oświadczenia został wykazany w art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości.
30 Ibidem.
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Warto przytoczyć orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1999 r. (K 6/99), w którym 
wskazał, że pełniejsze, a niekiedy kompleksowe uregulowanie konkretnych zagadnień prawno-
-gospodarczych wsparte jest normami pozaprawnymi, które dopełniają prawo, czyniąc z niego 
system komplementarny i wrażliwy na pojawiąjące się zjawiska gospodarcze oraz nowe problemy 
społeczno-gospodarcze. Trybunał zauważył, że nie ulega wątpliwości, że podstawę normatyw-
nych stosunków, nie tylko w sferze gospodarczej, stanowią normy prawne wynikające z przepisów 
prawnych zawartych w aktach normatywnych będących źródłem prawa powszechnie obowiązują-
cego oraz inne niż prawne normy, wskaźniki, reguły i zasady mają znaczenie prawne. Doniosłość 
ich prawna wzrasta wraz ze wzrostem zmian cywilizacyjnych, a normy prawne niejednokrotnie 
stwarzają dla nich normatywne zabezpieczenie. Przepisy prawne i wynikające z nich normy speł-
niają funkcję bezpośredniego lub pośredniego regulatora życia gospodarczego, ale również mają 
być środkiem umożliwiającym łączność z innymi pozaprawnymi regulatorami – ich zadaniem jest 
wsparcie, wyjaśnianie, dopełnianie. Tworząc w taki sposób system prawny, unika się nadmier-
nej legalizacji życia gospodarczego. Prawo pozytywne, jest tym elementem, w którym zawsze 
tkwi element konserwatyzmu i zachowawczości, co w odniesieniu do szybko zmieniającej się 
rzeczywistości ekonomicznej może oznaczać istotne ograniczenie. Mechanizmem eliminowania 
aktów soft law byłoby rozbudowywanie przepisów odpowiadających w większości postanowie-
niom wytycznych, rekomendacji – co z punktu widzenia stosowania prawa jest nieefektywne, 
czasochłonne i kosztowne. Dodatkowo w razie częstych zmian występowałaby każdorazowo 
konieczność stosownych zmian ustawowych, co wydłużyłoby i skomplikowałoby cały proces 
stanowienia prawa31.

Trybunał w zakresie odesłań do norm pozasystemowych. wskazał na konieczność fak-
tycznego „zakotwiczenia” odesłania w normie prawa powszechnie obowiązującego, co zmniej-
sza ryzyko związane z uznawaniem ich za element systemu prawnego. Akty miękkiego prawa, 
choć mogą zostać uznane za dopuszczalne, to jednak muszą nie tylko opierać się na prawie 
powszechnie obowiązującym, lecz także w konsekwencji muszą pozostawać w zgodzie z pra-
wem. Nie powinny wkraczać w materię zastrzeżoną dla normy ustawowej. Trybunał podkreślił 
również wymóg jasności przepisów, co oznacza nakaz tworzenia norm prawnych klarownych 
i zrozumiałych dla ich adresatów, którzy od racjonalnego ustawodawcy oczekiwać mogą stano-
wienia norm prawnych niebudzących wątpliwości co do treści nakładanych obowiązków i przy-
znawanych praw. Związana z jasnością precyzja przepisu winna przejawiać się w konkretności 
nakładanych obowiązków i przyznawanych praw tak, by ich treść była oczywista i pozwalała na 
wyegzekwowanie32.

Sposób, w jaki dany podmiot poddaje się „miękkiemu prawu”, jest zróżnicowany i może 
mieć zróżnicowany poziom dobrowolności. Konsekwentna „internalizacja” wymusza stosowa-
nie „miękkiego prawa” i to bez konieczności interwencji ustawodawcy. Gdy pojawia się praktyka 
orzecznicza uznająca dane standardy za zwyczaje, decyzja co do poddania się lub nie okre-
ślonym standardom jest w praktyce zawężona do minimum33. Poniżej zaprezentowano przy-

31 OTK ZU z 1999 r., nr 7, poz. 160.
32 Zob. np. wyr. TK z 18.12.2008 r., K 19/07, OTK ZU z 2008 r., seria A, nr 10, poz. 182.
33 Orzecznictwo w tej sprawie nie jest jednoznaczne, por. orzeczenie SN z 17.02.1933 r., III C 291/32, OSN(C) 1933/2/11; por. pojęcie sprzedaży i partii 
towaru – wyr. SN z 21.03.1932 r., II K 158/32, OSN(K) 1932/6/122; por. pojęcie dobrych obyczajów – wyr. SA w Krakowie, I ACa 1231/1, LEX nr 131475; 
por. ocena dowodów przez sąd – wyr. NSA z 7.02.2014 r., I FSK 318/13, LEX nr 1590772.
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kłady stosowania „miękkiego prawa” w praktyce orzeczniczej, w zakreślonym obszarze prawa 
konkurencji.

Na podstawie analizy kilkudziesięciu krajowych orzeczeń sądowo-administracyjnych można 
wskazać następujące formy odniesienia się do źródeł aktów soft law:
• najefektywniejsza forma regulacji wielu kwestii technicznych (np. związanych z dokumenta-

cją potrzebną do rejestracji produktu leczniczego – wyrok WSA w Warszawie z 21 czerwca 
2010 r.34);

• standard postępowania (np. w sprawie obowiązku przygotowania uzasadnienia według zasad 
wskazanych w Rezolucji Komitetu Ministrów Rady Europy nr (77) 31 z 28 września 1977 r. 
o ochronie jednostki w jej stosunkach z organami administracji – wyrok WSA w Warszawie 
z 28 sierpnia 2019 r.35);

• aktualna polityka w zakresie określonych procedur (np. „akty prawa są uzupełniane poprzez 
orzecznictwo Prezesa Urzędu oraz sądów orzekających w sprawach ochrony konkurencji 
i konsumentów, a także poprzez akty soft law wyrażające aktualną politykę stosowania kar 
pieniężnych” – wyrok SA w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2013 r.36);

• dobra praktyka (np. „Sądy Polski są zobowiązane uwzględniać na zasadach dobrej praktyki 
(soft law) wszędzie tam, gdzie nie stoi ono w sprzeczności z prawem wewnętrznym, wią-
żącymi umowami bilateralnymi i prawem międzynarodowym” – wyrok SO w Płocku z dnia 
11 marca 2008 r.37);

• akt mogący służyć do interpretacji (np. „charakter aktu ‘prawa miękkiego’ mogącego służyć 
do interpretacji innych aktów międzynarodowych” – wyrok NSA z dnia 5 lutego 2010 r.38);

• akt mający znaczenie dla wykładni prawa (np. „należy stosować rekomendacje Komitetu 
Ministrów Rady Europy, stanowiące co prawda akty niewiążące powszechnie (tzw. soft law) 
w systemie prawa europejskiego, jednakże mające duże znaczenie w państwach europej-
skich dla wykładni krajowych przepisów prawnych i zasad ich stosowania” – wyrok WSA 
w Warszawie z dnia 18 listopada 2011 r.39);

• akt mający praktyczne znaczenie (np. „akty nienazwane tworzą szerszą kategorię tzw. mięk-
kiego prawa wspólnotowego („soft law”), niewiążącego formalnie, chociaż posiadającego 
określone praktyczne znaczenie” – wyrok WSA w Poznaniu z dnia 29 marca 2007 r.40);

• doniosłe standardy regulacyjne (np. „zalecenia i kodeksy praktyk tworzą doniosłe standardy 
regulacyjne, w założeniu nadające się do zastosowania w państwach o różnym poziomie 
rozwoju cywilizacyjnego, które powinny być uwzględniane przy wykładni tekstu prawnego” 
– wyrok SR w Poznaniu z dnia 8 lipca 2014 r.41);

• akt mający znaczenie prawne (np. „wytyczne należące do tzw. miękkiego prawa wspólnoto-
wego (soft law) nie należą do kategorii formalnie wiążących źródeł prawa wspólnotowego, 

34 Wyr. WSA w Warszawie z 21.06.2010 r., VI SA/Wa 1940/09, LEX nr 643990.
35 Wyr. WSA w Warszawie z 28.08.2019 r., VI SA/Wa 148/19, LEX nr 3023266.
36 VI ACa 1539/12, okoliczności odstąpienia od kar pieniężnych nakładanych z tytułu naruszenia zakazów określonych w ustawie o ochronie konkurencji 
i konsumentów – wyr. SA w Warszawie, LEX nr 1369418. 
37 II Kop 7/07 – wyr. SO w Płocku, OSA 2010/9/77-81. 
38 I OSK 1026/09 – wyr. SNA, LEX nr 591205. 
39 VII SA/Wa 1335/11 – wyr. WSA w Warszawie, LEX nr 1597996. 
40 III SA/Po 933/06 – wyr. WSA w Poznaniu, www.nsa.gov.pl.
41 V P 2731/12 – wyr. SR w Poznaniu, OSP 2018/5/50.
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jednak w żadnym wypadku nie można uznać, iż nie mają one jakiegokolwiek znaczenia 
prawnego” – wyrok WSA w Olsztynie z dnia 14 lipca 2011 r.42);

• prawo obowiązujące wyłącznie z woli stron stosunku prawnego (np. „regulamin należy kwa-
lifi kować jako soft law, a więc prawo, którego normy w przeciwieństwie do tzw. hard law 
(a więc np. konwencji międzynarodowych, ustaw krajowych) nie obowiązują z mocy prawa 
(ex lege), ale obowiązują wyłącznie z woli stron stosunku prawnego, a w tym przypadku 
z woli stron sporu – przyszłego czy już zawisłego” – wyrok dotyczył sprawy odmowy udo-
stępnienia informacji  publicznej z uwagi na tajemnicę przedsiębiorcy – wyrok NSA z dnia 
12 kwiet nia 2017 r.43);

• akty zapewniające pewność w obrocie prawnym (np. „Sąd podkreśla, że tego typu akty 
określane w doktrynie jako tzw. soft law spełniają niezmiernie ważną rolę, tj. zapewnienia 
pewności w obrocie prawnym” – wyrok WSA w Poznaniu z dnia 12 marca 2015 r.44);

• respektowane akty (np. „akty nienazwane (soft law), winny być respektowane przez kraje 
unijne jako zalecenia, nie mające mocy bezwzględnie obowiązującej, jednak mocą artykułu 
288 (dawny artykuł 249 TWE) wprost wskazano, że w celu wykonania kompetencji Unii insty-
tucje przyjmują rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie” – wyrok SR w Bielsku 
Podlaskim z dnia 10 stycznia 2018 r.45);

• istotne standardy wpływające na wykładnię prawa (np. „rekomendacje zostały sformułowane 
w wielu dokumentach międzynarodowych zaliczanych do soft law, a więc aktach formalnie 
niewiążących prawnie, choć wyrażających bardzo istotne standardy, które mogą wpływać na 
wykładnię prawa krajowego” – wyrok TK z dnia 9 grudnia 2015 roku46.
Ramy oraz ograniczenia opracowania uniemożliwiają wyczerpujące wskazanie i omówienie 

aktów typu soft law, jednak nie ulega wątpliwości, że dostrzegalny jest ich istotny wpływ na treść 
norm prawnych stosowanych w praktyce. Tego typu akty nie wiążą wprost, pełnią wiele ważnych 
funkcji, wpływają na odczytywanie treści głównie przez wykładnię, interpretację, obowiązujące-
go prawa. Dopełniają system w sposób funkcjonalny oraz mają swój byt obiektywny – ponieważ 
istnieją. 

V. Podsumowanie
W obliczu globalizacji biznesu, różnorodności celów i polityk jednym z głównych powodów, 

dla których instrumenty prawa miękkiego odgrywają kluczową rolę we współczesnym prawie to 
fakt, że są one ogólnie przestrzegane i wolne od nacisków. W konsekwencji miękkie prawo jest 
„techniką pomocną – wspierającą – w sytuacjach, gdzie państwa chcą działać zbiorowo, ale 
jednocześnie nie chcą ograniczać swobody działania, pozwala państwom dostosować swoje 
zobowiązania do konkretnych sytuacji, zamiast próbować dostosowywać przepisy hard law do 
rozbieżnych warunków występujących w krajach w ramach jednej regulacji. Miękkie prawo może 
dostarczać praktycznych narzędzi do odblokowania, np. konfl iktów między podmiotami między-
narodowymi czy zabezpieczającymi porozumienia. Na poziomie krajowym akty soft law pełnią 

42 I SA/Ol 332/11 – wyr. WSA w Olsztynie, LEX nr 1266723.
43 I OSK 1437/15 – wyr. NSA, LEX nr 2316071.
44 III SA/Po 585/14 – wyr. WSA w Poznaniu, LEX nr 1807797.
45 VII W 418/17 – wyr. SR w Bielsku Podlaskim, LEX nr 2532181.
46 K 35/15 – wyr. TS, OTK-A 2015/11/186.



138138 Monika Iwaniec            Soft law – współczesny instrument regulacji życia gospodarczego

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 5(9)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.9.8

funkcje interpretacyjne, w postaci najczęściej wskazówek, wzorców zachowań, dobrych prak-
tyk – wszystkie omówione role najczęściej występują w otoczeniu zarówno norm moralnych, jak 
i etycznych oraz klauzul generalnych. 

Za Pierre-Marie Dupuy podsumuję, że „miękkie prawo nie powinno być uważane za ‘cho-
robę normatywną’, ale raczej symbol współczesności i wytwór konieczności” (Dupuy, 1991). 
Pochodzenie miękkiego prawa opiera się na naturalnym rozwoju – a raczej na zmianie społecz-
ności międzynarodowej, jest konsekwencją ewolucji sposobu, w jaki współcześnie prowadzone 
są stosunki gospodarcze. Celowym staje się postawienie pytania o zasadność obrony systemu 
źródeł prawa jako wyłącznie systemu zamkniętego, a w którym istnieją i odgrywają dużą rolę inne 
normy/regulatory, dopełniając prawo. Wspólnym ich zadaniem jest tworzenie efektywnego pra-
wa, tym bardziej, że w wielu obszarach prawa gospodarczego siła oddziaływania soft law i jego 
„wiązania” (obowiązywania) jest większa niż siła stanowionych norm prawnych. Soft law stało 
się otwartą metodą koordynacji zjawisk, jest przejawem odejścia od tradycyjnej formy rządzenia 
poprzez proste nakazy bądź zakazy, jest narzędziem, które ma odpowiadać na problemy towa-
rzyszące współczesnemu społeczeństwu. Soft law zapewnia elastyczność, szybkość reagowania 
na czynniki ryzyka, podążając za wyzwaniami.

Obok formalnego, normatywnego ujęcia prawa możliwe jest skonstruowanie takiego porządku 
prawnego, którego częściami są zarówno normy prawne, jak również inne akty w postaci zasad, 
wartości, wytycznych czy dobrych praktyk. Funkcjonalnie zbudowany system norm prawnych 
i wartości uzupełniony aktami „miękkiego prawa” może odgrywać rolę swoistego kompleksowego 
regulatora życia gospodarczego, w którym unika się przelegalizowania, a cały system staje się 
bardziej dynamiczny, elastyczny i efektywny. Formalizacja wyłącznie w oparciu o normy stano-
wione niesie niebezpieczeństwo zbytniego usztywniania systemu w szybko zmieniającej się rze-
czywistości zarówno społecznej, jaki i gospodarczej. Dzięki szerszemu spojrzeniu na koncepcję 
systemu prawa, źródeł prawa, uzyskujemy pełniejsze, kompleksowo uregulowane zagadnienie 
prawne, co czyni go bardziej komplementarnym, wrażliwym na zmieniające się otoczenie. Normy 
prawne za pomocą środków pozaprawnych uzyskują zarazem zabezpieczenie właściwego ich 
wykonania. 

Brak mocy wiążącej aktów soft law nie stoi na przeszkodzie skutecznemu egzekwowaniu 
praw oraz wpływaniu na zachowania podmiotów, uczestników rynku. Standardy, rekomendacje, 
wytyczne mogą być przykładem tego, że niewiążący charakter może skutecznie wypełniać swoją 
rolę, zabezpieczać ryzyko, oddziaływać na kwestie bezpieczeństwa, dopełniać prawo. Przede 
wszystkim instrumenty te są bardziej akceptowalne przez przedsiębiorców a pożądane przez 
rynek, np. dla celów regulacyjnych, potwierdzenia jakości. Spełnienie warunków określonego 
wzorca – standardu zachowania – wywiera wpływ nie tyko prawny czy wizerunkowy, lecz także 
fi nansowy na biznes. 

Zarysowany, widoczny wzrost działań podmiotów w kierunku standaryzacji, tworzenia ko-
deksów postepowań jest ważnym elementem samoregulacji, jednak, nie może prowadzić do 
nadmiaru regulacji i stać się dodatkowym obciążeniem bądź barierą wejścia na rynek, zwłaszcza 
dla małych i średnich przedsiębiorstw. 
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