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Korekta	czy	zmiana	kursu? 
(od redaktorek prowadzących)

Transformacja cyfrowa i ekologiczna, która dokonuje się na naszych oczach, stawia przed 
prawem konsumenckim poważne wyzwania. W kontekście rynków cyfrowych coraz częściej 
zwraca się uwagę na rosnącą asymetrię między konsumentami a przedsiębiorcami, którzy ko-
rzystając z nowych technologii, mogą znacznie bardziej efektywnie wpływać na decyzje kupują-
cych i odbiorców usług. Ma to związek z dwoma głównymi typami mechanizmów: personalizacją 
i tzw. architekturą wyboru. Pierwszy z nich polega na dostosowywaniu treści do odbiorców na 
podstawie przetwarzania danych na szeroką skalę. Drugi zaś odnosi się do kreowania interfejsów, 
które w praktyce kierują aktywnością konsumentów w sieci. Przykład stanowi m.in. stosowanie 
domyślnych ustawień, np. w zakresie kryteriów doboru wyników wyszukiwania. Te i inne wyzwania 
związane z rozwojem technologii skłaniają do refleksji na temat adekwatności istniejących prze-
pisów do zmieniającej się rzeczywistości. Coraz częściej słychać także głosy, że drobna korekta 
kursu nie wystarczy, lecz konieczna jest jego reorientacja. 

Podobne pytania pojawiają się również w kontekście przemian natury ekologicznej. Na 
poziomie najbardziej fundamentalnym można się zastanawiać, czy niektóre założenia prawa 
konsumenckiego, dotyczące m.in. promowania zaufania konsumentów w celu stymulowania kon-
sumpcji, nie powinny być poddane znaczącej rewizji. Jednocześnie cieszyć może wzrost postaw 
ekologicznych konsumentów, którzy przykładają coraz większą wagę zarówno do pochodzenia 
produktów, jak i do praktyk w łańcuchach dostaw. Ważną rolę w tym kontekście odgrywają infor-
macje komunikowane konsumentom, które przede wszystkim nie powinny wprowadzać ich w błąd.

Opracowania składające się na redagowany przez nas numer konsumencki poruszają ak-
tualne zagadnienia dotyczące wpływu przemian cyfrowych i ekologicznych na rynki oraz prawo 
konsumenckie. Zeszyt otwiera artykuł Zuzanny Ochońskiej-Borowskiej i Anny Pietrzyk poświęcony 
oznaczaniu geograficznego pochodzenia produktów w czasach „konsumenckiego patriotyzmu”. 
Autorki rozważają, w jakich sytuacjach oznaczenie pochodzenia produktu może wprowadzać 
konsumentów w błąd i zwracają uwagę na problem niespójności przepisów konsumenckich i ad-
ministracyjno-celnych. W kolejnym artykule Zbigniew Okoń analizuje wpływ dyrektywy 2019/770 
na umowy licencyjne o korzystanie z oprogramowania zawierane z konsumentami. Autor odnosi 
się m.in. do budzącego kontrowersje pojęcia „zasadnych (rozsądnych) oczekiwań konsumentów” 
i wskazuje na możliwe sposoby jego interpretacji. W dalszej części Adrianna Michałowicz zapo-
znaje Czytelników z aktualną tematyką „altruizmu danych”, zaś Przemysław Pałka broni odważnej 
tezy, że zasady ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie przystają do realiów 
gospodarki rynkowej. Kolejne dwa teksty przybliżają aspekty niedawnej reformy prawa o nieuczci-
wych praktykach handlowych: Aleksandra Olbryk analizuje zgodność z prawem konsumenckim 
systemów rekomendacji, a Konrad Rutkowski bada problem wykupywania biletów przez środki 
automatyczne. Tematyce tzw. smart kontraktów poświęcony jest natomiast artykuł Szymona 
Skalskiego i Maksymiliana Kaszubowskiego, którzy wskazują na prawne możliwości stosowania 
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klauzuli rebus sic stantibus w badanych transakcjach. Na koniec, w inspirującym tekście Agata 
Sobusiak rozważa możliwość zastosowania metod design thinking, czyli myślenia projektowego, 
w procesie legislacyjnym, wskazując na związane z tym szanse oraz zagrożenia.

Uwadze Czytelników polecamy też recenzje publikacji naukowych i sprawozdania zawarte 
w niniejszym numerze, w których stawiane są pytania dotyczące kierunku rozwoju prawa oraz 
charakteru pożądanych zmian, w tym m.in. w edukacji prawniczej.

Zapraszamy do lektury oraz zachęcamy zarówno do polemiki z tezami przedstawionymi 
przez naszych Autorów, jak i do kontynuowania badań nad tematami przez nich analizowanymi, 
najlepiej w formie artykułów złożonych do kolejnego zeszytu konsumenckiego iKAR!

dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ
kierownik Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki

mnamyslowska@wpia.uni.lodz.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3379-2940

dr Agnieszka Jabłonowska
post-doc w Instytucie Prawa Prywatnego

Leiden University
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A R T Y K U Ł Y

Zuzanna Ochońska-Borowska*, Anna Pietrzyk**

Oznaczanie	geograficznego	pochodzenia	produktu	 
w	czasach	„konsumenckiego	patriotyzmu”

Spis	treści	
I. Wprowadzenie
 1. Pojęcie „konsumenckiego patriotyzmu”
 2. Oznaczanie pochodzenia produktu w obrocie konsumenckim – zagadnienia wstępne
II. Polskie i europejskie regulacje dotyczące oznaczania pochodzenia produktu 
 1. Zagadnienia wstępne
 2.  Rozporządzenie 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat 

żywności
 3. Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 4. Rozporządzenie 952/2013 ustanawiające unijny kodeks celny
III. Oznaczanie pochodzenia produktu na gruncie przepisów ochrony konsumentów w Polsce
 1.  Nierzetelne oznaczanie pochodzenia produktu jako praktyka wprowadzająca w błąd 

w praktyce decyzyjnej Prezesa UOKiK
 2. Oznaczanie pochodzenia produktu w oparciu o różne podstawy prawne
IV. Wnioski i postulaty de lege ferenda

Streszczenie
Pochodzenie nabywanego produktu należy do istotnych kryteriów podejmowanej przez konsu-
mentów decyzji zakupowej. W ostatnim czasie istotnie wzrosło zainteresowanie produktami rodzi-
mymi, które zostały wytworzone w Polsce z polskich materiałów. Trend ten bywa wykorzystywany 
przez nieuczciwych przedsiębiorców, którzy w komunikacji kierowanej do konsumentów wpro-
wadzają w błąd odnośnie do tej okoliczności. Zdarzają się jednak sytuacje oznaczenia produktu, 
które potencjalnie mogłoby zostać uznane za nierzetelne na gruncie przepisów konsumenckich, 
opiera się jednak na przepisach odrębnych, mających administracyjno-celny charakter. W ta-
kim wypadku przedsiębiorca wpada niejako w pułapkę regulacji prawnych, chociaż nie wprost 
sprzecznych, to mogących się nie pokrywać, a tym samym naraża się na konsekwencje prawne 
niezastosowania się do którejś z nich. W artykule poruszono ten problem, wskazując które z po-
wszechnie obowiązujących regulacji potencjalnie mogą stanowić wyzwanie w praktyce obrotu 
konsumenckiego. Omówiono także dotychczasową praktykę orzeczniczą Prezesa UOKiK w tym 
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zakresie i zaprezentowano postulaty co do stosowania obecnych regulacji oraz ewentualnych  
zmian w prawie. 

Słowa	kluczowe:	konsument; pochodzenie produktu; wprowadzanie w błąd; konsumencki pa-
triotyzm; made in; etnocentryzm konsumencki; decyzje konsumentów; geograficzne pochodzenie 
towarów, produkty żywnościowe, prawo żywnościowe.

JEL:	K23, K39, D18

I.	 Wprowadzenie

1.	 Pojęcie	„konsumenckiego	patriotyzmu”

Wraz z postępującym wzrostem konsumenckiej świadomości oznaczenie pochodzenia produk-
tu, z niewiele znaczącej informacji zamieszczonej drobnym drukiem na opakowaniu, przeistoczyło 
się w jeden z głównych sloganów marketingowych mających zachęcić konsumenta do zakupu. 
Pobudki kierujące konsumentem podczas nabywania produktu są różne. Przykładem mogą być 
pozytywne skojarzenia związane z wysoką jakością produktów pochodzących z danego kraju1 lub 
poczucie „konsumenckiego patriotyzmu”, nazywanego w nauce także wymiennie „etnocentryzmem 
konsumenckim”. M. Kaczmarek i M. Wieja (2021, s. 10) definiują to zjawisko jako „podejmowanie 
świadomych decyzji ekonomicznych z uwzględnieniem pozytywnego wpływu tych wyborów na 
wspólnotę narodową, z którą dany podmiot się identyfikuje”. Decyzje ekonomiczne nie dotyczą 
jedynie zakupu towarów lub usług, ale również wyboru krajowych dostawców i kooperantów 
( ibidem, s. 10). Należy zastanowić się, co spowodowało zmianę nastawienia względem rodzimej 
produkcji polskich konsumentów, którzy dotychczas żyli w przeświadczeniu, że najlepsze jakoś-
ciowo produkty pochodzą z innych krajów, w szczególności z Europy Zachodniej. Badając poten-
cjalne motywacje Polaków, którymi kierują się podczas zakupu polskich produktów, Ł. Skoczylas 
zauważa, że w zależności od pochodzenia generacyjnego danej grupy konsumentów podłoże 
tego wyboru może znacząco się różnić. Autor wskazuje, że ponad 20 latach „wolności gospodar-
czej” wystarczyło Polakom, aby nasycić się tym co zagraniczne (Skoczylas, 2013, s. 220). Dla 
pokoleń wychowanych po 1989 roku to właśnie produkty reklamowane ze względu na ich polską 
produkcję mogą stanowić ogromną nowość. Ich zakupu nie należy więc traktować jako przejaw 
patriotyzmu, a jedynie zwykłą logikę współczesnego rynku (ibidem, s. 220). 

Obserwacje te należy uzupełnić o wnioski związane z doświadczeniami pandemicznymi i ich 
wpływem na decyzje konsumenckie. Refleksje wynikające z okresu pandemii koronawirusa wi-
doczne są między innymi w wyborach związanych z żywnością, objawiających się większą uważ-
nością na jakość kupowanych produktów jako tych, które wpływają na nasze zdrowie i odporność. 
Kolejnym ze wskazywanych czynników związanych z doświadczeniami pandemicznymi jest soli-
darność z rodzimymi przedsiębiorcami, których walkę o utrzymanie działalności obserwowaliśmy 

1 Zjawisko to jest nazywane „efektem kraju pochodzenia”. Należy przez to rozumieć wpływ wizerunku danego kraju wywierany na ocenę dokonywaną 
przez nabywców produktów lub całych marek pochodzących z tego kraju (tak Kowalczyk, 2016, s. 19).
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w okresie lockdownów (Krzekowiak, 2021). Ostatnim, wartym zaznaczenia czynnikiem są konse-
kwentne akcje marketingowe prowadzone zarówno przez organizacje rządowe2, jak i koncerny, 
w tym również te zagraniczne, reklamujące swoje produkty3.

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w 2020 roku przez Stowarzyszenie PEMI w ramach 
akcji zatytułowanej „590 powodów”4 aż 70% ankietowanych sprawdza „zawsze” (36%) lub „czę-
sto” (34%) informację o kraju wytworzenia produktu umieszczoną na etykiecie (590Powodow.pl, 
2020). Nie jest to nowe zjawisko, chociaż tendencja wzrasta. Podczas badań przeprowadzonych 
w roku 2013 wyniki dla tych odpowiedzi dawały sumę o 8 punktów procentowych niższą. Ponadto, 
z tych samych badań wynika, że aż 61% respondentów zadeklarowało, że „kraj pochodzenia” 
jest dla nich najważniejszym kryterium w trakcie wyboru towaru przy półce sklepowej (ibidem). 

Chociaż zjawisko weryfikowania kraju pochodzenia nie jest nowe, to w ostatnim czasie zmie-
niła się optyka konsumentów – obecnie weryfikowanie kraju pochodzenia ma częściej na celu 
odnalezienie i zakup produktu rodzimego, nie zaś unikanie go. Jak wynika z raportu „Rynek mody 
w Polsce. Wyzwania” opracowanego przez KPMG w listopadzie 2019 r., blisko połowa konsu-
mentów byłaby skłonna zapłacić nawet o 10% więcej za polski produkt niż za podobny produkt 
wyprodukowany za granicą (KPMG, 2019). Polacy poszukują i pożądają produktów wytwarzanych 
lokalnie. Co więcej, osiągają w tym zakresie znaczące wyniki także w skali europejskiej. Spółka 
Grant Thornton Polska opracowała na potrzebę swoich badań Buy Locally Index (pol. Indeks Kupuj 
Lokalnie), który, jak wskazują sami autorzy, „został skalkulowany jako udział rodzimej produkcji 
dóbr finalnych w krajowej konsumpcji skorygowany o «samowystarczalność»5 poszczególnych 
gospodarek” (Grant Thornton, 2021). Wykorzystując stworzony wskaźnik, przygotowano porów-
nanie 10 największych gospodarek Unii Europejskiej pod względem skłonności konsumentów do 
nabywania wytwarzanych lokalnie produktów. Jak wynika z opublikowanych wyników dla danych 
z 2020 roku, polscy konsumenci plasują się na drugim miejscu z wynikiem 70,1 pkt w Buy Locally 
Index. Polskę wyprzedza jedynie Hiszpania, najniższy wynik uzyskali zaś Niemcy. Przedstawione 
powyżej wyniki badań w sposób niezaprzeczalny dowodzą, że tendencja Polaków do wybierania 
produktów polskiego pochodzenia rośnie. Skoro więc konsumenci poszukują produktów posia-
dających tę cechę, konieczne jest dostosowanie komunikatów kierowanych do kupujących, które 
pozwolą uniknąć wprowadzenia ich w błąd. 

W niniejszym artykule przeanalizowano obecny stan prawny w zakresie regulacji dotyczą-
cych oznaczania pochodzenia geograficznego produktów. Warto jednak na wstępie odnieść się 
do uprzednio obowiązujących w Polsce przepisów. Polskie regulacje dotyczące oznaczania pro-
duktów polskiej produkcji siegają bowiem aż okresu międzywojennego. 

Jedno z ciekawszych rozwiązań wprowadzała ustawa z dnia 9 marca 1934 roku o ozna-
czaniu wyrobów wytwórczości polskiej6, przewidująca oznaczanie wyrobów specjalnym znakiem 
2 Za przykład może posłużyć kampania zorganizowana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi promująca znak „Produkt polski” (zob. KOWR, 2019).
3 Przykładowo można wskazać akcję sieci sklepów Tesco „Drużyna polskiego produktu” (zob. MMP, 2008) oraz kampanię reklamową „Wiemy, co dobre 
– wspieramy naszych” sieci sklepów Biedronka (zob. bg, 2016).
4 Liczba zawarta w nazwie akcji „590 powodów” stanowi nawiązanie do prefiksu 590 wykorzystywanego w kodzie paskowym (w wersji kodu EAN-13) 
zarezerwowanego dla produktów wyprodukowanych lub dystrybuowanych przez przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce w międzynarodowej orga-
nizacji GS1.
5 Samowystarczalność gospodarki odnosi się do możliwości zaspokojenia popytu występującego na lokalnym rynku przez rodzimy przemysł, inny-
mi słowy do poziomu jej kompleksowości. Samowystarczalność́ na potrzebę przytaczanych badań obliczana była na podstawie wskaźnika Economic 
Complexity Index, który obliczany jest co roku przez The Growth Lab, instytucję analityczną działającą przy Uniwersytecie Harvarda (zob. Growth Lab, b.d.).
6 Ustawa z dnia 9.03.1934 r. o oznaczaniu wyrobów wytwórczości polskiej (Dz. U. 1934 Nr 31 poz. 273).
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rozpoznawczym, którego celem było ułatwienie konsumentom rozpoznawania wyrobów „wytwórczo-
ści polskiej”. Minister Przemysłu i Handlu był podmiotem odpowiedzialnym za ustalenie warunków 
uzyskania prawa używania znaku rozpoznawczego, wydawanie zezwoleń oraz prowadzenie ich 
rejestru. Na szczególną uwagę zasługuje również ustawa z dnia 21 grudnia 1938 roku o ochronie 
przymiotnika „polski”. W uzasadnieniu do tej ustawy przeczytać można, że „Osoby fizyczne i osoby 
prawne z lubością używają terminu „polski” (a) (ie) przy swoich firmach, reklamach, wytworach 
swej produkcji tylko dlatego, ażeby wprowadzić opinię względnie konsumenta polskiego w błąd”. 
Celem omawianej ustawy było położenie kresu nadużywaniu określenia „polski” przez wytwór-
ców i potępienie szczególnie tych, którzy robią to z chęci zysku. Na mocy ustawy z 1938 roku 
przymiotnik „polski” został otoczony szczególną ochroną prawną. Oznaczało to, że przymiotnika 
„polski” (w tym jego rodzaju żeńskiego i liczby mnogiej) używać do określenia „wytworów swojej 
pracy i myśli oraz swych przedsiębiorstw zawodowych” nie mogły osoby fizyczne i prawne, któ-
rych właściciele nie są narodowości polskiej, bądź których kapitał nie jest wyłącznie w posiadaniu 
osób takiej narodowości7. Za naruszenie przepisów obu omówionych powyżej ustaw groziła kara 
aresztu do lat 2 i grzywny do kwoty 10 000 złotych. 

Dziś żadna z omówionych powyżej ustaw nie obowiązuje, a potrzeba wprowadzenia spe-
cjalnej ochrony dla oznaczenia polskiego pochodzenia produktów zdaje się nabierać znaczenia 
większego niż kiedykolwiek wcześniej. Dostępność produktów na rynku, zakres informacji do 
nich załączanych oraz wciąż rosnąca konkurencja między wytwórcami przy wysokiej świadomo-
ści konsumenckiej i chęci poszukiwania rodzimych produktów wymagają stworzenia jednolitej 
i przejrzystej regulacji dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.

2.	Oznaczanie	pochodzenia	produktu	w	obrocie	konsumenckim	 
–	zagadnienia	wstępne

Problem prawidłowego oznaczenia pochodzenia produktu wybrzmiewa szczególnie inten-
sywnie w przypadku produktów, których wytwarzanie odbywa się na terytorium kilku krajów, a cza-
sem nawet kontynentów. Dobrym przykładem dla zobrazowania tego problemu będzie produkcja 
samochodu. Należy zadać sobie pytanie, który kraj należy wskazać jako kraj wytworzenia, jeśli 
podwozie przykładowego samochodu zostało wyprodukowane w kraju A, nadwozie w kraju B, 
a całość złożona w kraju C. Wśród hipotetycznych rozwiązań powyższego zagadnienia można 
wskazać przyjęcie kryterium ilościowego – poprzez wybranie kraju, w którym powstała większa 
część produktu albo jakościowego – kraju, w którym powstały ważniejsze komponenty. W przy-
padku tej drugiej propozycji nasuwa się jednak wątpliwość, czy przeciętny konsument będzie 
w stanie ocenić, która część produktu jest w istocie najistotniejsza. Można także zastanowić się 
nad przyjęciem jeszcze innych kryteriów, np. uznać jako kraj wytworzenia, ostatni kraj, w którym 
produkt przebył trasę produkcyjną. Celowo wskazano tak wyrazisty i skomplikowany produkt jako 
przykład otwierający omawiane zagadnienie, aby uwypuklić zakres problematyki. 

Niniejszy artykuł, chociaż wzbogacony o podstawową analizę przepisów administracyjno-
-celnych, skupi się na regulacjach dotyczących ochrony konsumentów w Polsce (szerzej: 

7 Przy czym ustawa wskazywała, że pochodzenie polskie rozumieć należy jako związanie z narodem polskim węzłem wspólnego języka, tradycją 
kultury polskiej i gotowością niesienia ofiar na rzecz polskiej wspólnoty narodowej.
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Trzebiatowski, 2021; 2021a; Gwardzińska i Chowaniec 2021). Oznaczenia pochodzenia, jeśli 
dokonane są nieprawidłowo, mogą bowiem stanowić podstawę uznania, że doszło do praktyki 
naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. Reakcją na tego typu praktykę może być wszczęcie 
przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowania i ewentualne nałożenie 
na przedsiębiorcę kary. Praktyka rynkowa pokazuje, że coraz częściej zdarzają się przypadki8, 
kiedy przedsiębiorcy z powodu trudności w dokonaniu prawidłowego oznaczania, braku należy-
tej staranności czy też w celu zwiększenia atrakcyjności oferowanego produktu podają niepełną 
lub nieprawdziwą informację o kraju pochodzenia. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy można 
wskazać istnienie swoistego „chaosu prawnego” w zakresie regulacji prawnych, które poniekąd 
wymuszają oznaczenie pochodzenia produktu w sposób, który na gruncie prawa ochrony konsu-
mentów może zostać uznany za mylący. Wyróżnia się jeden wspólny czynnik, który może leżeć 
u podłoża zarówno nieumyślnego, jak i celowo mylącego oznaczenia, a mianowicie brak jednolitej, 
ogólnie obowiązującej regulacji prawnej. 

II.	Polskie	i	europejskie	regulacje	 
dotyczące	oznaczania	pochodzenia	produktu

1.	Zagadnienia	wstępne

Obowiązek oznaczania produktów krajem pochodzenia wynika pośrednio lub bezpośrednio 
z kilku polskich i unijnych aktów prawnych, które w pewnym zakresie pozostają w stosunku krzyżo-
wania i uzupełniają się, pozostawiając jednak wciąż istotne luki. Brakuje w ustawodawstwie unijnym 
oraz krajowym jednego aktu, który kwestię tę regulowałby w sposób kompleksowy (Trzebiatowski, 
2021, s. 2–11; Holzer, 2017, s. 340; zob. także EPRS, 2019). Jednocześnie wymóg prawidło-
wego oznaczania produktów wynika z wielu dziedzin prawa od własności przemysłowej, prawa 
administracyjnego, w tym celnego, przez prywatne prawo konkurencji, po ochronę konsumentów. 

W niniejszym artykule w ograniczonym zakresie skupiamy się na regulacjach dotyczących 
chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, tj. produktów spełnia-
jących określone wymogi prawne określone w rozporządzeniu 1151/20129 (m.in. których jakość 
lub cechy charakterystyczne są w istotnej lub wyłącznej mierze zasługą szczególnego środo-
wiska geograficznego lub pochodzenia geograficznego)10. Nie odnosimy się także do kwestii 
związanych ze znakami towarowymi i ich ochroną w kontekście oznaczeń geograficznych11. 
Naszym celem jest przede wszystkim pochylenie się nad problematyką ochrony konsumentów 
związanej z oznaczeniami w bardziej skomplikowanych stanach faktycznych, z uwzględnieniem 
istniejących regulacji spoza tej dziedziny prawa i ewentualnych konsekwencji praktycznych  
z nich wynikających.

 8 Opublikowane w czerwcu 2020 roku wyniki „Kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw oraz ziemniaków, w szczególności z uwzględnieniem 
oznakowania krajem pochodzenia Polska” przeprowadzonej przez UOKiK wskazują, że w przypadku 33,8% skontrolowanych placówek sprzedających 
świeże owoce i warzywa stwierdzono nieprawidłowości w oznaczaniu kraju pochodzenia produktu (zob. UOKiK, 2020a).
 9 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych 
i środków spożywczych (Dz. U. UE. L. z 2012 r. Nr 343, s. 1 z późn. zm.); rozporządzenie 1151/2012.
10 Należy wskazać, że w UE pojawiają się postulaty rozszerzenia w praktyce chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficz-
nych, zwracając uwagę na korzystny wpływ takich działań na dobrobyt konsumencki (zob. EPRS, 2019, s. 36); w dokumencie tym można znaleźć także 
rozbudowaną bibliografię dotyczącą „GI” (EPRS, 2019, s. 53 i n.). 
11 Ustawa z dnia 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. 2021 poz. 324 z późn. zm.), art. 174 i n.
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2.	Rozporządzenie	1169/2011	w	sprawie	przekazywania	konsumentom	informacji	
na	temat	żywności

Grupę produktów, która mają swoje własne regulacje i to na poziomie unijnym stanowią 
produkty żywnościowe (Trzebiatowski, 2021, s. 4)12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumen-
tom informacji na temat żywności13 wprowadziło kilka istotnych regulacji, w tym mającą na celu 
umocnienie zakazu wprowadzania konsumentów w błąd w zakresie produktów żywnościowych. 
W motywie 5 rozporządzenia wskazano, że pomimo istnienia ogólnych zasad dotyczących nie-
uczciwych praktyk handlowych (o czym poniżej), przepisy należy uzupełnić o zasady szczegółowe 
dotyczące przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Co za tym idzie z art. 7 
rozporządzenia 1169/2011 wynika, że informacje na temat żywności nie mogą wprowadzać w błąd 
w szczególności co do kraju i miejsca pochodzenia (art. 7 ust. 1), a także że muszą być rzetelne, 
jasne i łatwe do zrozumienia dla konsumenta (art. 7 ust. 2). Należy jednak podkreślić, że rozpo-
rządzenie 1169/2011 nie statuuje jednoznacznego obowiązku wskazania kraju pochodzenia we 
wszystkich przypadkach14, a jedynie gdy zaniechanie ich wskazania mogłoby wprowadzać w błąd 
konsumenta co do rzeczywistego kraju lub miejsca pochodzenia środka spożywczego, w szcze-
gólności, gdyby informacje towarzyszące środkowi spożywczemu lub etykieta jako całość mogły 
sugerować, że dany środek spożywczy pochodzi z innego kraju lub miejsca15. W konsekwencji 
takiego ukształtowania przepisu można postawić tezę, że nie odpowiada on w pełni wymogowi 
rzetelności wobec konsumentów. Można argumentować bowiem, że brak informacji dotyczący 
pochodzenia produktu doprowadzi do wątpliwości w tym zakresie, a to z kolei może doprowadzić 
do naruszenia odnośnych regulacji chroniących zbiorowość konsumencką. 

Dodatkowych trudności interpretacyjnych dostarczył art. 26 ust. 3 rozporządzenia 1169/2011, 
który wskazuje kryterium ustalenia kraju pochodzenia w sytuacji, gdy składnik podstawowy po-
chodzi z innego kraju. Zastosowanie tych przepisów było istotnym wyzwaniem praktycznym, stąd 
ustawodawca unijny zdecydował się na wydanie rozporządzenia wykonawczego 2018/77516, które 
szczegółowo ustala zasady wskazywania pochodzenia podstawowego składnika17. 

12 Należy wskazać na szereg regulacji szczególnych odnoszących się do poszczególnych rodzajów produktów, np. mięsa, alkoholu; przykładowo 
rozporządzenie 1151/2012; rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 251/2014 z dnia 26.02.2014 r. w sprawie definicji, opisu, prezen-
tacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91 
(Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 84, s. 14 z późn. zm.). 
13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na 
temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji  
87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 
2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 304, s. 18 z późn. zm.); dalej: rozporządzenie 1169/2011.
14 L. Russo zwraca uwagę na inny problem powiązany z trendem patriotyzmu konsumenckiego i wynikający z możliwości zdecydowania przez przed-
siębiorcę czy wskazać kraj pochodzenia produktu spożywczego, z uwagi na fakt, że podanie pochodzenia produktu czy też niektórych jego składników 
jest działaniem, które w sposób nieunikniony wywołuje skutki handlowe, ze względu na powszechną faworyzację krajowej produkcji danego produktu, 
ze szkodą dla podobnych produktów wytwarzanych w innych państwach członkowskich (Russo, 2021, 405–422).
15 Wynika to z art. 9 ust. 1 lit. i) w zw. z art. 26 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 1169/2011. Regulacje wskazują także na wyjątek w odniesieniu do mięsa 
objętego kodami Nomenklatury scalonej („CN”) wymienionymi w załączniku XI, co wynika z art. 26 ust. 2 lit. b) rozporządzenia 1169/2011. 
16 Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/775 z dnia 28.05.2018 r. ustanawiające zasady stosowania art. 26 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w odniesieniu do reguł dotyczących wska-
zywania kraju lub miejsca pochodzenia podstawowego składnika środka spożywczego (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. L 131/8 z 29.5.2018).
17 Z Zawiadomienia Komisji w sprawie stosowania przepisów art. 26 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 (Dz. U. UE C z dnia 31.01.2020 r.) wynika, 
że oprócz bardziej oczywistych sposobów na wskazanie kraju pochodzenia, tj. poprzez użycie wyrażenia takiego jak „wykonano w”, „wyprodukowano w” 
i „produkt z”, po których następuje informacja geograficzna, za wskazujące kraj lub miejsce pochodzenia środka spożywczego uznać należy również 
wyraźne i widoczne flagi i/lub mapy odnoszące się do określonego terytorium geograficznego. Ponadto, zdaniem Komisji, za oznaczenie pochodzenia 
uznać można również inne symbole narodowe, takie jak rozpoznawalny krajowy zabytek, krajobraz, czy nawet osobę. Nie są to jednak zasady bez-
względne, a jedynie wskazówki interpretacyjne, a więc użyte treści graficzne należy oceniać odrębnie dla każdego przypadku. Umożliwienie wskazania 
kraju pochodzenia produktu również w formie graficznej, potencjalnie rozszerza pole do wprowadzenia w błąd konsumenta. 
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3.	Ustawa	o	jakości	handlowej	artykułów	rolno-spożywczych

Także polskie regulacje w zakresie szczegółowych zasad oznaczania kraju pochodzenia 
produktu ograniczają się do produktów spożywczych. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jako-
ści handlowej artykułów rolno-spożywczych18 w art. 7b określa zasady znakowania artykułów 
rolno-spożywczych informacją „Produkt polski”, w tym za pomocą specjalnie przeznaczonego 
do tego logo. Takie oznaczenie może otrzymać jedynie produkt nieprzetworzony19, jeżeli produk-
cja podstawowa odbyła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei definicja „produkcji 
podstawowej”, do której odsyła art. 7b ust.1 ujhrs, znajduje się w rozporządzeniu nr 178/200220 
i oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i ho-
dowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem, a także łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa 
leśnego. Jednocześnie w przypadku mięsa, oznaczenie „Produkt polski” może otrzymać produkt, 
jeżeli zostało ono pozyskane ze zwierząt urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
których chów i ubój odbyły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku produktów 
pochodzenia zwierzęcego innych niż mięso – jeżeli zostały pozyskane od zwierząt, których chów 
odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jako skomplikowane jawią się zasady oznaczania informacją „Produkt polski” produktów prze-
tworzonych, tj. takich, które powstały w wyniku obróbki produktów nieprzetworzonych21. Zasadą 
jest, że oznaczenie takie można stosować w stosunku do produktu, jeżeli został wyprodukowany 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkie jego składniki spełniają omówione już warunki 
określone w art. 7b ust. 1 ujhrs lub został wyprodukowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
wyłącznie ze składników spełniających warunki określone w ust. 122. 

4.	Rozporządzenie	952/2013	ustanawiające	unijny	kodeks	celny

Poza produktami spożywczymi, generalną regulacją prawną, która rozstrzyga kwestię pocho-
dzenia produktów jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 paź-
dziernika 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny23. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w tym 
akcie dotyczącą towarów o niepreferencyjnym pochodzeniu, czyli towarów, „któr[e] ze względu 
na swoje pochodzenie z określonego obszaru celnego nie mo[gą] korzystać z preferencji celnych, 
takich jak przede wszystkim preferencyjna lub obniżona stawka celna” (Gwardzińska i Chowaniec, 
2021, s. 15) towar całkowicie uzyskany w danym kraju lub na danym terytorium uznawany jest 
za pochodzący z tego kraju lub terytorium. Sprawa komplikuje się w sytuacji, w której w produk-
cję zaangażowany jest więcej niż jeden kraj. W takim wypadku towar uznaje się za pochodzący 
z kraju lub terytorium, w którym towar ten został poddany ostatniemu istotnemu, ekonomicznie 

18 Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 630 z późn. zm.); dalej: ujhrs.
19 W rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. n) rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków 
spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, s. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, s. 319).
20 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28.01.2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żyw-
nościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. 
UE. L. z 2002 r. Nr 31, s. 1 z późn. zm.).
21 W rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. o) rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków 
spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, s. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, s. 319).
22 Wyjątkiem jest sytuacja, gdy spełnione są następujące przesłanki: łączna masa składników niespełniających określonych wymogów nie wynosi wię-
cej niż 25% łącznej masy wszystkich składników w chwili ich użycia do wyprodukowania tego produktu oraz nie można zastąpić tych składników takimi 
samymi składnikami, które spełniają wymogi postawione w ust. 1 tego przepisu. 
23 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9.10.2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. U. UE. L. 2013 
Nr 269, s. 1 z późn. zm.); dalej: ukc.
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uzasadnionemu przetwarzaniu lub obróbce, w przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu, co 
spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania24. Dodatkowo, 
zgodnie z delegacją zawartą w art. 62 ukc Komisja Europejska jest uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych, które określają szczegółowe zasady interpretacji art. 60 i wskazują – w stosunku 
do niektórych produktów – tzw. czynności kwalifikujące, tj. obróbkę lub przetwarzanie materiałów 
niepochodzących nadające status pochodzenia25. Ze względu na ograniczone ramy opracowania 
jedynie sygnalizujemy te kwestie, nie angażując się w szczegóły o tematyce celnej. Podstawowa 
analiza tych przepisów jest jednak konieczna, żeby osadzić je w reżimie obrotu konsumenckiego. 
Interpretacja „zasady ogólnej” wyrażonej w art. 60 ukc prowadzi bowiem do wniosku, że za produkt 
pochodzący z Polski można uznać zarówno produkt w całości stworzony w Polsce, jak i ten, do 
którego komponenty wyprodukowano za granicą, a w Polsce „złożono w całość” i odwrotnie, jeśli 
komponenty pochodzą z Polski, ale produkt jest składany za granicą, to nie będzie uznawany za 
krajowy, lecz za zagraniczny. Powyższe stanowi oczywiście duże uproszczenie, dokonane jedynie 
na potrzeby oceny tych regulacji w kontekście obrotu konsumenckiego. 

Z analizy przepisów i procedur celnych wypływa wniosek, że skomplikowany charakter wyżej 
opisanych regulacji, które nazywać będziemy dla uproszczenia wywodu zbiorczo „regulacjami ozna-
czeniowymi”, powoduje, że nie sprawdzają się one na gruncie obrotu konsumenckiego w Polsce. 
Piśmiennictwo wskazuje ponadto, że wieloaspektowość tego zagadnienia i rozbudowane regulacje 
dotyczące oznaczania pochodzenia geograficznego mogą prowadzić do wpływania norm na siebie, 
w tym nawet wzajemnego wykluczania również w pozostałych krajach UE (Holzer, 2017, s. 352; 
zob. także Giovannucci, Josling, Kerr, O’Connor i Yeung, 2009). W konsekwencji konieczna jest 
ostrożność w zakresie ochrony konsumentów i weryfikacja, czy w związku z bogatym dorobkiem 
ustawodawczym rzeczywista ochrona nie jest zagrożona. 

III.	Oznaczanie	pochodzenia	produktu	na	gruncie	przepisów	
o	ochronie	konsumentów	w	Polsce

1.	 Nierzetelne	oznaczanie	pochodzenia	produktu	jako	praktyka	wprowadzająca	w	błąd	
w	praktyce	orzeczniczej	Prezesa	UOKiK

Konieczność rzetelnego oznaczania pochodzenia produktu jako informacji istotnej dla konsu-
menta wynika z art. 24 ust. 1 uokik26. Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów 
rozumie się godzące w nie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębior-
cy, w szczególności naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej 
informacji lub nieuczciwe praktyki rynkowe. Odnosząc się do pierwszej z wymienionych wyżej 
przesłanek, tj. braku udzielenia właściwej informacji, w doktrynie wskazuje się, że chodzi o brak 
udzielenia informacji obligatoryjnych wymaganych przez przepisy, ale także o udzielenie informa-
cji niewymaganych bezpośrednio przez regulacje prawne, ale w sposób niezgodny z prawdą lub 
wprowadzający w błąd (Wędrychowska-Karpińska, Wiercińska-Krużewska, 2016, s. 649–650). 
24 W zakresie „ostatniego istotnego, ekonomicznie uzasadnionego przetwarzania” wypowiadał się Trybunał Sprawiedliwości UE, np. wyr. TS z 10.12.2009 r. 
w sprawie C-260/08, Bundesfinanzdirektion West przeciwko HEKO Industrieerzeugnisse GmbH. 
25 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28.07.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. U. UE. L. 2015 Nr 343, s. 1 
z późn. zm.).
26 Ustawa z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275).
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W konsekwencji, działanie przedsiębiorcy polegające na wskazaniu w sposób nieprawidłowy (nie-
rzetelny, niepełny, niezgodny z prawdą) pochodzenia geograficznego produktu może stanowić 
o naruszeniu tego obowiązku, niezależnie od tego, czy informacja ta jest lub będzie wymagana 
przepisami prawa konsumenckiego, czy też nie. Odnosząc się natomiast do nieuczciwych praktyk 
rynkowych są nimi praktyki sprzeczne z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształcające 
lub mogące zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy 
dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu, w szczególności praktyki wpro-
wadzające w błąd. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym27 w art. 5 ust. 3 
wskazuje, że wprowadzające w błąd działanie może z kolei dotyczyć cech produktu, w szcze-
gólności jego pochodzenia geograficznego. W konsekwencji, w zależności od okoliczności, obie 
z powyższych przesłanek, a więc brak spełnienia obowiązków informacyjnych oraz nieuczciwa 
praktyka rynkowa, mogą stanowić podstawę do uznania, że doszło do naruszenia zbiorowych 
interesów konsumentów. Ponadto, zarzuty dotyczące naruszenia zbiorowych interesów konsu-
mentów mogą także opierać się na popełnieniu czynu nieuczciwej konkurencji28. W tym zakresie 
wskazujemy przede wszystkim na art. 8 uznk, zgodnie z którym czynem nieuczciwej konkurencji 
jest opatrywanie towarów lub usług fałszywym lub oszukańczym oznaczeniem geograficznym 
wskazującym bezpośrednio albo pośrednio na kraj, region lub miejscowość ich pochodzenia albo 
używanie takiego oznaczenia w działalności handlowej, reklamie, listach handlowych, rachun-
kach lub innych dokumentach. Regulacja ta, w przeciwieństwie do art. 9 uznk, dotyczy „zwykłych” 
oznaczeń, tj. pozostających poza zakresem rozporządzenia 1151/2012 (Nowińska, 2022, s. 187; 
Poźniak-Niedzielska i Całka, 2016, art. 8, s. 331–333; Sieradzka, 2016, s. 285 i n.). Pomijając 
aspekt prywatnoprawnych roszczeń przysługujących na gruncie uznk, art. 8 uznk może stanowić 
podstawę pociągnięcia przedsiębiorcy do odpowiedzialności administracyjnej na gruncie ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów, w sytuacji, w której oznaczenie, którym posługuje się przed-
siębiorca jest albo niezgodne z prawdą („fałszywe”), albo prawdziwe, ale przekazane w sposób 
wprowadzający w błąd („oszukańcze”). Co istotne, dla możliwości spełnienia się przesłanek tej 
regulacji nie ma znaczenia forma wadliwego oznaczenia – mieszczą się w niej zarówno oznaczenia 
słowne, graficzne, jak i inne (Poźniak-Niedzielska i Całka, 2016, art. 8, s. 318–319). W doktrynie 
wskazuje się także, że omawiana regulacja dotyczy indywidualizacji miejsca pochodzenia, jed-
nak nie obejmuje swoim zakresem korzystania z oznaczeń w innym celu, np. zdobniczym (Całka, 
Nowińska i Skubisz, 2017, s. 153). 

Podobnie art. 9 ust. 1 uznk odnosi się do fałszywych lub oszukańczych oznaczeń, jednak-
że przepis ten dotyczy oznaczeń kwalifikowanych (Nowińska, 2022, s. 198), a więc chronionych 
nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych objętych zakresem rozporządzenia 
1151/2012. Z kolei zgodnie z art. 10 ust. 1 uznk za czyn nieuczciwej konkurencji uznaje się wpro-
wadzające w błąd oznaczenie produktu odnośnie do „pochodzenia”. Większość przedstawicieli 
doktryny (Michalak, 2016, art. 10, s. 357 i n.; Poźniak-Niedzielska i Całka, 2016, art. 8, s. 318–319) 
wskazuje, że przesłanka „pochodzenia” zawarta w tym przepisie odnosi się do „pochodzenia od 
danego przedsiębiorcy”, a więc nie do geograficznego pochodzenia, które odrębnie uregulowa-
no we wskazanych wyżej art. 8 i 9 uznk. E. Nowińska (2017, s. 217) podnosi jednak, że „wobec 

27 Ustawa z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2070).
28 Ustawa z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) – „uznk”.
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ogólnego brzmienia zwrotu «pochodzenie» można bronić poglądu, iż podstawą zarzutu wprowa-
dzania w błąd [na gruncie art. 10 ust. 1 uznk – przypis aut.] może być także wywoływanie kon-
fuzji co do związku towaru (usługi) z określonym miejscem na ziemi, szczególnie wówczas, gdy 
odpowiednią konotację wywołuje pośrednie odniesienie” 29.

Wobec powyższego uznać należy, że Prezes UOKiK, jako organ ochrony konsumentów, 
posiada instrumenty umożliwiające mu pociągnięcie do odpowiedzialności przedsiębiorcy, który 
w sposób nieuczciwy informuje o pochodzeniu produktu. Prezes UOKiK nie powinien jednak, 
w ramach swojej praktyki, pomijać regulacji szczególnych opisanych wcześniej. Problematyczne 
mogą więc okazać się stany faktyczne, w których regulacje szczególne będą bezpośrednio lub 
pośrednio legitymizować w teorii działanie danego przedsiębiorcy, oceniane na gruncie uokik jako 
naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. 

O ile nie powinny wzbudzać wątpliwości oczywiste naruszenia, przykładowo wskazanie przez 
przedsiębiorcę, że produkt pochodzi z Polski, podczas gdy został wytworzony i zapakowany w in-
nym kraju, a na terenie Polski jedynie przetransportowany i sprzedany, o tyle wątpliwe mogą stać 
się stany faktyczne, w których proces produkcji lub łańcuch dostaw są bardziej skomplikowane 
i mają miejsce na terenie różnych państw. Jak już wskazałyśmy, regulacje celne w niektórych sta-
nach faktycznych umożliwiają przedsiębiorcy wskazanie jako kraju pochodzenia produktu Polski, 
podczas gdy produkt został pierwotnie wytworzony poza granicami kraju, a w Polsce nadano 
mu jedynie „ostateczne cechy”. Może więc dojść do sytuacji, w której mimo że na gruncie art. 60 
rozporządzenia 952/2013 nie dojdzie do naruszenia, będziemy mieć do czynienia z nierzetelnym 
informowaniem konsumenta, a nawet wprowadzeniem go w błąd, w tym naruszeniem art. 8 uznk, 
co mogłoby stanowić podstawę do pociągnięcia przedsiębiorcy do odpowiedzialności za naru-
szenie przepisów o ochronie konsumentów. Przepisy celne i konsumenckie nie wykluczają się, 
ale w naszej ocenie te pierwsze mogą na gruncie obrotu konsumenckiego powodować konfuzję, 
zwłaszcza przy zastosowaniu obowiązującego modelu przeciętnego konsumenta (Tischner, 2012)30.

Praktyka orzecznicza Prezesa UOKiK w zakresie oznaczeń geograficznych pochodzenia 
produktów nie jest bogata31, choć w ostatnim czasie się rozwinęła (UOKiK, 2020). Przykładowo, 
Prezes UOKiK podjął działania mające na celu formalne wyjaśnienie spraw marek „La Mania” oraz 
„Veclaim”, których właściciele informowali odbiorców, że wszystkie oferowane przez nich produkty 
zostały uszyte na terenie Polski, podczas gdy w rzeczywistości część ubrań pochodziła spoza 
kraju (UOKiK, 2021, s. 80). W jednej ze starszych decyzji dotyczących tego zagadnienia Prezes 
Urzędu kładł nacisk na konieczność rzetelnego informowania o kraju pochodzenia, w tym także 
poprzez nieużywanie sformułowania „wyprodukowano w Polsce”, jeśli wytworzenie produktu miało 
miejsce poza krajem32. Z kolei w jednej z ostatnich decyzji w sprawie produktów spożywczych 
wskazano: „Przedsiębiorca oferując swoje produkty do sprzedaży powinien w sposób jednoznaczny 
i niepozostawiający po stronie konsumenta żadnych wątpliwości przekazać rzetelne informacje 
umożliwiające podjęcie mu świadomej decyzji dotyczącej umowy, w tym m.in. informację z jakiego 

29 Zob. też SN z dnia 12.05.2004 r., III CK 16/03, LEX nr 490482. 
30 Dodatkowo, jak wskazał Prezes UOKiK w jednej ze swoich decyzji dotyczącej naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, nie można od nich 
wymagać znajomości przepisów celnych i rozeznania w tej tematyce, zob. dec. Prezesa UOKiK z 25.11.2014 r., nr RKR 27/2014, s. 21. 
31 Istnieją natomiast decyzje dotyczące naruszenia art. 9 ust. 1 uznk, tj. kwalifikowanych oznaczeń geograficznych jako podstawy naruszenia zbioro-
wych interesów konsumentów, zob. decyzja z 30.12.11, nr RŁO 48/2011.
32 Dec. z dnia 25.08.2008 r., nr RPZ 30/2008.
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kraju pochodzą oferowane przez przedsiębiorcę warzywa lub owoce”33. W omawianej decyzji, 
Prezes Urzędu wskazał na przepisy krajowe i unijne regulujące kwestie oznaczania produktów 
żywnościowych, jednak podkreślił, że to nie owe regulacje stanowiły punkt odniesienia dla posta-
wionego zarzutu, który dotyczył wprowadzającego w błąd informowania o pochodzeniu niektórych 
warzyw i owoców. Zgodnie z uzasadnieniem decyzji podstawą tych zarzutów było naruszenie 
ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym34, a decyzja nie została oparta 
na przepisach prawa żywnościowego (pomimo powołania treści tych regulacji w uzasadnieniu 
decyzji). Podobnie wskazano w innych najnowszych decyzjach dotyczących wprowadzającego 
w błąd oznaczania produktów żywnościowych35. 

2.	Oznaczanie	pochodzenia	produktu	w	oparciu	o	różne	podstawy	prawne

Analiza powyższych decyzji nasuwa kilka wątpliwości dla praktyki ochrony konsumentów. 
Mogą one powstać przy takich stanach faktycznych, w których pochodzenie produktu jest „złożo-
ne” i przedsiębiorca opiera się przy oznaczeniu na skomplikowanych przepisach prawa celnego. 
Obecnie nie została jeszcze wydana żadna decyzja Prezes UOKiK, która odnosiłaby się do relacji 
przepisów celnych oraz stricte konsumenckich. Nietrudno jednak wyobrazić sobie sytuację, w któ-
rej przedsiębiorca, działając w zgodzie z art. 60 ukc, oznacza produkt jako pochodzący z Polski, 
podczas gdy w Polsce doszło do „ostatniego istotnie, ekonomicznie uzasadnionego przetworzenia 
lub obróbki” i z punktu widzenia konsumenta, dla którego istotne są także wcześniejsze etapy 
produkcji, czynność ta nie nadaje mu statusu „produktu polskiego”. Sytuacja taka może rodzić 
poważny problem dla przedsiębiorcy, który musi rozważyć, czy stosowanie oznaczeń zgodnie 
z przepisami celnymi nie będzie naruszać jednocześnie przepisów o ochronie konsumentów, 
z uwagi na nierzetelne oznaczenie pochodzenia geograficznego. Informacja o pochodzeniu pro-
duktu musi bowiem zostać przekazana w sposób umożliwiający podjęcie konsumentowi świadomej 
decyzji. Brak pełnej informacji dotyczącej historii pochodzenia danego produktu i podanie jedynie 
kraju, w którym doszło do ostatniego przetworzenia, w wielu przypadkach, nie będzie stanowić 
rzetelnej i pełnej informacji w rozumieniu przepisów o ochronie konsumentów. Przedsiębiorca 
mógłby rozważyć w takiej sytuacji podejście do sprawy kompleksowo, tj. spełniając wymagania 
obu reżimów, dostosować oznaczenie do potrzeb danej sytuacji i stosować rozbudowaną komu-
nikację, przykładowo wskazując „wyprodukowano w kraju X z materiału pochodzącego z kraju Y” 
lub „części wyprodukowano w kraju X z materiałów pochodzących z kraju Y, a złożono w kra-
ju Z”. Takie działanie może jednak potencjalnie omawiany problem pogłębić (chociaż oczywiście 
nie w każdym przypadku), z uwagi na podanie sprzecznych lub zbyt szczegółowych informacji, 
powodujących u konsumenta wątpliwości. Problem ten nie jest jedynie teoretyczny, zwłaszcza 
w obliczu rosnącego „konsumenckiego patriotyzmu”. 

33 Dec. Prezesa UOKiK ws. Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z dnia 21.04.2021 r., nr DOZIK 3/2021, s. 30. 
34 Zob. art. 5 ust. 1, ust. 2 pkt 1) i ust. 3 pkt 2) w zw. z art. 4 ust. 2 u.p.n.p.r., s. 32 dec., nr DOZIK 3/2021.
35 Przy czym, co istotne, w decyzji nr DOZIK 15/2021 z 30.12.2021 r., s. 34 Prezes UOKiK wskazał, że: „Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, 
iż, pomimo że punktem odniesienia dla stawianego Kaufland zarzutu było naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 
rynkowym w związku z wypełnieniem przesłanek określonych w art. 5 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 2 upnpr w zw. z art. 4 ust. 2 upnpr oraz naruszenie 
zbiorowych interesów konsumentów, a Prezes UOKiK nie oparł swojego rozstrzygnięcia o ww. przepisy prawa żywnościowego, ustalenia poczynione 
przez organy WIIH w zakresie spełniania przesłanki wprowadzenia w błąd określonej w ww. przepisach prawa żywnościowego, należało uwzględnić 
przy ocenie stosowania zarzucanego Spółce naruszenia”.
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Pytanie, które należałoby zadać sprowadza się do relacji przepisów „oznaczeniowych” wzglę-
dem ogólnie pojmowanej prawnej ochrony konsumentów. Oczywiście, w większości stanów fak-
tycznych możliwe będzie oznaczenie produktu zgodnie z obiema grupami regulacji, jednak biorąc 
pod uwagę poziom skomplikowania tych pierwszych i kazuistykę w ramach ich stosowania, wielo-
krotnie może dojść do konfuzji po stronie konsumenta. Odpowiedź na pytanie o tę relację nie jest 
łatwa, gdyż obie grupy regulacji łączy podobny cel, chociaż o różnym stopniu nasilenia. Przepisy 
rozporządzenia 952/2013 (unijny kodeks celny) mają za zadanie ułatwić legalną wymianę handlo-
wą oraz zwalczanie nadużyć, a także umiejscowić procesy produkcyjno-techniczne w pewnych 
ramach, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo podatkowe i administracyjne. Jednocześnie 
zgodnie z motywem 3 rozporządzenia 1169/2011, którego zastosowanie jest jednak ograniczone 
do produktów spożywczych, odpowiednie informowanie konsumentów na temat spożywanej przez 
nich żywności ma na celu zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony zdrowia konsumentów 
i zapewnić prawo do informacji. W konsekwencji ta druga regulacja ma tożsamy cel z ogólnie 
pojmowanymi przepisami konsumenckimi, mającymi za zadanie chronić interesy konsumentów, 
które chociaż różnie pojmowane (Sroczyński, 2013, s. 139; Ochońska 2021, s. 151; Łętowska, 
2002, s. 341; Walczak, 2018, s. 83)36, niewątpliwie zawierają w sobie prawo do rzetelnej informacji 
odnośnie do nabywanego produktu. 

Chociaż intuicyjnie ochronę interesów konsumentów można by uznać za dobro nadrzęd-
ne, M. Trzebiatowski wskazuje, że nadrzędność ta nie jest oczywista, a wręcz podnosi, że jeżeli 
techniczno-ekonomiczny charakter procesu wytwarzania produktu na to wskazuje, oznaczenie 
zgodne z przepisami celnymi („oznaczeniowymi”) powinno mieć pierwszeństwo (Trzebiatowski, 
2021a, s. 35). Powyższe pociąga za sobą konsekwencję konieczności zamieszczenia na produk-
cie informacji, która potencjalnie może stać na przeszkodzie wymogowi rzetelnego informowania 
konsumentów o kraju pochodzenia (Trzebiatowski, 2021a, s. 35). Powyższy pogląd zdaje się mieć 
– przynajmniej pośrednio – oparcie w orzecznictwie TS dotyczącym rozporządzenia 1169/2011. 
Trybunał w wyroku w sprawie C-686/1737 wskazał, że ogólny zakaz wprowadzania konsumentów 
w błąd wyrażony w art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 1169/2011 nie ma a priori pierwszeństwa 
przed niektórymi przepisami dotyczącymi oznaczenia pochodzenia, z uwagi na wyrażone w art. 1 
ust. 4 tego rozporządzenia wyłączenie, zgodnie z którym akt jest stosowany „bez uszczerbku dla 
wymogów dotyczących etykietowania, przewidzianych w szczególnych przepisach unijnych mają-
cych zastosowanie do szczególnych środków spożywczych”. W rozpatrywanym stanie faktycznym 
chodziło o oznaczenie kraju pochodzenia pieczarek hodowlanych, które zostały zasiane i wyra-
stały na terenie Belgii i Niderlandów, a następnie zostały przewiezione i zebrane w Niemczech. 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 Wspólnotowego Kodeksu Celnego38, który był poprzednikiem obecnie 
obowiązującego ukc, za kraj pochodzenia produktów roślinnych uznawano kraj, w którym produkty 
te zostały zebrane. Biorąc pod uwagę powyższe, przedsiębiorca jako kraj pochodzenia wska-
zał Niemcy, niezależnie od tego, że w tym kraju doszło tylko do ich zebrania, a cała produkcja, 
w tym zasianie i wzrost tych pieczarek miały miejsce w innym kraju. Rozpatrując powyższy stan 

36 Dec. Prezesa UOKiK z 30.06.2017 r., nr RKR-4/2017, s. 28; dec. Prezesa UOKiK z 29.12.2021 r., nr RKR-12/2021, s. 12.
37 Wyr. TS z 4.09.2019 r., C-686/17, Zentrale Zur Bekämpfung Unlauteren Wettbewerbs Frankfurt Am Main Ev przeciwko Prime Champ Deutschland 
Pilzkulturen Gmbh., pkt. 65–73, LEX nr 2715731.
38 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12.10.1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U. UE. L. z 1992 r. Nr 302, s. 1 
z późn. zm.).
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faktyczny, TS uznał, że przedsiębiorca prawidłowo oznaczył pochodzenie oraz wskazał, że zakaz 
wprowadzania konsumentów w błąd zawarty m.in. w art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 1169/2011 
nie ma w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw zastosowania do obowiązkowych informacji 
o kraju pochodzenia, z uwagi na treść art. 113a ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/200739, 
zgodnie z którym „produkty sektora owoców i warzyw przeznaczone do sprzedaży konsumentowi 
jako produkty świeże mogą być wprowadzone do obrotu jedynie (…) jeśli zawierają informację 
o kraju pochodzenia”40. W związku z powyższym wnioskiem Trybunał wskazał, że nie jest obowiąz-
kowe podanie, w celu zapobieżenia wprowadzenia konsumenta w błąd, wyjaśnień dodatkowych 
(np. podanie całej „ścieżki” powstania produktu) względem obowiązkowych informacji o kraju po-
chodzenia wynikających z przepisów szczegółowych. Oznacza to, że zdaniem TS, konsument nie 
mógł zostać wprowadzony w błąd oświadczeniem o niemieckim pochodzeniu pieczarek, pomimo 
że w Niemczech zostały one jedynie zebrane. 

W naszej ocenie stanowczy wniosek o pierwszeństwie przepisów celnych nad konsumen-
ckimi jest trudny do przyjęcia w praktyce ochrony konsumentów. Wniosku Trybunału płynącego 
z omawianego orzeczenia nie powinno się więc stosować do relacji przepisów celnych z innymi 
regulacjami prawnymi (np. uokik, ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym), 
które nie zawierają w swojej treści wprost wyłączenia, o którym mowa w art. 1 ust. 4 rozporządze-
nia 1169/201141. Gdyby Prezes UOKiK zastosował się do rozważań TS w hipotetycznej sprawie, 
w której przedsiębiorca oznaczył pochodzenie zgodnie z przepisami „oznaczeniowymi”, jednak 
w sposób nieprecyzyjny z punktu widzenia przeciętnego konsumenta, to pomimo uznania, że 
doszło do naruszenia interesów konsumentów poprzez błędne (nierzetelne, niejasne, niepełne) 
oznaczenie pochodzenia produktu, organ musiałby odstąpić od postawienia zarzutów, względnie 
ukarania takiego przedsiębiorcy. 

Dobrym przykładem ilustrującym powyższy problem w rodzimej praktyce, jest tzw. afera met-
kowa wspomnianej już marki „Veclaim” (Fijołek, 2020), w przypadku której właścicielce zarzucono 
w 2020 r. wprowadzanie w błąd konsumentów, poprzez informowanie, że sprzedawane przez nią 
ubrania pochodzą z Polski, podczas gdy bazowały one na wytworach innego przedsiębiorcy szyją-
cego w Azji. W Polsce odbywały się procesy dokonania nadruku na podkoszulkach, postrzępienia 
ich (w celu nadania charakteru „vintage”) oraz doszycia metki, co nadawało ubraniom ostatecz-
nej formy. Rozważając powyższy przykład w oparciu o przepisy ukc, należy zastanowić się, czy 
w Polsce doszło do „ostatniego istotnie, ekonomicznie uzasadnionego przetworzenia”, co mogłoby 
legitymizować uznanie, że produkt jest „Made in Poland”. Jak wskazano w wyroku TS w sprawie 

39 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22.10.2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe do-
tyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. UE. L. 2007 Nr 299, s. 1 z późn. zm.). Obecnie 
przepis ten znajduje się w art. 76 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiające wspólną 
organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 
(Dz. U. UE. L. 2013 Nr 347, s. 671 z późn. zm.).
40 Należy jednak wskazać, że inne spojrzenie przedstawiała w tym zakresie Komisja Europejska. Jak wynika z uzasadnienia wyroku: „Komisja podnio-
sła, że opiera się na zasadzie łącznego i uzupełniającego stosowania art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 1169/2011, w ten sposób, iż przepis ten ma 
pierwszeństwo przed normami rolnymi i rozporządzeniami w dziedzinie celnej. W rzeczywistości bowiem o ile przepisy dotyczące rolnictwa przyznają 
również znaczenie ochronie konsumentów, o tyle przede wszystkim rozporządzenie nr 1169/2011 ma na celu lepsze informowanie i ochronę konsu-
mentów. Utrzymuje ona, że dodatkowe stosowanie zakazu wprowadzania konsumentów w błąd, przewidzianego w rozporządzeniu nr 1169/2011, jest 
w konsekwencji niezbędne dla realizacji celu wysokiego poziomu ochrony konsumentów ustanowionego w prawie pierwotnym Unii, w art. 38 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Zdaniem Komisji w przypadku wprowadzenia konsumenta w błąd jedynie sąd krajowy może określić, jakie dodatkowe 
lub naprawcze informacje danego producenta są niezbędne i właściwe dla wyeliminowania wprowadzania konsumentów w błąd” pkt 65 uzasadnienia 
wyroku TS z 4.09.2019 r., C-686/17.
41 Chociaż Trybunał wskazał, że przepisy dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20.03.2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
Państw Członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (Dz. U. UE. L. 2000 Nr 109, s. 29 z późn. zm.) należy inter-
pretować tożsamo jak rozporządzenie 1169/2011, a w konsekwencji także art. 2 ust. 1 lit a) i) tej dyrektywy nie ma pierwszeństwa nad przepisami celnymi. 
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C-260/08 „(…) pojęcie istotnej obróbki lub przetworzenia (…) może obejmować nie tylko tego 
rodzaju obróbkę lub przetworzenie, w których wyniku poddany im towar zostaje zaklasyfikowany 
do innej pozycji CN, lecz również obróbkę lub przetworzenie, które mimo braku zmiany pozycji 
taryfowej, prowadzą do powstania towaru o własnych cechach i charakterystycznym składzie, 
których wcześniej nie posiadał”42. Jednocześnie zdaniem Trybunału „czynności mające wpływ 
na wygląd produktu dla celów jego użycia, które jednak nie pociągają za sobą poważnych zmian 
jego cech, nie mogą wpływać na określenie jego pochodzenia” (Trzebiatowski, 2021a, s. 32). 
Ocena jest więc bardzo kazuistyczna i konieczne jest zweryfikowanie dokładnie, jakie czynności 
zostały podjęte względem danego produktu. Zakładając jednak, na potrzeby niniejszego wywodu, 
że podkoszulki marki „Veclaim”, nabywały w Polsce „ostatecznej formy”, należałoby na gruncie 
art. 60 ukc uznać je za „Made in Poland”, co oznaczałoby, że przedsiębiorca prawidłowo ozna-
czył pochodzenie (przy czym podkreślamy, że ograniczona wiedza dotycząca stanu faktyczne-
go pozwala jedynie na domysły poczynione w naszym artykule). Jednakże taka informacja na 
gruncie przepisów uokik, w naszej ocenie, mogłaby stanowić informację wprowadzającą w błąd, 
w szczególności nakładając na ten stan faktyczny kontekst społeczny w postaci „konsumenckiego 
patriotyzmu” i negatywny odzew społeczny konsumentów związany z tą sprawą, którzy zarzucali 
temu przedsiębiorcy nieuczciwość (DF, 2020)43. Chociaż ostatecznie nie postawiono zarzutów, 
to Prezes UOKiK interesował się sprawą44.

Powyższe zagadnienie warto przeanalizować pod kątem ważenia dóbr, a konkretnie koli-
zji interesu publicznego, w ramach którego zgodnie z art. 1 ust. 1 uokik działa Prezes UOKiK 
z innym interesem publicznym ujmowanym na gruncie przepisów celno-administracyjnych. 
Zgodnie ze wskazanym wyżej artykułem uokik określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji 
oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsu-
mentów. W sprawie zakończonej postanowieniem SN45 o sygn. akt II SK 21/14 podjęto próbę 
uzyskania odpowiedzi na istotne zagadnienie prawne dotyczące reguł kolizyjnych, które należy 
stosować w razie zaistnienia „sprzecznych ze sobą interesów publicznych” chronionych ustawo-
wo (uwzględniając regulację uokik i ustawy o odpadach). Chociaż sprawa dotyczyła zagadnień 
z prawa antymonopolowego, wyrok dostarcza ciekawych wniosków. Jak wskazał SN „Nie można 
(…) wykluczyć odwoływania się do innych kategorii interesu publicznego na etapie korzystania 
przez Prezesa Urzędu z kompetencji do nakładania kar pieniężnych. (…) skoro zgodnie z art. 1 
ust. 1 uokik ustawa chroni konkurencję w interesie publicznym, mogą zdarzyć się takie stany fak-
tyczne, które będą podważały sens interwencji Prezesa Urzędu”. Sąd Najwyższy wskazał także, 
że interes publiczny w realizacji innych wartości niż ochrona konkurencji nie występuje na etapie 
42 Wyr. z 10.12.2009 r., C-260/08 Bundesfinanzdirektion West przeciwko Heko Industrieerzeugnisse GmbH, ZOTSiS 2009/12A/I-11571; zob. także 
Gwardzińska i Chowaniec, 2021, s. 16.
43 W tym kontekście można teoretycznie rozważać, czy wadliwe oznaczenie pochodzenia geograficznego mające charakter jedynie informacyjny, ale 
nie stanowiący „głównej” cechy produktu mającej przyciągać konsumenta będzie stanowić naruszenie. Powyższe może być rozważane w konteście 
wyroku z 5.05.2022 r., C-179/21 absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG przeciwko the-trading-company GmbH, w którym Trybunał wskazał, że 
„w odniesieniu do gwarancji handlowej udzielanej przez producenta obowiązek informacyjny nałożony na przedsiębiorcę przez art. 6 ust. 1 lit. m) dyrek-
tywy 2011/83 w sprawie praw konsumentównie powstaje przez sam fakt istnienia tej gwarancji, lecz jedynie wówczas, gdy konsument ma uzasadniony 
interes w uzyskaniu informacji na ten temat, aby móc podjąć decyzję o związaniu się umową z przedsiębiorcą. Taki uzasadniony interes występuje 
w szczególności wtedy, gdy przedsiębiorca czyni z gwarancji handlowej udzielanej przez producenta centralny lub decydujący element swojej oferty”. 
Cytowany wyrok jest jednak kontrowersyjny i w naszej ocenie charakter oznaczenia geograficznego (niezależnie od tego czy neutralny, czy mający 
cele ściśle marketingowe), nie ma znaczenia dla oceny naruszenia, w przypadku gdy jest ono nieprawdziwe, nierzetelne lub w inny sposób wadliwe. 
44 Z informacji uzyskanych przez autorkę artykułu w drodze dostępu do informacji publicznej wynika, że organ co prawda wystąpił do tego przedsię-
biorcy z prośbą o przekazanie informacji w trybie tzw. wystąpienia miękkiego, o którym mowa w art. 49a uokik, jednak nie zdecydował się na wszczęcie 
postępowania administracyjnego – informacja otrzymana w drodze ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2020 poz. 2176).
45 Postanowienie SN z 27.11.2014 r., III SK 21/14, LEX nr 1565780.
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oceny, czy interwencja Prezesa Urzędu podjęta w okolicznościach niniejszej sprawy mieści się 
w granicach interesu publicznego, ale należy uwzględnić go na etapie kwalifikacji zachowania 
przedsiębiorcy oraz na etapie jej ewentualnego uzasadnienia w decyzji46. Z powyższego płynie 
więc wniosek, że jeśli zachodzą przesłanki wszczęcia postępowania, w związku z naruszeniem 
przepisów o ochronie konsumentów, to zgodność działania przedsiębiorcy z przepisami celnymi 
lub pozostałymi przepisami dotyczącymi oznaczania pochodzenia, nie będzie a priori stanowiła 
podstawy do odstąpienia od wszczęcia takiego postępowania. Natomiast na etapie postępowa-
nia, podczas analizy zachowania przedsiębiorcy, Prezes UOKiK powinien zweryfikować, czy to 
zgodne z przepisami „oznaczeniowymi” działanie (które jednocześnie potencjalnie może naru-
szać zbiorowe interesy konsumentów) uzasadnione jest interesem publicznym (odmiennym niż 
ten związany z ochroną zbiorowości konsumenckiej) i umożliwia przedsiębiorcy uwolnienie się od 
odpowiedzialności, względnie wydanie decyzji stwierdzającej naruszenie, ale bardzo łagodnej, 
np. bez administracyjnej kary pieniężnej47. Pod rozwagę poddać można tu postulat wprowadzenia 
rozwiązania, na gruncie przepisów unijnych lub krajowych, analogicznego do tzw. State Action 
Defense funkcjonującego w prawie konkurencji dotyczącego przypadków, gdy naruszenie prawa 
wynika z przymusu państwowego. Jeżeli przedsiębiorca narusza prawo konkurencji z przymu-
su państwowego, to nie ponosi za to odpowiedzialności. Odpowiedzialność ponosi wtedy pań-
stwo. Analizując to rozwiązanie przez pryzmat problematyki oznaczania pochodzenia produktów 
i ewentualnej odpowiedzialności przedsiębiorcy za wprowadzenie w błąd konsumenta przy rów-
noczesnym wypełnieniu obowiązków wynikających z innych przepisów, w tym przepisów „ozna-
czeniowych”, warto rozważyć, czy słusznym nie byłoby zastosowanie podobnego rozwiązania 
w takich przypadkach. 

IV.	Wnioski	i	postulaty	de lege ferenda
Dokonane w niniejszym artykule rozważania prowadzą do wniosku, że mnogość i niezupeł-

ność istniejących na gruncie krajowym i europejskim przepisów regulujących kwestie oznaczania 
kraju pochodzenia, prowadzą do wielu wątpliwości po stronie zarówno przedsiębiorcy, jak i kon-
sumenta. W niektórych wypadkach oznaczenie pochodzenia produktu w pełni zgodnie z przepi-
sami „oznaczeniowymi” prowadzić będzie do wprowadzenia konsumenta w błąd. Jednocześnie 
przepisy te, z uwagi na ich powszechny charakter, muszą być przestrzegane. Problem ten nie 
dotyczy oczywiście wszystkich produktów istotnych dla konsumentów, jednak może mieć miejsce 
w praktyce, co obrazują wskazane przykłady z orzecznictwa.

Trudno zgodzić się z wyrażonym w doktrynie poglądem o apriorycznej nadrzędności ozna-
czania zgodnie z przepisami celnymi nad wymogiem rzetelnego informowania konsumentów 
(Trzebiatowski, 2021a, s. 31 i 35). Sprzeciw przeciwko przyjęciu takiej hierarchii wynika przede 
wszystkim z chęci ochrony konsumentów jako słabszej strony stosunku prawnego. To do tej grupy 
skierowane są informacje zamieszczone na opakowaniach bądź metkach produktów przezna-
czonych na sprzedaż detaliczną. W konsekwencji oznaczenia dokonane na produkcie lub jego 
opakowaniu powinny odpowiadać wymogom stawianym komunikacji z konsumentami. 

46 Ibidem.
47 Przy czym taka decyzja i tak pociąga za sobą negatywne implikacje, chociażby w postaci podjęcia środków zaradczych (np. publikacji decyzji) oraz 
„czarnego PR-u”; por. także wyrok z 16.04.2015 r., C-388/13, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság przy udziale UPC Magyarország Kft., pkt 58.
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Jednocześnie nie jest pożądane przerzucanie na przedsiębiorców pełnej odpowiedzialności za 
dokonanie wyboru, do których przepisów się dostosują i tym samym narażenie się na konsekwen-
cje niezastosowania lub niepełne zastosowanie do tych drugich. Stawianie wymogu podwójnego 
informowania, tj. zgodnego z przepisami celnymi i jednocześnie – w bezpośredniej komunikacji 
kierowanej do konsumenta – z przepisami konsumenckimi, chociaż w naszej ocenie warte roz-
ważenia, może spowodować, że informacja ta będzie dla odbiorcy mało przejrzysta. Wątpliwości 
te potęguje kontekst popularnego obecnie „konsumenckiego patriotyzmu” i istotności, jaką ma 
informacja o pochodzeniu produktu. 

Jak więc rozwiązać ten problem? Uważamy, że w obecnym stanie prawnym, w przypadku 
skomplikowanego pochodzenia danego produktu, stosowanie rozbudowanych komunikatów, 
w tym szczególności opracowanie dodatkowego komunikatu dla odbiorcy końcowego – konsu-
menta, będzie dla przedsiębiorcy najbezpieczniejsze, choć zapewne bardzo uciążliwe w prakty-
ce. Rzetelna informacja do konsumenta, często rozbudowana i opisowa, w większości sytuacji 
powinna się obronić. W konsekwencji, gdy produkt ma skomplikowany proces produkcyjny, 
przedsiębiorca powinien dążyć do wskazania możliwie jak najdokładniej skąd pochodzi produkt. 
Już teraz obserwujemy kształtującą się w tym zakresie praktykę wśród polskich przedsiębiorców, 
którzy dokładnie opisują, gdzie odbyły się poszczególne procesy produkcyjne, skąd pochodzą 
poszczególne komponenty lub materiały wykorzystane przy produkcji. Taka informacja, z uwagi 
na ograniczenia techniczne, najczęściej znajduje się na stronie internetowej sprzedawcy, rzadziej 
na opakowaniach. Praktyka ta powinna zostać oceniona korzystnie z perspektywy ochrony kon-
sumentów i stanowi, przynajmniej częściowe, rozwiązanie problemu. Jak wskazałyśmy jednak 
wcześniej, TS w sprawie C-686/17 podkreślił, że w przypadku, gdy oznaczenie kraju pochodzenia 
ustalone w ramach procedury celnej, jest wymagane do wprowadzenia danego produktu do obrotu, 
oznaczenie to nie może być jednocześnie uznane za mogące wprowadzać w błąd konsumentów. 
Interpretacja ta może prowadzić do wniosku, że w niektórych sytuacjach nie będzie możliwe po-
ciągnięcie przedsiębiorcy do odpowiedzialności, pomimo teoretycznej sprzeczności oznaczenia 
z regulacjami konsumenckimi. Uważamy jednak, że nie powinna ona stanowić zasady. 

Jak wskazałyśmy wcześniej, także organy administracyjne powinny brać pod uwagę wszyst-
kie opisane wyżej wątpliwości i zastosować odpowiednie instrumenty w ramach prowadzonego 
przez siebie postępowania i wydawanego rozstrzygnięcia. 

Jednocześnie propozycja wprowadzenia ujednoliconej regulacji wskazującej, jakie kryteria 
wyznaczania kraju pochodzenia powinny obowiązywać w przypadku kolizji (tj. sytuacji, w której 
zastosowanie się do danych przepisów prowadzić będzie do nierzetelnego – z punktu widzenia 
konsumenta – oznaczenia), może zostać uznany za naiwny i niemożliwy do spełnienia. W literatu-
rze zagranicznej pojawiają się jednak postulaty dotyczące możliwie jak najszerszego ujednolicenia 
regulacji dotyczących oznaczania pochodzenia geograficznego na poziomie międzynarodowym 
(Holzer, 2017, s. 352). Jako argumenty stojące za takim podejściem wskazuje się ochronę nie 
tylko konsumentów, lecz także konkurencji oraz inne aspekty ekonomiczne (EPRS, 2019. s. 57 
i in.). Być może dają one nadzieję na uporządkowanie w niedalekiej przyszłości bardzo dużej 
liczby regulacji i dostosowanie przepisów „oznaczeniowych” do obrotu konsumenckiego, czy-
niąc je bardziej zgodnymi z rzeczywistością, aniżeli z potrzebami „administracyjnymi”. Chociaż, 
jak już wskazałyśmy, obecnie obowiązujące polskie przepisy dotyczące ochrony konsumentów 
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wymuszają na przedsiębiorcach, na poziomie teoretycznym, rzetelne oznaczanie pochodzenia 
geograficznego, to przymus ten mógłby zostać wzmocniony za pomocą szczegółowych regulacji, 
które nakazywałyby stosowanie rozbudowanej (względnie innej, określonej jasnymi zasadami) 
komunikacji, w przypadku produktów oferowanych konsumentom. Biorąc pod uwagę wzrost świa-
domości konsumenckiej i kierowanie się pochodzeniem geograficznym przy wyborze produktów, 
taki postulat uznajemy za zasadny i korzystny dla obrotu. 

Bibliografia

590Powodow.pl. (2020, kwiecień). Solidarność Konsumencka w dobie koronawirusa. Raport z badań akcji 
590Powodow.pl. Pozyskano z: https://590powodow.pl/wp-content/uploads/2020/04/590Powodow_
Covid_Konsumenci.pdf (30.09.2022).

bg. (2016, 13 czerwca). „Wiemy, co dobre – wspieramy naszych!” – polskie produkty i firmy w kampanii 
Biedronki. Pozyskano z: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wiemy-co-dobre-wspieramy-naszych-
-polskie-produkty-i-firmy-w-kampanii-biedronki (30.09.2022).

Całka, E., Nowińska, E., Skubisz, R. (2017). W: R. Skubisz (red) System Prawa Prywatnego. Prawo włas-
ności przemysłowej, t. 14C. Wydawnictwo C.H. Beck.

DF. (2020, 2 czerwca). UOKiK zajmie się „aferą metkową” znanej blogerki. Bankier.pl. Pozyskano z: https://
www.bankier.pl/wiadomosc/UOKiK-zajmie-sie-afera-metkowa-Veclaim-i-znanej-blogerki-Jessiki-
Mercedes-7896898.html (30.09.2022).

EPRS. (2019, listopad). Geographical indications for non-agricultural products. Cost of Non-Europe Report, 
European Parliamentary Research Service. Pozyskano z: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/
en/document/EPRS_STU(2019)631764 (30.09.2022).

Fijołek, M. (2020, 28 maja). Sprzedawała chińskie ciuchy za bajońskie sumy. Czy „afera metkowa: zniszczy 
karierę Jessiki Mercedes? Rozrywka.blog. Pozyskano z: https://www.spidersweb.pl/rozrywka/2020/05/28/
afera-metkowa-jessica-mercedes-skandal-veclaim/ (30.09.2022).

Giovannucci, D., Josling, T., Kerr, W., O’Connor, B. i Yeung, M.T. (2009). Guide to Geographical Indications: 
Linking Products and their Origins. International Trade Centre. 

Grant Thornton. (2021, wrzesień). Buy Locally Index by Grant Thornton. Jak bardzo konsumenci w Polsce 
i innych krajach Unii Europejskiej skłonni są kupować wytwarzane lokalnie produkty? Pozyskano z: 
https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2021/09/Buy-Locally-Index-by-Grant-Thornton-RAPORT-1.
pdf (30.09.2022).

Growth Lab. (b.d.). Country & Product Complexity Rankings. Growth Lab. Center for international Development 
at Harvard University. Pozyskano z: https://atlas.cid.harvard.edu/rankings (30.09.2022).

Gwardzińska, E. i Chowaniec, J. (2021). Zasady ustalania reguł niepreferencyjnego pochodzenia towarów na 
potrzeby celno-podatkowe w UE. Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, (4). 

Holzer, S. (2017). Geographical Rules of Origin, International Report. W: P. Kobel, P. Këllezi, B. Kilpatrick 
(red.), Antitrust in Pharmaceutical Markets & Geographical Rules of Origin. Part II. Springer.

Kaczmarek, M. i Wieja, M. (2021). Patriotyzm konsumencki Polaków. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu.

Kowalczyk, E. (2016). Etnocentryzm w konsumpcji. Współczesne Problemy Ekonomiczne, (13).
KOWR. (2019, 19 kwietnia). Produkt polski – kupuj świadomie. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

Pozyskano z: https://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/produkt-polski-kupuj-swiadomie 
(30.09.2022).



2424 Zuzanna Ochońska-Borowska, Anna Pietrzyk            Oznaczanie geograficznego pochodzenia produktu…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2022, nr 5(11)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.11.1

KPMG. (2019, listopad). Rynek mody w Polsce. Wyzwania. Pozyskano z: https://assets.kpmg/content/
dam/kpmg/pl/pdf/2019/11/pl-raport-kpmg-w-polsce-pt-rynek-mody-w-polsce-2019.pdf (30.09.2022).

Krzekowiak, A. (2021, 28 czerwca). Patriotyzm konsumencki jako szansa dla gospodarki. Pozyskano z: 
https://warsawinstitute.org/pl/patriotyzm-konsumencki-jako-szansa-dla-gospodarki/ (30.09.2022).

Łętowska, E. (2022). Prawo umów konsumenckich. Wydawnictwo C.H. Beck.
Michalak, A. (2016). W: M. Sieradzka, M. Zdyb (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Komentarz (wyd. 2). Wolters Kluwer.
MMP. (2008, 1 luty). Demo rusza w Tesco z kolejną odsłoną akcji wspierającej polskie produkty. Media 

Marketing Polska. Pozyskano z: https://mmponline.pl/artykuly/73968,demo-rusza-w-tesco-z-kolejna-
-odslona-akcji-wspierajacej-polskie-produkty (30.09.2022).

Nowińska, E. (2022). W: K. Szczepanowska-Kozłowska, E. Nowińska, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Komentarz, wyd. II. Wolters Kluwer.

Ochońska, Z. (2021). Ochrona konsumenta w branży mody. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Prace z Prawa Własności Intelektualnej, (3). 

Poźniak-Niedzielska, M. i Całka, E. (2016). W: J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji. Komentarz (wyd. 4). Wydawnictwo C.H. Beck.

Russo, L. (2021). Communication of the origin of food products: legal aspects. Przegląd Prawa Rolnego, 
2(29). Pozyskano z: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/31028/27434 (30.09.2022).

Sieradzka. M. (2016). W: M. Sieradzka, M. Zdyb (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Komentarz (wyd. 2). Wolters Kluwer.

Skoczylas, Ł. (2013). Patriotyzm konsumencki: próba spojrzenia socjologicznego. Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny, LXXV(4).

Sroczyński, J. (2013). Przysporzenie konsumenckie jako rezultat decyzji zobowiązujących Prezesa UOKiK. W: 
M. Czarnecka (red.), Konsument na rynku energii elektrycznej. Wydawictwo C.H. Beck.

Tischner, A. (2012). Pojęcie „przeciętny konsument” w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym prakty-
kom rynkowym na tle prawa i orzecznictwa Unii Europejskiej. W: E. Nowińska, D. Kasprzycki (red.), 
Nieuczciwe praktyki rynkowe. Ocena regulacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Trzebiatowski, M. (2021). Uwarunkowania prawne oznakowania towarów na rynku UE oznaczeniem typu 
„Made in”, cz. 1. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (2).

Trzebiatowski, M. (2021a). Uwarunkowania prawne oznakowania towarów na rynku UE oznaczeniem typu 
„Made in”, cz. 2. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (3).

UOKiK. (2020, 25 maja). Błędne oznakowanie kraju pochodzenia warzyw i owoców w Biedronce – postępo-
wanie Prezesa UOKiK. Pozyskano z: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16428 (30.09.2022).

UOKiK. (2020a, czerwiec). Kontrola jakości handlowej świeżych owoców i warzyw oraz ziemniaków, w szcze-
gólności z uwzględnieniem oznakowania krajem pochodzenia Polska. Pozyskano z: https://uokik.gov.
pl/aktualnosci.php?news_id=16586 (30.09.2022).

UOKiK. (2021). Sprawozdanie z działalności. UOKIK – rok 2020. Pozyskano z: https://uokik.gov.pl/down-
load.php?plik=25581 (30.09.2022).

Walczak, T. (2018). Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony zbiorowych interesów konsumentów jako 
szczególny rodzaj postępowania administracyjnego. Rozprawa doktorska. Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Adama. https://hdl.handle.net/10593/24470. Pozyskano z: https://repozytorium.amu.edu.
pl/handle/10593/24470 (27.09.2022).

Wędrychowska-Karpińska A., Wiercińska-Krużewska A. (2016). W: A. Stawicki, E. Stawicki (red.), Ustawa 
o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, wyd. II. Wolters Kluwer.

https://hdl.handle.net/10593/24470


25

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2022, nr 5(11)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.11.2

Zbigniew Okoń*

Wpływ	dyrektywy	2019/770	na	umowy	licencyjne	 
o	korzystanie	z	oprogramowania	zawierane	z	konsumentami

Spis	treści
I. Wprowadzenie
II. Konsumenci a prawo autorskie
III. Umowy licencyjne zawierane z konsumentami
IV. Licencje użytkownika a przedmiotowy zakres zastosowania dyrektywy 2019/770
 1. Treści cyfrowe i usługi cyfrowe
 2. Umowy objęte dyrektywą 2019/770
V. Licencje użytkownika w łańcuchu transakcji
VI. Zakres udzielonej licencji a odpowiedzialność dostawcy treści cyfrowych
VII. Ograniczenia licencyjne naruszające obiektywne wymogi zgodności
VIII. Podsumowanie

Streszczenie
Dyrektywa 2019/770 w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług 
cyfrowych nie wpływa na prawo unijne i krajowe dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych. 
Zakres zastosowania dyrektywy obejmuje jednak treści cyfrowe, które niemal zawsze podlegają 
ochronie prawnoautorskiej. W konsekwencji przewidziane w dyrektywie obowiązki przedsiębiorcy 
dostarczającego treści cyfrowe mają – w zależności od podmiotów uczestniczących w udostępnia-
niu treści cyfrowych – bezpośredni lub pośredni wpływ na sytuację prawną stron umów autorskich 
zawieranych w obrocie konsumenckim. W artykule podjęto próbę ustalenia czy i w jakich oko-
licznościach dyrektywa 2019/770 może znaleźć zastosowanie do umów licencyjnych, kto ponosi 
odpowiedzialność za zakres licencji oraz jakie zasadne oczekiwania konsumenta mogą wpływać 
na zakres zezwolenia licencyjnego w licencjach na oprogramowanie.

Słowa	kluczowe: prawo autorskie; program komputerowy; licencja; ochrona konsumenta; odpo-
wiedzialność kontraktowa; zgodność z umową; dyrektywa 2019/770; treści cyfrowe; usługi cyfrowe.

JEL:	K12, K15, K24

* Doktor nauk prawnych; radca prawny; partner w kancelarii Maruta Wachta sp.k.; ORCID https://orcid.org/0000-0002-0999-780X.



2626 Zbigniew Okoń            Wpływ dyrektywy 2019/770 na umowy licencyjne o korzystanie z oprogramowania…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2022, nr 5(11)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.11.2

I.	 Wprowadzenie
Obszarem, na którym problematyka prawa autorskiego przecina się z zagadnieniami ochrony 

konsumenta są umowy dotyczące treści cyfrowych. Treści cyfrowe, w znaczeniu, jakie temu po-
jęciu nadaje prawo unijne i przepisy krajowe, to zazwyczaj kopie wytworów chronionych prawem 
autorskim lub prawami pokrewnymi, a czynności podejmowane przez konsumentów w związku 
z nabyciem tych treści, ich odtwarzaniem, przechowywaniem lub odsprzedażą ingerują w zakres 
autorskich praw majątkowych. W związku z tym powszechną praktyką jest zawieranie pomiędzy 
użytkownikami treści cyfrowych a podmiotami praw autorskich umów licencyjnych, regulujących 
zakres dozwolonego korzystania z treści cyfrowych. Takie umowy licencyjne pozostają w różnym 
związku z regulowanymi dyrektywą 2019/7701 umowami o dostarczenie treści cyfrowych. Wpływają 
jednak na sytuację prawną konsumenta i użyteczność nabytych przez niego treści cyfrowych. 
W konsekwencji może na nie oddziaływać dyrektywa 2019/770 i to zarówno w przypadku, w któ-
rym strona takiej umowy (licencjodawca) dostarcza na jej podstawie treści cyfrowe konsumen-
towi, jak i wówczas, gdy treści cyfrowe dostarczane są przez podmiot niebędący licencjodawcą.

W artykule podjęto próbę ustalenia czy i w jakich okolicznościach dyrektywa 2019/770 może 
znaleźć zastosowanie do umów licencyjnych, kto ponosi odpowiedzialność za zakres licencji oraz 
jakie zasadne oczekiwania konsumenta mogą wpływać na zakres zezwolenia licencyjnego w li-
cencjach na oprogramowanie. Odrębne potraktowanie treści cyfrowych w postaci oprogramowa-
nia uzasadnia zarówno powszechność, jak i jasne podstawy prawne praktyki zawierania umów 
licencyjnych mających za przedmiot takie treści cyfrowe. Względy czytelności zadecydowały 
o ograniczeniu wywodu do prawa unijnego, jedynie z niezbędnymi odniesieniami do krajowych 
przepisów i orzecznictwa. Pominięte zostały również zagadnienia związane z dyrektywą 2019/7712, 
która – choć w wielu aspektach przyjmuje rozwiązania podobne do dyrektywy 2019/770 – dotyczy 
jednak innych instytucji prawnych, przede wszystkim ze względu na silny związek z przepisami 
dotyczącymi sprzedaży.

II.	 Konsumenci	a	prawo	autorskie
Jednym z podstawowych celów prawa autorskiego jest zapewnienie twórcy możliwości czer-

pania korzyści z jego pracy. Z tego względu uwaga prawodawców i doktryny przez wiele dekad 
rozwoju tej dziedziny prawa koncentrowała się na relacji pomiędzy twórcą a podmiotem, który 
dokonuje ekonomicznej eksploatacji dzieła, głównie przez komunikowanie tego dzieła publiczno-
ści. Treścią autorskich praw majątkowych obejmowano wyłącznie czynności, które są istotne dla 
uprzystępnienia dzieła odbiorcom (jak zwielokrotnienia polegające na wytworzeniu materialnych 
przedmiotów – egzemplarzy zdatnych do udostępnienia publiczności przez sprzedaż, użyczenie lub 
najem). Konsekwentnie umowy z zakresu praw autorskich, w tym umowy licencyjne, postrzegano 
jako umowy pomiędzy producentami treści, takimi jak autorzy i inne podmioty praw autorskich, oraz 
pośrednikami, takimi jak wydawcy, nadawcy, kina, biblioteki lub instytucje edukacyjne, co widać 
choćby w dążeniu do wzmocnienia pozycji kontraktowej twórców, traktowanych jako strukturalnie 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści 
 cyfrowych i usług cyfrowych (Dz. U. UE. L. 2019 Nr 136, s. 1 z późn. zm.); dalej: dyrektywa 2019/770.
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmie-
niająca rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE i uchylająca dyrektywę 1999/44/WE (Dz. U. UE. L. 2019 Nr 136, s. 28 z późn. zm.).



2727 Zbigniew Okoń            Wpływ dyrektywy 2019/770 na umowy licencyjne o korzystanie z oprogramowania…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2022, nr 5(11)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.11.2

słabsza strona umowy. Za mniej istotne dla interesów twórcy uważano natomiast czynności podej-
mowane w stosunku do dzieła przez jego ostatecznych odbiorców, takie jak przeczytanie książki, 
obejrzenie filmu, odtwarzanie muzyki w gronie znajomych lub przepisanie fragmentu artykułu w bi-
bliotece. Znajdywały one uzasadnienie w dozwolonym użytku, przede wszystkim użytku prywatnym, 
a także – co może bardziej istotne – pozostawieniu odbioru, tj. pasywnej percepcji, zapoznania się 
z dziełem, poza zakresem treści majątkowych praw autorskich (Barta i Markiewicz, 1998, s. 198; 
Helberger i Hugenholtz, 2007, s. 1065). Dlatego ani uprawnieni nie mieli powodu, żeby udzielać 
odbiorcom końcowym licencji, ani owym odbiorcom takie licencje nie były do niczego potrzebne. 
Nie było więc miejsca na umowy licencyjne zawierane z konsumentami.

Zmiany przyniosło dopiero upowszechnienie się cyfrowych sposobów korzystania z utworów. 
Łatwość reprodukowania utworów w środowisku cyfrowym, idealna jakość cyfrowych kopii i znikomy 
koszt ich uzyskania spowodowały, że zwielokrotnienia dokonywane przez odbiorców końcowych 
zaczęły istotnie ważyć na interesach ekonomicznych uprawnionych. Wymusiło to poszerzenie treści 
praw wyłącznych, przede wszystkim prawa zwielokrotniania. Dlatego w dyrektywie 2009/24/WE 
w sprawie prawnej ochrony programów komputerowych3 oraz dyrektywie 2001/29/WE o prawie 
autorskim w społeczeństwie informacyjnym4 zwielokrotnianie rozumiane jest maksymalnie szeroko 
jako w zasadzie każda czynność reprodukcji w znaczeniu technicznym, niezależnie od tego czy 
ma ona charakter trwały, czy czasowy, oraz czy obejmuje całość utworu, czy tylko jego część. Tak 
szerokie ujęcie prawa zwielokrotniania oznacza, że obejmuje ono obecnie czynności, do jakich 
z przyczyn technicznych dochodzi w każdym przypadku użycia utworu za pomocą urządzenia 
cyfrowego (np. w związku z wprowadzeniem do pamięci operacyjnej, umieszczeniem w pamięci 
podręcznej, wyświetleniem na ekranie lub zapisaniem w pamięci masowej urządzenia), nawet 
jeżeli czynności te są podejmowane tylko w celu zaspokojenia własnych potrzeb użytkownika. 
Bez zwielokrotniania, choćby tylko tymczasowego, nie sposób wyświetlić e-booka na przezna-
czonym do tego czytniku, odsłuchać muzyki na smartfonie, obejrzeć filmu na tablecie (Spindler, 
2021, s. 112), a także zainstalować i uruchomić programu komputerowego. Skutkiem poszerze-
nia treści autorskich praw majątkowych jest więc pojawienie się obszaru, na którym potencjalnie 
mogą zaistnieć umowy pomiędzy podmiotami praw autorskich a konsumentami.

III.	 Umowy	licencyjne	zawierane	z	konsumentami
Poszerzenie treści autorskich praw majątkowych na czynności konieczne do jakiegokolwiek 

użycia utworu za pomocą urządzenia cyfrowego nie oznacza automatycznie, że udzielenie li-
cencji użytkownikowi końcowemu jest niezbędne w każdym przypadku, w którym użytkownikowi 
temu jest udostępniana jest kopia utworu. Prawodawca starał się bowiem na ogół łagodzić skutki 
ekspansji praw wyłącznych, dostosowując wyjątki i ograniczenia (dozwolony użytek) do nowej 
treści tych praw. Środki przyjęte do tego celu w poszczególnych dyrektywach z zakresu prawa 
autorskiego są jednak różne. 

W dyrektywie 2001/29/WE o prawie autorskim w społeczeństwie informacyjnym jest to prze-
de wszystkim obligatoryjny wyjątek przewidziany art. 5 ust. 1 lit. b). Zezwala on, pod pewnymi 
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (Wersja 
skodyfikowana) (Dz. U. UE. L. 2009 Nr 111, s. 16); dalej: dyrektywa 2009/24/WE.
4 Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i po-
krewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz. U. UE. L. 2001 Nr 167, s. 10 z późn. zm.); dalej: dyrektywa 2001/29/WE.
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warunkami, na tymczasowe akty reprodukcji, które mają na celu wyłącznie umożliwienie „ legalnego 
korzystania” z utworu. W granicach tego przepisu mieszczą się np. zwielokrotnienia, do jakich 
dochodzi podczas przeglądania stron internetowych5 lub odtwarzania płyty DVD w przeznaczo-
nym do tego urządzeniu. Wyjątek ten uzupełnia art. 5 ust. 2 lit. b), który pozwala na jakiekolwiek 
zwielokrotnienia przez osobę fizyczną do prywatnego użytku z wyłączeniem celów bezpośrednio 
lub pośrednio handlowych (tzw. użytek prywatny). W tych granicach mieści się np. umieszczenie 
e-booka w urządzeniu przeznaczonym do jego odczytu, wykonanie kopii zapasowej pliku lub jego 
przeniesienie na inne urządzenie. Przy ocenie spotykanych w praktyce umów zawieranych z użyt-
kownikami końcowymi ujawniają się jednak niedostatki harmonizacji prawa autorskiego w UE. 
Przede wszystkim użytek prywatny ma w dyrektywie 2001/29/WE charakter fakultatywny i nie 
musi być implementowany przez państwa członkowskie. Mogą go też ograniczać zastosowane 
przez uprawnionego techniczne zabezpieczenia utworów (Spindler, 2021, s. 113). Ponadto sama 
ochrona zabezpieczeń technicznych nie została implementowana w sposób jednolity, szczegól-
nie w relacji do dozwolonego użytku (van Eechoud i in., 2009, s. 164). Wreszcie w państwach 
członkowskich UE zaobserwować można różne podejście do umów zawieranych w zakresie 
dozwolonego użytku, zmierzających do jego kontraktowego „obejścia” i nałożenia na użytkow-
nika pewnych ograniczeń w korzystaniu z utworu, mimo że na takie korzystanie dozwala prawo 
(Guibault, 2002, s. 214). W konsekwencji np. w prawie polskim czynności podejmowane przez 
użytkowników końcowych, którzy korzystają z cyfrowych kopii utworów, takich jak e-booki, na-
grania muzyczne czy filmy, w celu zawodowym lub zarobkowym znajduje pokrycie w przepisach 
o dozwolonym użytku (Targosz i Wyrwiński, 2015, s. 26), a skuteczność narzucanych przez upraw-
nionych kontraktowych ograniczeń korzystania przez takich użytkowników z utworów może być 
kwestionowana (Gienas, 2009a, s. 17; 2009b, s. 65). Natomiast w części państw członkowskich 
pełne wykorzystanie utworów w środowisku cyfrowym przez konsumentów może więc wymagać 
licencji (Kuschel i Rostam, 2020, s. 394; Spindler, 2021, s. 114), choć trudno tu mówić o jednoli-
tości czy ustabilizowaniu praktyki obrotu6.

Pewniejsze podstawy prawne ma praktyka licencjonowania programów komputerowych. Art. 5 
ust. 1 dyrektywy 2009/24/WE zezwala na zwielokrotnianie i wprowadzanie zmian do programu 
komputerowego w zakresie, w jakim jest to niezbędne do użycia programu przez jego uprawnionego 
nabywcę zgodnie z zamierzonym celem. Odwołanie się przez prawodawcę unijnego do „zamierzo-
nego celu” udostępnienia pozwala uwzględnić pewne racjonalne oczekiwania nabywców (Okoń, 
2022, s. 345; Spindler, 2021, s. 113), a ponadto – jak wyjaśnia motyw 13 dyrektywy – niektóre 
czynności prowadzące do zwielokrotnienia programu („ładowanie i uruchamianie konieczne do 
użycia kopii”) nie mogą być umownie zabronione. Jednak zgodnie z wyraźnym brzmieniem art. 5 
ust. 1 dyrektywy 2009/24/WE, zwielokrotnianie i wprowadzanie zmian do programu jest uzależ-
nione od „braku szczególnych przepisów umownych”. W świetle wyroku TS w sprawie C-13/20 

5 Zob. wyr. TS z 05.06.2014 r., C-360/13, Public Relations Consultants Association Ltd przeciwko Newspaper Licensing Agency Ltd i in., ECLI:EU:C:2014:1195.
6 Brak takiej jednolitej praktyki wykazuje m.in. analiza regulaminów polskich podmiotów oferujących e-booki. Przykładowo regulamin Publio (https://
www.publio.pl/regulamin.html, 30.10.2022) przewiduje, że podstawą korzystania z treści cyfrowej przez użytkownika są przepisy o dozwolonym użytku 
i nie jest udzielana jakakolwiek licencja na korzystanie z tych treści. Podobne rozwiązanie zostało przyjęte w regulaminie Legmi (http://files.legimi.com/
static/terms/pl/regulamin-swiadczenia-uslug.pdf, 30.10.2022). Natomiast regulamin Woblink (https://woblink.com/uploads/regulamin/Regulamin%20
Woblink_2022-05-10.pdf, 30.10.2022) przewiduje licencję na korzystanie z treści cyfrowych udzielaną przez operatora serwisu lub podmiot oferujący 
treść cyfrową. Z kolei regulamin Virtualo reguluje zakres dozwolonego korzystania z treści cyfrowych, unika jednak określenia „licencja”, a treść posta-
nowień zdaje się w głównej mierze odtwarzać przepisy prawa autorskiego. 

https://www.publio.pl/regulamin.html
https://www.publio.pl/regulamin.html
http://files.legimi.com/static/terms/pl/regulamin-swiadczenia-uslug.pdf
http://files.legimi.com/static/terms/pl/regulamin-swiadczenia-uslug.pdf
https://woblink.com/uploads/regulamin/Regulamin Woblink_2022-05-10.pdf
https://woblink.com/uploads/regulamin/Regulamin Woblink_2022-05-10.pdf
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Top System7 art. 5 ust. 1 w zw. z motywem 13 dyrektywy 2009/24/WE należy interpretować w ten 
sposób, że choć uprawniony nie może całkowicie zakazać w umowie tych czynności zwielokrot-
niania lub wprowadzania zmian, które są niezbędne do użycia programu zgodnie z zamierzonym 
celem, to może on w umowie doprecyzować zakres czynności dozwolonych licencjobiorcy (Okoń, 
2022, s. 365). Mimo pewnych ograniczeń art. 5 ust. 1 pozostawia więc znaczący zakres swobody 
uprawnionemu, który może określić w umowie zakres dozwolonego korzystania z programu pod 
względem czasu, terytorium, metryk ilościowych (np. liczby stanowisk komputerowych, na których 
zostanie zainstalowany program, liczby użytkowników i innych podobnych parametrów), a także 
– choć to już obszar pewnych kontrowersji – celu korzystania z oprogramowania, takiego jak cel 
niekomercyjny lub edukacyjny (Widła, 2020, s. 233–241). Zawieranie przez uprawnionych umów 
licencyjnych z konsumentami jest więc w przypadku oprogramowania uzasadnione. 

Tego rodzaju umowy, określane powszechnie jako licencje użytkownika końcowego (End-User 
License Agreements – EULA), są praktyką powszechną na tyle, że w zasadzie zawsze, gdy 
konsument nabywa oprogramowanie na nośniku, takim jak płyta CD lub DVD albo w postaci 
elektronicznej kopii pobieranej na jego urządzenie, jest zmuszany do zaakceptowania licencji 
użytkownika końcowego w postaci „warunków korzystania” lub „warunków licencji” producenta 
przed rozpoczęciem korzystania z programu (Kuschel i Rostam, 2020, s. 394). Akceptacja tych 
warunków kiedyś następowała najczęściej przez zdarcie przez użytkownika końcowego folii 
z opakowania zawierającego nośniki z oprogramowanie (tzw. umowy shrink-wrap), obecnie naj-
bardziej rozpowszechnione jest kliknięcie określonego przycisku przed rozpoczęciem korzystania 
z programu (click-wrap). Poglądy na skuteczność zawieranych w ten sposób umów są podzielone. 
W polskiej doktrynie uznaje się je na ogół za prawnie wiążące, jeżeli użytkownik miał możliwość 
zapoznania się z ich treścią przed dokonaniem czynności uznawanej za złożenie oświadczenia 
woli o zawarciu umowy (Kot, 2006, s. 149; Krochmal-Węgrzyn, 2004, s. 46; Traple, 2010, s. 277). 
Z kolei w niemieckiej nauce prawa często wyraża się wątpliwość, czy w ten sposób ogóle może 
dojść do związania użytkownika końcowego warunkami umowy narzucanymi przez producenta 
oprogramowania (Grützmacher, 2019; Marly, 2004, s. 213; Spindler, 2021, s. 114). Zarazem jed-
nak praktyka sądowa nie dostarcza dostatecznie jednoznacznych przykładów orzeczeń, w których 
skuteczność EULA zostałaby podważona. 

Zwraca przy tym uwagę brak jednolitej ogólnoeuropejskiej praktyki co do kwalifikacji i skutków 
tego rodzaju licencji użytkownika. Przyczyny tego stanu rzeczy są złożone. Po pierwsze, umowy 
z zakresu prawa autorskiego zostały w UE zharmonizowane jedynie w niewielkim stopniu. Po 
drugie, pomiędzy państwami członkowskimi istnieją znaczące różnice w zakresie zbywalności 
prawa autorskiego, charakteru umów, na podstawie których uprawniony może zezwolić na ko-
rzystanie z jego utworu, stopnia szczegółowości ich uregulowania w ramach prawa autorskiego, 
a także stosunku do przepisów prawa cywilnego (Guibault i in., 2002). Wreszcie w przypadku 
EULA w niektórych państwach wykształciła się praktyka wyraźnie odmiennego ich traktowania 
niż „tradycyjnych” umów o eksploatację utworów (np. zawieranych przez twórcę z wydawcą). 
Przykładowo w doktrynie i orzecznictwie niemieckim8 rozpowszechnione jest podejście, zgodnie 

7 Wyr. TS z 06.10.2021 r., C-13/20, Top System SA v. État belge, ECLI:EU:C:2021:811.
8 Zob. m.in. wyr. BGH z 04.11.1987 r., VIII ZR 314/86, opubl. NJW 1988/7, s. 406; z 18.10.1989 r., VIII ZR 325/88, opubl. NJW 1990/5, s. 320; 
z 06.07.1993 r., XI ZR 201/92, opubl. NJW 1993/38, s. 2436; z 02.01.2000 r., VIII ZR 19/99, opubl. NJW 2000/19, s. 1415.
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z którym licencje użytkownika dotyczące programów komputerowych należy kwalifikować jako 
stypizowane w niemieckim kodeksie cywilnym umowy, takie jak sprzedaż, najem, umowę o dzieło 
itp., w zależności od tego, czy dotyczą one oprogramowania standardowego, czy tworzonego na 
zamówienie, a także czy oprogramowanie udostępniane jest na czas oznaczony, czy nieoznaczony 
(Koch, 2003, s. 219; Lehmann i Spindler, 2021, nb. 10; Marly, 2004, s. 34). Podobne przykłady 
znaleźć można również w orzecznictwie francuskim i holenderskim (Girot, 2001, s. 153–174). 
Tendencja do przyporządkowania umów dotyczących oprogramowania zawieranych w obrocie 
masowym do takich umów, jak sprzedaż, związana jest głównie z poszukiwaniem dogodnych 
podstaw odpowiedzialności producenta oprogramowania, przede wszystkim odpowiedzialności 
za różnego rodzaju wady przedmiotu transakcji. Jeżeli umowy takie miałyby być regulowane 
wyłącznie przez prawo autorskie, w grę wchodziłaby wyłącznie ogólna odpowiedzialność kon-
traktowa lub ewentualnie szczególne przepisy prawa autorskiego, tworzone z myślą o wzmoc-
nieniu pozycji kontraktowej twórców, a w konsekwencji nie pozostawiające miejsca na ochronę  
konsumentów.

Problemy te są widoczne na gruncie polskiego prawa. Jakkolwiek dostrzega się pewne od-
rębności typowych umów dotyczących oprogramowania (Targosz, 2014, s. 813, 911), to w za-
sadzie nie jest rozważana odmienna kwalifikacja niż uznanie ich za umowy licencyjne z prawa 
autorskiego. W konsekwencji jedyną bezdyskusyjną podstawą odpowiedzialności licencjodawcy 
w umowach licencyjnych dotyczących oprogramowania standardowego (innego niż tworzonego 
na zamówienie) są przepisy art. 471 i n. k.c. Przepisy prawa autorskiego zawierają wprawdzie 
art. 55, regulujący usterki utworu oraz odpowiedzialność za wady prawne. Na przeszkodzie jego 
zastosowaniu do umów zawieranych z konsumentami staje jednak zakres podmiotowy tego 
przepisu, który – jak się powszechnie przyjmuje – ogranicza się raczej do umów zawieranych 
przez rzeczywistych twórców (Barta i Markiewicz, 2011, s. 377–378; Targosz, 2014, s. 812–813; 
Włodarska-Dziurzyńska, 2010, s. 318), a nie ich następców prawnych, do których należą z reguły 
producenci oprogramowania.

Do ujednolicenia w UE kwalifikacji umów zawieranych w obrocie oprogramowaniem, przynaj-
mniej na potrzeby ustalenia podstaw odpowiedzialności stron, nie przyczyniło się orzecznictwo TS 
dotyczące wyczerpania prawa w obrocie programami komputerowymi. Mimo że TS w wyrokach 
w sprawach C-128/11 UsedSoft9 i C-166/15 Ranks10 uznał, iż w pewnych warunkach licencja 
może być uznana za „sprzedaż”, a przesłanki tej kwalifikacji (brak ograniczeń czasowych licencji, 
jednorazowa płatność i udostępnienie kopii) wyraźnie nawiązują do tez sformułowanych w po-
woływanym już orzecznictwie BGH, to przyjęta przez Trybunał interpretacja pojęcia „sprzedaży” 
odnosi się wyłącznie do jego rozumienia na gruncie art. 4 ust. 2 dyrektywy 2009/24/WE, a więc 
jako przesłanki wyczerpania prawa. Nie wpływa natomiast na kwalifikację danego stosunku praw-
nego na gruncie krajowych systemów prawnych w innych aspektach niż wyczerpanie (Okoń, 2022, 
s. 304). Wyroki TS nie mają więc wpływu na ustalenie, czy np. na gruncie prawa polskiego dana 
umowa licencyjna może być uznana za sprzedaż w rozumieniu przepisów k.c., a tym samym, czy 
licencjodawca odpowiada za wady programu na zasadzie rękojmi.

 9 Wyr. TS z 3.07.2012 r., UsedSoft GmbH przeciwko Oracle International Corp., C-128/11, ECLI:EU:C:2012:407.
10 Wyr. TS z 12.10.2016 r., Ranks i Vasiļevičs, C-166/15, ECLI:EU:C:2016:762.
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IV.	 Licencje	użytkownika	a	przedmiotowy	zakres	 
zastosowania	dyrektywy	2019/770

1.	Treści	cyfrowe	i	usługi	cyfrowe

Przedmiotowy zakres zastosowania dyrektywy 2019/770 jest wyznaczany w pierwszej kolej-
ności przez definicje pojęć „treści cyfrowych” i „usługi cyfrowej”. Art. 2 pkt 1 dyrektywy 2019/770 
definiuje treści cyfrowe jako „dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej”. Jak wyjaśnia 
motyw 19 pojęcie to obejmuje między innymi „programy komputerowe, aplikacje, pliki wideo, pliki 
audio, pliki muzyczne, gry elektroniczne, e-booki lub inne publikacje elektroniczne”. Z kolei usługa 
cyfrowa została zdefiniowana w art. 2 pkt 2 jako usługa pozwalająca „konsumentowi na wytwa-
rzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej” lub usługa 
pozwalająca „na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub 
wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy 
pomocy takich danych”. Wśród przykładów takich usług motyw 19 wskazuje na usługi „pozwa-
lające na tworzenie, przetwarzanie lub przechowywanie danych w postaci cyfrowej bądź dostęp 
do nich, w tym usługi typu «oprogramowanie jako usługa», takie jak udostępnianie treści wideo 
i audio oraz innego rodzaju hosting plików, edycja tekstu lub gry oferowane w chmurze oblicze-
niowej i w mediach społecznościowych”.

W literaturze zwraca się uwagę na trudność w precyzyjnym rozdzieleniu treści cyfrowych i usłu-
gi cyfrowej oraz niewielką potrzebę takiego rozróżnienia na gruncie dyrektywy 2019/770 z uwagi 
na minimalne różnice w sposobie uregulowania dostarczania treści cyfrowych i usług cyfrowych 
(Wyrwiński, 2020, s. 246–247). Na potrzeby omawianej problematyki warto próbę takiego rozróż-
nienia podjąć, uwzględniając również przykłady wskazane w motywie 30 dyrektywy 2019/2161 
(tzw. dyrektywy Omnibus)11. Ograniczając się tylko do typowych praktyk w zakresie udostępniania 
oprogramowania można stwierdzić, że ilekroć dochodzi do udostępnienia konsumentowi kopii pro-
gramu komputerowego na nośniku (np. CD, DVD) lub w postaci pliku do pobrania na urządzenie 
konsumenta, mamy do czynienia z dostarczaniem treści cyfrowych. Świadczeniem usługi cyfrowej 
jest zaś udostępnianie oprogramowania jako usługi (w modelu Software as a Service – SaaS). 
Problematyczne może być usytuowanie streamingu gier, w przypadku którego – podobnie jak 
w modelu SaaS – użytkownik steruje grą uruchomioną na zdalnym serwerze, bez jej pobierania 
i instalowania na własnym urządzeniu12. Uwzględniając, że motyw 30 dyrektywy 2019/2161 na-
kazuje rozstrzygać ewentualne wątpliwości na korzyść usługi cyfrowej, streaming gier należałoby 
uznać właśnie za usługę cyfrową. 

Takie rozgraniczenie treści cyfrowych i usług cyfrowych pozwala ograniczyć dalsze uwagi 
tylko do problematyki dostarczania treści cyfrowych. Wówczas użytkownik końcowy, eksploatując 
dostarczony program na własnym urządzeniu, ingeruje w treść autorskich praw majątkowych, 
a w umowach z producentami oprogramowania pojawiają się wyraźne postanowienia licencyj-
ne. W przypadku modelu SaaS czynności istotne z punktu widzenia prawa autorskiego, przede 

11 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych prze-
pisów dotyczących ochrony konsumenta (Dz. U. UE. L. 2019 Nr 328, s. 7); dalej: dyrektywa 2019/2161.
12 Przykładami tego rodzaju usług mogą być Nvidia GeForce Now (https://www.nvidia.com/en-us/geforce-now/, 30.10.2022) czy Xbox Cloud Gaming 
(https://www.xbox.com/pl-pl/play, 30.10.2022).

https://www.nvidia.com/en-us/geforce-now/
https://www.xbox.com/pl-pl/play
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wszystkim zwielokrotnianie programu, są dokonywane nie przez użytkownika, a przez dostawcę 
usługi i w jego infrastrukturze (np. w związku z uruchomieniem programu na serwerze dostawcy). 
Nawet jeżeli dochodzi do pewnych zwielokrotnień w urządzeniu użytkownika, to po pierwsze do-
tyczy tyko niektórych komponentów oprogramowania (np. skryptów sterujących interfejsem użyt-
kownika, zwielokrotnianych a pamięci podręcznej przeglądarki internetowej użytkownika), a po 
drugie odbywa się w sposób kontrolowany przez dostawcę usługi. W konsekwencji udzielenie 
licencji użytkownikowi jest bezprzedmiotowe (Lehmann i Spindler, 2021, nb. 41; Żok, 2015, s. 18). 

Dyrektywa 2019/770 w sposób zasadniczo zbieżny z dyrektywą 2011/83/UE13. Tylko w jed-
nym aspekcie dyrektywa 2019/770 wyraźnie koryguje podejście przyjęte w dotychczasowym 
stanie prawnym. Mianowicie dyrektywa 2011/83/UE rozróżniała dostarczenie treści cyfrowych na 
trwałym nośniku lub w inny sposób. Rozwiązanie to trudno uznać za właściwe. Pojęcie „trwałego 
nośnika” służy określeniu wymogów dotyczących materiałów lub narzędzi przeznaczonych do 
przekazywania pewnych informacji. Obejmuje więc przekazywanie lub utrwalenie określonych 
informacji na nośnikach fizycznych (w przypadku treści cyfrowych np. płyta CD, DVD lub pendrive) 
lub z użyciem materiałów lub narzędzi będących funkcjonalnym odpowiednikiem takich nośników. 
Stąd przekazaniem informacji na trwałym nośniku będzie np. ich dostarczenie za pomocą poczty 
elektronicznej lub nawet – pod pewnymi dodatkowymi warunkami – umieszczenie na stronie in-
ternetowej14. Podejście dyrektywy 2019/770 jest bardziej usystematyzowane. Jak zwróciła uwagę 
K. Chałubińska-Jentkiewicz (2020, s. 115), dyrektywa ta rozróżnia ich dostarczenie na nośniku 
materialnym (czyli będącym rzeczą ruchomą służącą wyłącznie jako nośnik treści cyfrowych) 
i w inny sposób. Pojęcie „trwałego nośnika” jest natomiast używane przez dyrektywę 2019/770 
wyłącznie w kontekście przekazania informacji wymaganych przez przepisy prawa. Rozróżnienie 
dostarczenia treści cyfrowych na nośniku materialnym i w inny sposób ma znaczenie dla zasto-
sowania niektórych przepisów dyrektywy, przede wszystkim art. 5 i 13.

Od dostarczenia treści cyfrowych na nośniku materialnym dyrektywa 2019/770 odróżnia przy-
padki, w których treści cyfrowe lub usługi cyfrowe są zawarte w towarach lub wzajemnie z nimi 
połączone. Do takich „towarów z elementami cyfrowymi”, a więc rzeczy ruchomych, z którymi 
treści cyfrowe lub usługi cyfrowe są połączone w taki sposób, że brak tych treści cyfrowych lub 
usługi cyfrowej uniemożliwiłby im wykonywanie ich funkcji (np. smartfonów), dyrektywa 2019/770 
nie znajduje zastosowania. Podlegają one natomiast dyrektywie 2019/771. 

2.	Umowy	objęte	dyrektywą	2019/770

Dyrektywa 2019/770 znajduje zastosowanie w każdym przypadku, w którym na podstawie 
umowy zawieranej z konsumentem dochodzi do dostarczania treści cyfrowych i usług cyfrowych, 
niezależnie od jej kwalifikacji na gruncie prawa krajowego, a umowa jest odpłatna lub świadczenie 
konsumenta polega na udzieleniu danych osobowych (Morais Carvalho i Farinha, 2020, s. 259–260). 
Konsekwentnie – zgodnie z motywem 12 – dyrektywa nie wpływa na charakter prawny umów o do-
starczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, „pozostawiając prawu krajowemu rozstrzygnięcie 

13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 
93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady (Dz. U. UE. L. 2011 Nr 304, s. 64 z późn. zm.); dalej: dyrektywa 2011/83/UE.
14 Zob. wyr. TS z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie C-375/15 BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG 
przeciwko Verein für Konsumenteninformation, ECLI:EU:C:2017:38.
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kwestii, czy takie umowy stanowią, na przykład, umowę sprzedaży, umowę o świadczenie usługi, 
umowę najmu lub umowę sui generis”. Dlatego ani dla zastosowania przewidzianych w dyrektywie 
środków ochrony prawnej (doprowadzenia do zgodności z umową, proporcjonalnego obniżenia 
ceny i rozwiązania umowy) nie jest konieczne uprzednie zakwalifikowanie zawartej przez konsu-
menta umowy do określonego typu, ani też dyrektywa nie narzuca takiej kwalifikacji w odniesieniu 
o umów, które przewidują dostarczenie treści cyfrowych lub usług cyfrowych. 

Takie podejście do regulacji umów o dostarczanie treści cyfrowych jest metodologicznie od-
mienne niż rozwiązanie proponowane w trakcie prac nad implementacją do polskiego prawa dy-
rektywy 2011/83/UE. Projekt ustawy wdrażającej dyrektywę przewidywał nowelizację art. 555 k.c., 
w świetle której przepisy o umowie sprzedaży miały być odpowiednio stosowane również do 
umów o dostarczanie treści cyfrowych15. Jak wyjaśniono w tabeli zbieżności załączonej do uza-
sadnienia projektu, celem przyjęcia takiego rozwiązania miało być „stworzenie jednolitego syste-
mu odpowiedzialności przy umowie sprzedaży, bez względu na przedmiot umowy sprzedaży”. 
Rozwiązaniu temu T. Targosz i M. Wyrwiński zarzucili jednak, że ignoruje fakt, iż treści cyfrowe 
mogą być dostarczane na podstawie zróżnicowanych umów, nieraz o bardzo odmiennym zakresie 
świadczeń. Zdaniem autorów prowadziłoby też do kolizji z istniejącymi regulacjami dotyczącymi 
własności intelektualnej, usług świadczonych drogą elektroniczną i usług warunkowego dostępu. 
Wreszcie, jeżeli dochodzi do udostępnienia treści cyfrowych bez przeniesienia własności mate-
rialnego nośnika (jak płyty CD lub DVD), to trudno mówić o przeniesieniu jakichkolwiek praw, co 
jest istotą umowy sprzedaży (Targosz i Wyrwiński, 2015, s. 20–28). Zwłaszcza ten ostatni aspekt 
zasługuje na uwagę. Przy dominujących w polskiej doktrynie ujęciach umowy licencyjnej w wyni-
ku udzielenia licencji nie dochodzi ani do przeniesienia prawa bezwzględnego na licencjobiorcę, 
ani do ustanowienia takiego prawa na jego rzecz, a licencjobiorcy przysługuje jedynie prawo 
względne, którego treścią jest możliwość żądania, aby licencjodawca znosił korzystanie z utworu 
przez licencjobiorcę w granicach udzielonej licencji. Zobowiązanie licencjodawcy do znoszenia 
korzystania z utworu przez licencjobiorcę ma przy tym charakter zobowiązania ciągłego16. O ile 
więc uznanie licencji za sprzedaż w niektórych systemach prawnych może być konstrukcyjnie 
uzasadnione17, o tyle w prawie polskim mamy do czynienia z umowami o całkowicie odmiennej 
strukturze prawnej i skutkach.

Podejście przyjęte w dyrektywie 2019/770 pozwala uniknąć tych trudności. Na gruncie dyrek-
tywy 2019/770 używane w niej pojęcie „umów o dostarczenie treści cyfrowych” trzeba uznać za 
kategorię zbiorczą, obejmującą umowy o różnym charakterze i różnych skutkach prawnych, na-
zwane i nienazwane, których elementem wspólnym jest to, że są one zawierane przez konsumenta 
z przedsiębiorcą, który dostarcza lub zobowiązuje się dostarczyć treści cyfrowe lub usługi cyfrowe. 
Uzasadniony jest więc wniosek, że przewidziany w niej model odpowiedzialności może znaleźć 
zastosowanie do umów licencyjnych zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami, 

15 Druk sejmowy nr 2076 z 17.01.2014 r., VII kadencja. 
16 Charakter prawny umowy licencyjnej nie jest jednolicie ujmowany w polskiej doktrynie. Opisane skutki są wspólne dla dominujących w doktrynie 
poglądów upatrujących w niej czynności prawnej o charakterze zobowiązującym (Barta i Markiewicz, 2016, s. 329; Targosz, 2014, s. 632) lub rozporzą-
dzająco-zobowiązującym, tj. prowadząca do obciążenia prawa bezwzględnego prawem względnym (Kępiński, 2017, s. 753; Sołtysiński, 1970, s. 182).
17 Przykładowo w doktrynie niemieckiej przewidziana ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1965 r. umowa o ustanowieniu wyłącznego 
lub niewyłącznego prawa do korzystania z praw autorskich (Nutzungsrecht), odpowiadająca umowie licencyjnej, jest postrzegana jako umowa o skut-
kach rozporządzających i prowadzi do powstania po stronie licencjobiorcy prawa o charakterze bezwzględnym (Giesen, 2013, s. 22). W konsekwencji 
niektóre takie umowy mogą być uznane za sprzedaż praw, co oznacza zgodnie z § 453 BGB uzasadnia odpowiednie zastosowanie przepisów o sprze-
daży (Lehmann i Spindler, 2021, nb. 30).



3434 Zbigniew Okoń            Wpływ dyrektywy 2019/770 na umowy licencyjne o korzystanie z oprogramowania…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2022, nr 5(11)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.11.2

w tym licencji na oprogramowanie, jeżeli spełniają one wskazane wyżej warunki, tj. jednym ze 
świadczeń licencjodawcy jest dostarczenie treści cyfrowej, a umowa przewiduje odpłatność lub 
zobowiązuje konsumenta do dostarczenia danych osobowych18. Rozważając tę kwestię, H. Beale 
zwraca uwagę na motyw 13, z którego wynika, że dyrektywa nie stosuje się do deweloperów, 
którzy nie są przedsiębiorcami dostarczającymi treści cyfrowe. Licencja udzielona przez takiego 
dewelopera nie jest oczywiście objęta zakresem dyrektywy. Nie oznacza to jednak, że deweloper 
nie może być przedsiębiorcą dostarczającym treść cyfrową w rozumieniu dyrektywy. O ile więc 
uprawnieni nie ponoszą w każdym przypadku odpowiedzialności wobec konsumenta na podsta-
wie dyrektywy, to są przypadki, w których dyrektywa może wyznaczać zasady odpowiedzialności 
podmiotu udzielającego konsumentowi licencji (Beale, 2021, s. 105).

V.	 Licencje	użytkownika	w	łańcuchu	transakcji
Środowisko cyfrowe ułatwia bezpośrednie interakcje pomiędzy uprawnionymi a konsumen-

tami, stąd umowy przewidujące dostarczenie treści cyfrowej i udzielenie licencji na korzystanie 
z tej treści zdarzają się w praktyce. Przykładowo wielu producentów oprogramowania umożliwia 
odpłatne uzyskanie licencji i pobranie oprogramowania z ich własnej strony internetowej. Częściej 
jednak mamy do czynienia z udziałem innych podmiotów, w różny sposób pośredniczących w do-
starczaniu treści cyfrowych do konsumenta. W takim przypadku zobowiązania dostawcy treści 
cyfrowych objąć powinny zarówno dostarczenie konsumentowi treści cyfrowej (np. przeniesienie 
własności materialnego nośnika z daną treścią lub umożliwienie jej pobrania na urządzenie kon-
sumenta), jak i zapewnienie konsumentowi możliwości zgodnego z prawem korzystania z treści 
cyfrowych zgodnie z umową. Jeżeli korzystanie z treści cyfrowej wymaga licencji, zapewnienie 
możliwości zgodnego z prawem korzystania z treści przez konsumenta może nastąpić na jeden 
z kilku sposobów. Po pierwsze, dostawca treści cyfrowej może przenieść na konsumenta licencję, 
która została udzielona dostawcy przez uprawnionego (dokonać cesji licencji), ewentualnie przez 
łańcuch transakcji. Po drugie, może udzielić konsumentowi sublicencji za zgodą uprawnionego. 
Po trzecie, wreszcie może zobowiązać się do tego, że doprowadzi do udzielenia konsumentowi 
licencji bezpośrednio przez uprawnionego (European Law Institute, 2016, s. 25). 

O ile w przypadku dystrybucji treści cyfrowych innych niż oprogramowanie i gry (np. e-booków  
lub plików z muzyką) rozwiązania stosowane w praktyce są zróżnicowane i często można spotkać 
się np. z drugą z wymienionych konstrukcji, o tyle przy dystrybucji oprogramowania z różnych 
względów niemal bez wyjątku stosowane jest trzecie rozwiązanie. Konsument, aby korzystać 
z udostępnionych mu programu komputerowego lub gry musi zawrzeć bezpośrednio z produ-
centem oprogramowania umowę licencyjną, a świadczenie dystrybutora treści cyfrowej polega 
jedynie na umożliwieniu mu zawarcia takiej umowy. Wówczas nie mamy do czynienia z łańcuchem 
upoważnień od producenta (podmiotu uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych), przez 
dostawcę treści cyfrowej, aż po ostatecznego odbiorcę, który dałoby się opisać za pomocą umowy 
licencyjnej i ciągu kolejnych umów sublicencyjnych. Świadczenia związane z dystrybucją treści 
18 Art. 3 ust. 5 lit. g) dyrektywy 2019/770 wyłącza zastosowanie dyrektywy do „oprogramowania oferowanego przez przedsiębiorcę na podstawie 
bezpłatnej i otwartej licencji, w przypadku gdy konsument nie płaci ceny, a dane osobowe dostarczone przez konsumenta są przetwarzane przez przed-
siębiorcę wyłącznie w celu poprawy bezpieczeństwa, kompatybilności lub interoperacyjności danego oprogramowania”. Wnioskując a contario z tego 
przepisu dyrektywa znajdzie jednak zastosowanie w przypadku, w którym oprogramowanie jest wprawdzie udostępniane na bezpłatnej i otwartej licen-
cji, ale pobierane są opłaty za samo udzielenie dostępu do takiego oprogramowania (co jest dopuszczalne w świetle większości otwartych licencji) lub 
zakres zbieranych danych osobowych wykracza poza zakres wskazany w 3 ust. 5 lit. d) dyrektywy.
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cyfrowych i udzieleniem zezwolenia (licencji) na korzystanie z tych treści są bowiem rozdzielone 
pomiędzy co najmniej dwie powiązane ze sobą umowy, których strony nie są tożsame. Pierwszą 
umową jest umowa zawarta przez konsumenta z dostawcą treści cyfrowych, a jej przedmiotem 
jest dostarczenie treści cyfrowych w zamian za wynagrodzenie (np. przeniesienie własności 
materialnego nośnika zawierającego treści cyfrowe lub umożliwienie pobrania tych treści przez 
konsumenta ze strony internetowej) oraz zobowiązanie dostawcy treści cyfrowej, zgodnie z któ-
rym dostawca zobowiązuje się zapewnić, że uprawniony (producent oprogramowania) udzieli 
konsumentowi licencji o odpowiedniej treści. Drugą umową jest umowa licencyjna (licencja użyt-
kownika), konieczna do korzystania z treści cyfrowej, do zawarcia której dochodzić ma pomiędzy 
konsumentem a producentem oprogramowania. 

W takim przypadku odpowiedzialność za zgodność treści cyfrowych z umową przewidziana 
w dyrektywie wiąże się tylko z pierwszą z takich umów, tj. tą zawieraną przez konsumenta z do-
stawcą treści cyfrowych („umową o dostarczenie treści cyfrowych” zgodnie z terminologią dyrek-
tywy). Natomiast uprawniony (producent oprogramowania), zawierający z konsumentem umowę 
licencyjną regulującą korzystanie z treści cyfrowej, nie będzie bezpośrednio odpowiedzialny wo-
bec konsumenta na mocy dyrektywy. Umowa taka, nie obejmująca dostarczenia treści cyfrowej, 
nie będzie bowiem należeć do umów, którymi zajmuje się dyrektywa, a tym samym przewidziany 
w dyrektywie model odpowiedzialności za zgodność treści cyfrowych z umową nie znajdzie do 
niej zastosowania. Lokuje to odpowiedzialność za zgodność treści cyfrowych z umową możliwie 
blisko konsumenta, co niewątpliwie jest zaletą rozwiązania przyjętego w dyrektywie 2019/770. 
Można bowiem założyć, że konsumentowi jest łatwiej skorzystać ze środków prawnych w sto-
sunku do dostawcy treści cyfrowej niż w stosunku do producenta oprogramowania. W złożonych 
łańcuchach dystrybucji będzie jednak utrudniać ustalenie, kto w istocie ponosi odpowiedzialność 
wobec konsumenta. 

Nie budzi wątpliwości ocena przypadków, takich jak sprzedaż oprogramowania na materialnym 
nośniku. Wówczas umowę sprzedaży nośnika należy uznać za umowę o dostarczenie treści cyfro-
wej, a odpowiedzialność poniesie sprzedawca detaliczny, ponieważ to on, w wykonaniu zawartej 
z konsumentem umowy, dostarczył konsumentowi treść cyfrową w zamian za wynagrodzenie. 
Jednak już w dystrybucji elektronicznej sprzedawca detaliczny przekazuje konsumentowi tylko 
materiały lub dokumenty umożliwiające zawarcie umowy licencyjnej i korzystanie z oprogramo-
wania (np. klucze licencyjne, numery seryjne, kody, różnego rodzaju „certyfikaty autentyczności”). 
Konsument pobiera natomiast oprogramowanie udostępniane przez podmiot trzeci, najczęściej 
bezpośrednio przez producenta oprogramowania (a więc to producent w takim przypadku fak-
tycznie udziela dostępu do treści cyfrowej). Co więcej, sprzedawca detaliczny może wówczas 
działać we własnym imieniu, posługując się jedynie producentem oprogramowania w wykonaniu 
swojego zobowiązania do dostarczenia treści cyfrowej, ale też może działać jako przedstawiciel 
lub agent tego producenta. Tak więc z jednej strony w wielu przypadkach charakter relacji łączą-
cych sprzedawcę detalicznego z producentem i ewentualnie innymi podmiotami w łańcuchu dys-
trybucyjnym może być nieprzejrzysty dla konsumenta, utrudniając mu skorzystanie z jego praw, 
z drugiej zaś – sam fakt udziału podmiotów trzecich w dystrybucji oprogramowania nie będzie 
z góry eliminował potencjalnej odpowiedzialności producenta oprogramowania zawierającego 
umowę licencyjną z konsumentem. 
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Najwyraźniej problem ten pojawia się przy ocenie działalności platform cyfrowych, takich 
jak sklepy z aplikacjami dla komputerów osobistych lub urządzeń mobilnych (np. Google Play, 
Apple App Store, Microsoft Store). Operatorzy takich platform zapewniają środki techniczne 
umożliwiające dostawcom treści (producentom oprogramowania) udostępnienie treści cyfrowych 
konsumentom, zawarcie umowy licencyjnej (EULA) pomiędzy producentem a konsumentem oraz 
przekazują płatności pomiędzy konsumentem a producentem, pobierając od tego wynagrodze-
nia prowizję. Motyw 18 dyrektywy nie rozstrzyga jednoznacznie tej kwestii, wskazując tylko, że 
operatorzy platform mogą być uznani za przedsiębiorców dostarczających treści cyfrowe, jeżeli 
działają „w celach związanych ze swoją działalnością gospodarczą oraz jako bezpośredni partner 
umowny konsumenta na potrzeby dostarczania treści cyfrowych lub usługi cyfrowej”. Zdaniem 
G. Spindlera i K. Sein celem dyrektywy 2019/770 nie była zmiana zasad odpowiedzialności ope-
ratorów platform. To, czy i kiedy operatorzy platform będą więc uznawani za przedsiębiorców 
w rozumieniu dyrektywy będzie więc, zdaniem autorów, zależało od tego, jak zachowują się 
w stosunku do konsumenta. O przypisaniu takim operatorom odpowiedzialności na podstawie 
dyrektywy decydować może więc np. dokonywanie certyfikacji lub kontroli dostawców lub ich 
treści cyfrowych (Sein i Spindler, 2019, s. 261; Spindler i Sein, 2019, s. 416). G. Spindler dodaje 
również, że o odpowiedzialności operatora platformy na podstawie dyrektywy może decydować to, 
że konsument nie został jasno poinformowany, iż operator przyjmuje się jedynie rolę pośrednika, 
z kim faktycznie konsument zawiera umowę i o jakiej treści. Uznaje przy tym za niewystarczającą 
samą wzmiankę w regulaminie platformy, że umowa dotycząca treści cyfrowych nie jest zawie-
rana z operatorem (Spindler, 2021, s. 116). Stanowisko autorów wydaje się oparte na założeniu, 
że operator platformy, którego rola w udostępnianiu treści cyfrowych jest wyłącznie pasywna, 
nie powinien ponosić odpowiedzialności za te treści na zasadach przewidzianych w dyrektywie, 
o ile dostatecznie transparentnie komunikuje swoją rolę jako pośrednika. O ile na gruncie art. 14 
dyrektywy 2000/31/WE o handlu elektronicznym19 przypisanie istotnej roli dostatecznie transpa-
rentnej komunikacji roli pośrednika nie miało wyraźnych podstaw prawnych, o tyle obecnie pod-
stawą takiej interpretacji może być art. 6 ust. 3 rozporządzenia 2022/2065 w sprawie jednolitego 
rynku usług cyfrowych20. Przepis ten przewiduje bowiem, że przewidzianych w rozporządzeniu 
ograniczeń odpowiedzialności dostawców usługi hostingu nie stosuje się do odpowiedzialności 
na podstawie prawa ochrony konsumentów platform internetowych umożliwiających konsumen-
tom zawieranie umów na odległość, jeżeli sposób prezentacji określonych informacji lub prze-
prowadzenia transakcji „wzbudzałby u przeciętnego konsumenta przekonanie, że informacja, 
produkt lub usługa będące przedmiotem transakcji są dostarczane lub świadczone przez samą  
platformę internetową. 

19 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz. U. UE. L. 2000 
Nr 178, s. 1).
20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz 
zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (Dz. U. UE. L. 2022 nr 277, s. 1).
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VI.	 Zakres	udzielonej	licencji	a	odpowiedzialność	 
dostawcy	treści	cyfrowych

Zakres odpowiedzialności dostawcy treści cyfrowej na podstawie dyrektywy 2019/770 nie 
powinien być zależny od tego, czy dostawca ów jest jednocześnie uprawnionym udzielającym 
konsumentowi licencji na korzystanie z treści cyfrowej, czy też licencji takiej udziela podmiot trze-
ci. Dostawca treści cyfrowej ponosi więc odpowiedzialność nie tylko za to, że dostarczył treść 
cyfrową zgodnie z art. 5 dyrektywy 2019/770, a materialny nośnik lub plik np. daje się odczytać 
i nie zawiera błędów, lecz także za samą treść cyfrową (w tym – w ramach wymogów obiektyw-
nych – ogólną przydatność do celów umowy, przeciętną jakość wykonania, zdolność treści do 
spełnienia oczekiwań określonych np. poprzez reklamę, zapewnienie niezbędnego wsparcia oraz 
podstawową tożsamość treści z wszelkimi wersjami testowymi, które mogą zostać pokazane przed 
zawarciem umowy). Pewne wątpliwości mogą być jednak związane z odpowiedzialnością za to, 
czy zakres udzielonej konsumentowi licencji na korzystanie z treści cyfrowej spełnia subiektywne 
i obiektywne kryteria zgodności z umową.

Pierwotny projekt dyrektywy21 nie regulował jednoznacznie tej ostatniej kwestii. Art. 8 ust. 1 
projektu stanowił jedynie, że „w momencie, w którym treści cyfrowe są dostarczane konsumen-
towi, są one wolne od wszelkich praw osób trzecich, włączając w to prawa wynikające z włas-
ności intelektualnej, tak aby treści cyfrowe mogły być wykorzystywane zgodnie z umową”. Jak 
wyjaśniał motyw 31 projektu, celem tego przepisu było uregulowanie sytuacji, w której treści 
cyfrowe są oferowane z naruszeniem praw osób trzecich, dodając, że „wady prawne są szcze-
gólnie ważne w przypadku treści cyfrowych, które ze swej natury podlegają prawom własności 
intelektualnej”.

W pracach studialnych towarzyszących procesowi legislacyjnemu zwrócono jednak uwagę, 
że takie podejście nie zabezpiecza wystarczająco interesów konsumenta, a sposób sformułowania 
art. 8 jest niejasny. Podniesiono, że konsument powinien bowiem móc oczekiwać, że dozwolone 
będą nie tylko te czynności, które są objęte wyjątkami i ograniczeniami praw autorskich (dozwo-
lonym użytkiem), lecz także wszelkie inne czynności, które są niezbędne do korzystania z treści 
cyfrowych zgodnie z umową. Istotne jest więc, czy treści cyfrowe zostały wprowadzone do obrotu 
lub w inny sposób udostępnione przez przedsiębiorcę (np. sprzedawcę detalicznego) bez naru-
szenia praw własności intelektualnej, ale również, czy konsument uzyska odpowiednią licencję 
i czy będzie miała ona zakres adekwatny do tego, czego może on oczekiwać. Poglądy te znalazły 
odzwierciedlenie w opinii Parlamentu Europejskiego22, który zaproponował zmianę redakcji art. 8 
mającą na celu doprecyzowanie, że chodzi o ograniczenia wynikające z praw własności intelektual-
nej, „które mogłyby uniemożliwiać konsumentowi korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej 
zgodnie z umową”. PE zaproponował ponadto uzupełnienie dyrektywy o art. 8a, wzorowany na 
art. 99 ust. 3 projektu rozporządzenia CESL23 (Staudenmayer, 2019, s. 679), zgodnie z którym 

21 Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych, COM(2015) 
634 final.
22 Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie 
treści cyfrowych, COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD). Pozyskano z: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0375_
PL.html (30.10.2022). 
23 Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży, KOM/2011/0635 
wersja ostateczna.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0375_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0375_PL.html
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„każda klauzula umowy, w której odstępuje się od skutków art. [...] 8 na niekorzyść konsumen-
ta, wyłącza się te wymogi lub je zmienia, jest ważna jedynie wtedy, gdy w momencie zawarcia 
umowy konsument został specjalnie poinformowany o szczególnym stanie treści cyfrowych lub 
usługi cyfrowej i wyraźnie zaakceptował ten szczególny stan w momencie zawarcia umowy”24.

W ostatecznej redakcji dyrektywy zgodnie z art. 10 „w przypadku gdy ograniczenie wynikające 
z naruszenia praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej, uniemożliwia lub 
ogranicza korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej zgodnie z art. 7 i 8, państwa człon-
kowskie zapewniają, aby konsumentowi przysługiwały środki ochrony prawnej w przypadku braku 
zgodności z umową, o których mowa w art. 14, chyba że prawo krajowe przewiduje w takich przy-
padkach nieważność lub rozwiązanie umowy o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej”. 
Art. 8a propozycji PE znalazł natomiast odzwierciedlenie w treści art. 8, regulującego obiektywne 
wymogi zgodności z umową, którego ust. 5 stanowi, iż taki brak zgodności „nie występuje, jeżeli 
w momencie zawarcia umowy konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha 
treści cyfrowych lub usługi cyfrowej odbiega od obiektywnych wymogów zgodności z umową [...] 
oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował to odstępstwo w momencie zawarcia umowy”. Ponadto 
motyw 53 przewiduje obecnie wyraźnie, że ograniczenia w korzystaniu przez konsumenta z treści 
cyfrowych lub usługi cyfrowej mogą wynikać z ograniczeń nałożonych przez uprawnionego zgodnie 
z przysługującymi mu prawami własności intelektualnej, zaznaczając przy tym, że „ograniczenia 
te mogą wynikać z umowy licencyjnej dotyczącej użytkownika końcowego, na podstawie której 
treści cyfrowe lub usługa cyfrowa są dostarczane do konsumenta”. Natomiast motyw 54 podkreśla, 
że naruszenie praw osób trzecich może skutecznie uniemożliwić lub ograniczać konsumentowi 
korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej.

W konsekwencji brak zgodności z umową wystąpi zarówno wówczas, gdy korzystanie z treści 
cyfrowych jest niemożliwe lub ograniczone z powodu naruszenia praw własności intelektualnej 
osób trzecich (np. w wyniku wprowadzenia do obrotu lub innego udostępnienia nielegalnych kopii 
treści cyfrowej przez przedsiębiorcę), jak i gdy konsument nie ma prawnej możliwości korzysta-
nia z treści cyfrowej w niezbędnym zakresie, co może oznaczać niezapewnienie konsumentowi 
możliwości zawarcia umowy licencyjnej bezpośrednio z podmiotem uprawnionym. Naruszeniem 
takich wymogów jest przy tym niezapewnienie przez przedsiębiorcę licencji dla konsumenta, 
jeżeli licencja ta jest niezbędna do korzystania z treści cyfrowej bez naruszenia praw własności 
intelektualnej osób trzecich, ale także niezapewnienie takiej licencji o odpowiedniej treści. Brak 
zgodności może dotyczyć wymogów subiektywnych i obiektywnych. O ile subiektywne wymogi 
zgodności, przewidziane w art. 7 dyrektywy, oznaczają po prostu zgodność takiej licencji z umową 
zawartą przez przedsiębiorcę z konsumentem (np. co do wersji licencjonowanego oprogramowa-
nia lub typu licencji, jeżeli producent oferuje licencje różnego typu), o tyle zgodnie z art. 8 ust. 1 
lit. b) kryteria obiektywne obejmują takie cechy, „których konsument może zasadnie oczekiwać, 
biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowych [...] oraz oświadczenia publiczne złożone przez 
przedsiębiorcę lub inne osoby na wcześniejszych etapach łańcucha transakcji”. Oznacza to, że 

24 PE uzupełnił również motyw 26 o stwierdzenie, że „klauzule umowne, które wyraźnie ograniczają zgodne z prawem korzystanie z wyjątków lub ogra-
niczeń przewidzianych w prawie autorskim, powinny stanowić brak zgodności”. Z perspektywy prawa autorskiego rozwiązanie to było jednak trudne do 
przyjęcia. L. Oprysk i K. Sein (2020, s. 596) podkreślają fakultatywny charakter wielu wyjątków przewidzianych w prawie unijnym, zwłaszcza w dyrektywie 
2001/29/WE. Warto też wskazać, że pomiędzy państwami członkowskimi istnieją znaczące różnice w podejściu do „kontraktowego obchodzenia” wyjątków 
i ograniczeń, a więc zawierania umów, na podstawie których dochodzi do ograniczenia korzystania z utworu, na które wyraźnie zezwala przepis prawa. 
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art. 10 czyni dostawcę treści cyfrowej niebędącego uprawnionym odpowiedzialnym za to, że kon-
sument otrzyma od uprawnionego (producenta oprogramowania) wszelkie niezbędne uprawnienia 
licencyjne i to zarówno takie, które wprost wynikają z umowy zawartej przez takiego dostawcę 
z konsumentem, jak i takie, których konsument może się zasadnie spodziewać, uwzględniając 
rodzaj oprogramowania, jego charakter lub oświadczenia towarzyszące udostępnieniu (Oprysk 
i Sein, 2020, s. 598). Przedsiębiorca może się uwolnić od tej odpowiedzialności tylko wówczas, 
gdy zgodnie z art. 8 ust. 5 dyrektywy poinformuje konsumenta, że konkretne warunki licencyjne 
odbiegają od obiektywnych wymogów zgodności z umową i uzyska wyraźną i odrębną akceptację 
tego odstępstwa przez konsumenta w momencie zawarcia umowy.

W sytuacji, w której przedsiębiorca dostarczający treść cyfrową nie jest jednocześnie upraw-
nionym, dyrektywa nie ogranicza bezpośrednio swobody umów uprawnionego. Uprawniony 
może wykonywać przysługujące mu prawa autorskie wedle swego uznania, w dowolny sposób 
kształtując zakres zezwolenia licencyjnego w umowie z konsumentem. Wpływ dyrektywy na jego 
sytuację prawną jest w takim razie jedynie pośredni i wiąże się z ryzykiem roszczeń regresowych 
przedsiębiorców dostarczających treści cyfrowe. 

Nie jest natomiast jasne, jak kształtuje się sytuacja prawna przedsiębiorcy będącego jed-
nocześnie uprawnionym. Wydaje się, że zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy wobec kon-
sumenta powinien być niezależny od tego, czy autorskie prawa majątkowe przysługują osobie 
trzeciej, czy samemu przedsiębiorcy. Prowadzi to do wniosku, że art. 10 dyrektywy powinien 
znaleźć zastosowanie również w przypadku, w którym „prawa osób trzecich” to prawa przedsię-
biorcy dostarczającego treść cyfrową. Oznacza to, że uprawniony, który nie uzyskał na podstawie 
art. 8 ust. 5 akceptacji odstępstw od obiektywnych wymogów zgodności, na żądanie konsumenta 
będzie zobowiązany na podstawie art. 14 ust. 1 dyrektywy do doprowadzenia treści cyfrowej do 
stanu zgodnego z umową, co w tym przypadku oznacza udzielenie licencji na korzystanie z tre-
ści cyfrowej o zakresie odpowiadającym obiektywnym wymogom zgodności. Jeszcze dalej idzie 
propozycja R. Markiewicza (2021, s. 359), którego zdaniem możliwa jest taka interpretacja art. 10 
dyrektywy, według której w razie tożsamości przedsiębiorcy z „osobą trzecią”, o której mowa 
w tym przepisie, konsument ma prawo korzystać z treści cyfrowych w granicach wynikających 
z art. 7 i 8 dyrektywy niezależnie od treści umowy licencyjnej, a więc – jak można przypuszczać 
– bez potrzeby korzystania ze środków prawnych przewidzianych w art. 14 ust. 1 dyrektywy. 
Obie przedstawione interpretacje prowadzą do wniosku, że jeżeli uprawniony jest równocześnie 
przedsiębiorcą dostarczającym treść cyfrową, to dyrektywa 2019/770 ogranicza jego swobodę 
wykonywania przysługujących mu praw autorskich.

VII.	 Ograniczenia	licencyjne	 
naruszające	obiektywne	wymogi	zgodności

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 2019/770 treści cyfrowe muszą nadawać się do 
celów, dla jakich zwykle korzysta się z treści danego typu i posiadać cechy typowe dla danego 
rodzaju treści, których konsument mógłby zasadnie oczekiwać. Przy określaniu zasadnych ocze-
kiwań konsumenta należy brać pod uwagę zarówno „charakter treści cyfrowych”, jak i oświadcze-
nia publiczne złożone przez przedsiębiorcę lub inne osoby na wcześniejszych etapach łańcucha 
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transakcji (np. producenta oprogramowania) albo ich imieniu. W świetle art. 10 dyrektywy wymóg 
ten odnosi się również do licencji użytkownika określających zakres dozwolonego wykorzystania 
treści cyfrowych. Stosunkowo łatwo jest wskazać na czym polega brak zgodności licencji z za-
sadnymi oczekiwaniami konsumenta, mającymi podstawę w oświadczeniach przedsiębiorcy lub 
innych uczestników łańcucha transakcji. Przykładowo, jeżeli producent reklamuje oprogramowa-
nie bez dalszych szczegółowych wskazań jako wersję „rodzinną”, przeznaczoną do użycia na 
kilku urządzeniach, konsument może zasadnie oczekiwać, że dopuszczalne jest zainstalowanie 
tego oprogramowania na komputerach kilku osób, z którymi pozostaje w związku osobistym oraz 
równoczesne wykorzystanie wszystkich utworzonych w ten sposób kopii. W takim przypadku 
obiektywne wymogi zgodności nie będą spełnione, jeżeli zgodnie z warunkami licencji instalacja 
na kilku komputerach jest wprawdzie dozwolona, ale zakazane jest równoczesne wykorzystanie 
więcej niż jednej kopii, a użytkownikiem wszystkich kopii może być tylko jedna osoba. Wyjątkowo 
trudne okazuje się natomiast ustalenie tych zasadnych oczekiwań konsumenta, które wynikają 
jedynie z „charakteru treści cyfrowych”, przede wszystkim ze względu na brak punktu odniesienia, 
pozwalającego uznać pewne oczekiwania za „zasadne”, a także różnorodność treści cyfrowych 
i modeli ich dystrybucji (Oprysk i Sein, 2020, s. 598; Spindler, 2021, s. 119).

W literaturze podejmuje się próby ustalenia takich oczekiwań w oparciu o dwie hipotezy. Po 
pierwsze, zakłada się, że wyjątki i ograniczenia zagwarantowane w odpowiednich dyrektywach 
dotyczących praw autorskich i ich krajowych implementacjach, w tym prawo do korzystania z legal-
nie nabytej kopii treści cyfrowej, tworzenia kopii na użytek prywatny i kopii zapasowych programu 
komputerowego, nie powinny jednak wyznaczać maksimum praw konsumenta. Konsumentowi 
powinny być bowiem przyznane szersze prawa, jeśli tego właśnie mógł zasadnie oczekiwać 
(European Law Institute, 2016, s. 24–25; Oprysk, 2021, s. 943). Po drugie, argumentuje się, że 
konsument oczekuje w odniesieniu do treści cyfrowych mniej więcej takiej samej swobody korzy-
stania, jaką ma w odniesieniu do „analogowych odpowiedników” tych treści, a więc że np. użyt-
kownik e-booka oczekuje, że będzie mógł z niego korzystać w sposób nieodbiegający od sposobu, 
w jaki korzysta z „fizycznej”, drukowanej książki (Oprysk i Sein, 2020, s. 611–612). Wsparciem 
dla tej drugiej hipotezy są szeroko cytowane badania empiryczne, przeprowadzone w 2016 r. 
w USA przez A. Perzanowskiego i Ch. Hoofnagle. Wykazały one, że 40% respondentów klikają-
cych przycisk „kup teraz” w celu nabycia treści cyfrowej jest przekonanych, że może pożyczyć 
lub podarować te treści znajomym, 30% uważa, że treści cyfrowe mogą być dziedziczone, 16% 
– że treści cyfrowe mogą być odsprzedane, a 14% – że mogą wykonać kopię treści i przekazać 
ją znajomym (Perzanowski i Hoofnagle, 2017, s. 340–342).

Opierając się na tych hipotezach próbuje się badać standardowe warunki regulaminów do-
stawców treści cyfrowych. Najobszerniejsza analiza w tym zakresie została przeprowadzona przez 
L. Oprysk i K. Sein. Autorki uwzględniły praktykę rynkową, analizując warunki korzystania z platform 
służących do udostępniania treści innych niż oprogramowanie (Bandcamp, Apple Media, Amazon 
Music i Amazon Kindle), platform udostępniających treści cyfrowe o zróżnicowanym charakterze, 
obejmujące zarówno oprogramowanie, jak i filmy i e-booki (Google Play) oraz warunki licencji 
Microsoft Office 2019 w wersji Desktop. Na jej podstawie do obszarów, w których można rozważać 
istnienie określonych oczekiwań konsumenta, autorki zaliczyły zwielokrotnianie treści cyfrowych, 
przede wszystkim sporządzanie kopii zapasowych, użycie treści cyfrowych na kilku urządzeniach 
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konsumenta, udostępnianie treści cyfrowych konsumentom, zachowanie dostępu do treści cyfro-
wych przez konsumenta mimo ich usunięcia z platformy, za pomocą której zostały udostępnione, 
a także szeroko rozumiany transfer treści cyfrowych, np. przez przypisanie zakupionych treści 
cyfrowych do innego konta użytkownika lub poprzez przekazanie treści poza platformę, na której 
zostały udostępnione po praz pierwszy. Podobne obszary potencjalnej niezgodności ograniczeń 
licencyjnych z obiektywnymi wymogami zgodności są wskazywane również przez innych badaczy 
(Kuschel i Rostam, 2020, s. 396–397; Spindler, 2021, s. 120–127).

Jakkolwiek poszukiwanie w ten sposób punktu odniesienia dla zasadnych oczekiwań konsu-
menta wydaje się odpowiednie dla analizy warunków, na jakich udostępniane są treści, takie jak 
e-booki, pliki z muzyką lub filmy, ich zastosowanie do udostępnienia treści cyfrowych w postaci 
oprogramowania budzi pewne zastrzeżenia. Po pierwsze, w przypadku programów komputero-
wych prawo unijne przewiduje odrębny katalog wyjątków od praw wyłącznych, określa też zakres, 
w jakim mogą być one modyfikowane w drodze umowy25. Problem nadmiernie restrykcyjnych 
postanowień umownych zakazujących zwykłego użycia legalnie nabytego programu lub spo-
rządzania kopii zapasowych należałoby raczej rozpatrywać na płaszczyźnie prawa autorskiego, 
które pozwala na zakwestionowanie ich skuteczności wobec konsumenta, a nie przez pryzmat 
ich zgodności z zasadnymi oczekiwaniami konsumenta zgodnie z dyrektywą 2019/770. Po drugie 
– nie istnieje „analogowy odpowiednik” oprogramowania. Programy komputerowe, od początku 
istnienia masowego rynku oprogramowania, były dostarczane w sposób właściwy dla treści cy-
frowych, tj. w postaci danych cyfrowych zapisanych na nośniku danych lub (po upowszechnieniu 
się Internetu) w postaci niematerialnej. Po trzecie wreszcie ze względu na długotrwałość i po-
wszechność praktyki licencjonowania oprogramowania można rozsądnie zakładać, że pewne wy-
kształcone na rynku zwyczaje i typowe (powtarzalne) postanowienia umów licencyjnych wpływają 
na oczekiwania konsumentów co do zakresu przysługujących im uprawnień. Dlatego rozpatrując 
umowy dotyczące oprogramowania warto przyjrzeć się bliżej jedynie problemowi transferu treści 
cyfrowych, szczególnie w kontekście gier komputerowych.

Dopuszczalność odsprzedaży zarówno materialnych, jak i niematerialnych kopii oprogramo-
wania jednoznacznie dopuścił TS w cytowanych już wyrokach w sprawach C-128/11 UsedSoft 
i C-166/15 Ranks. Zasada wyczerpania prawa, na której Trybunał oparł swe rozstrzygnięcia, ma 
charakter bezwzględnie obowiązujący, dlatego ewentualne kontraktowe zakazy odsprzedaży 
kopii nabytych przez konsumentów będą nieskuteczne. W przypadku gier nie jest jednak jasne, 
czy zastosowanie znajdą zasady wyczerpania prawa wynikające z dyrektywy 2009/24/WE, czy 
też – ze względu na połączenie w grze elementów programu komputerowego i innych utworów 
– właściwe są zasady wynikające z dyrektywy 2001/29/WE. Na gruncie dyrektywy 2001/29/WE 
TS uznał zaś, rozpatrując możliwość odsprzedaży e-booków, że zasada wyczerpania nie stosuje 
się do „niematerialnych” (elektronicznych) kopii utworów26. Ponadto wiele oferowanych na rynku 
gier jest ściśle połączonych z usługami online, wykorzystywanymi przez producentów do kontro-
li legalności gry. Wówczas dla faktycznego wykorzystania gry przez nabywcę „używanej” kopii 
niezbędne jest nie tylko przekazanie kopii gry, lecz także przekazanie dostępu do konta w takiej 

25 Zob. art. 8 akapit 2 dyrektywy 2009/24/WE oraz uwagi dot. art. 5 ust. 1 tej dyrektywy w pkt III powyżej.
26 Wyr. TS z 19.12.2019 r., Nederlands Uitgeversverbond v. Tom Kabinet Internet BV, C-263/18, ECLI:EU:C:2019:1111.
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usłudze, powiązanego z konkretną kopią gry. Regulaminy usług producentów gier zakazują zaś 
z reguły udostępniania konta gracza osobom trzecim w jakichkolwiek okolicznościach.

Oba problemy zaznaczyły się w orzecznictwie państw członkowskich. Jeżeli chodzi o do-
puszczalność odsprzedaży elektronicznych kopii gier LG Berlin w wyroku z 21 stycznia 2014 r.27, 
dotyczącym cyfrowej dystrybucji gier na platformie Steam, uznał, że ze względu na doniosłość 
elementów audiowizualnych w grze komputerowej podlegają one nie tylko dyrektywie 2009/24/WE,  
lecz także dyrektywie 2001/29/WE, a ta w art. 4 ust. 2 ogranicza zastosowanie zasady wyczerpania 
tylko do materialnych kopi utworu. Odmienna ocena znalazła się w wyroku paryskiego Tribunal de 
grande instance w sprawie tej samej platformy Steam28, ale już rozpatrujący odwołanie od tego 
wyroku cour d’appel w wyroku z 21 października 2022 r. uznał, podobnie jak LG Berlin, że dopusz-
czenie wyczerpania elektronicznych kopii gier naruszałoby art. 4 ust. 2 2001/29/WE29. Zawarte 
w regulaminach zakazy udostępniania konta próbowano natomiast kwestionować opierając się na 
przepisach służących ochronie konsumentów przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi. 
Również tu odpowiedź była negatywna. Niemiecki BGH w wyroku z 11 lutego 2010 r.30 uznał, że 
wynikający z umowy wymóg rejestracji gry i niedopuszczalność przeniesienia tworzonego przy 
rejestracji konta online gracza dotyczy usługi i tym samym nie narusza zasady wyczerpania pra-
wa, nawet jeżeli faktycznie uniemożliwia użycie kopii gry pochodzącej z rynku wtórnego. Podobną 
ocenę znaleźć można również w powoływanych wyrokach LG Berlin z 21 stycznia 2014 r. i pary-
skiego cour d’appel z 21 października 2022 roku.

Przyjęcie założenia, że zasadnym oczekiwaniem konsumenta jest możliwość odsprzedaży 
kopii gry (dostarczonej zarówno na materialnym nośniku, jak i w postaci elektronicznej) pozwala 
argumentować, że obiektywny brak zgodności, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) dyrektywy 
2019/770, występuje w tych przypadkach, w których regulamin usługi online, zakazując udostęp-
niania konta gracza osobom trzecim, faktycznie uniemożliwia korzystanie z gry przez nabywcę 
„używanej” kopii, o ile przedsiębiorca udostępniający grę nie uzyskał wyraźnej i odrębnej zgodę 
konsumenta na takie odstępstwo od obiektywnych wymogów zgodności stosownie do art. 8 ust. 5 
dyrektywy. Trudniejsza jest ocena kwestii dopuszczalności odsprzedaży kopii elektronicznych. 
Po pierwsze, na gruncie unijnego prawa autorskiego nie jest jasne, czy rzeczywiście odsprzedaż 
takich kopii gier uniemożliwia art. 4 ust. 2 dyrektywy 2001/29/WE. TS wypowiedział się wpraw-
dzie co do zastosowania dyrektywy 2001/29/WE do gier, ale oceniał ten problem w kontekście 
ochrony technicznych zabezpieczeń, a nie zasady wyczerpania prawa31. Po drugie, na gruncie 
dyrektywy 2019/770 argumentuje się, że zakres zasady wyczerpania prawa nie ma decydują-
cego znaczenia dla problemu dopuszczalności odsprzedaży treści cyfrowych. W przypadkach, 
w których zasada wyczerpania nie znajduje zastosowania, a prawo autorskie pozwala kontro-
lować dalsze przekazywanie treści cyfrowej, to odpowiednia treść licencji użytkownika powinna 
umożliwić odsprzedaż tej treści cyfrowej (Kuschel i Rostam, 2020, s. 397; Oprysk i Sein, 2020, 
s. 618; Spindler, 2021, s. 123). Jakkolwiek poglądy te mogą prima facie wydawać się radykalne, 

27 LG Berlin z 21.01.2014, sygn. 15 O 56/13, opubl. „ZUM-RD” 2014/8/9, s. 504, wyrok utrzymany w mocy wyr. KG Berlin z 10.08.2015 r., sygn. 23 U 42/14.
28 Wyr. z 17.19.2019 r., RG 16/01008, https://cdn2.nextinpact.com/medias/16-01008-ufc-que-choisir-c--valve.pdf (30.10.2022).
29 Wyr. z 21.10.2022 r., RG 20/15768, https://www.documentcloud.org/documents/23171770-cour-dappel-de-paris-valve-contre-ufc?responsive=1&title=1 
(10.11.2022).
30 Wyr. BGH z 11.02.2010 r., sygn. I ZR 178/08 (Half-Life 2), opubl. NJW 2010/36, s. 2661.
31 Wyr. TS z 23.01.2013 r., Nintendo Co. Ltd i in. przeciwko PC Box Srl i 9Net Srl, C-355/12, ECLI:EU:C:2014:25.
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zmierzają one w tym samym kierunku co zgłaszane na obszarze prawa autorskiego propozycje 
oparcia wtórnego obrotu cyfrowymi kopiami utworów nie na zasadzie wyczerpania prawa, a na 
zgodzie uprawnionego, w tym zgodzie dorozumianej (Jenkins, 2021, s. 707). Dyrektywa 2019/770 
daje zaś pewne narzędzia prawne w celu urzeczywistnienia tej koncepcji.

VIII.	 Podsumowanie
Przedmiotowy zakres zastosowania dyrektywy 2019/770 obejmuje każdą umowę przewidu-

jącą dostarczenie treści cyfrowych (na materialnym nośniku i w inny sposób), jeżeli umowa ta jest 
odpłatna, tj. konsument płaci cenę lub udziela przedsiębiorcy danych osobowych. Każdy program 
komputerowy zarówno zapisany na nośniku, jak i udostępniany w formie niematerialnej może 
stanowić treść cyfrową, niezależnie od jego rodzaju lub przeznaczenia. Dyrektywa znajdzie więc 
zastosowanie do umów licencyjnych dotyczących oprogramowania, jeżeli spełniają one określone 
w niej warunki, tj. jednym ze świadczeń licencjodawcy jest dostarczenie treści cyfrowej, a umowa 
przewiduje odpłatność lub zobowiązuje konsumenta do dostarczenia danych osobowych. Innymi 
słowy przepisy dyrektywy mogą wyznaczać odpowiedzialność producenta oprogramowania, który 
zawarł z konsumentem umowę licencyjną, ale tylko wówczas, gdy jest on jednocześnie przed-
siębiorcą udostępniającym treść cyfrową konsumentowi. Jeżeli licencja jest udzielana na przez 
podmiot, który nie zapewnia dostępu do treści cyfrowej, dyrektywa nie znajdzie zastosowania do 
takiej umowy licencyjnej. 

Dyrektywa 2019/770 nie ingeruje bezpośrednio w stosunki umowne wynikające z umowy li-
cencyjnej zawieranej pomiędzy uprawnionym (producentem oprogramowania) nieudostępniającym 
treści cyfrowej a użytkownikiem końcowym oprogramowania (konsumentem). Uprawniony może 
wykonywać przysługujące mu prawa autorskie wedle swego uznania, w dowolny sposób kształ-
tując zakres zezwolenia licencyjnego. Treść udzielonej konsumentowi licencji nie jest natomiast 
obojętna z punktu widzenia odpowiedzialności przedsiębiorcy udostępniającego treść cyfrową. 
Określone w dyrektywie subiektywne i obiektywne wymogi zgodności czynią bowiem przedsię-
biorcę dostarczającego treść cyfrową odpowiedzialnym za to, że konsument otrzyma licencję od 
uprawnionego zezwalającą na każde użycie zgodne z umową, w tym na takie użycie, co do któ-
rego zasadnie spodziewa się on, że będzie mu dozwolone, chyba że przedsiębiorca ten, zgodnie 
z art. 8 ust. 5 dyrektywy 2019/770, poinformuje konsumenta, że konkretne warunki licencyjne od-
biegają od obiektywnych wymogów zgodności z umową i uzyska wyraźną i odrębną akceptację 
tego odstępstwa przez konsumenta w momencie zawarcia umowy. Nawet taki pośredni wpływ 
na umowy licencyjne zawierane z konsumentami może stanowić czynnik sprzyjający liberalizacji 
treści licencji użytkownika i zwiększeniu ich transparentności.

Dyrektywa nie rozstrzyga wyraźnie czy odpowiedzialność za zakres licencji ponosi również 
przedsiębiorca będący jednocześnie uprawnionym. Wydaje się, że należy udzielić tu odpowiedzi 
twierdzącej, a zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy dostarczającego treść cyfrową wobec 
konsumenta powinien być niezależny od tego, czy autorskie prawa majątkowe przysługują oso-
bie trzeciej, czy samemu przedsiębiorcy. W tym drugim przypadku przewidziane w dyrektywie 
obiektywne wymogi zgodności mogą być postrzegane jako ograniczenie swobody wykonywania 
przysługujących uprawnionemu praw autorskich. 
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tej koncepcji zgodnie z modelem zaproponowanym przez prawodawcę. 
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I.	 Wprowadzenie
Dzielenie się danymi jest postrzegane jako nieodłączny element współczesnej gospodarki 

cyfrowej, który powinien być wspierany, między innymi przez odpowiednie regulacje prawne, w celu 
zwiększenia wymiany danych między podmiotami działającymi w UE, a tym samym w celu umoż-
liwienia pełniejszego wykorzystania potencjału danych i zbudowania efektywnego wewnętrznego 
rynku danych. W ciągu ostatnich kilku lat Komisja Europejska (KE), w ślad za przyjętą na początku 
2020 r. strategią w zakresie danych2, podjęła wiele inicjatyw prawodawczych, proponując nowe 
rozwiązania prawne, które mają sprzyjać realizacji tych celów. Niektóre z nich są jeszcze na eta-
pie legislacyjnym, jak przykładowo akt w sprawie danych3 lub akt w sprawie sztucznej inteligen-
cji4, niektóre zostały już przyjęte przez Parlament Europejski i Radę i weszły w życie, jak choćby 
rozporządzenie 2022/868 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie europejskiego zarządzania danymi 
i zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1724 (akt w sprawie zarządzania danymi)5.

Unijne ramy zarządzania danymi, ustanowione w rozporządzeniu 2022/868, wprowadzają 
nowe rozwiązania prawne w zakresie dzielenia się danymi, takie jak: ponowne wykorzystywanie 
niektórych kategorii chronionych danych będących w posiadaniu podmiotów sektora publicznego, 
pośrednictwo w zakresie wymiany danych oraz altruizm danych. Podstawą ich działania ma być 
zasada zaufania do dzielenia się danymi, budowana w oparciu o mechanizmy kontroli sprawowa-
nej przez podmioty danych i posiadaczy danych, a także w oparciu o zwiększanie przejrzystości 
przetwarzania danych, m.in. w zakresie celów ich wykorzystywania i warunków przechowywania6. 
Zaufanie do dzielenia się danymi jest kluczowe zwłaszcza w kontekście altruizmu danych, czyli 
dobrowolnego i bezpłatnego udostępniania danych osobowych i nieosobowych w celach związa-
nych z realizacją interesu ogólnego. Zgodnie z założeniami unijnego prawodawcy wprowadzenie 
odpowiedniego standardu wymiany danych, z jednej strony znoszącego ograniczenia w zakresie 
swobodnej wymiany danych, z drugiej zaś – podnoszącego poziom bezpieczeństwa i społecz-
nego zaufania do podmiotów działających na rynku danych, przyniesie pożądany efekt w postaci 
zwiększenia dostępności danych i ich lepszego wykorzystywania. Warto jednak rozważyć, na ile 
założenia te mają szanse na urzeczywistnienie w sytuacji, gdy przyjęte rozwiązania budzą szereg 
wątpliwości prawnych, w tym wątpliwości co do stopnia ich praktycznego zastosowania. 

Przedmiotem analizy w niniejszym artykule jest uregulowany w akcie w sprawie zarządzania 
danymi mechanizm altruistycznego dzielenia się danymi. Celem analizy jest znalezienie odpowie-
dzi na pytanie, czy wprowadzone rozwiązania prawne w zakresie altruizmu danych mają szansę 
przyczynić się do realizacji oczekiwanych przez unijnego prawodawcę celów rozporządzenia 
2022/868, o których mowa powyżej, a także czy mogą przyczynić się do spopularyzowania kon-
cepcji altruizmu danych i jej rozwoju w sposób zgodny z przyjętym w rozporządzeniu modelem.

2 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Europejska stra-
tegia w zakresie danych”, COM(2020) 66 final, Bruksela, dn. 19.2.2020 r.
3 Wniosek – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych 
i ich wykorzystywania (akt w sprawie danych), 2022/0047 (COD), Bruksela, dn. 23.2.2022 r.; dalej: projekt aktu w sprawie danych.
4 Wniosek – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (akt w spra-
wie sztucznej inteligencji) i zmieniające niektóre akty ustawodawcze Unii, 2021/0106 (COD), Bruksela, dn. 21.4.2021 r.; dalej: projekt aktu w sprawie 
sztucznej inteligencji.
5 Dz. Urz. UE L 152 z 3.06.2022 r., s. 1–44; dalej: akt w sprawie zarządzania danymi lub rozporządzenie 2022/868.
6 Motyw 5 rozporządzenia 2022/868. 
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II.	 Altruizm	danych	–	definicja	pojęcia	w	akcie	 
w	sprawie	zarządzania	danymi

Zgodnie z art. 2 pkt 16 aktu w sprawie zarządzania danymi „altruizm danych” oznacza do-
browolne dzielenie się danymi osobowymi lub nieosobowymi, zasadniczo bez wynagrodzenia, 
w celach leżących w interesie ogólnym określonych w prawie krajowym, takich jak opieka zdro-
wotna, zwalczanie zmiany klimatu, poprawa mobilności, ułatwianie opracowywania, tworzenia 
i rozpowszechniania statystyk urzędowych, poprawa świadczenia usług publicznych, kształtowanie 
polityki publicznej lub do celów badań naukowych leżących w interesie ogólnym. Na podstawie 
zawartej w ww. przepisie definicji można wyodrębnić cztery przesłanki, które muszą być spełnione, 
aby przepisy aktu w sprawie zarządzania danymi miały zastosowanie do altruistycznego dzielenia 
się danymi: (I) dzielenie się danymi musi mieć charakter dobrowolny; (II) podstawą dzielenia się 
danymi musi być zgoda osoby, której dane dotyczą lub pozwolenie posiadacza danych; (III) brak 
odpłatności za dzielenie się danymi, z wyjątkiem zwrotu kosztów związanych z samym udostęp-
nieniem danych; (IV) wykorzystanie danych w celach leżących w interesie ogólnym.

Dzielenie się danymi7 musi mieć charakter dobrowolny, co oznacza, że powinno wynikać 
z woli podmiotu dzielącego się danymi. Altruistyczne dzielenie się danymi na pewno nie może 
wynikać z przymusu rozumianego nie tylko jako działanie bezprawne ze strony innego podmiotu, 
od którego skutków można byłoby się uchylić, powołując się na wadę oświadczenia woli, lecz tak-
że jako prawny obowiązek, do którego realizacji podmiot lub posiadacz danych był zobligowany. 
Pytaniem otwartym pozostaje natomiast, czy dobrowolność dzielenia się danymi jest spełniona 
w przypadku, gdy podmiot lub posiadacz danych są zachęcani do udostępnienia danych osobo-
wych lub nieosobowych. Biorąc pod uwagę cele aktu w sprawie zarządzania danymi oraz ogólne 
oczekiwania prawodawcy unijnego co do zwiększenia wymiany danych w UE8, zachęcanie do 
dzielenia się danymi w ramach altruizmu danych – ze strony organizacji prowadzących działalność 
altruistyczną – nie powinno budzić zastrzeżeń i przesądzać o braku dobrowolności w dzieleniu 
się danymi, pod warunkiem, że nie będzie ono wykraczało poza funkcję informacyjną, tj. będzie 
opierało się wyłącznie na przekazywaniu informacji, przykładowo o celach realizowanych dzięki 
pozyskanym w ten sposób danym, które mogłyby skłonić podmiot lub posiadacza danych do al-
truistycznego podzielenia się danymi. Jakakolwiek inna forma zachęty, polegająca na przyznaniu 
dowolnej korzyści podmiotowi lub posiadaczowi danych, mogłaby być postrzegana jako forma 
wynagrodzenia za udostępnienie danych, a to oznaczałoby niespełnienie innej przesłanki altrui-
zmu danych w postaci braku odpłatności. 

Z dobrowolnym charakterem dzielenia się danymi związana jest druga przesłanka, a miano-
wicie podstawa prawna udostępnienia danych na potrzeby altruizmu danych. Podstawą prawną 
dzielenia się danymi powinna być zgoda osoby, której dane dotyczą – w odniesieniu do danych 

7 Pojęcie „dzielenie się danymi” zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 10 rozporządzenia 2022/868 jako „dostarczanie danych przez osobę, której dane 
dotyczą, lub przez posiadacza danych użytkownikowi danych do celów wspólnego lub indywidualnego wykorzystywania takich danych w oparciu o do-
browolne umowy lub na podstawie prawa Unii lub prawa krajowego, bezpośrednio lub z udziałem pośrednika, na przykład w ramach licencji otwartych 
lub handlowych, bezpłatnie lub za opłatą”. W tym miejscu warto od razu wyjaśnić, że „osoba, której dane dotyczą” to inaczej podmiot danych rozumia-
ny jak na gruncie RODO (zob. art. 2 pkt 7 rozporządzenia 2022/868), natomiast „posiadacz danych” to osoba prawna lub osoba fizyczna niebędąca 
w odniesieniu do konkretnych danych osobą, której dane dotyczą, która ma prawo do udzielania dostępu do niektórych danych osobowych lub danych 
nieosobowych lub do dzielenia się nimi (zob. art. 2 pkt 8 rozporządzenia 2022/868). „Użytkownik danych” to z kolei osoba fizyczna lub prawna, która ma 
zgodny z prawem dostęp do niektórych danych osobowych lub nieosobowych i prawo, w tym – w przypadku danych osobowych – na podstawie RODO, 
do wykorzystywania tych danych w celach komercyjnych lub niekomercyjnych (zob. art. 2 pkt 9 rozporządzenia 2022/868).
8 Zob. motyw 46 rozporządzenia 2022/868.
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osobowych, lub pozwolenie na wykorzystywanie danych udzielone przez posiadacza danych 
– w odniesieniu do danych nieosobowych. Pojęcia zarówno „zgody”, jak i „pozwolenia” zostały 
zdefiniowane w art. 2 pkt 5 i 6 aktu w sprawie zarządzania danymi, przy czym zgoda ma być 
rozumiana tak, jak na gruncie RODO, a zatem ma stanowić dobrowolne, konkretne, świadome 
i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub 
wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych 
osobowych9. Pozwolenie oznacza natomiast przyznanie użytkownikom danych prawa do prze-
twarzania danych nieosobowych. Kwestia podstawy prawnej dzielenia się danymi z pobudek 
altruistycznych została doprecyzowana w toku procesu legislacyjnego i obecnie raczej nie budzi 
zastrzeżeń10. Jedyne wątpliwości, jakie mogą pojawić się na tym tle, to wątpliwości dotyczące 
przyznanego użytkownikom „prawa do przetwarzania danych” i związanego z nim zagadnienia  
własności danych11. 

Kolejną przesłanką warunkującą altruizm danych w świetle aktu w sprawie zarządzania 
danymi jest brak wynagrodzenia za dzielenie się danymi. Jak wskazano w definicji, podmiot 
danych lub posiadacz danych nie powinni żądać ani otrzymać wynagrodzenia za dzielenie się 
danymi, z wyjątkiem zwrotu kosztów poniesionych w związku z udostępnieniem ich danych do 
celów leżących w interesie ogólnym. Brak odpłatności wynika z istoty altruizmu jako zjawiska 
– powszechnie altruizm jest definiowany jako „postawa bezinteresownej troski o dobro innych 
ludzi, abstrahująca od interesów własnych”12. Przewidziany wyjątek dotyczący zwrotu kosztów 
związanych z udostępnieniem danych ma na celu usunięcie ewentualnych barier, które mogły-
by ograniczać dzielenie się danymi lub wręcz zniechęcać podmioty lub posiadaczy danych do 
altruizmu danych z uwagi na konieczność poniesienia jakichkolwiek kosztów. Sam mechanizm 
zwrotu kosztów poniesionych w związku z udostępnieniem danych do celów leżących w intere-
sie ogólnym wydaje się być konstrukcyjnie podobny do mechanizmu wprowadzonego w art. 12 
ust. 5 RODO, przewidującego możliwość pobrania przez administratora rozsądnej opłaty za re-
alizację praw podmiotów danych, uwzględniającej poniesione przez niego administracyjne kosz-
ty obsługi żądania. Można więc przyjąć, że analogicznie jak na gruncie RODO, zwrot kosztów 
w związku z udostępnieniem danych ma na celu wyrównanie pewnego uszczerbku w majątku 
podmiotu danych lub posiadacza danych, jaki nastąpił na skutek dzielenia się danymi z pobudek  
altruistycznych.

Ostatnią przesłanką-determinantą altruizmu danych jest realizacja celów leżących w interesie 
ogólnym, do których prawodawca unijny zaliczył opiekę zdrowotną, zwalczanie zmiany klimatu, 
poprawę mobilności, ułatwianie opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk urzę-
dowych, poprawę świadczenia usług publicznych, kształtowanie polityki publicznej oraz badania 
naukowe realizowane w interesie ogólnym. Wykładnia językowa art. 2 pkt 16 aktu w sprawie 

 9 Artykuł 4 pkt 11 RODO. Należy podkreślić, że odwołanie do definicji zgody przyjętej w RODO nie ogranicza się wyłącznie do wymogów wynikają-
cych z przywołanego art. 4 pkt 11 RODO, ale również do wymogów wynikających z art. 7 i 8 RODO, a więc m.in. do wymogu wyrażenia zgody w formie 
odrębnego, oddzielonego od innych kwestii oświadczenia lub też zapewnienia możliwości odwołania zgody w dowolnym momencie. Zob. motyw 50 
rozporządzenia 2022/868.
10 Jeszcze na etapie konsultacji społecznych pojawiło się wiele stanowisk krytykujących sposób sformułowania zarówno definicji altruizmu danych, 
jak i niejasne określenie podstaw dzielenia się danymi, zwłaszcza w odniesieniu do danych osobowych. Zob. przykładowo: (EDPB i EDPS, 2021;  
BEUC, 2021). 
11 Kwestia ta stanowi odrębny przedmiot badań, dlatego nie jest szerzej omówiona w niniejszym artykule. 
12 Encyklopedia PWN, hasło „altruizm”. Pozyskano z: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/altruizm;3868318.html (22.10.2022).
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zarządzania danymi sugeruje, że zawarty w nim katalog celów leżących w interesie ogólnym jest 
katalogiem otwartym, a wskazane cele mają charakter przykładowy. Sposób rozumienia intere-
su ogólnego może być bowiem różny w zależności od uwarunkowań społeczno-gospodarczych 
danego państwa członkowskiego, dlatego ciężar definiowania i dookreślenia tego pojęcia został 
częściowo przeniesiony na krajowych prawodawców13. 

III.	 Dobrowolny	charakter	wpisu	do	rejestru	 
uznanych	organizacji	altruizmu	danych

Rozdział IV aktu w sprawie zarządzania danymi został w całości poświęcony regulacji altru-
izmu danych w UE. Sformułowane w nim przepisy są skierowane do podmiotów, które prowa-
dzą działalność w zakresie altruizmu danych i które zamierzają zarejestrować się w publicznym 
krajowym rejestrze prowadzonym przez wyznaczony w tym celu organ krajowy14. Wpis do reje-
stru uznanych organizacji altruizmu danych nie jest jednak warunkiem prowadzenia działalności 
w tym zakresie. Można gromadzić i udostępniać dane w ramach altruizmu danych bez koniecz-
ności uprzedniej rejestracji, gdyż rejestracja ta ma charakter dobrowolny15. W praktyce oznacza 
to, że regulacja przyjęta w akcie w sprawie zarządzania danymi nie będzie mieć zastosowania 
wobec wszystkich podmiotów działających na rynku unijnym i prowadzących działalność w za-
kresie altruizmu danych, lecz jedynie do tych, które zdecydowały się ubiegać o wpis do rejestru 
uznanych organizacji altruizmu danych. Podmioty, które nie zdecydują się aplikować o wpis do 
rejestru lub które nie uzyskają takiego wpisu na skutek niespełnienia wymogów rejestracyjnych, 
nadal będą mogły przetwarzać dane w ramach altruizmu danych. Nie będą natomiast uprawnione 
do posługiwania się oznakowaniem „uznana w Unii organizacja altruizmu danych” i korzystania  
ze wspólnego logo. 

Biorąc pod uwagę szereg warunków, jakie muszą być spełnione przed uzyskaniem wpisu 
do rejestru, oraz liczbę obowiązków nałożonych na organizacje altruizmu danych, można wątpić, 
czy wspomniane korzyści w postaci możliwości posługiwania się wspólnym oznaczeniem i logo 
są adekwatne i wystarczające, aby zachęcić podmioty do rejestracji i prowadzenia działalności 
zgodnie z wymogami aktu w sprawie zarządzania danymi. W ocenie unijnego prawodawcy re-
jestrowanie uznanych organizacji altruizmu danych oraz posługiwanie się dedykowanym ozna-
kowaniem doprowadzi do powstawania repozytoriów danych16. Dodatkowo fakt, że rejestracja 
w jednym państwie będzie ważna również w innych państwach członkowskich, pozytywnie wpłynie 
na transgraniczne wykorzystywanie danych w całej Unii oraz przyczyni się do powstawania pul 
danych obejmujących kilka państw17. Założenia te co do zasady są słuszne, ponieważ specjal-
ne oznakowanie i logo, którymi będą mogły posługiwać się wyłącznie zarejestrowane podmioty, 
będą jednocześnie pełnić funkcję gwarancyjną, budując w ten sposób zaufanie do zarejestro-
wanych organizacji, a w konsekwencji do samego mechanizmu dzielenia się danymi z pobudek 

13 Doprecyzowanie zakresu pojęcia „interesu ogólnego” może nastąpić przykładowo przez przyjęcie krajowych polityk w zakresie altruizmu danych, 
o których mowa w art. 16 rozporządzenia 2022/868. Rozwiązanie to, biorąc pod uwagę praktyczny wymiar altruizmu danych, może budzić wątpliwości; 
więcej na ten temat – zob. pkt VI niniejszego artykułu.
14 Artykuł 18 rozporządzenia 2022/868.
15 Dobrowolny charakter rejestracji wynika wprost z motywu 46, art. 1 ust. 1 lit. c) i art. 19 ust. 1 rozporządzenia 2022/868.
16 Motyw 46 rozporządzenia 2022/868.
17 Ibidem. 



5151 Adrianna Michałowicz            Altruizm danych w świetle aktu w sprawie zarządzania danymi…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2022, nr 5(11)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.11.3

altruistycznych. Mimo to, można przypuszczać, że podmioty niewpisane do rejestru i niespeł-
niające wymogów wynikających z aktu w sprawie zarządzania danymi będą równie skutecznie 
zachęcać podmioty danych lub posiadaczy danych do dzielenia się z nimi danymi osobowymi lub 
nieosobowymi, powołując się na innego rodzaju gwarancje, certyfikaty lub publiczne zapewnienia. 
Jest to prawdopodobne zwłaszcza w przypadku podmiotów, które altruizm danych będą łączyły 
z komercyjnym przetwarzaniem danych, generując dzięki temu zyski, które następnie będą mogły 
wykorzystywać na prowadzenie działań marketingowych. 

Warto wspomnieć, że opcja obowiązkowej rejestracji, warunkującej prowadzenie działalności 
w zakresie altruizmu danych, była analizowana na etapie przygotowywania projektu przez KE, 
a nawet wskazywana jako opcja preferowana w kontekście altruizmu danych (KE, 2020). Wariant 
obowiązkowej rejestracji, rozważany w ramach tzw. interwencji regulacyjnej o wysokiej intensyw-
ności (regulatory intervention with high intensity), był pod wieloma względami korzystny, zwłasz-
cza pod względem budowania zaufania do dzielenia się danymi oraz korzyści gospodarczych. 
Wskazywano, że obligatoryjna rejestracja zniosłaby spoczywający na podmiotach danych lub 
posiadaczach danych ciężar weryfikowania legalności działania organizacji lub celów przetwarza-
nia pozyskiwanych danych, ułatwiając tym samym podejmowanie decyzji w kwestii dzielenia się 
danymi i podnosząc ogólny poziom zaufania do altruizmu danych (KE, 2020). Oszacowano też, 
że wzrost altruistycznej wymiany danych przyniósłby bezpośrednie korzyści dla gospodarki rzę-
du 300 mln euro, czyli znacznie wyższe niż w przypadku nieobowiązkowej rejestracji18. Ponadto 
koszty uzyskania wpisu do rejestru, jak i corocznego odnawiania ważności rejestracji, również 
byłyby niższe – na poziomie od 3420 euro do 10 500 euro na etapie rejestracji przy rocznym 
koszcie około 5000 euro za odnowienie19. Podstawowej wady tego wariantu upatrywano w nad-
miernym obciążeniu regulacyjnym państw członkowskich z uwagi na konieczność powołania orga-
nów odpowiedzialnych za rejestrację podmiotów prowadzących działalność w zakresie altruizmu 
danych i opracowania specjalnych procedur rejestracyjnych. To mogłoby spowolnić cały proces 
wdrażania altruizmu danych w UE. Obowiązkowa rejestracja z jednej strony zwiększyłaby zaufa-
nie społeczeństwa do altruistycznego dzielenia się danymi, z drugiej zaś – mogłaby hamować 
budowanie wspólnej przestrzeni danych w przypadku, gdy sektor publiczny nie dysponowałby 
wystarczającymi zasobami do wdrożenia systemu obowiązkowej rejestracji. Wówczas mogłoby to 
zniechęcić posiadaczy danych do ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie działalności w za-
kresie altruizmu danych, a w rezultacie poskutkowałoby też ograniczeniem społecznego wpływu 
altruizmu danych na realizację celów związanych z interesem ogólnym (KE, 2020a). Wydaje się 
jednak, że zidentyfikowana potencjalna przeszkoda w postaci problemów z przyjęciem odpowied-
nich regulacji w państwach członkowskich nie jest przeszkodą nie do przezwyciężenia, chociażby 
za pomocą odpowiednich wytycznych KE. Warto przy tym zaznaczyć, że ciężar regulacyjny i tak 
został częściowo przeniesiony na państwa członkowskie w zakresie przyjęcia krajowych polityk 
dotyczących altruizmu danych. Mimo to, KE nie zdecydowała się przyjąć wariantu obowiązkowej 
rejestracji w projekcie aktu w sprawie zarządzania danymi. Opcja ta nie została też wprowadzona 
w toku procesu legislacyjnego. 

18 Według obliczeń, korzyści dla gospodarki przy przyjęciu wariantu nieobowiązkowej rejestracji byłyby rzędu 22 mln euro (KE, 2020).
19 Przy wariancie dobrowolnej rejestracji koszty te wynosiłyby od 20000 do 50000 euro za uzyskanie wpisu do rejestru oraz od 20000 do 35000 euro 
za odnowienie (KE, 2020).
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IV.	 Warunki	prowadzenia	działalności	 
przez	uznane	organizacje	altruizmu	danych

Podmiot, który zdecyduje się na złożenie wniosku o wpis do rejestru zobowiązany jest wy-
kazać, że prowadzi działalność w zakresie altruizmu danych o charakterze niekomercyjnym oraz 
że działalność ta jest, pod względem struktury, funkcjonalnie wyodrębniona od innej prowadzonej 
działalności, sam podmiot jest zaś prawnie niezależny od jakiegokolwiek innego podmiotu nasta-
wionego na osiąganie zysków20. Należy również wykazać, że pod względem prawnym podmiot 
ubiegający się o wpis jest osobą prawną ustanowioną zgodnie z prawem krajowym do realizacji 
celów leżących w interesie ogólnym21.

Wniosek o rejestrację dany podmiot składa w państwie, w którym ma swoją jednostkę orga-
nizacyjną22. Jeśli organ krajowy stwierdzi, że wnioskodawca spełnia wszystkie wymagane prze-
słanki, wpisuje dany podmiot do publicznego krajowego rejestru uznanych organizacji altruizmu 
danych w ciągu 12 tygodni od otrzymania wniosku o rejestrację23. Co istotne, rejestracja dokonana 
w jednym państwie członkowskim jest ważna w całej UE. Oznacza to brak konieczności ubiegania 
się o wpis do rejestru w innych państwach członkowskich, w których podmiot prowadzi działalność 
w ramach altruizmu danych, co rzeczywiście może ułatwić osiągnięcie celów rozporządzenia, 
m.in. umożliwić sprawniejszy przepływ danych i przyczynić się do tworzenia transgranicznych 
repozytoriów danych24. 

Na podmioty wpisane do rejestru uznanych organizacji altruizmu danych nałożone zostały 
różne obowiązki, które mają na celu zapewnienie przejrzystości działania tego typu organizacji 
oraz zabezpieczenie praw i interesów podmiotów danych oraz posiadaczy danych w związku 
z przetwarzaniem ich danych osobowych lub nieosobowych. Transparentności działania uzna-
nych organizacji altruizmu danych mają sprzyjać obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze, 
szczegółowo opisane w art. 20 ust. 1 i 2 aktu w sprawie zarządzania danymi. Należą do nich m.in. 
obowiązek prowadzenia pełnej i dokładnej dokumentacji zawierającej informacje o wszystkich 
osobach fizycznych lub prawnych, które otrzymały możliwość przetwarzania danych będących 
w posiadaniu uznanej organizacji altruizmu danych, dacie lub czasie trwania takiego przetwarzania, 
celach przetwarzania zadeklarowanych przez osoby fizyczne lub prawne, które otrzymały dostęp 
do danych oraz o uiszczonych przez nie opłatach za udostępnienie danych. Z kolei w ramach obo-
wiązków sprawozdawczych uznana organizacja altruizmu danych zobligowana jest przekazywać 
co rok właściwemu organowi rejestracyjnemu informacje o prowadzonej działalności z zakresu 
altruizmu danych, sposobach wspierania celów leżących w interesie ogólnym, dla których dane 

20 Zob. art. 18 pkt a, c, d rozporządzenia 2022/868.
21 Zob. art. 18 pkt b rozporządzenia 2022/868. Dodatkowym warunkiem jest przestrzeganie zbioru zasad określającego wymogi m.in. w zakresie in-
formowania podmiotów danych i posiadaczy danych, wymogi techniczne i bezpieczeństwa i zalecenia w zakresie standardów operacyjności. Do opra-
cowania zbioru zasad zobligowana została KE na podstawie art. 22 ust. 1 rozporządzenia 2022/868. Zgodnie z art. 18 pkt e) rozporządzenia 2022/868 
wykazanie przestrzegania zasad przewidzianych w zbiorze powinno nastąpić najpóźniej 18 miesięcy po wejściu w życie zbioru zasad. 
22 W przypadku podmiotów działających w więcej niż jednym państwie członkowskim, wniosek o rejestrację składa się w tym państwie, w którym zloka-
lizowana jest główna jednostka organizacyjna. Natomiast podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niemające jednostki organizacyjnej 
w UE, zobowiązane są wyznaczyć przedstawiciela prawnego w jednym z państw UE, w którym prowadzą działalność w ramach altruizmu danych; w tym 
państwie mogą też złożyć wniosek o rejestrację. Zob. art. 19 ust. 1–3 rozporządzenia 2022/868.
23 Artykuł 19 ust. 5 rozporządzenia 2022/868. Szczegółowy katalog informacji, które muszą być zawarte we wniosku o rejestrację, został wskazany 
w art. 19 ust. 4 rozporządzenia 2022/868.
24 Artykuł 19 ust. 5 rozporządzenia 2022/868. Zgodnie z art. 19 ust. 5 rozporządzenia 2022/868 organ krajowy ma obowiązek powiadomić KE o do-
konanym wpisie do rejestru organizacji altruizmu danych. Dzięki temu dany podmiot zostaje wpisany przez KE również do unijnego rejestru uznanych 
organizacji altruizmu danych. 
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były gromadzone, wykaz wszystkich osób fizycznych i prawnych, którym udzielono zezwolenia 
na przetwarzanie posiadanych przez organizację danych łącznie z opisem celów interesu ogólne-
go, jakim służyło takie przetwarzanie danych, oraz opisem wyników przetwarzania tych danych, 
a także informacje o źródłach dochodów oraz o wydatkach danej organizacji25.

Przejrzystość działania uznanych organizacji altruizmu danych ma być realizowana również 
w drodze obowiązków informacyjnych, które organizacja powinna spełniać wobec podmiotów da-
nych lub posiadaczy danych. Organizacja wpisana do rejestru jest zobowiązana do informowania 
w jasny i łatwo zrozumiały sposób o celach przetwarzania danych leżących w interesie ogólnym, 
dla których pozwala użytkownikom danych na przetwarzanie danych osobowych lub nieosobo-
wych, a także o miejscu przetwarzania i celach leżących w interesie ogólnym w przypadku, gdy 
organizacja ta zezwala na przetwarzanie danych w państwie trzecim przez inną uznaną orga-
nizację altruizmu danych26. Dodatkowo, organizacja altruizmu danych ma obowiązek zapewnić 
odpowiednie narzędzia umożliwiające uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych od 
podmiotu danych lub pozwolenia na przetwarzanie danych nieosobowych przez posiadaczy da-
nych, przy czym narzędzia te mają również umożliwiać łatwe wycofanie zgody lub pozwolenia27. 
W celu zabezpieczenia praw i interesów podmiotów danych i posiadaczy danych prawodawca 
unijny nałożył na uznane organizacje altruizmu danych ogólny zakaz wykorzystywania danych 
do celów innych niż cele leżące w interesie ogólnym, w których określona organizacja ma pra-
wo przetwarzać zgromadzone dane osobowe – w oparciu o udzieloną zgodę podmiotu danych 
lub dane nieosobowe – w oparciu o udzielone przez posiadacza danych zezwolenie. Co ważne, 
w rozporządzeniu wprost wskazano, że uznana organizacja altruizmu danych nie może stosować 
wprowadzających w błąd praktyk marketingowych, by nakłaniać do przekazywania danych przez 
podmioty danych lub posiadaczy danych28. 

Ponadto, w przypadku przetwarzania danych nieosobowych w ramach altruizmu danych or-
ganizacja zobligowana jest zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa przechowywania i prze-
twarzania tych danych29, natomiast w razie stwierdzenia, że nastąpiły niedozwolone przekazanie, 
dostęp lub wykorzystanie danych, którymi się podzieliła z użytkownikiem danych, zobligowana 
jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie posiadaczy danych30.

Wprowadzenie wymogów dotyczących przejrzystości nie jest zaskakujące, ponieważ tego 
rodzaju wymogi przyjmowane są obecnie w wielu aktach prawnych, zwłaszcza w tych, które 
odnoszą się do kwestii ochrony prywatności lub ochrony konsumentów. Wśród niedawno przy-
jętych aktów prawnych lub aktualnie procedowanych, zawierających przepisy nakładające różne 

25 Z treści obowiązków nałożonych na uznane organizacje altruizmu danych można wywnioskować, że organizacje te mogą działać na dwa sposoby. 
Po pierwsze, mogą samodzielnie przetwarzać dane oraz wykorzystywać przeprowadzone na ich podstawie analizy do realizacji celów leżących w inte-
resie ogólnym. Po drugie mogą działać w charakterze pośrednika, tj. mogą gromadzić odpowiednie dane, a następnie przekazywać je innym podmiotom 
realizującym cele leżące w interesie ogólnym. 
26 Artykuł 21 ust. 1 rozporządzenia 2022/868.
27 Artykuł 21 ust. 3 rozporządzenia 2022/868. Jeśli organizacja altruizmu danych przetwarza dane osobowe, zastosowanie znajdują wszystkie obowią-
zki nałożone na administratora w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. 
Mowa w szczególności o obowiązkach przewidzianych w art. 7 i 8 RODO. 
28 Artykuł 21 ust. 2 rozporządzenia 2022/868.
29 Artykuł 21 ust. 4 rozporządzenia 2022/868. W rozporządzeniu pominięto obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, 
ponieważ obowiązek ten wynika z RODO. Zob. art. 32 RODO w zw. z art. 1 ust. 3 rozporządzenia 2022/868.
30 Artykuł 21 ust. 5 rozporządzenia 2022/868. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych administrator również ma obowiązek zawiadomie-
nia o tym fakcie osobę, której dane dotyczą, jeśli naruszenie to może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, chyba 
że zachodzą wyjątki przewidziane w art. 34 ust. 3 RODO. Ponadto, zgodnie z art. 33 ust. 1 RODO obowiązek zawiadomienia o zaistniałym naruszeniu 
aktualizuje się również wobec organu nadzorczego, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub 
wolności osób fizycznych. 
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obowiązki w zakresie przejrzystości, można wymienić przykładowo akt o rynkach cyfrowych31, 
akt o usługach cyfrowych32, projekt aktu w sprawie danych33 czy projekt aktu w sprawie sztucznej 
inteligencji34. W RODO przesłanka transparentności została podniesiona do rangi jednej z podsta-
wowych zasad przetwarzania danych osobowych, stając się w ten sposób jednym z kluczowych 
aspektów w kontekście ochrony osób fizycznych, których dane są przetwarzane35. Nie dziwi więc 
fakt wprowadzenia wymogów dotyczących przejrzystości również na gruncie aktu w sprawie za-
rządzania danymi. Należy przy tym podkreślić, że w przypadku przetwarzania danych osobowych 
wszystkie obowiązki w zakresie przejrzystości nałożone na administratora, którym z pewnością 
będzie organizacja altruizmu danych36, pozostają aktualne. Wymogi wprowadzone w art. 20 aktu 
w sprawie zarządzania danymi są zatem dodatkowymi obowiązkami, których spełnienie organi-
zacja wpisana do rejestru musi być w stanie wykazać. 

Transparentność działania organizacji altruizmu danych, jak również wdrożenie odpowied-
nich środków ochrony przetwarzanych danych osobowych i nieosobowych, niewątpliwie należą 
do kluczowych przesłanek budowania zaufania do podmiotów udostępniających lub wykorzystu-
jących dane w ramach altruizmu danych, a tym samym do zwiększania wymiany danych osobo-
wych i nieosobowych z pobudek altruistycznych. Niemniej jednak warto zauważyć, że wymogi 
przewidziane w art. 20 i 21 aktu w sprawie zarządzania danymi mogą nie dawać wystarczających 
gwarancji dla podmiotów danych i posiadaczy danych, aby zachęcić je do dzielenia się danymi. 
Wnika to przede wszystkim z faktu, że wpisana do rejestru uznana organizacja altruizmu danych 
– w sytuacjach, kiedy pełni rolę pośrednika, udostępniając innym podmiotom zgromadzone dane 
– nie posiada przyznanych z mocy prawa uprawnień kontrolnych wobec podmiotów, którym ze-
zwala na dostęp do danych. Musi więc bazować jedynie na ich deklaracjach odnośnie do celów 
wykorzystywania udostępnionych danych, czasu trwania ich przetwarzania i osiągniętych wynikach 
przetwarzania. Oznacza to, że jeśli możliwość weryfikowania sposobów wykorzystywania danych 
przez podmioty, którym te dane udostępniła organizacja altruizmu danych, nie będzie wyraźnie 
zastrzeżona w umowie o udostępnienie danych, organizacja ta może być pozbawiona rzeczywistej 
kontroli nad dalszym przetwarzaniem danych, zwłaszcza kontroli nad tym, czy dane faktycznie 
są przetwarzane w celach leżących w interesie ogólnym. W konsekwencji również ochrona pod-
miotów danych lub posiadaczy danych może okazać się iluzoryczna z uwagi na brak możności 
sprawowania efektywnej kontroli nad danymi, które zostały przez nie udostępnione z pobudek 
altruistycznych. Należy bowiem pamiętać, że podmioty, które otrzymały dostęp do danych zgro-
madzonych przez organizację altruizmu danych mogą je dalej udostępniać, o ile możliwość ta nie 

31 Wymóg przejrzystości dotyczy różnych obowiązków tzw. strażników dostępu – zob. przykładowo motyw 45, 52, 71 i 72 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2022/1925 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym oraz zmiany 
dyrektyw (UE) 2019/1937 i (UE) 2020/1828 (akt o rynkach cyfrowych), Dz. Urz. UE L 265 z dn. 12.10.2022 r., s. 1–66.
32 Wymóg przejrzystości wprowadzono w odniesieniu do różnych obowiązków dostawców usług pośrednich, m.in. w odniesieniu do systemów reko-
mendacji i reklam internetowych – zob. przykładowo art. 15, 24, 27, 39, 42 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 
19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych), Dz. Urz. UE L 277 
z dn. 27.10.2022 r., s. 1–102.
33 Wymóg przejrzystości pojawia się m.in. w kontekście praw informacyjnych użytkowników, wynagrodzenia za udostępnienie danych przez posiada-
cza danych, wniosków o udostępnienie danych organom sektora publicznego w razie wyjątkowej potrzeby (zob. odpowiednio art. 3 ust. 2, art. 9 ust. 4 
i art. 17 ust. 2 projektu aktu w sprawie danych).
34 Wymóg przejrzystości dotyczy m.in. informacji przekazywanych użytkownikom (zob. przykładowo art. 13 i 52 projektu aktu w sprawie sztucznej 
inteligencji).
35 Zob. art. 5 ust. 1 lit. a) RODO dotyczący zasad przetwarzania danych osobowych oraz art. 12 RODO zawierający szczegółowe warunki w zakresie 
przejrzystej komunikacji z podmiotem danych. 
36 Status organizacji altruizmu danych w świetle projektu rozporządzenia 2022/868 budził sporo wątpliwości. Zob. przykładowo: EDPB i EDPS, 2021. 
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zostanie wyłączona na mocy uzgodnień między określonym podmiotem a organizacją udostępnia-
jącą dane. Co więcej, w przypadku dalszego udostępniania danych osobowych podmiot danych 
nie zawsze musi być poinformowany o tym, komu zostały udostępnione jego dane37. Wszystkie 
te okoliczności sprawiają, że altruizm danych może w praktyce okazać się narzędziem, które nie 
daje wystarczających gwarancji ochrony interesów podmiotów danych i posiadaczy danych.

V.	 Monitorowanie	spełniania	wymogów	 
przez	uznane	organizacje	altruizmu	danych

Działalność uznanych organizacji altruizmu danych podlega nadzorowi ze strony organów 
odpowiedzialnych za rejestrację tych organizacji w krajowym rejestrze. Państwa członkowskie 
zobowiązane są do powołania takich organów i zapewnienia, że będą one spełniały wymogi wy-
mienione w art. 26 aktu w sprawie zarządzania danymi. 

Jak stanowi art. 24 ust. 2 rozporządzenia 2022/868, właściwe organy mogą zwracać się do 
uznanych organizacji altruizmu danych z wnioskami o przekazanie informacji niezbędnych do zwe-
ryfikowania spełniania wymogów określonych w rozporządzeniu. W razie stwierdzenia, że organi-
zacja nie spełnia co najmniej jednego z wymogów, właściwy organ informuje o tym kontrolowaną 
organizację, dając jej jednocześnie możliwość przedstawienia własnego stanowiska, przy czym 
może też zażądać zaprzestania naruszeń oraz przyjąć inne proporcjonalne środki służące spełnieniu 
wymogów38. Konsekwencjami uchybienia w spełnieniu chociażby jednego wymogu wynikającego 
z rozporządzenia są utrata możliwości dalszego posługiwania się oznakowaniem „uznana w Unii 
organizacja altruizmu danych” oraz usunięcie z krajowego i unijnego rejestru uznanych organiza-
cji altruizmu danych39. Tak rygorystyczne podejście unijnego prawodawcy do kwestii spełniania 
wymogów i obowiązków nałożonych na tego rodzaju organizacje z jednej strony zasługuje na 
pozytywną ocenę, ponieważ służy budowaniu zaufania do altruizmu danych i z pewnością ma 
działać mobilizująco na podmioty, które uzyskają status „uznanych w Unii organizacji altruizmu 
danych”. Z drugiej jednak strony, mając na względzie koszty związane uzyskaniem wpisu do re-
jestru oraz liczne obowiązki nałożone na organizacje, automatyczna utrata statusu i wykreślenie 
z rejestru mogą działać zniechęcająco na podmioty, które rozważałyby prowadzenie działalności 
w zakresie altruizmu danych zgodnie z wymogami aktu w sprawie zarządzania danymi. 

Przepisy aktu w sprawie zarządzania danymi nie przewidują opcji zawieszenia uprawnień 
przysługujących wpisanej do rejestru organizacji altruizmu danych lub innej formy ogranicze-
nia zakresu prowadzonej działalności przez taką organizację na czas potrzebny do usunięcia 
wszystkich stwierdzonych przez organ kontrolny uchybień. Nie przewidują też zakazu ponowne-
go wnioskowania o przyznanie statusu uznanej organizacji altruizmu danych. Wobec tego nale-
ży uznać, że organizacja wykreślona z krajowego lub unijnego rejestru ma prawo, po usunięciu 
ziden tyfikowanych naruszeń i spełnieniu wszystkich wymogów ustanowionych w rozporządzeniu, 
ponownie ubiegać się o wpis do rejestru. W takim przypadku musi jednak przejść od nowa pro-
cedurę rejestracji, po raz kolejny ponosząc wszystkie związane z tym koszty.

37 Zob. wyłączenia od obowiązku informowania o przetwarzaniu danych osobowych wskazane w art. 14 ust. 5 RODO.
38 Artykuł 24 ust. 3 i 4 rozporządzenia 2022/868. Przepis ten nie zawiera przykładów tego rodzaju środków. Wydaje się, że podstawą ich nałożenia 
mogą być również przepisy krajowe, ponieważ zgodnie z art. 34 rozporządzenia 2022/868 państwa członkowskie zostały zobowiązane do ustanowienia 
przepisów dotyczących kar za naruszenia obowiązków przez uznaną organizację altruizmu danych. 
39 Artykuł 24 ust. 5 rozporządzenia 2022/868.
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VI.	 Wątpliwości	interpretacyjne	 
na	tle	przepisów	dotyczących	altruizmu	danych

Akt w sprawie zarządzania danymi, już od momentu opublikowania przez KE pierwotnej pro-
pozycji legislacyjnej, jest przedmiotem krytycznych opinii, odnoszących się do sposobu regulacji 
nowych, choć de facto już istniejących i funkcjonujących na rynku wymiany danych rozwiązań, 
takich jak świadczenie usług pośrednictwa danych lub dobrowolne dzielenie się danymi z po-
budek altruistycznych (zob. np.: EDPB i EDPS, 2021; KU Leuven CiTiP, 2021; BEUC, 2021)40. 
Często formułowanym zastrzeżeniem na etapie konsultacji społecznych była niejasna relacja 
między wprowadzanymi przepisami a tymi już obowiązującymi na mocy RODO. Brakowało m.in. 
dokładnego wyjaśnienia samej koncepcji altruizmu danych i zakresu przedmiotowego tego po-
jęcia, wyjaśnienia podstaw prawnych udostępniania danych osobowych w ramach altruizmu da-
nych oraz jednoznacznego wskazania, czy istnieje obowiązek uzyskania wpisu do rejestru, aby 
móc prowadzić działalność w zakresie altruizmu danych, a jeśli nie, to czy nowo wprowadzane 
przepisy będą mieć zastosowanie również do podmiotów, które nie będą wpisane do krajowego 
lub unijnego rejestru (EDPB i EDPS, 2021). Wątpliwości te zostały wyjaśnione w toku procesu 
legislacyjnego poprzez odpowiednie modyfikacje w treści projektu rozporządzenia41. Niemniej 
jednak przyjęta ostatecznie wersja nie usuwa wszystkich niejasności. 

Kluczowym problemem jest brak precyzyjnego zdefiniowania jednej z konstytutywnych prze-
słanek altruizmu danych, a mianowicie przesłanki interesu ogólnego. Prawodawca unijny, definiując 
altruizm danych w art. 2 pkt 16 aktu w sprawie zarządzania danymi, wskazał, że dane osobowe 
lub nieosobowe gromadzone w ramach altruizmu danych mogą być wykorzystywane do realiza-
cji celów leżących w interesie ogólnym, do których zaliczył opiekę zdrowotną, zwalczanie zmian 
klimatycznych, poprawę mobilności, ułatwianie opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania 
statystyk urzędowych, poprawę świadczenia usług publicznych, kształtowanie polityki publicznej, 
a także cele badań naukowych leżące w interesie ogólnym. Wyliczenie to ma charakter przykłado-
wy, dzięki czemu zachowana została pewna swoboda w zakresie interpretowania tej przesłanki. 
O ile co do zasady jest to korzystne, albowiem pojęcie interesu ogólnego, podobnie jak pojęcia 
interesu publicznego i interesu społecznego, odgrywa w prawie rolę klauzuli generalnej (Żurawik, 
2013), co pozwala na poszerzenie zakresu zastosowania przyjętych przepisów, a tym samym 
na łatwiejsze osiągnięcie celów rozporządzenia, w tym m.in. zwiększenia wymiany danych w UE 
i większego wykorzystania potencjału danych, o tyle przyjęta przez prawodawcę unijnego kon-
strukcja ma kilka istotnych wad.

Po pierwsze, brak jednoznacznych granic określających zakres pojęcia interesu ogólnego 
może spowodować, że pojęcie to będzie zbyt szeroko interpretowane, wręcz dowolnie42. Niemal 
każdy realizowany przez niekomercyjny podmiot cel może leżeć w interesie ogólnym. Zbyt sze-

40 Tego rodzaju podmioty to przykładowo: Flowminder, zob.: https://www.flowminder.org; Data for Good Foundation, zob.: https://dataforgoodfoundation.
com/en/; Dawex, zob.: https://www.dawex.com/en/; PolyPoly, zob.: https://polypoly.net/en (dostęp: 22.10.2022 r.).
41 Zob. motyw 4 i art. 1 ust. 3 rozporządzenia 2022/868.
42 W prawie UE pojęcie interesu ogólnego pojawia się m.in. w art. 17 ust. 1 Karty Praw Podstawowych UE (Dz. Urz. UE C 326 z dn. 26.10.2012 r., 
s. 391–407) w odniesieniu do uregulowanego w tym przepisie prawa własności. W ostatnim zdaniu art. 17 ust. 1 Karty Praw Podstawowych UE wska-
zano, że „[k]orzystanie z mienia może podlegać regulacji ustawowej w zakresie, w jakim jest to konieczne ze względu na interes ogólny”. Przesłanka 
interesu ogólnego na gruncie przywołanego przepisu jest szeroko interpretowana przez TS. W świetle orzecznictwa TS interes ogólny może polegać 
przykładowo na ochronie środowiska, ochronie zdrowia, ochronie własności intelektualnej, rozwoju kultury, zapewnieniu realizacji obowiązków informacyj-
nych względem konsumentów (zob. Miąsik i Ziulczyk-Nierubca, 2020). Pojęcie interesu ogólnego pojawia się również w kontekście usług świadczonych 
w interesie ogólnym (KE, 2011). Zagadnienie to stanowi jednak odrębny przedmiot badań, dlatego nie jest szerzej omawiane w niniejszym artykule. 
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roka interpretacja pojęcia „interes ogólny” może więc stanowić potencjalne pole do nadużyć ze 
strony podmiotów prowadzących działalność w zakresie altruizmu danych, dając im możliwość 
niesłusznego pozyskiwania danych od osób fizycznych i posiadaczy danych na potrzeby realizacji 
celów w rzeczywistości niezwiązanych z interesem ogólnym w ścisłym znaczeniu43. Warto przy 
tym pamiętać, że prowadzenie działalności w zakresie altruizmu danych nie musi być poprzedzone 
wpisem do rejestru uznanych w Unii organizacji altruizmu danych, w związku z czym podmioty 
niewpisane do rejestru, lecz działające w sferze altruizmu danych nie będą podlegały działaniom 
kontrolnym opisanym w art. 24 aktu w sprawie zarządzania danymi, a w rezultacie kontroli nie 
będzie podlegał również sposób interpretowania przez takie podmioty przesłanki interesu ogó-
lnego44. W tym kontekście warto też zauważyć, że sama okoliczność, iż dane są gromadzone 
i wykorzystywane w celach związanych z interesem ogólnym ma zachęcać różne podmioty do 
dzielenia się danymi. Perspektywa przyczynienia się do polepszenia jakości usług publicznych, 
opracowania nowej metody leczenia lub wynalezienia nowego leku co do zasady motywują bo-
wiem jednostkę do udostępniania danych, dając jej zarazem poczucie działania dla dobra ogółu. 
Właśnie dlatego zakres pojęcia interesu ogólnego powinien być na tyle szeroki i elastyczny, ale 
też jasny i doprecyzowany, aby wyeliminować ewentualne sytuacje, w których altruizm danych 
mógłby posłużyć jako narzędzie do nieuczciwego pozyskiwania danych na potrzeby realizacji 
celów pozornie leżących w interesie ogólnym.

Po drugie, dużą rolę w wyznaczaniu ram interpretacyjnych pojęcia interesu ogólnego mogą 
odgrywać państwa członkowskie. Jak stanowi art. 16 aktu w sprawie zarządzania danymi, państwa 
członkowskie mogą wprowadzić rozwiązania organizacyjne lub techniczne sprzyjające altruizmowi 
danych, w tym przykładowo mogą przyjąć odpowiednie krajowe polityki. W ramach opracowywanych 
polityk państwa członkowskie są uprawnione do doprecyzowania zasad i sposobu prowadzenia 
działalności opartej na altruizmie danym, a tym samym do dookreślenia pojęcia „interes ogólny”45. 
W praktyce definiowanie interesu ogólnego będzie więc decyzją polityczną, zależną od aktual-
nych uwarunkowań społeczno-gospodarczo-politycznych danego kraju. Jest to problematyczne 
z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że interes ogólny może być różnie definiowany w po-
szczególnych państwach członkowskich, co może prowadzić do zjawiska tzw. forum shoppingu, 
polegającego w tym przypadku na szybszym rozwoju i większej koncentracji organizacji altruizmu 
danych w krajach, w których przyjmowane polityki są dość liberalne i w których stosuje się szeroką 
wykładnię pojęcia interesu ogólnego (KU Leuven CiTiP, 2021). To z kolei może przyczynić się do 
fragmentacji rynku danych w UE, zamiast do realizacji celów aktu w sprawie zarządzania danymi. 
Poza tym, przyznanie państwom członkowskim kompetencji w zakresie doprecyzowania jednej 

43 Te same dane mogą być wykorzystywane wielokrotnie, przez różne podmioty i w różnych celach. Przykładowo, dane dotyczące mobilności osób 
niepełnosprawnych w mieście mogą być wykorzystywane w celu ulepszenia transportu miejskiej lub poprawy dostępu do różnych miejsc, z których 
niepełnosprawni potrzebują korzystać. Jednocześnie dane te mogą dostarczać cennych spostrzeżeń producentom sprzętu codziennego użytku prze-
znaczonego dla osób niepełnosprawnych. O ile w pierwszym przypadku wykorzystanie danych mieści się w celach związanych z interesem ogólnym, 
o tyle w drugim można mieć wątpliwości, ponieważ dane wykorzystywane są przede wszystkim komercyjnie – w celu stworzenia nowego produktu lub 
ulepszenia dotychczasowego.
44 Pomijam fakt, że skoro do podmiotów niewpisanych do rejestru nie będą miały zastosowania przepisy rozdziału IV aktu w sprawie zarządzania da-
nymi, to podmioty te nie będą tym samym zobowiązane do realizacji celów leżących w interesie ogólnym. W ich przypadku przesłanka interesu ogólnego 
może być zupełnie inaczej definiowana. 
45 Warto w tym miejscu zauważyć, że zgodnie z motywem 48 rozporządzenia 2022/868 przyjęte przepisy powinny pozostawać bez wpływu na funk-
cjonowanie podmiotów, które chcą uczestniczyć w altruizmie danych zgodnie z prawem krajowym i opierać się na wymogach prawa krajowego w celu 
prowadzenia zgodnie z prawem działalności w państwie członkowskim jako organizacja o charakterze niekomercyjnym. Motyw ten sugeruje, że spo-
sób uregulowania altruizmu danych może nawet znacząco odbiegać od sposobu uregulowania w akcie w sprawie zarządzania danymi, co pozostaje 
w sprzeczności z ogólnymi celami aktu, jak i samym rozporządzeniem jako narzędziem regulacyjnym.



5858 Adrianna Michałowicz            Altruizm danych w świetle aktu w sprawie zarządzania danymi…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2022, nr 5(11)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.11.3

z kluczowych koncepcji przyjętych na gruncie aktu w sprawie zarządzania danymi jest wątpliwe 
z perspektywy samego narzędzia regulacyjnego, jakim jest rozporządzenie. Zgodnie z art. 288 
TFUE rozporządzenia stosowane są bezpośrednio, bez konieczności przyjmowania przez państwa 
członkowskie dodatkowych przepisów implementujących do krajowego porządku prawnego roz-
wiązania wprowadzone na poziomie unijnym. Odnosząc to do altruizmu danych, wskazać należy, 
że z jednej strony brakuje doprecyzowania w treści rozporządzenia 2022/868 istotnego elementu 
całej koncepcji, jakim jest pojęcie interesu ogólnego, wręcz przemawia za potrzebą dookreślenia 
tego pojęcia na poziomie krajowym w celu ułatwienia stosowania przepisów w praktyce. Z drugiej 
jednak strony, przyjmowanie w tym przypadku krajowych polityk dotyczących altruizmu danych 
poddaje w wątpliwość, czy cecha bezpośredniego stosowania rozporządzenia jest w tym zakresie 
spełniona (KU Leuven CiTiP, 2021).

Wreszcie po trzecie, na gruncie różnych regulacji pojawiają się inne podobne pojęcia, równie 
nieostre jak „interes ogólny”, które w potocznym rozumieniu traktowane są czasami jak synoni-
my, takie jak „interes publiczny”, „interes społeczny” lub „dobro ogółu”. Choć z prawnego punktu 
widzenia terminy te nie są równoznaczne, to ich zakresy przedmiotowe częściowo się pokrywają, 
co może powodować problemy interpretacyjne w praktyce. Przykładowo, na gruncie RODO, które 
niewątpliwie będzie mieć zastosowanie, jeśli altruistyczne dzielenie się danymi będzie obejmować 
dane osobowe, nie pojawia się pojęcie interesu ogólnego, lecz interesu publicznego. Pojęcie to 
dodatkowo związane jest z jedną przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych przez 
administratora. Należy więc zadać pytanie, czy interes ogólny, o którym mowa w akcie w sprawie 
zarządzania danymi, można interpretować przez pryzmat tego, jak definiowany jest interes pub-
liczny, o którym mowa w RODO. Analogiczne pytania można postawić w odniesieniu do innych 
obowiązujących regulacji, które również zawierają pojęcia interesu publicznego lub społecznego. 
To, na ile przy interpretowaniu interesu ogólnego w kontekście altruizmu danych można posiłko-
wać się dorobkiem orzeczniczym i doktrynalnym powstałym na kanwie innych regulacji będzie 
zapewne przedmiotem rozważań krajowych lub unijnych organów sądowych. 

Niezależnie od wątpliwości pojawiających się na tle analizy przesłanki interesu ogólnego, nie 
sposób nie zauważyć innych mankamentów regulacji. Przykładowo, wątpliwości budzi możliwość 
pobierania opłat z tytułu zezwolenia na dostęp do zgormadzonych przez organizację danych. 
Już na etapie legislacyjnym na kwestię tę zwrócili uwagę Europejski Inspektor Ochrony Danych 
i Europejska Rada Ochrony Danych, którzy we wspólnej opinii wskazali, że możliwość pobierania 
opłat od osób fizycznych lub prawnych, którym udzielono dostępu do danych w ramach altruizmu 
danych, bez jednoczesnego szczegółowego wyjaśnienia, kiedy te opłaty mogą być pobierane, 
stawia pod znakiem zapytania warunek niezależności organizacji wpisanych do rejestru (EDPB 
i EDPS, 2021). Kwestia ta nie została doprecyzowana na dalszym etapie prac nad projektem. 
Z analizy przepisów można jedynie wyciągnąć wniosek, że skoro warunkiem uzyskania wpisu do 
rejestru organizacji altruizmu danych jest m.in. prowadzenie działalności o charakterze niekomer-
cyjnym, w sposób prawnie niezależny od jakiegokolwiek innego podmiotu nastawionego na zysk 
i za pomocą funkcjonalnie wyodrębnionej struktury, to opłaty pobierane za udostępnienie zgroma-
dzonych w ramach altruizmu danych powinny być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych 
z gromadzeniem danych i ich przetwarzaniem w celach leżących w interesie ogólnym. Innymi 
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słowy, wysokość tych opłat powinna być określona w taki sposób, aby pozwalały one organizacji 
altruizmu danych na stabilne funkcjonowanie na rynku danych i samofinansowanie prowadzonej 
działalności, nie zaś na generowanie przychodów wykraczających ponad koszty działalności. 
Takie założenie można przyjąć w oparciu o analizę przepisów dotyczących altruizmu danych 
i celów aktu w sprawie zarządzania danymi, zwłaszcza celu, jakim jest budowanie bezpiecz-
nego i godnego zaufania rynku cyfrowego, opartego o dane społeczeństwa i ukierunkowanego 
na człowieka46. Jest to też spójne z samą koncepcją altruizmu danych, zgodnie z którą podmiot 
dzielący się danymi nie powinien czerpać z tego tytułu korzyści, albowiem robi to z pobudek 
altruistycznych. Niemniej jednak, zagadnienie to nie jest w pełni klarowne i zapewne będzie bu-
dzić w przyszłości wątpliwości natury prawnej, choćby pod kątem ewentualnej możliwości prze-
znaczania osiągniętych dochodów na działania statutowe związane z realizacją celów leżących  
w interesie ogólnym. 

VII.	 Altruizm	danych	z	perspektywy	ochrony	konsumentów
Choć akt w sprawie zarządzania danymi nie odnosi się wprost do kwestii dzielenia się danymi 

przez konsumentów, bezspornie znajdzie on zastosowanie w przypadku, gdy dzielenie się dany-
mi z pobudek altruistycznych będzie obejmować dane zgromadzone lub wytworzone w związku 
z korzystaniem z usług lub produktów przez konsumentów. Biorąc z kolei pod uwagę aktualnie 
projektowane rozwiązania prawne, jak przykładowo proponowany w akcie w sprawie danych 
mechanizm udostępniania danych konsumentom i przedsiębiorcom47, można antycypować, że 
dzielenie się danymi z pobudek altruistycznych wkrótce – przynajmniej z prawnego punktu wi-
dzenia – stanie się łatwiejsze. 

Analiza przepisów dotyczących altruizmu danych z perspektywy ochrony konsumentów 
pokazuje, że potencjalnym zagrożeniem, jakie może pojawić się w związku z popularyzacją kon-
cepcji altruizmu danych, jest ryzyko wykorzystywania altruizmu danych do wywierania wpływu 
na konsumentów i nakłaniania ich do udostępniania swoich danych. W przypadku podmiotów 
niewpisanych do rejestru organizacji altruizmu danych stosowanie takich praktyk może prowadzić 
do komercjalizacji pozyskanych w ten sposób danych. Bez znaczenia w tym zakresie pozostają 
zakazy wprowadzone w art. 21 ust. 2 aktu w sprawie zarządzania danymi, tj. zakaz wykorzysty-
wania danych do celów innych aniżeli cele leżące w interesie ogólnym oraz zakaz stosowania 
wprowadzających w błąd praktyk marketingowych w celu nakłaniania do przekazywania danych, 
albowiem zakazy te nie będą miały zastosowania wobec tych podmiotów. Co prawda w odniesie-
niu do pozyskiwania danych osobowych nadal aktualne będą wymagania przewidziane w RODO, 
takie jak przykładowo konieczność przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych i po-
siadania podstawy prawnej legalizującej przetwarzanie. Nie zmienia to jednak faktu, że altruizm 
danych może stać się stosunkowo łatwym narzędziem manipulacji, służącym do pozyskiwania 
danych pod pozorem działań altruistycznych.

46 Zob. motyw 3 rozporządzenia 2022/868.
47 Zob. rozdział II projektu aktu w sprawie danych. 
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VIII.	 Wnioski
Już dekadę temu pojawiły się głosy, że altruizm danych powinien być jednym z filarów i prio-

rytetów podmiotów z sektora prywatnego, natomiast dzielenie się danymi gromadzonymi przez 
podmioty posiadające wielkie zbiory danych powinno stać się stałym elementem gospodarki 
cyfrowej (Kirkpatrick, 2013). Za głosem tym podążył prawodawca unijny, ustanawiając na mocy 
rozporządzenia 2022/868 nowe ramy zarządzania danymi w UE, w tym ramy dotyczące altruizmu 
danych. Przyjęte rozwiązania prawne w zakresie altruizmu danych odzwierciedlają wolę unijnego 
prawodawcy co do pożądanego kierunku rozwoju tego zjawiska. Niemniej jednak, wprowadzone 
ostatecznie rozwiązania, w mojej ocenie, nie przyczynią się do rozwoju zjawiska altruizmu danych 
w oczekiwanym stopniu i formie z kilku powodów. Przede wszystkim liczba wymagań stawianych 
wobec organizacji altruizmu danych, stanowi moim zdaniem skuteczny czynnik zniechęcający 
wobec procedury rejestracyjnej. Jednocześnie możliwość posługiwania się oznaczeniem „uznana 
w Unii organizacja altruizmu danych”, zarezerwowanym wyłącznie dla podmiotów, które uzyskają 
wpis do rejestru, nie jest wystarczającą zachętą do ubiegania się o wpis. Sposób uregulowania 
altruizmu danych cechuje więc brak wyważenia między korzyściami wynikającymi z rejestracji 
organizacji altruizmu danych a nałożonymi na nią zobowiązaniami. Można oczywiście argumen-
tować, że przepisy dotyczące altruizmu danych adresowane są do podmiotów z natury nastawio-
nych altruistycznie, dla których sam fakt przyczyniania się do realizacji celów leżących w interesie 
ogólnym rekompensuje wszelkie niedogodności związane z funkcjonowaniem jako zarejestrowana 
organizacja altruizmu danych. Mimo to mam wątpliwości, czy liczba takich podmiotów będzie na 
tyle duża, aby urzeczywistnić cele rozporządzenia 2022/868.

Możliwość prowadzenia działalności w zakresie altruizmu danych, bez konieczności uzyskania 
wcześniejszego wpisu do rejestru uznanych w Unii organizacji altruizmu danych, a w konsekwen-
cji również bez obowiązku spełniania wszystkich wymagań przewidzianych w rozporządzeniu 
2022/868, sprawia, że większą popularnością na rynku danych będą cieszyły się rozwiązania 
alternatywne, tj. rozwiązania nieobjęte zakresem przedmiotowym aktu w sprawie zarządzania 
danymi. Przyjęty w rozporządzeniu 2022/868 model altruizmu danych może wówczas posłużyć 
jako wzór dla podmiotów, które planują prowadzić działania w sferze altruizmu danych, ale bez 
ubiegania się o status uznanej w Unii organizacji altruizmu danych. Oznacza to, że podmioty 
działające bez wpisu do rejestru będą mogły tak ukształtować sposób prowadzenia działalności, 
aby zmaksymalizować korzyści płynące z altruizmu danych, a zarazem uniknąć obowiązków 
przewidzianych w akcie w sprawie zarządzania danymi. 
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I.	 Wprowadzenie
Wśród europejskich prawników zajmujących się ochronną danych osobowych panuje prze-

konanie, że podstawowy problem z RODO2 to niedostateczna egzekucja przepisów.
W dniach 16–17 czerwca 2022 roku, w Brukseli, odbyła się konferencja pt. „The future of data 

protection: effective enforcement in the digital world”, zwołana przez Europejskiego Inspektora 
Ochrony Danych, Wojciecha Wiewiórowskiego3. Było to wydarzenie polityczne dużej wagi, na któ-
rym spotkały się najważniejsze osoby decydujące o kształcie prawa ochrony danych w UE. Wśród 
ponad stu prelegentów znaleźli się kluczowi politycy (w tym dwie wiceprzewodniczące Komisji 
Europejskiej, Margrethe Vestager i Věra Jourová), szefowie organów nadzorczych (m.in. Marie-Laure 
Denis, szefowa francuskiego CNIL, Ulrich Kelber, niemiecki federalny inspektor ochrony danych), 
prominentni aktywiści (m.in. Max Schrems z NOYB Ursula Pachl z BEUC), przedstawiciele sektora 
prywatnego (m.in. Julie Brill z Microsoftu, Jane Horvath z Apple’a, William Malcolm z Google’a) 
i akademicy (m.in. Orla Lynskey z LSE, Paul De Hert z VUB, Michael Veale z UCL). 

Motywacją stojącą za tym wydarzeniem było powszechne rozczarowanie znikomym wpły-
wem, jaki RODO miało i ma na cyfrowy kształt gospodarki i społeczeństwa. Po czterech latach 
stosowania tego prawa mieszkańcy Unii Europejskiej wciąż żyją w „kapitalizmie inwigilacji” (Zuboff, 
2019), gdzie ich dane są powszechnie zbierane, analizowane i wykorzystywane do profilowania 
i wywierania wpływu na ich poglądy i zachowania (Cohen, 2019; Trzaskowski, 2022). Według 
raportu przygotowanego przez fundację Irish Council for Civil Liberties w maju 2022 r., dane o za-
chowaniu przeciętnego Europejczyka były zbierane i wysyłane do reklamodawców średnio 376 razy 
dziennie (ICCL, 2022), podczas gdy w USA – gdzie nie ma federalnych regulacji na temat ochrony 
danych w sektorze prywatnym (Solove i Schwartz, 2018) – odbywało się to 747 razy dziennie. 

Uczestnicy konferencji byli zgodni, że źródłem jest niewystarczająca egzekucja przepisów 
RODO, szczególnie w sprawach transgranicznych. Według prelegentów RODO to materialne 
prawo, którego faktyczna blokada stosowania wynika ze zbytniego obciążenia części organów 
nadzorczych (przede wszystkim irlandzkiego) i nieadekwatnych przepisów dotyczących procedur, 
niepozwalających przekuć litery w praktykę (Gentile i Lynskey, 2022). W konsekwencji prawodaw-
ca unijny musi się skupić na reformie przepisów dotyczących stosowania RODO. Jak konkretnie 
wyglądać miałaby taka reforma? Tego właśnie dotyczył spór pomiędzy uczestnikami konferencji. 
Jedni optowali za centralizacją stosowania RODO w sprawach transgranicznych, trochę na kształt 
prawa antymonopolowego w UE; inni – za przeznaczeniem znacznych środków finansowych na 
udrożnienie obecnego systemu. Pytanie o usprawnienie egzekucji RODO jest istotne i będzie 
prawdopodobnie towarzyszyć naukowcom przez najbliższych kilka lat. Nie jest to jednak pytanie, 
na którym skupia się niniejszy tekst. 

Tezą niniejszego artykułu jest założenie, że RODO, materialnie, nie jest dobrym instrumen-
tem do ukrócenia najbardziej szkodliwych praktyk przedsiębiorców, takich jak Meta i Alphabet, 
których model biznesowy oparty jest na zbieraniu i monetyzacji danych osobowych. Problem nie 
leży w tym, że spółki te nie przestrzegają przepisów RODO (a więc należy usprawnić egzekucję, 
by zmusić je do zastosowania się litery prawa). Przeciwnie, praktyki Google i Facebooka są, poza 
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE 2016 L 119/1); dalej: ROOD lub rozporządzenie.
3 Wszystkie sesje dostępne są online pod adresem: https://www.edpsconference2022.eu/en. 

https://www.edpsconference2022.eu/en
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marginalnymi przypadkami, zgodne z europejskim prawem ochrony danych. Wbrew powszech-
nie panującemu przekonaniu RODO nie jest dobrym prawem, jeśli założymy, że jego celem jest 
likwidacja wszystkich negatywnych efektów istnienia „kapitalizmu inwigilacji” i związanych z nim 
negatywnych skutków zewnętrznych dla jednostek, takich jak manipulacja (Mik, 2016; Susser i in., 
2019), dyskryminacja (Ali i in., 2019; Xenidis, 2020) czy negatywny wpływ na zdrowie psychiczne 
(Bhargava i Velasquez, 2021; Zakon, 2020). Wynika to z dwóch powodów. 

Po pierwsze, choć RODO wprowadza szereg zasad i reguł ograniczających wykorzystanie 
danych w różnych celach, nie wypowiada się wprost na temat dopuszczalności konkretnych, 
poszczególnych celów przetwarzania. Owszem, wprowadza cały szereg wymogów, które nale-
ży spełnić przy precyzowaniu celu (oraz wyklucza możliwość realizowania celów niezgodnych 
z prawem lub wprost godzących w prawa innych osób), ale nie odpowiada na takie pytania jak: 
czy wolno przetwarzać dane osobowe w celu personalizowania reklam albo w celu uczynie-
nia usług bardziej „angażującymi” (Zakon, 2020). W gospodarce kapitalistycznej, przy braku 
regulacji konkretnych celów, decyzje dotyczące legalności wykorzystania danych podejmuje 
rynek – formalnie konsument, w praktyce przedsiębiorca (który sam dokonuje oceny ryzyka). 
Oczywiście musi się to odbywać z poszanowaniem przepisów RODO (niektóre cele, wprost go-
dzące w prawa osób, których dane dotyczą, będą niedopuszczalne), prawa powszechnie obo-
wiązującego i praw innych osób. Jednakże, w ramach tak zakreślonych, to mechanizm rynkowy 
odpowie na pytanie, jakie cele przetwarzania są akceptowalne. Po drugie, ogólna logika RODO 
– zakładająca minimalizację danych – stoi w sprzeczności z logiką rynkową – dążącą do pełni 
informacji. Wobec braku regulacji i wolności gospodarczej administratorzy tak formułować będą 
swoje regulaminy i polityki prywatności, tak przeprowadzać procesy analizy ryzyka przetwarza-
nia, by RODO nie tylko nie przeszkodziło im w dążeniu do założonych celów, ale wręcz takie  
działania legalizowało.

Sposobem na wybrnięcie z tego impasu nie jest usprawnienie egzekucji RODO, lecz mate-
rialne uregulowanie przez ustawodawcę konkretnych celów przetwarzania. By to wykazać, artykuł 
został podzielony na trzy części. W pierwszej – analizie poddano logikę RODO, w tym konkretne 
przepisy i pojęcia, w celu przedstawienia co mogą one osiągnąć, a czego nie. W drugiej części 
autor przybliża logikę gospodarki rynkowej, wskazując na rolę jaką w „kapitalizmie inwigilacji” od-
grywa swoboda gospodarcza, połączona z indywidualistyczną logiką RODO, dążącą jednak do 
sprzecznych niż rynek celów. W trzeciej – przedstawiony jest argument za precyzyjną regulacją 
poszczególnych celów przetwarzania danych. 

II.	 Logika	RODO
Choć RODO jest aktem pozornie skomplikowanym, jego centralna logika – przejęta niemal 

bez zmian z dyrektywy 95/464 opartej na Konwencji 108 Rady Europy z 1981 roku, wprowadza-
jącej w życie zalecenia amerykańskiego raportu z 1973 r. (Pałka, 2020) – jest dość prosta. Zanim 
przyjrzymy jej się bliżej, trzy paragrafy poświęćmy celom i podstawowym pojęciom rozporządzenia 
oraz zakresowi jego zastosowania. 

4 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24.10.1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych 
osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz. UE 2016 L 281).
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Prawodawca unijny wskazał dwa cele rozporządzenia: (1) ochronę podstawowych praw i wol-
ności osób fizycznych, w szczególności ich prawa do ochrony danych osobowych5 oraz (2) prze-
ciwdziałanie ograniczeniom lub zakazom dotyczącym swobodnego przepływu danych osobowych 
w Unii z powodów odnoszących się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych6. Choć w pracach doktrynalnych (Fajgielski, 2018, s. 82; Hijmans, 2020, s. 53) 
wskazuje się prymat pierwszego z tych celów nad drugim, autorzy badający RODO od strony 
krytycznej wykazują, że realny kształt przepisów rozporządzenia niejednokrotnie prowadzić może 
do rezultatów uprzywilejowujących swobodę gospodarczą nad ochroną osób fizycznych (Andrew 
i Baker, 2021; Padden i Öjehag-Pettersson, 2021; Waldman, 2020). 

RODO reguluje „przetwarzanie” „danych osobowych” w sposób całkowicie lub częściowo 
zautomatyzowany oraz do przetwarzania w sposób inny niż zautomatyzowany danych osobo-
wych stanowiących część zbioru danych lub mających stanowić część zbioru danych7. Oba po-
jęcia rozumiane są szeroko. „Dane osobowe” definiowane są jako „informacje o zidentyfikowanej 
lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej”8, a szerokie pojmowanie „możliwości bycia 
zidentyfikowanym” doprowadziło pewnych komentatorów do wniosku, że niemalże wszystkie 
informacje, jeśli tylko dotyczą osób fizycznych, dają się zakwalifikować jako dane osobowe na 
potrzeby rozporządzenia (Purtova, 2018). „Przetwarzanie”, z kolei, „oznacza operację lub zestaw 
operacji wykonywanych na danych osobowych (…), taką jak zbieranie (…), wykorzystywanie, 
(…) udostępnianie (…) lub niszczenie”9. RODO stosuje się do działań podmiotów prywatnych 
(graczy rynkowych i trzeciego sektora) i organów publicznych10, i w każdej sytuacji nakłada takie 
same obowiązki na administratorów danych, tj. podmioty, które decydują o sposobach i celach 
przetwarzania11, oraz przyznaje takie same prawa osobom, których dane dotyczą12. 

Innymi słowy, jeśli jakikolwiek podmiot (lokalna pizzeria, Facebook, szkoła podstawowa, 
Minister Środowiska itd.) wykonuje jakiekolwiek operacje w sposób całkowicie lub częściowo 
zautomatyzowany (zbiera, analizuje, dzieli się, usuwa itp.) na danych stanowiących informacje 
dotyczące osoby fizycznej dającej się zidentyfikować (a w przypadku danych osobowych stano-
wiących część zbioru danych również gdy przetwarza je w sposób niezautomatyzowany) RODO 
ma zastosowanie i każdą z tych sytuacji reguluje, opierając się na tym samym schemacie. Dotyczy 
to tak małych przedsiębiorstw z państw członkowskich UE, uniwersytetów, jak i wielkich między-
narodowych korporacji, nawet z siedzibą poza UE, jeśli tylko te ostatnie oferują mieszkańcom Unii 
towary i usługi lub monitorują ich zachowanie13. Nie ma znaczenia sektor, rozmiar administratora 
czy rodzaj operacji; każde przetwarzanie danych osobowych – na potrzeby ogólnej logiki rozpo-
rządzenia – traktowane jest jednakowo. Jaka jest to logika?

 5 Artykuł 1 ust. 2 RODO.
 6 Artykuł 1 ust. 3 RODO.
 7 Artykuł 2 ust. 1 RODO.
 8 Artykuł 4 pkt 1 RODO.
 9 Artykuł 4 pkt 2 RODO.
10 Artykuł 4 pkt 7 RODO.
11 Ibidem.
12 Artykuł 4 pkt 1 RODO; art. 12–22 RODO. 
13 Artykuł 3 ust. 2 RODO. 
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Przede wszystkim, każde przetwarzanie musi być zgodne z ogólnymi zasadami rozporzą-
dzenia14 oraz z obowiązkami wynikającymi z uszczegółowiających je konkretnych przepisów. 
Najważniejsze zasady, z punktu widzenia niniejszego artykułu, to: 
1) ograniczenie celu przetwarzania15, 
2) minimalizacja danych16, 
3) ograniczenie przechowywania17,
4) legalność i rzetelność18,
5) transparentność19.

Pierwsze trzy zostaną omówione w następnym punkcie, a kolejne dwie w dwóch kolejnych 
punktach.

1.	Zasady	ograniczenia	celu	i	czasu	przetwarzania	oraz	minimalizacja	danych

W myśl zasady ograniczenia celu, dane osobowe muszą być „zbierane w konkretnych, wyraź-
nych i prawnie uzasadnionych [legitimate – przyp. aut.] celach i nieprzetwarzane dalej w sposób 
niezgodny z tymi celami”20. Oznacza to, że za każdym razem, kiedy jakiś podmiot zbiera dane 
(Allegro prosi o adres do dostawy, uczelnia rozsyła ankietę, Facebook pobiera dane o lokalizacji 
użytkowników itd.) musi on w sposób konkretny określić w jakim celu to robi. Jeśli uniwersytet 
zbiera adresy mailowe przy rejestracji na konferencję w celu rozesłania programu i linków do lo-
gowania, nie powinien ich wykorzystywać do rekrutacji na studia lub badania. Jeśli portal społecz-
nościowy zbiera dane konieczne do wykonania usługi, np. przechowywania zdjęć czy innych treści 
generowanych przez konsumentów i wyświetlania tych treści innym użytkownikom, nie powinien 
posługiwać się tymi samymi informacjami do personalizowania reklam. Oczywiście cel można za-
kreślić szerzej, natomiast musi być on konkretny i sprecyzowany ex ante. Jak wskazuje Katarzyna 
Witkowska-Nowakowska (2018, s. 31) „związanie celem przetwarzania wyłącza możliwość gro-
madzenia danych na zapas, na poczet przyszłych, nieokreślonych i niesprecyzowanych celów”.

Druga zasada, minimalizacji danych, wymaga by dane były „adekwatne, stosowne oraz 
ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane”21. Przykładowo, jeśli 
uniwersytet rejestruje uczestników na seminarium online, może zebrać imię, nazwisko, afiliację 
czy adres email, ale nie powinien zbierać informacji o wzroście czy miejscu zamieszkania; te 
drugie nie są niezbędne do rejestracji. Podobnie, jeśli podmiot prywatny świadczy usługę online, 
poprzez stronę lub aplikację, może zebrać dane o systemie operacyjnym i przeglądarce użytkow-
nika, jeśli jest to konieczne ze względów technicznych, ale nie może zebrać informacji o historii 
przeglądania innych stron czy o innych aplikacjach, które użytkownik serwisu ma zainstalowane 
w telefonie. W polskiej doktrynie toczy się spór, czy zasada minimalizacji pozwala „przetwarzać 
tylko takie dane osobowe, bez których nie da się osiągnąć zamierzonego celu przetwarzania” 
(Litwiński i in., 2018, s. 263), czy też dopuszczalnym jest przetwarzanie danych, które być może 
14 Artykuł 5 RODO.
15 Artykuł 5 ust. 1 lit. b) RODO.
16 Artykuł 5 ust. 1 lit. c) RODO.
17 Artykuł 5 ust. 1 lit. e) RODO. 
18 Artykuł 5 ust. 1 lit. a) RODO.
19 Artykuł 5 ust. 1 lit. a) RODO.
20 Artykuł 5 ust. 1 lit. b) RODO.
21 Artykuł 5 ust. 1 lit. c) RODO.
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nie są bezwzględnie niezbędne do osiągnięcia celu, ale „w istotny sposób mogą pomóc osiągnąć 
cel przetwarzania” (Fajgielski, 2018, s. 149).

Ograniczenie przechowywania, czyli trzecia zasada, nakazuje by dane osobowe były 
przechowywane „przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są 
przetwarzane”22. Na przykład, jeśli uniwersytet zbiera dane, by zarejestrować uczestników na 
seminarium online, gdy to seminarium już się odbędzie może przechowywać je przez jakiś czas 
(np. by wystawić certyfikaty uczestnictwa czy rozesłać wiadomość z podziękowaniami), ale później 
musi je usunąć. Podobnie, jeśli przedsiębiorca zbiera informacje w celu jednorazowej dostawy 
i produkt już dostarczy, nie powinien dłużej tych danych przechowywać. Jednakże, jak wskazuje 
Andrzej Krasuski (2018, s. 196), „przetwarzanie danych osobowych może następować tak długo, 
jak długo administrator danych może realizować cel przetwarzania danych osobowych”.

Wszystkie trzy zasady pozornie ograniczają zdolność przedsiębiorstw do wykorzystywania 
i monetyzowania danych osobowych. Skoro wolno im zebrać nie więcej danych niż jest to ko-
nieczne do realizacji konkretnego celu, nie mogą ich przechowywać dłużej niż jest to konieczne 
do osiągnięcia celu i nie wolno im wykorzystywać ich w sposób sprzeczny z tym celem, to na 
poziomie gospodarki i społeczeństwa powinno być zbieranych mniej danych i powinny być one 
wykorzystywane w bardziej ograniczonym zakresie, niż gdyby tych zasad nie było. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że RODO nie wypowiada się na temat dopuszczalności 
konkretnych, poszczególnych celów przetwarzania. Owszem, wprowadza zasadę legalności 
i rzetelności23, zgodnie z którą przetwarzanie musi być zgodne z prawem i nie może naruszać 
podstawowych praw osób, których dane dotyczą. Niemniej, przedsiębiorca, który chce zebrać 
oraz wykorzystać dane w jakimś celu, np. do personalizowania wyświetlanych treści czy reklam 
lub do zwiększenia „zaangażowania” użytkowników swojej usługi, co do zasady może to zrobić. 
Musi jedynie wystarczająco jasno sprecyzować ten cel (oraz zapewnić, że przetwarzanie nie jest 
niezgodne z prawem), zebrać nie więcej danych niż to konieczne i nie przechowywać ich dłużej 
niż to konieczne do realizacji tego celu. Jednakże, jeśli celem przedsiębiorcy jest oferowanie 
usługi mediów społecznościowych, której elementem jest jak najlepsze dopasowywanie treści 
do zainteresowań użytkownika, przez czas nieokreślony24, może argumentować, że wolno mu 
przetwarzać znaczącą ilość danych przez długi czas i na wiele sposobów.

Nie regulując konkretnych, poszczególnych celów przetwarzania, RODO wprowadza jednak 
wymóg, by przetwarzanie odbywało się „zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla 
osoby, której dane dotyczą”25. Z tego zdania wyprowadzić można trzy kolejne elementy logiki RODO.

2.	Zgodność	z	prawem,	rzetelność	i	warunki	legalizujące	przetwarzanie

Każde przetwarzanie musi być zatem zgodne z prawem – tekst angielski posługuje się tu 
sformułowaniem lawfully – co realnie przekłada się na trzy odrębne obowiązki. Pierwsze dwa 
są strukturalnie dość proste. Z jednej strony, administratorom nie wolno przetwarzać danych 
w celach niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym. Takie ujęcie przepisu sprawia, 

22 Artykuł 5 ust. 1 lit. e) RODO.
23 Zasady te zostały omówione w następnym punkcie.
24 Tak, na przykład, charakter swojej usługi opisuje Meta: https://www.facebook.com/terms.php. 
25 Artykuł 5 ust. 1 lit. a) RODO. 

https://www.facebook.com/terms.php
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że administrator, który łamie prawo, naraża się nie tylko na sankcje wynikające ze złamanych 
przepisów, lecz także na karę przewidzianą przez RODO. Przykładowo przedsiębiorca, który 
wykorzystuje dane by rozsyłać do konsumentów informacje handlowe wprowadzające w błąd26, 
nie tylko musi liczyć się z sankcjami wynikającymi z prawa konsumenckiego (Howells i in., 2016), 
lecz także narusza RODO (Hacker, 2021).

Z drugiej strony, każde przetwarzanie musi być zalegalizowane poprzez spełnienie co naj-
mniej jednego z warunków wyliczonych w art. 6 ust. 1 RODO (wcześniej, na kanwie dyrektywy 
95/46, mowa była o obecności przynajmniej jednej przesłanki legalizującej). Z punktu widzenia 
niniejszego artykułu, istotne są trzy:
1) świadoma zgoda27;
2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy28;

3) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora29.

Jeśli więc Meta świadczy usługę dostępu do portalu Facebook, różne kategorie danych 
w różnych celach przetwarzać będzie na podstawie różnych przesłanek. Przykładowo dane, takie 
jak imię i nazwisko (konieczne do założenia konta), adres email (konieczny do logowania), dane 
o używanej przeglądarce czy systemie operacyjnym (konieczne z technicznego punktu widzenia 
do poprawnego funkcjonowania usługi) itd., będzie przetwarzać w tych konkretnych celach na 
podstawie „niezbędności do wykonania umowy”. Nie jest więc do takiego przetwarzania potrzebna 
zgoda osoby, której dane dotyczą (Fajgielski, 2018, s. 160). 

Zgoda jest jednym z możliwych warunków legalizujących, odgrywającym w praktyce rolę 
przy przetwarzaniu, które nie jest konieczne dla wykonania umowy, ale na którym zależeć może 
administratorowi lub osobie udostępniającej swoje dane. Na przykład, jeśli kupując coś na Allegro, 
konsument podaje swoje dane adresowe do dostawy, operator usługi nie potrzebuje jego lub jej 
zgody, by te dane w tym celu przetwarzać. Jednakże, jeśli chciałby owemu konsumentowi przy-
syłać informacje handlowe, np. wiadomości email, informujące o promocjach, zawierające kupony 
i zniżki itd., musi poprosić o zgodę, tak by dopuszczalnym było wykorzystanie tych samych danych 
w innym celu, na podstawie innego warunku. RODO stawia dość wysokie wymagania względem 
formy zgody – musi ona być świadoma, nie może być częścią regulaminu itd.30 (Breen i in., 2020). 

Budzącym najwięcej kontrowersji warunkiem legalizującym jest „uzasadniony cel admini-
stratora” (Kamara i De Hert, 2018). Będzie on miał zastosowanie, gdy przetwarzanie nie jest co 
prawda konieczne do wykonania umowy i osoba, której dane dotyczą, nie wyraziła na to wyraźnej 
zgody, ale administrator uważa, że jego uzasadniony interes jest tu wystarczający (Fajgielski, 2018, 
s. 173–175). Przykłady takich interesów, które mogą (acz nie muszą) stanowić przesłankę lega-
lizującą, na podstawie dyrektywy 95/45, grupa robocza ds. ochrony osób fizycznych w zakresie 

26 Ustawa z 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 Nr 171 poz. 1206), art. 4.
27 Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 7 RODO.
28 Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO.
29 Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO.
30 Artykuł 7 RODO.
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przetwarzania danych osobowych (poprzednik Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych) 
wskazała m.in.: konwencjonalny marketing bezpośredni, dochodzenie swoich praw (np. docho-
dzenie wierzytelności od użytkownika), przetwarzanie dla celów zachowania bezpieczeństwa sieci 
itd.31. Podobne stanowisko prezentuje Paweł Fajgielski (2018, s. 175) pisząc, że w poprzednim 
stanie prawnym ustawodawca jasno wskazał na dopuszczalność uznawania za uzasadniony cel 
administratora „marketing bezpośredni własnych produktów i usług administratora oraz docho-
dzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Wydaje się, że wskazane (…) 
przypadki mogą być nadal uznawane za prawnie uzasadniony cel interes na gruncie komento-
wanego przepisu”.

Co istotne, te same dane mogą być przetwarzane w różnych celach na podstawie różnych 
warunków z art. 6. Jednakże, by przetwarzanie było zgodne z prawem, musi wystąpić jeden 
z tych warunków. „Zgoda” jest warunkiem najpewniejszym od strony dowodowej, ale nie zawsze 
jest konieczna. Dodatkowo pamiętać należy, że zgodność każdego przetwarzania z zasadami 
wymienionymi w art. 5 oraz spełnienie co najmniej jednego z warunków wymienionych w art. 6, 
to dwa odrębne obowiązki nałożone na administratora. 

Trzeci z obowiązków wynikających z zasady legalności i rzetelności jest strukturalnie bar-
dziej złożony. Można bronić poglądu, zgodnie z którym art. 5 ust. 1 lit. a) RODO, interpretowany 
funkcjonalnie w świetle celu rozporządzenia, jakim jest ochrona podstawowych praw i wolno-
ści osób fizycznych32, nakłada na administratorów danych obowiązek nie tylko przestrzegania 
reguł obowiązującego prawa przy precyzowania celów przetwarzania, lecz także rozważenia 
wpływu jaki konkretny cel i sposób przetwarzania miałby na prawa podstawowe osób, których  
dane dotyczą.

Jeśli chodzi o sposób przetwarzania, wymóg ten jest bezsporny. Artykuł 24 RODO wyma-
ga, by „Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia 
praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, admi-
nistrator wdraża[ł] odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało 
się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać”33. Dalej, w artykule 25, RODO 
wprowadza wymóg, by: „Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, 
zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych 
o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia wynikające z przetwarzania, 
administrator – zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego prze-
twarzania – wdraża[ł] odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, 
zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja 
danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi 
niniejszego rozporządzenia oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą”34. 

Powyższe podejście, w żargonie branżowym nazywane data protection by design oraz 
by default (Tamò-Larrieux, 2018), wynika z faktu, że przetwarzania danych często odbywa się 

31 Opinion 06/2014 on the notion of legitimate interests of the data controller under Article 7 of Directive 95/46/EC, s. 25. Pozyskano z: https://www.
dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1086. 
32 Artykuł art. 1 ust. 2 RODO.
33 Artykuł 24 ust. 1 RODO.
34 Artykuł 21 ust. 1 RODO. 

https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1086
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1086


7070 Przemysław Pałka            Ciało obce: zasady RODO a gospodarka rynkowa

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2022, nr 5(11)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.11.4

w skomplikowanych systemach informatycznych oraz strukturach organizacyjnych, mających 
wiele potencjalnie słabych punktów. Przykładowo, choć prawne stwierdzenie, że administrato-
rem danych osobowych studentów jest uniwersytet mogłoby wskazywać na dość prostą relację 
dwóch osób (fizycznej i prawnej), w rzeczywistości do danych dostęp mieć będzie bardzo dużo 
pracowników owego uniwersytetu (pracownicy dziekanatu, pionów centralnych, wykładowcy itd.) 
przetwarzających je na szeregu różnych urządzeń. Administrator musi więc zapewnić, że od 
stron zarówno technicznej (używany sprzęt i oprogramowanie), jak i organizacyjnej (szkolenia, 
obowiązki regulaminowe) ryzyko naruszenia RODO jest minimalizowane. 

Co jednak w sytuacji, kiedy to nie sposób (np. niewystarczające standardy bezpieczeństwa 
danych), a sam cel przetwarzania godzi w prawa i wolności osób, które dane udostępniają? W te-
orii administrator powinien to ustalić przed rozpoczęciem przetwarzania (np. realizując obowiązek 
oceny skutków przetwarzania na podstawie art. 35 RODO), również w procesie konsultacji z or-
ganem nadzorczym35. W praktyce można zaś wyobrazić sobie trzy modelowe kategorie takich 
sytuacji, gdy cel przetwarzania:
(1) godzi w prawa osób chronione w Konstytucji lub w traktatach (np. celem przetwarzania jest 

dyskryminacja ze względu na orientację seksualną);
(2) godzi w prawa osób chronione przez ustawy lub prawo wtórne UE (np. celem przetwarzania 

jest nakłonienie konsumentów do zakupu dobra lub usługi za wszelką cenę, potencjalnie 
poprzez wprowadzenie błąd);

(3) nie godzi wprost w prawa osób, których dane dotyczą (np. personalizacja wyświetlanych 
treści, rekomendacje treści, wyświetlanie reklam niewprowadzających w błąd), ale efektem 
owego przetwarzania może być naruszenie praw lub interesów tych osób (np. spędzanie na 
korzystaniu z usług typu Facebook więcej czasu niż konsumenci by chcieli (Zakon, 2020), 
„dyskryminujące” efekty personalizacji reklam (Ali i in., 2019)).

Pierwsze dwie kategorie celów są oczywiście niezgodne z RODO i niedopuszczalne. Jednakże 
w przypadku trzeciej kategorii sytuacja jest bardziej skomplikowana. Po pierwsze, w sytuacjach, 
w których jakieś działanie nie jest wprost zakazane przez prawo (np. takie konstruowanie usługi, 
by konsumenci spędzili jak najwięcej czasu na korzystaniu z niej) lub wyświetlanie różnych kate-
gorii reklam osobom o różnych cechach, pytanie o to, czy podstawowe prawa zostają naruszone 
pozostaje otwarte. W pierwszym przypadku można argumentować, że takie działanie godzi w pra-
wo do ochrony zdrowia psychicznego, ale równie dobrze podnosić, że jest to działanie prokon-
sumeckie, zwiększające jakość usługi. W drugim przypadku można twierdzić, że takie działanie 
godzi w prawo osób do bycia wolnym od dyskryminacji, jak również utrzymywać, że skoro nie jest 
zakazane przez prawo wtórne, zabraniające de lege lata dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług, 
a nie w wyświetlanych reklamach (Xenidis, 2020), to jest to działanie w interesie konsumentów, 
którzy widzą wyłącznie reklamy produktów, którymi są realnie zainteresowani. 

Po drugie, należy zwrócić uwagę, że oceny tej dokonuje – co do zasady – administrator da-
nych, który z konieczności kieruje się swoim własnych wachlarzem motywacji (incentive structure). 
Skoro odpowiedź na pytanie jest sporna, a udziela jej podmiot żywotnie zainteresowany takim 

35 Artykuł 36 RODO.
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a nie innym rozwiązaniem, możliwym jest, że w taki sposób przeprowadzi ocenę ryzyka i opisze 
cele, by efektem analizy była konkluzja, że niczyje prawa nie są zagrożone. 

Jest to duży mankament tzw. zasady ryzyka, na której oparte jest stosowanie RODO (Dunn 
i Gregorio, 2022). Należy pamiętać, że „zasada ryzyka” nie jest zasadą o równej wadze norma-
tywnej, jak zasady wymienione w art. 5 RODO (ograniczenia celu, minimalizacji danych itd.), 
a raczej pewną metafilozofią regulacji, jak w swojej przełomowej pracy w tym temacie określił ją 
Raphaël Gellert (2020, s. 136–138). W tym ujęciu decyzje o dopuszczalności konkretnych spo-
sobów i celów przetwarzania ustawodawca „deleguje” na administratorów (Sobczyk, 2019). Jak 
celnie zauważają Andrzej Krasuski i Przemysław Siembida (2022, s. 60), „prawodawca unijny 
nie zdefiniował pojęcia ryzyka w RODO” i postulują, by jego treść ustalać na podstawie innych 
przepisów rozporządzenia. 

Choć pojęcie ryzyka jest oczywiście bardziej złożone, to, ze względu na zakres problematyki 
poruszanej w niniejszym artykule, znaczenie mają dwie kategorie ryzyka. Z jednej strony, istnieje 
ryzyko techniczno-organizacyjne, tj. niebezpieczeństwo, że prawo do ochrony danych osobowych 
zostanie naruszone poprzez naruszenie RODO wynikające z nieprzestrzegania standardów bez-
pieczeństwa. W tym wypadku wprowadzona przez RODO zasada ryzyka wydaje się jak najbardziej 
uzasadniona: to administrator, który najlepiej zna swoje uwarunkowania organizacyjne, dokonuje 
wyboru środków koniecznych do zapewnienia zgodności przetwarzania z RODO. Ocena taka ma 
charakter techniczny, faktyczny i ekspercki. 

Z drugiej strony, przywoływane wyżej ryzyko naruszenia praw osób poprzez wybór celu prze-
twarzania (niezabronionego wprost przez prawo) ma zupełnie inny charakter: ocenny i dyskusyjny. 
Oczywiście, jak już wspomniano, cele lub skutki wprost godzące w prawa wprost wyrażone w pra-
wie stanowionym będą z definicji niedopuszczalne. Jednak nie takie cele i skutki są przedmiotem 
zainteresowania niniejszego artykułu, w którym pochylono się nad sytuacjami, gdzie cele przetwa-
rzania nie są zabronione przez prawo – np. takie konstruowanie usługi, by skłonić konsumentów 
do spędzania jak najwięcej czasu na korzystaniu z niej – i gdzie można argumentować zarówno 
za tym, że takie przetwarzanie godzi w prawa osób udostępniających dane, jak i za tym, że w te 
prawa nie godzi, a wręcz je realizuje. RODO pozostawia tu dużą swobodę przedsiębiorcom, któ-
rzy sami, jako pierwsi, dokonują takiej oceny. 

Można oczywiście twierdzić, że ponieważ ocena ryzyka przez administratora podlega kon-
troli organów nadzorczych, teza niniejszego tekstu – że to materialne założenia RODO, a nie 
niewystarczająca egzekucja przepisów są źródłem trwania „kapitalizmu inwigilacji” – jest błędna. 
Wszak, w hipotetycznym świecie, w którym organy nadzorcze mają nieograniczone zasoby do 
przeprowadzania kontroli, mogłyby każdorazowo kwestionować ocenę ryzyka dokonaną przez 
administratora, a szansa naruszeń interesów osób spadłaby niemal do zera. Zarzut ten jest do 
pewnego stopnia trafny. Można odnieść się do niego na dwa sposoby. Po pierwsze, podnieść nale-
ży, że taka pozycja faktyczna organów nadzorczych – związana z wielokrotnym zwiększeniem ich 
załogi i środków budżetowych – może być w praktyce trudna do osiągnięcia. W świecie, w którym 
kontrola nie jest pewna, administrator pozostaje de facto jedynym podmiotem dokonującym oceny. 
Po drugie, nawet gdyby było to faktycznie możliwe, pozostaje pytanie o normatywną zasadność 
takiego rozwiązania. Czy w państwie demokratycznym, w którym wielokrotnie ważyć trzeba in-
teresy i prawa różnych kategorii podmiotów, faktycznie to wyspecjalizowany organ nadzorczy, 
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ze swej natury niezależny i niekontrolowany politycznie, powinien podejmować te decyzje? Do 
drugiego pytania odnoszę się punkcie IV.2. niniejszego artykułu. 

Podsumowując, według RODO administrator może przetwarzać dane w następujących 
sytuacjach:
(1) gdy sprecyzował, zgodny z prawem, cel przetwarzania danych (w tym ocenił czy cel prze-

twarzania nie godzi w prawa osób, których dane dotyczą) oraz
(2) gdy przetwarzanie konkretnych danych jest konieczne do realizacji tego celu, oraz
(3) gdy zabezpieczył dla tego celu jeden z warunków z art. 6. 

Administrator musi wykazać spełnienie tych warunków „wewnętrznie”, np. w dokumentacji, 
którą prowadzi dla celów rozliczalności, w analizie ryzyka, i materialnie, tj. faktyczne zaistnienie 
tych okoliczności jest konieczne, by przetwarzanie było zgodne z RODO. Dodatkowo musi wy-
kazać to „zewnętrznie” osobom, których dane są przetwarzane, zgodnie z zasadą przejrzystości. 
To ostatni istotny, z uwagi na poruszaną w artykule tematykę, element RODO.

3.	Przejrzystość	względem	osoby	udostępniającej	swoje	dane

Każde przetwarzanie odbywać musi się w sposób przejrzysty. RODO, w art. 12, 13 i 14 
(w rozdz. III dotyczącym praw osób udostępniających swoje dane), nakazuje administratorowi 
„w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem (…) 
udzielić osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji (…)”36 o sobie37, o celach przetwarzania 
danych osobowych oraz podstawach prawnych przetwarzania38, okresie przetwarzania39 i szeregu 
innych okoliczności40. Jest to więc typowy obowiązek informacyjny, znany z innych dziedzin prawa 
(Namysłowska i Jabłonowska, 2019), spełnienie którego jest konieczne, by przetwarzanie było 
legalne. W szczegółach na temat tej zasady wypowiedziała się grupa robocza ds. ochrony osób 
fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, której opinię, na potrzeby stosowania 
RODO, zmieniła i przyjęła Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych41.

Przepisy te są prawnym powodem istnienia polityk prywatności na stronach internetowych 
i w aplikacjach dostępnych dla użytkowników na terenie Unii Europejskiej (Contissa i in., 2018; 
Liepiņa i in., 2019). Błędnie sformułowana polityka stanowić może samoistne naruszenie RODO, 
można więc wyobrazić sobie sytuację, w której przetwarzanie jest materialnie zgodne z rozporzą-
dzeniem, ale naruszony zostaje obowiązek informacyjny, np. gdy administrator ma konkretny cel, 
zabezpieczył podstawę przetwarzania, ale w sposób niewystarczająco zrozumiały poinformował 
o tym celu osobę, która swoje dane udostępniła. 

Takie sformułowanie przepisów dotyczących przejrzystości, tj. wymóg, by administrator 
bezpośrednio informował o celach i podstawach przetwarzania osoby, których dane dotyczą, 
w sposób jasny i zrozumiały, podkreśla indywidualistyczny charakter logiki RODO. W ostatecznym 

36 Artykuł 12 ust. 1 RODO.
37 Artykuł 13 ust. 1 lit. a) i b) RODO.
38 Artykuł 13 ust. 1 lit. c) RODO.
39 Artykuł 13 ust. 2 lit. a) RODO.
40 Artykuł 13 i art. 14 RODO.
41 Article 29 Working Party Guidelines on transparency under Regulation 2016/679, adopted on 29 November 2017, as last Revised and Adopted on 
11 April 2018, https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/622227.
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rozrachunku to podmiot danych ma decydować czy informacje jego lub jej dotyczące mogą być 
przetwarzane w taki, a nie inny sposób (oczywiście w ramach obowiązującego prawa; w przypad-
ku, w którym cel lub sposób przetwarzania godzi w prawo stanowione, lub prawa osób, których 
dane dotyczą, zgoda takiego przetwarzania nie może zalegalizować).

4.	RODO	a	cele	przetwarzania	w	sektorze	prywatnym

RODO, będące aktem bogatym w treść, zawiera cały szereg innych zasad i reguł. Rozporządzenie 
wprowadza specjalne zasady dla przetwarzania tzw. szczególnych kategorii danych osobowych42, 
nadaje osobom, których dane dotyczą cały szereg praw względem administratora43, nakłada kon-
kretne obowiązki na administratorów i tzw. podmioty przetwarzające dane44, wypowiada się na 
temat roli kodeksów postępowania i certyfikacji45, reguluje kompetencje organów nadzorczych oraz 
współpracę pomiędzy organami46, transfery danych poza teren UE47 itp. Oprócz rozporządzenia 
na prawo ochrony danych w UE składają się też orzecznictwo TS, decyzje organów nadzorczych 
i, jako tzw. soft law, opinie Europejskiej Rady Ochrony Danych. Cała ta skomplikowana konstruk-
cja nie powinna jednak przesłonić w gruncie prostej logiki rozporządzenia.

Najważniejszą rzeczą dla legalizacji przetwarzania danych jest wskazanie celu. To w oparciu 
o ten cel analizować można później, czy przestrzegane są zasady ograniczenia celu, minima-
lizacji danych itd. Dodatkowo cel musi być zalegalizowany, np. poprzez zgodę lub konieczność 
do wykonania umowy. Cel musi być ponadto zgodny z prawem i nie może naruszać praw osób, 
których dane dotyczą. Wszystko to musi odbywać się transparentnie. 

RODO nie wypowiada się jednak na temat dopuszczalności poszczególnych, konkretnych 
celów przetwarzania. Z RODO nie wynika odpowiedź na pytanie „czy przedsiębiorca może uży-
wać danych osobowych do personalizowania reklam?” ani „czy wolno naukowcowi kolportować 
newsletter o tym, co robi jego jednostka na uniwersytecie?”. RODO mówi jedynie co takiego 
podmioty muszą zrobić, by przetwarzanie, w wybranym przez nie celu, było legalne. Elementem 
tych obowiązków jest ocena, czy cel przetwarzania nie narusza praw osób udostępniających 
swoje dane, ale w sytuacjach ocennych – gdy nie jest wiadomo, czy przetwarzanie narusza owe 
prawa i gdy cel przetwarzania nie jest wprost zabroniony przez prawo – to administrator danych 
decydować będzie czy, w jego ocenie, ryzyko jest akceptowalne. 

W tym ujęciu zupełnie inaczej wygląda pozycja organów publicznych i podmiotów prywatnych. 
Te pierwsze, w polskim porządku prawnym (i większości systemów zachodnich) działać mogą 
wyłącznie na podstawie i w granicach prawa (Niewiadomski, 2010; Waldron, 2021). Nie wybierają 
zatem celów przetwarzania samodzielnie, a raczej dostrzegają konieczność przetwarzania dla 
realizacji zadań i kompetencji wynikających z przepisów prawa, ustaw i rozporządzeń, samych 
podlegających kontroli politycznej i konstytucyjnej (Jabłońska, 2020; Matczak, 2010; Sadurski, 
2002). RODO przewiduje dla takich sytuacji osobną przesłankę legalizującą48. Tym samym szkoła, 

42 Artykuł 9 RODO.
43 Artykuł 12–23 RODO.
44 Artykuł 24–39 RODO.
45 Artykuł 40–43 RODO.
46 Artykuł 51–84 RODO.
47 Artykuł 44–50 RODO.
48 Artykuł 6 ust. 1 lit. e) RODO.
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komisariat policji czy urząd skarbowy zbierają dane w celach wskazanych przez ustawodawcę, 
w podlegających kontroli przepisach i mają niewielką – jeśli jakąkolwiek – swobodę w wyborze 
celów. Jeśli organ podatkowy, zebrawszy dane na potrzeby rozliczeń podatkowych, użyje ich by 
reklamować książkę swego kierownika, przekroczy swoje kompetencje (Matczak, 2010). Naruszy 
nie tylko RODO, lecz także cały szereg przepisów administracyjnych wskazujących co owemu 
organowi wolno czynić na podstawie i w granicach prawa. Nie wolno mu tego zrobić, ponieważ 
wolno mu zrobić tylko to, do czego prawo daje mu kompetencje. Trafnie w swym komentarzu ujął 
to Paweł Fajgielski (2018, s. 147) pisząc: „W przypadku podmiotów publicznych cele przetwarza-
nia danych powinny być określone w przepisach prawa, co wynika z zasady legalności działań 
administracji publicznej, natomiast w przypadku podmiotów prywatnych (np. przedsiębiorców), 
oprócz realizacji celów określonych przepisami, administratorzy mogą sami wyznaczać dodatkowe 
cele przetwarzania danych (np. cele marketingowe)”.

Odwrotnie sytuacja przedstawia się z podmiotami prywatnymi, które w polskim porządku 
prawnym działają nie na podstawie prawnie wskazanych kompetencji, a na podstawie zasady 
autonomii woli (Safjan, 2012, s. 329–339). Przedsiębiorca może robić wszystko, czego prawo mu 
nie zakazuje, tak długo, jak działa w ramach istniejących procedur, przepisów prawa materialnego 
i z poszanowaniem praw innych osób (Safjan, 2012). W tym ujęciu sam wybiera cele, jakie rea-
lizuje oraz sposoby ich osiągnięcia. Jeśli zatem przedsiębiorca chce zebrać i wykorzystać dane 
osobowe w celu skłonienia użytkowników do spędzania jak najwięcej czasu na mojej platformie, 
oraz personalizowania reklam, by zwiększyć szansę zakupu, musi:
(1) mieć pewność, że te cele nie są niezgodne z prawem (w tym nie godzą w prawa innych osób);
(2) dobrze opisać te cele i wskazać, dlaczego przetwarzanie konkretnych danych jest konieczne 

do ich realizacji;
(3) zabezpieczyć przesłanki legalizujące, np. konieczność do realizacji umowy;
(4) poinformować w sposób przejrzysty swoich użytkowników.

Jeśli przedsiębiorca spełni te wymogi, może dane zbierać i wykorzystywać. RODO czyni jego 
pracę trudniejszą, bardziej kosztowną, ale – co do zasady – nie ogranicza katalogu celów, jakie 
wolno mu realizować. Owszem, jak wskazano powyżej, przedsiębiorca musi dokonać oceny ryzyka, 
jakie niesie ze sobą przetwarzanie. Ta ocena może, w teorii, podlegać kontroli organu nadzorczego. 
Jednakże tak długo, jak kontrola ta nie nastąpi decyzja należy do przedsiębiorcy. Co więcej, jak 
wykazywano w literaturze empirycznej na temat praktyki wdrażania RODO w przedsiębiorstwach, 
podmioty prywatne dysponujące znacznymi środkami są w stanie tak sporządzić dokumentacje 
i ująć swoje analizy ryzyka, by wykazać, że niczyje prawa nie są zagrożone (Waldman, 2021). 

III.	 Logika	rynku	
W świetle powyższych rozważań należy zwrócić uwagę na dwa miejsca, gdzie RODO nie 

zgadza się z logiką rynkową. Po pierwsze, przy braku regulacji konkretnych, poszczególnych celów 
przetwarzania prawem powszechnie obowiązującym, decyzja dotycząca dopuszczalności celów 
przetwarzania formalnie należy do osoby udostępniającej swoje dane, a realnie podejmowana 
jest przez administratora, który sam przeprowadza analizę ryzyka. Po drugie, nawet przy bardzo 
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protekcjonistycznym podejściu do pozycji osób, których dane dotyczą – w hipotetycznym świe-
cie, w którym organy nadzorcze mają środki by każdorazowo poddawać ocenę ryzyka dokonaną 
przez administratora – szybko daje się zauważyć konflikt, pomiędzy dążeniem do minimalizacji 
danych a próbą osiągnięcia „informacji doskonałej”.

1.	Co	nie	jest	zakazane,	jest	dozwolone

Sednem logiki rynkowej jest swoboda gospodarcza i swoboda umów (Niedośpiał, 2012; 
Sikorska-Lewandowska, 2019). Co do zasady przedsiębiorcom i konsumentom wolno robić 
wszystko, czego prawo im nie zabrania lub co nie godzi w prawa i wolności innych osób. W go-
spodarce regulowanej, jaką jest obecna gospodarka w Polsce i Unii Europejskiej, sytuacja jest 
bardziej skomplikowana. Na przykład, by wykonywać zawód regulowany (taki jak lekarz czy ad-
wokat) należy zyskać odpowiednie kwalifikacje. By wprowadzać na rynek produkty konsumenckie, 
należy mieć na uwadze różne standardy (Nottage, 2018). Można jednak regulację rozumieć jako 
zestaw nakazów i zakazów „granicznych” (określających co podmioty prywatne muszą, a czego 
nie wolno im robić), w obrębie których to granic mają swobodę świadczenia i korzystania z usług.

W gospodarce cyfrowej, począwszy od lat 90. XX wieku, regulacji było stosunkowo niewiele 
(Cohen, 2019). Nawet obecna, szeroko zakrojona działalność legislacyjna Unii Europejskiej, nie 
wprowadza zbyt wielu zakazów, gdzie wyjątkiem mogą być trzy niedopuszczalne praktyki sztucz-
nej inteligencji (Veale i Borgesius, 2021) lub, w niewielkim zakresie, tzw. dark patterns (Luguri 
i Strahilevitz, 2021). Niemniej zasadą jest wolność projektowania usług i modeli biznesowych, co 
sprzyjać miało innowacji (Ranchordas, 2014).

W pewnym sensie ten cel leseferystycznego podejścia – szeroko zakrojona innowacja – został 
osiągnięty. W artykułach dotyczących regulacji technologii z lat 90. czy wczesnych lat 2000., łatwo 
można zauważyć, że w zasadzie nikt nie przewidział powstania produktów, które dziś wydają nam 
się niezmiernie istotne: mediów społecznościowych, takich jak Facebook, platform streamingowych, 
takich jak YouTube, Spotify czy Netflix, serwisów randkowych, takich jak Tinder, czy platform tzw. 
sharing economy, jak Uber czy Airbnb. Co więcej, warto zauważyć – choć dziś niemodnym jest 
zwracać na to uwagę – że model biznesowy wielu z tych platform jest niezwykle egalitarny. Przy 
wszystkich mankamentach „kapitalizmu inwigilacji” – zagrożeniom dla prywatności, autonomii 
czy zdrowia psychicznego (Mik, 2016; Trzaskowski, 2021) – fakt, że każdy kto tylko ma dostęp 
do urządzenia połączonego z internetem może „za darmo” korzystać z wyszukiwarki, takiej jak 
Google (dającej dostęp do niemalże całej wiedzy zagregowanej przez ludzkość) czy narzędzi do 
komunikacji, takich jak Facebook (pozwalających, co do zasady, rozmawiać i koordynować dzia-
łania z ludźmi na całym świcie) jest imponujący. 

Stan ten udało się osiągnąć m.in. dlatego, że swoboda działalności gospodarczej i swoboda 
umów dotyczy nie tylko wolności w konstruowaniu usług (co wolno świadczyć przedsiębiorcom), 
lecz także wolności w konstruowaniu nowych modeli biznesowych (jak konsumentom wolno płacić 
za te usługi). Pojawiły się więc strategie oparte nie na pobieraniu płatności od konsumentów, lecz 
na zbieraniu ich danych i wykorzystywaniu tych danych do personalizacji reklam (Hwang, 2020). 
To reklamodawcy, nie konsumenci, płacą firmom takim jak Meta i Alphabet za to, że konsument 
korzysta z Facebooka lub Google’a. Ten model biznesowy został pośrednio zalegalizowany przez 
dyrektywę o treściach cyfrowych, wskazującą zakres swego stosowania również do umów, w których 
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„przedsiębiorca dostarcza lub zobowiązuje się dostarczyć konsumentowi treści cyfrowe lub usługę 
cyfrową, a konsument dostarcza lub zobowiązuje się dostarczyć przedsiębiorcy dane osobowe”49.

Jaką rolę, w tym stanie rzeczy, odgrywa RODO? Rozporządzenie nie wypowiada się na temat 
tego, czy przedsiębiorcom wolno świadczyć usługi w zamian za dane osobowe użyte do perso-
nalizacji treści. RODO nakazuje jedynie spełnić szereg obowiązków w tym procesie. Ostatecznie 
jednak – w logice rynkowej – decyzja o tym, czy wolno zbierać dane konieczne do personalizacji 
reklam, należy do przedsiębiorcy (który musi ocenić czy nie wiąże się to z ryzykiem naruszenia 
praw osób, których dane dotyczą oraz konsumenta (tak długo jak przetwarzanie jest zgodne z pra-
wem)). Nie zawsze będzie to „zgoda” rozumiana jako przesłanka legalizująca z art. 6; czasami 
będziemy mieć do czynienia z koniecznością wykonania umowy lub z uzasadnionym interesem 
administratora. Ostateczne słowo należy jednak, na papierze, do konsumenta.

Według RODO sytuacja ta powinna wyglądać następująco. Zanim konsument rozpocznie 
korzystanie z usługi, takiej jak Facebook, musi mieć możliwość zapoznania się z regulaminem 
i polityką prywatności50. Tam przedsiębiorca wyjaśnia, jakie dane będzie wykorzystywał, w jaki 
sposób i w jakim celu. Nie może wykorzystać więcej danych niż konieczne, ale ma swobodę w ta-
kim opisie celu, by konieczna do jego realizacji była znacząca liczba danych. Jeśli konsument na 
taki układ się godzi, wolno dane przetwarzać dopóty, dopóki sam cel nie jest niezgodny z prawem. 
Oczywiście, w tym procesie przedsiębiorca może naruszyć RODO, jeśli np. niewystarczająco 
jasno opisze swoje praktyki dotyczące danych (naruszając obowiązek informacyjny) lub będzie 
przetwarzał dane w sposób, którego nie zakomunikował konsumentowi. Jeśli jednak wystarcza-
jąco dobrze opisze swoje praktyki, w tym przeprowadzi ocenę ryzyka w przekonujący sposób, 
wewnętrznie i zewnętrznie, wolno mu robić wszystko, co konsument zaakceptuje.

W praktyce sytuacja formalnej decyzyjności konsumenta często oznacza, że „prawodawcą” 
jest tu przedsiębiorca (Sobczyk, 2019). Szereg badań empirycznych wykazuje, że konsumenci 
nie czytają polityk prywatności ani regulaminów, nawet jeśli zaznaczają pole, że to zrobili (Bakos 
i in., 2014; Obar i Oeldorf-Hirsch, 2018). Trudno jednak mieć o to pretensje do przedsiębiorców 
(którzy wszak spełniają obowiązek informacyjny) i do konsumentów (którzy, zajęci codziennymi 
sprawami, nie mają czasu tego wszystkiego czytać). W badaniach sprzed kilkunastu lat policzono, 
że przeczytanie wszystkich polityk prywatności usług i stron, z których korzysta konsument, za-
jęłoby mu pond 300 godzin rocznie (McDonald i Cranor, 2008). Biorąc pod uwagę coraz szersze 
korzystanie z technologii można założyć, że dziś byłoby to jeszcze więcej. Dodatkowo badania 
empiryczne dotyczące m.in. sposobów przeprowadzania oceny ryzyka przez przedsiębiorców 
wykazują, że są oni w stanie zainwestować znaczne środki w wygenerowanie opinii i analiz (two-
rzonych przez profesjonalne kancelarie i firmy consultingowe) zawierających skomplikowaną 
argumentację wykazującą, że ich cele przetwarzania nie tylko nie godzą w prawa osób, których 
dane dotyczą, ale wręcz te interesy realizują (Waldman, 2021).

Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której o legalności celów przetwarzania, a więc i legal-
ności potencjalnych negatywnych skutków przetwarzania, formalnie decyduje konsument, który 
realnie nie czyta na co się zgadza, a często tak naprawdę nie ma prawdziwego wyboru (Solove, 

49 Artykuł 3 ust. 1 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/770 z 20.05.2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści 
cyfrowych i usług cyfrowych (Dz. Urz. L 136/1). 
50 Artykuł 12–14 RODO.
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2012). Organ nadzorczy, badający czy Meta lub Alphabet narusza RODO, sprawdzi czy docho-
wano obowiązku informacyjnego, czy zachowana jest zasada ograniczenia przetwarzania itd., ale 
oprze się o decyzję konsumenta, jeśli chodzi o legalność samego celu przetwarzania. Tu decyzję 
prawodawca pozostawił mechanizmom rynkowym (tak długo, jak cel przetwarzania wprost nie 
narusza prawa ani wprost nie godzi w prawa osób udostępniających swoje dane). Tym samym, 
jeśli tylko administratorzy wystarczająco dobrze wykonają wewnętrzną i zewnętrzną dokumentację, 
okazać się może, że wiele elementów „kapitalizmu inwigilacji” nie jest sprzecznych z przepisami 
RODO, ale przeciwnie – jest zalegalizowanych przez RODO w połączeniu z decyzją konsumenta.

2.	Konkurencja	doskonała	i	pełnia	informacji	o	preferencjach

W teorii ekonomii kapitalizmu istnieje pojęcie tzw. konkurencji doskonałej (Gretsky i in., 1997; 
Stigler, 1957). Jest to wyidealizowany konstrukt, którego nie uda się nigdy w praktyce zrealizo-
wać, ale który – jako cel regulacyjny – wpływa na działania prawodawcy chcącego jak najbardziej 
zbliżyć świat realny do tego celu idealnego (Varian, 2009). Elementem „konkurencji doskonałej” 
(zakładającej m.in. niski koszt wejścia i wyjścia z rynku, brak monopoli itd.) jest założenie „in-
formacji doskonałej” (Samet, 1996). W tym założeniu każdy konsument miałby pełnię informacji 
o dostępnych dobrach i usługach, a każdy przedsiębiorca – pełnię informacji o dostępnych środ-
kach produkcji oraz o preferencjach wszystkich konsumentów. 

Pierwszy element bezpośrednio przełożył się na wiele regulacji, których celem jest zapew-
nienie konsumentom dostępu do informacji. Z jednej strony, ustawodawca wprowadza listę obo-
wiązków informacyjnych (Ben-Shahar i Schneider, 2014; Namysłowska i Jabłonowska, 2019; 
Wagner i Walker, 2019) mających przeciwdziałać asymetrii informacji między przedsiębiorcami 
a konsumentami (Akerlof, 1970). Z drugiej – mnogość przepisów jest źródłem m.in. zakazów 
wprowadzania do obrotu informacji nieprawdziwych czy wprowadzających w błąd, wyrażonych 
w przepisach dotyczących tzw. nieuczciwych praktyk rynkowych (Boom i Garde, 2016; Herrine, 
2021; Howells i in., 2016). Celem tych regulacji jest, by konsument jak najlepiej orientował się 
w wyborach dostępnych na rynku.

Drugi element, mniej oczywisty, dotyczy właśnie dostępu przedsiębiorców do informacji o pre-
ferencjach konsumentów. Co do zasady prawo prywatne nie zabrania ani zbierania danych o po-
trzebach konsumentów, ani działania w oparciu o te dane. Przeciwnie, poprzez brak wprowadzenia 
jakiejkolwiek „własności” informacji (Cofone, 2021) zachęca przedsiębiorców do badań rynku, 
obserwacji i innowacji. Ciekawe, acz wykraczającym poza ramy niniejszego artykułu, byłoby py-
tanie, czy w porządku prawnym, w którym nie ma prawa ochrony danych osobowych (RODO, 
wcześniej dyrektywa 96/46) istniałby prywatnoprawny wymóg uzyskania zgody konsumenta na 
zbieranie i wykorzystywanie danych go dotyczących w celach marketingu internetowego. 

To właśnie tutaj RODO, z zasadami ograniczenia przetwarzania i minimalizacji danych, idzie 
wbrew logice rynkowej, według której przedsiębiorca nie tylko może, lecz także powinien dążyć 
do zdobycia wiedzy o preferencjach konsumentów i wykorzystania jej w decyzjach dotyczących 
produkcji i marketingu. Szeroki dostęp do tej wiedzy, wynikający z technologicznej możliwości 
śledzenia poczynań użytkowników usług internetowych, stał się spełnieniem marzeń ekonomistów 
próbujących zbliżyć nas do konkurencji doskonałej (Mayer-Schönberger i Ramge, 2018). Tym 
samym organ nadzorczy zabraniający korporacjom zbierania danych – nawet pomimo faktu, że 
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konsument na takie zbieranie się zgodził, a przetwarzanie nie jest wprost niezgodne z prawem 
obowiązującym lub nie godzi w sposób oczywisty w prawa osób, których dane dotyczą – szedłby 
wbrew zarówno interesom graczy rynkowych, jak i głęboko zakorzenionym zasadom kapitalistycz-
nego ustroju społeczno-gospodarczego. 

Czy to oznacza, że w gospodarce rynkowej konsumenci skazani są na życie w „kapitalizmie 
inwigilacji”, a ich prawo do prywatności jest immanentnie zagrożone? Bynajmniej. Jednakże to 
nie bardziej agresywna egzekucja RODO, a konkretna (nowa) regulacja jest ścieżką wyjścia 
z tego problemu.

IV.	 Możliwe	ścieżki	reformy
RODO w połączeniu z logiką rynkową (swoboda umów i dążenie do informacji doskonałej) 

i realiami rynkowymi (wielu quasi-monopolistycznych graczy, konsumenci niemający czasu ani 
ochoty studiować polityk prywatności) doprowadziły do obecnego stanu rzeczy, w którym to wiel-
kie przedsiębiorstwa faktycznie decydują o dopuszczalności poszczególnych celów przetwarza-
nia. Licząca setki stron dokumentacja sprawia, że ich praktyki często nie są niezgodne z RODO, 
a wręcz są przez RODO – w połączeniu z decyzjami konsumentów – legalizowane. By wyjść z tego 
impasu, szanując jednocześnie zarówno prawo podstawowe do ochrony danych (Lynskey, 2014), 
jak i głęboką logikę gospodarki rynkowej, ustawodawca powinien zadziałać w innym miejscu niż 
ochrona danych – bezpośrednio wypowiadając się na temat legalności poszczególnych celów 
przetwarzania. W ostatniej części artykułu na początku zaproponowano normatywny argument za 
takim rozwiązaniem, a następnie – na kilku przykładach dotyczących szkód ponoszonych przez 
konsumentów i społeczeństwo w „kapitalizmie inwigilacji” – zaproponowano kilka możliwych po-
dejść legislacyjnych.

1.	Efekty	zewnętrzne	przetwarzania	danych	osobowych

Najmocniejszy argument przeciwko twardej regulacji celów przetwarzania przez prawodaw-
cę sprowadza się do stwierdzenia, że byłoby to zbyt paternalistyczne podejście do konsumen-
tów. Jeśli konsument, który rozumie możliwe konsekwencje przetwarzania jego danych przez 
Facebooka, godzi się na nie w zamian za dostęp do usługi, dlaczego państwo miałoby mu tego 
zabraniać? Istnieją oczywiście argumenty praktyczne, wskazujące że kontrfaktycznym jest zało-
żenie o zrozumieniu konsekwencji przez konsumentów, którzy nie mają czasu ani ochoty czytać 
polityk prywatności (Bakos i in., 2014; McDonald i Cranor, 2008; Obar i Oeldorf-Hirsch, 2018; 
Solove, 2012). Jednakże, na potrzeby argumentu normatywnego, warto poczynić założenie, że 
byłoby to możliwe.

By zrozumieć w pełni niesprawiedliwość „kapitalizmu inwigilacji” należy bliżej przyjrzeć się 
temu, w jaki sposób przedsiębiorcy zbierający i analizujący dane je monetyzują. Istnieje bowiem 
w publicznym dyskursie mit, zgodnie z którym reklamy, które widzi konkretny konsument są opar-
te na danych tylko i wyłącznie jego dotyczących. Pojawią się sytuacje, w których jest to prawda. 
Przykładowo konsument, który szukał pewnej książki w internecie może później zobaczyć rekla-
mę księgarni internetowej z tą książką właśnie. Jednakże znacznie częściej analiza danych ma 
zupełnie inny charakter. 
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 Dzięki technologiom, takim jak uczenie maszynowe, przedsiębiorcy monetyzujący dane 
patrzą na nie jako zbiory big data, pozwalające dowiedzieć się czegoś (na poziomie probabilistycz-
nym) o konsumencie, na podstawie danych dotyczących milionów innych konsumentów (Alpaydin, 
2016; Igual i Seguí, 2017). Na przykład, konsument korzystający z Facebooka, na którym podaje 
swoje dane demograficzne oraz śledzi wiele niepozornych stron, może zakomunikować coś na 
temat swoich poglądów politycznych, religijnych, orientacji seksualnej i ogólnie stylu życia. Jeśli 
inny konsument, który nigdy nie dzielił się takimi danymi, wskaże podobne dane demograficzne 
i śledzi te same strony, platforma – patrząc na tego konsumenta przez pryzmat milionów innych 
użytkowników – jest w stanie oszacować prawdopodobieństwo, że ten inny konsument ma kon-
kretne przekonania i preferencje. Nie musi ich nawet nazywać wprost – religia czy polityka nigdy 
nie będzie treścią danych bezpośrednio przetwarzanych o danej osobie – wystarczy, że pojawi 
się informacja „konsument X ma 68% szans bycia zainteresowanym tą reklamą, wyświetloną o tej 
godzinie, ponieważ tak właśnie zachowują się ludzie o zbliżonym do niego profilu”.

W tej sytuacji, udostępniając dane na swój temat konsument pośrednio dostarcza przedsię-
biorcy wiedzy na temat tysięcy innych użytkowników, podobnych do niego lub różnych ode niego. 
Nagle, „zgadzając się” na przetwarzanie dotyczących go danych, konsument wypowiada się nie 
tylko w swoim imieniu, lecz także tysięcy innych ludzi (Pałka, 2020; Viljoen, 2021). 

Szkody wynikające z przetwarzania danych w zbiorach big data mają różnoraki charakter. 
Badacze wskazują na niebezpieczeństwo manipulacji w sferze rynkowej i politycznej, będącej 
konsekwencją bardzo dokładnego targetowania treści (Helberger, Dobber i in., 2021; Helberger, 
Lynskey i in., 2021; Mik, 2016; Susser i in., 2019). Możliwa jest dyskryminacja w wyświetlanych 
reklamach (Ali i in., 2019; Sweeney, 2013) na poziomie, na którym prawo nie jest w stanie jej 
przeciwdziałać (Xenidis, 2020). Coraz częściej pojawiają się głosy dotyczące negatywnego 
wpływu przetwarzania danych na zdrowie psychiczne użytkowników, np. w zakresie uzależnie-
nia wywoływanego spersonalizowanymi treściami (Citron i Solove, 2022; Pałka, 2021; Zakon, 
2020). Dopuszczalność sposobów przetwarzania prowadzących do tych szkód wynika obecnie 
z zagregowanych zgód poszczególnych podmiotów danych, oczywiście tak długo, jak nie jest 
niezgodna z obowiązującym prawem.

Właśnie to istnienie efektów zewnętrznych jest najmocniejszym argumentem za regulacją 
poszczególnych celów przetwarzania. Ustawodawca powinien „wyjąć” z rynku działania, którym 
mechanizm rynkowy – ze względu na swój indywidualistyczny charakter – nie jest w stanie prze-
ciwdziałać. Nie na poziomie prawa ochrony danych, a na poziomie konkretnych regulacji rządzą-
cych poszczególnymi sferami życia społeczno-gospodarczego.

2.	Ustawowa	regulacja	konkretnych	celów	przetwarzania

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 5 RODO cel przetwarzania danych musi być zgodny z pra-
wem. Najprostszym i w państwie demokratycznym najbardziej właściwym sposobem ukrócenia 
„kapitalizmu inwigilacji” jest więc uregulowanie konkretnych celów przetwarzania. 

Przykładowo, w stosunku do reklam personalizowanych za pomocą big data prawo konsu-
menckie mogłoby wprost wypowiedzieć się na temat tego, jak dane zbierane w tym celu mogą 
być wykorzystywane. Można to uczynić od strony technologii – przyglądając się algorytmom – lub 
od strony życia społecznego. Za nieuczciwą praktykę rynkową można by uznać nie tylko reklamę 
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wprowadzającą w błąd, lecz także targetowaną informację wyświetlaną między 22 a 7 rano (gdy 
konsumenci są zmęczeni), reklamę konkretnego produktu kierowaną do dzieci lub osób star-
szych itd. Nagle, nawet jeśli konsument zgodzi się na takie a nie inne wykorzystanie danych go 
dotyczących, zgoda ta nie ma mocy legalizującej, gdyż sam cel jest niezgodny z prawem (kon-
sumenckim, nie prawem ochrony danych). Nie można oczekiwać, by to administrator, w procesie 
„oceny ryzyka”, którą sam przeprowadza, doszedł do takiego wniosku; nie ma potrzeby delego-
wać weryfikacji tej oceny na organ nadzorczy. Prawodawca, mając polityczny mandat i działając 
w ramach istniejących struktur kontroli konstytucyjnej, może dokonać tej oceny bezpośrednio.

Podobne interwencje można sobie wyobrazić także w stosunku do innych szkód. Przykładowo, 
podobnie jak prawu konsumenckiemu znane są standardy mające chronić zdrowie fizyczne 
konsumentów, ustawodawca mógłby wprowadzić standardy dotyczące zdrowia psychicznego. 
Konsument, który zaakceptuje politykę prywatności, zgodnie z którą dane wykorzystywane będą 
do uczynienia usługi jak najbardziej angażującą i zachęcającą użytkowników do spędzania jak 
najwięcej czasu na platformie, nie zalegalizuje już takiej praktyki. Nie będzie mieć również znacze-
nia fakt, że administrator „ocenił”, iż spędzanie dużej ilości czasu na platformie nie godzi w prawa 
konsumentów, a je realizuje. Taka ocena administratora i taka decyzja konsumenta będą bowiem 
niezgodne z prawem powszechnie obowiązującym, tak jak nielegalna jest sprzedaż różnych uza-
leżniających substancji psychoaktywnych. 

W jaki sposób najlepiej sformułować takie regulacje zależeć będzie od konkretnych okolicz-
ności i celów ustawodawczych. Nie jest celem niniejszego artykułu zgłaszanie takich propozycji. 
Istotą proponowanego podejścia jest wprowadzenie szeregu interwencji punktowych, w precyzyjny 
sposób ograniczających swobodę gospodarczą o działania społecznie szkodliwe. Jak w polskim 
porządku prawnym nie ma jednej ustawy o niedozwolonych reklamach – osobno ustawodawca 
uregulował komunikaty wprowadzające w błąd, reklamy leków, alkoholu itd. – tak nie ma potrzeby 
dążyć do wprowadzenia jednej ustawy o wykorzystaniu danych do personalizacji reklam. Przeciwnie, 
po wielu ogólnych i horyzontalnych aktów, przyszedł czas na interwencje bardzo konkretne.

Właśnie takie podejście – delegalizujące lub regulujące bardzo konkretne cele przetwarzania 
danych – jest w stanie pogodzić ze sobą indywidualistyczne logiki rynku i RODO, które jednak 
dążą do przeciwnych celów (pełnej informacji kontra minimalizacji danych). Przedsiębiorcy za-
chowują swobodę działalności, konsumenci autonomię informacyjną, a jednocześnie publiczny 
interes – taki jak brak manipulacji, dyskryminacji czy szkód dla zdrowia psychicznego – mógłby 
być realizowany.

V.	 Konkluzje
Celem niniejszego artykułu było wykazanie, że szkody ponoszone przez konsumentów i spo-

łeczeństwo w systemie „kapitalizmu inwigilacji” nie wynikają przede wszystkim z niewystarczającej 
egzekucji przepisów RODO, a z faktu, że akt ten nie jest najlepszym narzędziem do przeciwdziałania 
tego typu szkodom. Problemem nie jest bowiem naruszenie zasad RODO przed administratorów 
(choć czasami można tak argumentować), a fakt, że rozporządzenie nie wypowiada się na temat 
dopuszczalności poszczególnych, konkretnych celów przetwarzania. W gospodarce rynkowej przy 
braku regulacji faktycznie decyzje na temat dopuszczalności celów przetwarzania podejmowane 
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są przez przedsiębiorców (oczywiście działających w ramach istniejącego porządku prawnego), 
nawet jeśli formalnie jest to domena konsumentów. 

Jednakże, jak wykazano, nawet gdyby konsumenci mieli realne zdolności do oceny skutków 
przetwarzania danych ich dotyczących, ze względu na istnienie efektów zewnętrznych nie są oni 
– z normatywnego punktu widzenia – umocowani, by decyzje takie podejmować. Nie jest to rów-
nież rolą, w państwie demokratycznym, organów nadzorczych. By zachować swobodę gospodar-
czą i jednocześnie uszanować prawo podstawowe do ochrony danych, ustawodawca powinien 
wypowiedzieć się na temat dopuszczalności poszczególnych celów przetwarzania. 
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I.	Wprowadzenie
Systemy rekomendacji (ang. recommender systems, niem. Empfehlungssysteme, fr. systèmes 

de recommandation) to algorytmy wykorzystywane przez przedsiębiorców operujących na plat-
formach internetowych, służące do sugerowania użytkownikom odpowiednich informacji, sze-
regowania ich przede wszystkim w sytuacjach, w których nadmiar dostępnych danych utrudnia 
znalezienie oczekiwanej odpowiedzi (Hildebrandt, 2022). Systemy rekomendacji są podstawą 
działania wyszukiwarek internetowych, mediów społecznościowych (kolejność wyświetlania na osi 
czasu), usług streamingowych (sugerowanie muzyki, filmów), sklepów internetowych (sugerowa-
nie podobnych produktów lub usług), platform pośredniczących w gig economy (rekomendowanie 
krótkich pobytów lub przejażdżek samochodem) (Hildebrandt, 2022). Filtrują one i klasyfikują 
rosnącą liczbę informacji, nadając treściom priorytety według wcześniej zdefiniowanych kryte-
riów rankingowych. Wynikiem tego procesu są rekomendacje dla użytkowników dotyczące tego, 
jakie treści najlepiej pasują do ich zainteresowań lub profilu osobistego (Helberger, van Drunen, 
Moller i Vrijenhoek, 2021). 

Bez systemów rekomendacji ani osoby prywatne, ani przedsiębiorstwa i organy publiczne 
nie byłyby w stanie funkcjonować w obecnym przeciążeniu informacyjnym (Hildebrandt, 2022). 
Systemy rekomendacji opierają swoje sugestie na dotychczasowych wyszukiwaniach i nie mogą 
działać na danych przyszłych, dlatego, według niektórych specjalistów, powodują one powsta-
wanie pętli sprzężenia zwrotnego (feedback loop2), komór echa (echo chamber3) i baniek filtra-
cyjnych (filter bubble4), w których zamykane i powielane są decyzje poprzednich użytkowników 
(Hildebrandt, 2022). 

Korzystając z systemów rekomendacji, przedsiębiorcy operujący na platformach internetowych 
dążą do osiągnięcia jak największego zysku, również nakłaniając użytkowników do podejmowania 
niekorzystnych dla nich decyzji finansowych. Powoduje to coraz dalej postępującą marginalizację 
roli konsumenta, którego moc decyzyjna znacznie się zmniejsza (Mohty, 2020). Powyższy stan 
rzeczy w zrozumiały sposób wzbudza niepokój. W akcie o usługach cyfrowych5 prawodawca unij-
ny podjął próbę uregulowania zagadnienia systemów rekomendacji. Po raz pierwszy wprowadził 
ich definicję oraz określa obowiązki wykorzystujących je bardzo dużych platform internetowych 
i bardzo dużych wyszukiwarek internetowych. DSA stanowi aktualizację reżimu odpowiedzialno-
ści dostawców usług pośrednich, będącą odpowiedzią na postulowane uzupełnienie dyrektywy 
2000/31/WE o handlu elektronicznym6 (Konarski, 2021). Z tego względu motywem przewodnim 
DSA jest polepszenie standardu przejrzystości wśród dostawców usług pośrednich (Bar i Skibicki, 
2021). Reguluje on takie obszary, jak wymogi dotyczące zamieszczania w warunkach usług plat-
form informacji na temat m.in. procedur, środków oraz narzędzi wykorzystywanych na potrzeby 
moderowania treści, w tym na temat algorytmicznego podejmowania decyzji. 
2 Zjawisko pętli sprzężenia zwrotnego ma miejsce, gdy system rekomendacji rejestruje i dodaje do swojej bazy danych reakcje użytknowników na 
rekomendacje, co następnie stanowi podstawę dalszych rekomendacji (Mansoury, Abdollahpouri, Pechenizkiy, Mobasher i Burke, 2020).
3 Termin „komora echa” oznacza efekt wzmocnienia zainteresowań użytkownika poprzez wielokrotną ekspozycję na podobne treści (Ge, Zhao, Zhou, 
Pei, Sun, Ou i Zhang, 2020).
4 Termin „bańka filtracyjna” opisuje zjawisko, gdzie narzędzia personalizacji online (np. systemy rekomendacji) mogą skutecznie odizolować ludzi od 
zróżnicowanych punktów widzenia lub treści (Nguyen, Hui, Harper, Terveen i Konstan, 2014).
5 Rozporządzenie 2022/2065 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 19.10.2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrek-
tywy 2000/31/WE (Dz. Urz. UE 2022 L 277/1); dalej: DSA.
6 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 8.06.2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informa-
cyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego, (Dz. Urz. WE 2000 L 178); dalej: dyrektywa o handlu elektronicznym.
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W związku z ryzykiem, które niesie korzystanie przez platformy z systemów rekomendacji, 
pojawia się wątpliwość, czy przepisy zawarte w DSA są wystarczające dla znalezienia odpowiedzi 
na powyższe problemy. Celem artykułu jest odpowiedź na to pytanie oraz zbadanie innych aktów 
prawnych, które mogą znaleźć również zastosowanie wobec systemów rekomendacji. W konse-
kwencji analizie zostanie poddana też dyrektywa 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach han-
dlowych7 i projekt aktu w sprawie sztucznej inteligencji8. W celu zawężenia obszaru badawczego 
z zakresu artykułu zostały wyłączone przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych9 oraz 
dyrektywy 2002/58/WE o prywatności i łączności elektronicznej10, które również mają zastosowa-
nie do systemów rekomendacji. 

II.	 Analiza	postrzegania	systemów	rekomendacji	 
w	najnowszych	aktach	unijnych

1.	 Pojęcie	i	aspekty	techniczne	„systemu	rekomendacji”	w	akcie	o	usługach	cyfrowych

Systemy rekomendacji zostały zdefiniowane w art. 3 lit. s) DSA jako w pełni lub częściowo 
zautomatyzowane systemy wykorzystywane przez platformę internetową w celu sugerowania 
odbiorcom usługi w jej interfejsie internetowym konkretnych informacji i ich szeregowanie, w tym 
na skutek wyszukiwania dokonanego przez odbiorcę usługi lub w inny sposób determinującego 
względną kolejność lub eksponowanie pokazywanych informacji. W celu kwalifikacji rozwiązania 
technicznego jako systemu rekomendacji i tym samym podlegania przepisom DSA muszą za-
tem zostać spełnione łącznie następujące warunki: 1) system rekomendacji musi być systemem 
w pełni lub częściowo zautomatyzowanym; 2) musi być wykorzystywany przez platformę inter-
netową; 3) celem systemu rekomendacji musi być sugerowanie odbiorcy konkretnych informacji 
w interfejsie internetowym. 

Zgodnie z pierwszą przesłanką system rekomendacji musi być w pełni lub częściowo zauto-
matyzowany. Określenie stopnia automatyzacji procesu jest szczególnie ważne dla rozgranicze-
nia, czy dany system jest uznawany za system rekomendacji, czy też decyzje są podejmowane 
bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka, w sposób w pełni zautomatyzowany. Kryterium to pozwala 
oddzielić te algorytmy, które działają za człowieka, od tych, które mają mu ułatwić podjęcie de-
cyzji. W celu rozróżnienia systemów rekomendacji stosuje się pytania pomocnicze, dotyczące 
zagadnień, takich jak kompetencje ludzkich odbiorców rekomendacji oraz stopień, w jakim system 
może faktycznie wpłynąć na decyzję (Dieffal, Hitrova i Magrani, 2021). Oznacza to również, że 
jeśli oferty w interfejsie internetowym wyświetlają się w kolejności, która nie została wybrana za 
pomocą narzędzi automatycznych, to nie ma w takim wypadku mowy o wykorzystaniu systemu 
rekomendacji. 

7 Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 1.05.2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przed-
siębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG; dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. WE 2005 L 149); dalej: dyrektywa 
2005/29/WE.
8 Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji z 21.04.2021 r. 
(akt w sprawie sztucznej inteligencji) i zmieniające niektóre akty ustawodawcze Unii (COM/2021/206 final); dalej: AIA.
9 Rozporządzenie 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27.04.2016 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 2016 L 119); dalej: RODO.
10 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2002/58/WE z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony pry-
watności w sektorze łączności elektronicznej (Dz. Urz. WE 2002 L 201).
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Druga przesłanka stanowi, że w zakres stosowania przepisów DSA wchodzą tylko te syste-
my rekomendacji, które stosowane są przez platformy internetowe. Powstaje pytanie, czym jest 
w rozumieniu DSA platforma internetowa. Jej definicja jest dosyć wąska, co wpływa na zakres 
pojęcia „system rekomendacji”. Zgodnie z art. 3 lit. i) DSA, platforma internetowa to dostawca 
usługi hostingu, który na żądanie odbiorcy usługi przechowuje i rozpowszechnia publicznie infor-
macje, chyba że takie działanie jest nieznaczną i wyłącznie poboczną funkcją innej usługi, i ze 
względów obiektywnych i technicznych nie można go wykorzystać bez takiej innej usługi, a włą-
czenie takiej funkcji w taką inną usługę nie jest sposobem na obejście stosowania przepisów 
DSA. Na podstawie treści przytoczonego przepisu wyróżniane są trzy cechy, które łącznie musi 
spełnić usługa platformy internetowej. Są to cechy: usługi społeczeństwa informacyjnego; usługi 
pośredniej, w szczególności usługi hostingu i usługi polegającej na publicznym rozpowszechnia-
niu informacji na żądanie odbiorcy (Konarski, 2021).

Oznacza to, że w przypadku platform, których działalność opiera się np. na dostarczaniu tre-
ści, takich jak m.in. Netflix, nie będą miały zastosowania przepisy DSA. W konsekwencji systemy 
rekomendacji, które wykorzystywane są na platformach innych niż te, które spełniają wymienione 
wyżej kryteria, pozostają wyłączone z zakresu definicji z art. 3 lit. s) DSA. Pojawiają się również 
wątpliwości dotyczące tego, czy w zakresie pojęcia zawartego w DSA mieszczą się inne platformy 
oferujące usługi społeczeństwa informacyjnego, takie jak np. Uber11. Powyższy kształt przepisów 
ma istotny wpływ na bezpieczeństwo odbiorców usług, ponieważ platformy te nie mają obowiązku 
stosować się do przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych. 

Zgodnie z trzecim warunkiem celem systemu rekomendacji musi być sugerowanie odbiorcy 
konkretnych informacji. System rekomendacji nie może zatem pokazywać przypadkowych danych 
w losowej kolejności, ponieważ jego głównym zadaniem jest nakierowanie uwagi odbiorcy na 
najważniejsze wyniki będące celem zapytania bądź wyszukiwania. Sposób osiągania tego celu 
różni się w zależności od typu wykorzystywanego systemu rekomendacji. Wyróżnia się cztery 
rodzaje systemów rekomendacji (Helberger, 2019) w zależności od rodzaju wykorzystywanych 
przez nie danych. Systemy dzielą się na: dokonujące spersonalizowanych rekomendacji na pod-
stawie metadanych12 (content based filtering); działające na podstawie wglądu w rodzaj danych, 
z jakim wchodzą w interakcję inni użytkownicy (collaborative filtering); działające na podstawie 
danych o swoich użytkownikach13 (knowledge based) lub systemy korzystające z metod miesza-
nych. Systemy rekomendacji różnią się także sposobem uzyskiwania wykorzystywanych danych 
– tutaj podział jest dychotomiczny. W pierwszym typie użytkownicy określają kryteria wyboru i za-
silają system własnymi preferencjami (system self-selected), w drugim to systemy rekomendacji 
określają wybór na podstawie danych dobrowolnych lub wnioskowanych (system preselected 
recommendations).

11 Zob. wyrok TS z 20.12.2017 r. w sprawie C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi przeciwko Uber Systems Spain SL (ECLI:EU:C:2017:981).
12 Metadane są głównym źródłem zawierającym informacje zarówno o audycji/treści, jak i o samym widzu/użytkowniku. W efekcie sposób ich 
uniwersalizacji oraz agregacji staje się decydujący w aspekcie skuteczności i efektywności rekomendowania treści. Metadane są zwykle okre-
ślane jako „dane o danych”. Na przykład, jeśli użytkownik platformy streamingu filmów oglądał już film „Ojciec chrzestny. Część I” oraz „Ojciec 
chrzestny. Część II”, to system rekomendacji, używając content based filtering, poleciłby temu użytkownikowi film „Ojciec chrzestny. Część III”  
(Świerczyńska-Głownia, 2019).
13 System rekomendacji oparty na wiedzy wpływa na preferencje użytkowników na podstawie posiadanej wiedzy o tym, jak dany przedmiot spełnia 
potrzeby konkretnego użytkownika. W tym typie systemu rekomendacji wiedza o użytkownikach i przedmiotach powinna być reprezentowana, aby mogła 
być wykorzystana przez system rekomendacji (Gharahighehi, Pliakos i Vens, 2021).
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2.	 Status	systemów	rekomendacji	jako	systemów	wysokiego	ryzyka	 
według	projektu	aktu	w	sprawie	sztucznej	inteligencji

Do systemów rekomendacji będzie można zastosować również przepisy AIA, o ile zostanie 
przyjęty w kształcie zbliżonym do obecnie zaproponowanego. W dniu 21 kwietnia 2021 roku 
Komisja Europejska przedstawiła projekt mający na celu ustanowienie zharmonizowanych zasad 
rozwoju, wprowadzania na rynek i użytkowania systemów sztucznej inteligencji różniących się 
cechami i ryzykiem. 

Zgodnie z definicją z art. 3 ust. 1 projektu AIA, system sztucznej inteligencji oznacza opro-
gramowanie opracowane przy użyciu co najmniej jednej spośród technik i podejść wymienionych 
w załączniku I do projektu AIA. Oprogramowanie to może – dla danego zestawu celów określo-
nych przez człowieka – generować wyniki, takie jak treści, przewidywania, zalecenia lub decyzje 
wpływające na środowiska, z którymi wchodzi w interakcję. Na techniki wymienione w załącz-
niku I składają się: mechanizmy uczenia maszynowego, w tym uczenie nadzorowane, uczenie 
się maszyn bez nadzoru i uczenie przez wzmacnianie, z wykorzystaniem szerokiej gamy metod, 
w tym uczenia głębokiego; metody oparte na logice i wiedzy, w tym reprezentacja wiedzy, induk-
cyjne programowanie (logiczne), bazy wiedzy, silniki inferencyjne i dedukcyjne, rozumowanie 
(symboliczne) i systemy ekspertowe; podejścia statystyczne, estymacja bayesowska, metody 
wyszukiwania i optymalizacji.

Sztuczna inteligencja, w tym metody i algorytmy inteligencji obliczeniowej oraz uczenia ma-
szynowego wspomniane w lit. a) załącznika I, znajduje zastosowanie przy projektowaniu syste-
mów rekomendacji (Zhang, Lu i Jin, 2021). Powoduje to, że systemy rekomendacji w rozumieniu 
przepisów DSA kwalifikują się jako systemy sztucznej inteligencji i wymagają odpowiedniego 
stosowania w ich przypadku przepisów AIA. 

Projekt AIA wprowadza podział systemów sztucznej inteligencji według poziomu ryzyka, 
które stwarzają na cztery kategorie: niedopuszczalne ryzyko (Tytuł II); wysokie ryzyko (Tytuł III); 
ograniczone ryzyko (Tytuł IV); minimalne ryzyko (Tytuł IX). Zakwalifikowanie systemu sztucznej 
inteligencji do jednej z kategorii oznacza powstanie określonych obowiązków. To, do której ka-
tegorii ryzyka określony system rekomendacji należy, zależy od celu w jakim jest on wykorzy-
stywany. W załączniku III określono osiem obszarów wysokiego ryzyka wraz z towarzyszącymi 
im konkretnymi przypadkami użycia, takich jak: ściganie przestępstw, kształcenie i szkolenie 
zawodowe czy zarządzanie migracją, azylem i kontrolą graniczną itp. Przykładowo, systemy re-
komendacji wykorzystywane w związku z aplikacjami randkowymi, handlem elektronicznym lub 
najmem okazjonalnym nie wchodziłyby w zakres obowiązywania załącznika III. Natomiast systemy 
rekomendacji wykorzystywane w wyszukiwaniu informacji prawnych przez organ sądowy zostaną 
uznane za obarczone wysokim ryzykiem (Schwemer, 2021). W momencie, w którym dany system 
rekomendacji zostałby określony jako system wysokiego ryzyka (art. 6 projektu AIA), to podmiot 
wykorzystujący lub tworzący dany system byłby zobowiązany m.in. do zapewnienia, że system 
sztucznej inteligencji jest wystarczająco przejrzysty, aby umożliwić użytkownikom interpretację 
danych wyjściowych systemu i ich właściwe wykorzystanie. Oprócz tego, podmiot musiałby za-
pewnić nadzór człowieka oraz dokumentację techniczną wykazującą zgodność z wymaganiami 
zawartymi w art. 6 i 7 projektu AIA (Dieffal, Hitrova i Magrani, 2021).
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3.	 Zmiany	dyrektywy	2005/29/WE	–	co	ma	wspólnego	plasowanie	 
z	systemami	rekomendacji?

Pierwsza legalna definicja systemów rekomendacji pojawiła się w projekcie DSA w grudniu 
2020 r., lecz bliskoznaczne pojęcie „plasowanie” zostało wprowadzone do dyrektywy 2005/29/WE  
rok wcześniej przez dyrektywę 2019/216114. Pojęcie „plasowanie” zostało zdefiniowane w art. 2 
lit. m) jako przyznawanie określonej widoczności produktom w formie, w jakiej to plasowanie zo-
stało przedstawione, zorganizowane lub przekazane przez przedsiębiorcę, niezależnie od środ-
ków technologicznych wykorzystanych do takiego przedstawienia, zorganizowania lub przekazu. 
Motyw 26 dyrektywy 2019/2161 doprecyzowuje, że przedsiębiorcy, którzy umożliwiają konsumentom 
wyszukiwanie towarów i usług, takich jak podróże, zakwaterowanie i wypoczynek, oferowanych 
przez różnych przedsiębiorców lub konsumentów, powinni informować konsumentów o domyśl-
nych głównych parametrach decydujących o plasowaniu ofert przedstawianych konsumentowi 
w wyniku wyszukiwania oraz ich względnym znaczeniu w porównaniu z innymi parametrami. 

Z powyższego wynika, że plasowanie jest koncepcją szerszą od systemów rekomendacji 
z DSA. Plasowanie pozostaje neutralne technologicznie. Nie określa zatem, czy i jaka techno-
logia została wykorzystana do stworzenia rankingu, do którego dostęp ma konsument (Lodder 
i Morais Carvalho, 2022). Pozwala to na zapewnienie konsumentowi szerokiego zakresu ochro-
ny, niezależnie od postępu technologicznego. Pojęcie plasowania doznaje jednak ograniczeń. 
Zgodnie z art. 7 ust. 4a dyrektywy 2005/29/WE dotyczącym zaniechań wprowadzających w błąd, 
nie obejmuje ono algorytmów stosowanych przez wyszukiwarki internetowe, które z kolei objęte 
są zakresem pojęcia systemu rekomendacji. W znaczący sposób wpływa to na obniżenie sku-
teczności przepisów, które mają chronić konsumenta, ze względu na istnienie luk wynikających 
z niespójnych definicji. 

III.	 Przepisy	szczególne	dotyczące	wykorzystywania	systemów	
rekomendacji	w	akcie	o	usługach	cyfrowych

1.	 Przepisy	mające	zastosowanie	do	wszystkich	platform	

W toku prac nad DSA prawodawca unijny wahał się, czy systemy rekomendacji powinny 
być regulowane tak samo dla wszystkich rodzajów platform. W pierwszym brzmieniu projektu 
aktu obowiązki związane z wykorzystywaniem systemów rekomendacji przewidywał wyłącznie 
art. 29, którego zakres podmiotowy obejmował jedynie bardzo duże platformy internetowe, zdefin-
iowane w art. 33 lit. j) jako platformy, które świadczą usługi na rzecz średniej liczby aktywnych 
odbiorców usługi w Unii miesięcznie wynoszącej co najmniej 45 mln aktywnych użytkowników 
lub zostały uznane za takie po konsultacji z koordynatorami ds. usług cyfrowych bądź państwami 
członkowskimi. Takie rozwiązanie wzbudzało wiele wątpliwości. Mnożenie specjalnych reżimów 
i podziałów dla usług platformowych powoduje ryzyko, że prawo dotyczące usług platformowych 
straci swoją skuteczność (Douville, 2021), czego obawiano się w przypadku DSA. Właściwym 
wydaje się pogląd stanowiący, że zastosowanie klasyfikacji bardzo dużej platformy jako progu, 

14 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych prze-
pisów dotyczących ochrony konsumenta (Dz. Urz. UE 2019 L 328/7); dalej: dyrektywa 2019/2161.
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od osiągnięcia którego zastosowanie mają obowiązki dotyczące systemów rekomendacji, jest 
błędne. Taki stan rzeczy, gdzie tylko największe platformy musiałyby informować użytkowników 
o wykorzystywaniu systemów rekomendacji, skutkowałby powstaniem luki o znacznym rozmiarze. 
Z tego względu należy uznać, że zasada proporcjonalności obowiązków, która została ostatec-
znie wprowadzona, stanowi znacznie skuteczniejsze rozwiązanie (Bryson, Dempsey, Haataja 
i McBride, 2022). 

Na mocy obecnie obowiązującego art. 27 DSA wszystkich dostawców usług cyfrowych 
operujących na platformach wiążą te same zasady. Ponieważ w polskiej wersji art. 27 DSA 
odnosi się tylko do dostawców bardzo dużych platform internetowych, podczas gdy w pozostałych 
językach odnosi się on do wszystkich dostawców, badania oparte są na wersjach anglojęzycznej, 
francuskojęzycznej oraz niemieckojęzycznej, w których brak jest wspomnianej rozbieżności. I tak, 
zgodnie z brzmieniem tego przepisu, dostawcy mają obowiązek określać w swoich regulaminach, 
prostym i zrozumiałym językiem główne parametry wykorzystywane w ich systemach rekomen-
dacyjnych, a także wszelkie możliwości modyfikowania lub wpływania na te główne parametry 
przez usługobiorców. Prawodawca unijny precyzuje, że główne parametry mają za zadanie wy-
jaśnić dlaczego pewne informacje są sugerowane usługobiorcy (art. 27 ust. 2 DSA). Definiują one 
kryteria, które mają największe znaczenie przy określaniu informacji sugerowanych usługobiorcy 
oraz przyczyny względnego znaczenia tych parametrów. 

Analiza powyższego przepisu niesie jednak za sobą kilka wątpliwości. W ocenie Europejskiego 
Inspektora Ochrony Danych (EIOD) takie ujęcie problemu jest niewystarczające z punktu wid-
zenia ochrony danych osobowych15 (Helberger, van Drunen, Moller i Vrijenhoek, 2021). W celu 
zapewnienia jak największej skuteczności przepisów, stosowanie systemów rekomendacji pow-
inno podlegać zasadzie opt-in, a nie jak teraz – opt-out, czyniąc opcję nieopartą na profilowaniu 
domyślną. Odrzucenie mechanizmów opt-out, tj. wymaganie wyraźnego działania użytkownika 
w celu wyrażenia zgody, ma pozytywny wpływ na korzystanie z autonomii jednostki. Użytkownik 
musi podjąć decyzję i wyrazić swój aktywny wybór w ramach mechnizmu opt-in (Dieffal, Hitrova 
i Magrani, 2021). Ta propozycja zasługuje na szczególną uwagę ponieważ pozwoliłaby ona na 
znacznie skuteczniejszą ochronę i dałaby odbiorcom usługi pewność, że decyzja, którą podejmują, 
należy do nich. 

Dodatkowo, w opinii dotyczącej DSA EIOD zwraca uwagę na fakt, że umieszczenie infor-
macji dotyczących systemów rekomendacji w warunkach korzystania z usługi nie spełnia wy-
mogu przedstawienia informacji w „jasny, przystępny i łatwo zrozumiały sposób”. Ze względu na 
złożoność i zawiły charakter tego rodzaju dokumentów większość użytkowników ich nie czyta 
(Helberger, van Drunen, Moller i Vrijenhoek, 2021; Perzanowski i Schultz, 2016). Zresztą nawet 
jeśli konsumenci sięgneliby do warunków korzystania z usług, to w przypadku bardzo dużych 
platform internetowych są one jeszcze bardziej zawiłe, zwykle poszerzone o informacje dotyczące 
powiązanych usługach oferowanych przez platformę. W związku z tym EIOD zaleca wprowadzenie 
obowiązku przedstawiania informacji w taki sposób, aby informacje dotyczące roli i funkcjonowania 
systemów rekomendacji były prezentowane oddzielnie, w sposób niemożliwy do przeoczenia przez 
przeciętnego konsumenta. Podnoszony jest również argument, że tych kilka parametrów, na które 

15 Europejski Inspektor Ochrony Danych. European Data Protection Supervisor Opinion 1/2021on the Proposal for a Digital Services Act. 10.02.2021 r. 
Pozyskano z: https://edps.europa.eu/system/files/2021-02/21-02-10-opinion_on_digital_services_act_en.pdf (14.09.2022).

https://edps.europa.eu/system/files/2021-02/21-02-10-opinion_on_digital_services_act_en.pdf
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użytkownicy mogą wpływać, to tylko ułamek ogromnej puli ustawień mających znaczenie dla os-
tatecznych rekomendacji, a o których wadze konsumenci mogą nie mieć pojęcia (Helberger, van 
Drunen, Moller i Vrijenhoek, 2021). Warto wspomnieć, że tego samego rodzaju obowiązki można 
znaleźć w przepisach dotyczących prawa do informacji z art. 13 i 14 RODO. Krytycy rozwiązania 
zawartego w DSA podnoszą, że ze stosowania przepisów RODO powinna być wyciągnięta lekcja 
dla systemów rekomendacji (Helberger, van Drunen, Moller i Vrijenhoek, 2021). 

Kolejny problem związany jest z efektywnością modelu ochrony przez informację – kon-
sumenci otrzymują informacje konieczne do podjęcia świadomej decyzji w sposób wymagany 
prawem. Jednak model ochrony przez informację nie spełnia swojej funkcji i sama przejrzystość 
nie daje użytkownikom kontroli nad treściami, którymi zarządzają wyłącznie algorytmy platformy. 
Co więcej, konsumenci nie mają wpływu po stronie konsumenta na to, w jaki sposób i w jakim 
celu będą przetwarzane zebrane dane. Wydaje się więc, że art. 27 DSA dotyczący obowiązku 
informacyjnego platform związanego z korzystaniem z systemów rekomendacji pozwala na za-
pewnienie podstawowej ochrony, jednak nie powinien on być jedynym przepisem, co do którego 
muszą stosować się wszystkie platformy. Wobec tego, taki sposób sformułowania przepisu można 
ocenić jako zapewniający niewystarczającą ochronę. 

2.	 Dodatkowe	obowiązki	nakładane	na	bardzo	duże	platformy	 
i	bardzo	duże	wyszukiwarki	internetowe	korzystające	z	systemów	rekomendacji

Zgodnie z motywem 84 DSA dostawcy bardzo dużych platform internetowych i bardzo dużych 
wyszukiwarek internetowych powinni w szczególności ocenić, w jaki sposób konstrukcja i funkc-
jonowanie ich usług, jak również celowe i często skoordynowane manipulowanie ich usługami oraz 
korzystanie z nich lub systemowe naruszanie ich warunków świadczenia usług przyczyniają się 
do takiego ryzyka. Z tego względu w DSA wprowadzono przepisy, które adresowane są tylko do 
bardzo dużych platform i bardzo dużych wyszukiwarek internetowych. Wyszukiwarki internetowe 
DSA definiuje w art. 3 lit. j) jako usługę cyfrową, która umożliwia użytkownikom wprowadzanie 
zapytań w celu przeszukiwania, co do zasady, wszystkich stron internetowych lub wszystkich 
stron internetowych w danym języku, na podstawie zapytania na dowolny temat w formie słowa 
kluczowego, zapytania głosowego, frazy lub innych danych wejściowych, i wyświetla wyniki w do-
wolnym formacie, w którym można znaleźć informacje związane z żądaną treścią. 

W art. 38 DSA zostały zawarte dodatkowe dyspozycje dotyczące systemów rekomendacji, 
które skierowane są do największych graczy na rynku. Rozporządzenie stanowi, że dostawcy mają 
obowiązek zapewnienia co najmniej jednej opcji dla każdego ze swoich systemów rekomendacji, 
która nie jest oparta na profilowaniu w rozumieniu art. 4 ust. 4 RODO. Mają oni również obowiązek 
wprowadzić bezpośrednio i łatwo dostępną funkcję umożliwiającą usługobiorcy wybór i zmianę 
w dowolnym momencie preferowanej opcji (art. 27 ust. 3 DSA). Prawodawca unijny w DSA prze-
widział również obowiązki mające na celu zapewnienie przejrzystości działania bardzo dużych 
platform internetowych. Zgodnie z art. 34 DSA są one obowiązane co najmniej raz w roku okre-
ślać, analizować i oceniać każde ryzyko systemowe wynikające z konstrukcji, w tym systemów 
algorytmicznych, funkcjonowania i wykorzystania ich usług w Unii. Podczas przeprowadzania ocen 
platformy powinny w szczególności uwzględnić takie zagadnienia, jak m.in. ryzyko rozpowszech-
niania nielegalnych treści; ryzyko negatywnych skutów dla wykonywania praw podstawowych; 
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ryzyko negatywnych skutków mających związek z debatą publiczną, procesem wyborczym, bez-
pieczeństwem publicznym; ryzyko negatywnych skutków mających związek z przemocą związa-
ną z płcią, ochroną zdrowia publicznego, nieletnich i z poważnymi konsekwencjami dla zdrowia 
fizycznego i psychicznego jednostki. Platformy winne są w szczególności uwzględniać wpływ na 
jakikolwiek rodzaj z wymienionych wyżej rodzajów ryzyka systemowych cech, do których zalicza 
się sposób zaprojektowania swoich systemów rekomendacji i innych systemów algorytmicznych; 
kształt systemów moderowania treści; treść warunków korzystania z usług i ich sposób stosowa-
nia; postać systemów wyboru oraz prezentowania reklam. Artykuł 35 precyzuje, że bardzo duże 
platformy mają obowiązek wprowadzania środków zmniejszających ryzyko, które są proporcjo-
nalne, rozsądne, skuteczne i dopasowane do konkretnego ryzyka. W praktyce takie rozwiązanie 
oznacza, że bardzo duże platformy internetowe musiałyby oceniać, czy system rekomendacji 
promuje nielegalne informacje (przykładowo nawołujące do nienawiści) w sposób stanowiący 
„znaczne ryzyko” i wprowadzić odpowiednie środki je zmniejszające. W literaturze podkreśla się, 
że mechanizm oceny i ograniczania ryzyka można rozszerzać również co do obowiązku należy-
tej staranności związanego z informacjami zgodnymi z prawem, ale szkodliwymi (Dieffal, Hitrova 
i Magrani, 2021), takimi jak szerzenie dezinformacji. 

Co więcej, zgodnie z art. 37 DSA, bardzo duże platformy internetowe i bardzo duże wyszuki-
warki internetowe muszą co najmniej raz do roku poddać się audytowi, który będzie służył ocenie 
ich staranności, wywiązywania się m.in. z obowiązków dotyczących systemów rekomendacji. 
Audyty mają być przeprowadzane przez niezależne od platformy organizacje eksperckie, które 
będą upoważnione do udzielania platformom wiążących zaleceń. Informacje pozyskane pod-
czas przeprowadzania due diligence muszą być dostępne do wglądu dla organów unijnych. 
Równocześnie platformy i wyszukiwarki mają obowiązek publikacji szczegółowych sprawozdań 
w zakresie przejrzystości. Jest to niewątpliwie bardzo istotny krok w stronę osiągnięcia szerszej 
transparentności i właściwego uregulowania zagadnienia platform. 

Pojawiają się jednak głosy mówiące, że wyżej przywołane przepisy w znaczącej części skupiają 
się jedynie na zapewnieniu publicznego nadzoru nad działaniem platform, nie dążą jednak do 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony indywidualnemu konsumentowi (Dieffal, Hitrova i Magrani, 
2021). Kolejne trudności pojawiają się z pytaniem o to, czy przepisy okażą się adekwatne do szybko 
zmieniającej się technologii i czy obowiązki nałożone w DSA na platformy z nich korzystające 
będą w rzeczywistości możliwe do zrealizowania z perfektywy technologicznej (Budzinski, 2020). 

IV.	 Dyrektywa	2005/29/WE	jako	remedium	na	luki	 
w	akcie	o	usługach	cyfrowych?

1.	 Zarys	wpływu	przepisów	dyrektywy	2005/29/WE	 
na	zagadnienie	systemów	rekomendacji	

Przepisy DSA, jakkolwiek innowacyjne, nie wystarczają do stworzenia szczelnego systemu 
ochrony przeciw zagrożeniom, które powstają dla konsumentów w kontekście systemów reko-
mendacji. Konsument, który nie wie, czy i jakie dane są wykorzystywane do stworzenia rankin-
gu proponowanych mu ofert, w bardzo łatwy sposób może dokonać niekorzystnego, a nawet 
niebezpiecznego wyboru. Na szczęście unijne prawo konsumenckie posiada szeroki wachlarz 
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narzędzi służących zwalczania szkód, które powstają na rynkach cyfrowych (Goanta, 2021; Noto 
La Diega, 2022). 

Przepisy dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych stanowią szczegól-
nie istotny środek ochrony ze względu na ich uniwersalność. Warto również nadmienić, że próg 
bardzo dużej platformy internetowej nie istnieje w dyrektywie 2005/29/WE, ponieważ ma ona na 
celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom handlowym niezależnie od wielkości podmiotu, 
który zagraża konsumentowi. Dyrektywa stanowi, że przepisy dotyczące nieuczciwych praktyk 
handlowych obejmują swoim zakresem każde działanie przedsiębiorcy, jego zaniechania, sposób 
postępowania, oświadczenia lub komunikaty handlowe, w tym reklamę i marketing, bezpośrednio 
związane z promocją, sprzedażą lub dostawą produktu do konsumentów. Pojęcie plasowania 
zostało szeroko omówione w wytycznych Komisji dotyczących wykładni i stosowania dyrektywy 
2005/29/WE16. 

Stosowanie przez przedsiębiorcę systemu rekomendacji może być nieuczciwą praktyką 
handlową, w tym praktyką polegającą na zaniechaniu poprzez pominięcie istotnych informacji 
dotyczących głównych parametrów decydujących o plasowaniu produktów przedstawianych kon-
sumentowi (art. 7 ust. 1 w zw. z ust. 4a), dlatego tym istotniejsze jest przeprowadzenie analizy 
zależności pomiędzy DSA a dyrektywą 2005/29/WE. Należy jednak podkreślić, że nie zawsze 
stosowanie systemów rekomendacji stanowi nieuczciwą praktykę handlową – poszczególne prze-
słanki, których spełnienie jest konieczne do uznania praktyki za nieuczciwą będą przedmiotem 
omówienia w dalszej części artykułu. Co więcej, nie wszystkie przypadki stosowania systemów 
rekomendacji będą podlegać reżimowi z dyrektywy 2005/29/WE. Zgodnie z przywołanym wyżej 
art. 7 ust. 4a dyrektywy, z zakresu obowiązku informacyjnego wyłączeni są dostawcy wyszukiwa-
rek internetowych, co stanowi zawężenie w stosunku do postrzegania systemów rekomendacji 
przez przepisy DSA.

DSA i dyrektywa 2005/29/WE nie są zatem w pełni kompatybilne. To rodzi z kolei pytanie 
o to, czy regulacje zawarte w dyrektywie 2005/29/WE mogą stanowić adekwatną odpowiedź na 
zagrożenia związane z systemami rekomendacji oraz czy w połączeniu z przepisami DSA stano-
wią kompletny i wystarczający środek ochrony. Ze względu na zasadnicze znaczenie obowiązku 
informacyjnego w interakcji konsumentów z systemami rekomendacji, przeprowadzana analiza 
koncentruje się na praktykach wprowadzających w błąd.

2.	 Przepisy	mające	zastosowanie	w	obszarze	systemów	rekomendacji

2.1.	Działania	wprowadzające	w	błąd

Przepisy dyrektywy 2005/29/WE mają zastosowanie m.in. w sytuacji, w której działania przed-
siębiorcy wprowadzają konsumenta w błąd. Co istotne, art. 6 dyrektywy obejmuje swym zakresem 
zarówno treści udostępnianych informacji, jak i sposoby ich prezentacji, tzn. informacji zgodnych 
z rzeczywistością, ale przedstawionych w sposób mogący wprowadzać konsumentów w błąd. 
Oznacza to, że sposób przedstawienia nie musi być niezgodny z prawdą, aby być uznawany za 

16 Zawiadomienie Komisji z 19.12.2021 r. Wytyczne dotyczące wykładni i stosowania dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczą-
cej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE 2021 C 526/01).
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sprzeczny z przepisami dyrektywy17. Należy również dodać, że aby praktyka kwalifikowała się 
jako działanie wprowadzające w błąd, spełnione muszą zostać trzy przesłanki (Noto La Diega, 
2022): praktyka może wprowadzić w błąd przeciętnego konsumenta; może spowodować podjęcie 
przez konsumenta niepożądanej decyzji ekonomicznej; dotyczy informacji, które są klasyfikowane 
jako istotne.

Analizując powyższe kryteria w odniesieniu do systemów rekomendacji należy dodać, że ty-
powe działania wprowadzające w błąd w kontekście systemów rekomendacji mają miejsce, gdy 
konsument jest informowany przez platformę, iż wyniki są mu proponowane w kolejności najbar-
dziej korzystnej dla niego finansowo, gdy w rzeczywistości inne kryteria były również brane pod 
uwagę. W konsekwencji przeciętny konsument mógł dokonać niepożądanej decyzji, ponieważ 
istotne informacje dostarczone mu przez platformę nie były przedstawione w sposób jasny. Innymi 
przykładami tego rodzaju nieuczciwej praktyki może być przekazywanie informacji w niepotrzebnie 
skomplikowany sposób. Ten przepis jest szczególnie istotny, biorąc pod uwagę fakt, że DSA nie 
narzuca postulowanego przez doktrynę obowiązku wykorzystywania systemów rekomendacji na 
zasadzie opt-in, a nie opt-out. Pozwala on na zakwalifikowanie powyższego działania dostawcy 
usług pośrednich polegającego na automatycznym zaznaczeniu zgody na wykorzystanie systemu 
rekomendacji jako nieuczciwą praktykę rynkową. 

2.2.	Zaniechania	wprowadzające	w	błąd

Zgodnie z art. 7 dyrektywy 2005/29/WE na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek w zakresie 
przekazywania wszystkich informacji, których przeciętny konsument potrzebuje, żeby podjąć 
świadomą decyzję o zakupie. W przypadku braku uwzględnienia tych informacji przez przed-
siębiorcę, konsument zostanie wprowadzony w błąd w wyniku zaniechania. Powstaje jednak 
pytanie, czym są „istotne informacje”. Dyrektywa nie zawiera definicji tego pojęcia. W motywie 
15 zaznaczono jedynie, że w przypadku wprowadzenia przez państwa członkowskie wymogów 
informacyjnych wykraczających poza wymogi uregulowane w prawie wspólnotowym na podsta-
wie klauzul minimalnych, pominięcie tej dodatkowej informacji nie będzie stanowiło zaniechania 
wprowadzającego w błąd. W art. 7 ust. 4 określone zostały szczegółowe wymagania dotyczące 
istotnych informacji w przypadku zaproszenia do dokonania zakupu. Z kolei ustęp 5 tego artykułu 
precyzuje, że za istotne informacje uważa się również zawarte w załączniku II dyrektywy wymogi 
informacyjne dotyczące komunikacji handlowej, w tym reklamy i marketingu. Załącznik zawiera 
niewyczerpującą listę przepisów prawa unijnego zawarte w aktach takich jak m.in. dyrektywa 
o handlu elektronicznym. 

Dzięki dyrektywie 2019/2161 omawiany przepis został uzupełniony o regulacje dotyczące 
plasowania, które pozwalają skuteczniej zaradzić problemom, jakie w relacjach z konsumentami 
sprawiają systemy rekomendacji. Do art. 7 dyrektywy dodany został ust. 4a, w którym określono 
szczególny wymóg informacyjny dotyczący głównych parametrów decydujących o plasowaniu 
produktów, a także o względnym znaczeniu tych parametrów w porównaniu z innymi. W przy-
padku niespełnienia wyżej wymienionych wymogów zaniechanie przedsiębiorcy traktowane 

17 Ciekawy przykład może stanowić decyzja Prezesa UOKiK z 2.10.2019 r. DOK-7/2019, zgodnie z którą umieszczanie informacji dotyczących m.in. 
wpisu do rejestru Narodowego Banku Polskiego, logo Narodowego Banku Polskiego na platformie internetowej mogło wywoływać u konsumenta fałszy-
we wrażenie, że działalność prowadzona za pośrednictwem ww. strony internetowej stanowi działalność kantorową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 
2002 r. – Prawo dewizowe (t.j. Dz. U. 2017 poz. 679 z późn. zm.).
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jest jako nieuczciwa praktyka rynkowa – zaniechanie wprowadzające w błąd. Zgodnie z art. 7 
ust. 4a informacje te mają być udostępniane w specjalnej części interfejsu internetowego, która 
jest w sposób bezpośredni i łatwy dostępna ze strony, na której prezentowane są wyniki wyszu-
kiwania. Obowiązek informacyjny skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących platformy 
typu marketplace i platform – porównywarek cenowych bez względu na ich rozmiar, nie obejmuje 
jednak wyszukiwarek internetowych. To zawężenie wynika z faktu, że zgodnie z art. 5 rozporzą-
dzenia 2019/1150 regulującego stosunki między platformami internetowymi a przedsiębiorstwa-
mi18, przedsiębiorcy powinni zawierać łatwo- i ogólnodostępny dla użytkowników biznesowych 
opis swoich głównych parametrów. Należy ocenić powyższe rozwiązanie jako błędne, ponieważ 
informacje przedstawiane użytkownikom biznesowym są bardziej skomplikowane i szczegółowe 
niż potrzeby zwykłego konsumenta. Biorąc pod uwagę niezwykle istotną rolę wyszukiwarek in-
ternetowych w dzisiejszym świecie cyfrowym i ich wpływ na decyzje ekonomiczne, opinie, który 
wywierają, należy postulować wprowadzenie obowiązku informacyjnego w formie przystosowanej 
do konsumenta po stronie wyszukiwarek.

Co ważne, żaden z obowiązujących i projektowanych aktów unijnych nie wymaga ujawniania 
zasad funkcjonowania mechanizmów plasowania ani algorytmów do tego wykorzystywanych. Opis 
może pozostać ogólny i zgodnie z motywem 23 dyrektywy 2019/2161 musi być przedstawiony 
w jasny i zrozumiały sposób19. Ponadto prawodawca unijny zawarł w punkcie 11a załącznika I 
do dyrektywy 2005/29/WE zakaz w każdych okolicznościach praktyki polegającej na podawaniu 
wyników wyszukiwania w odpowiedzi na wyszukiwanie internetowe konsumenta bez wyraźnego 
ujawnienia płatnej reklamy lub płatności dokonanej specjalnie w celu uzyskania wyższego plaso-
wania produktów w ramach wyników wyszukiwania.

V.	 Wnioski	końcowe
W ostatnich latach w świecie cyfrowym pojawiło się wielu potężnych pośredników, którzy 

świadczą kluczowe usługi, takie jak dostęp do infrastruktury internetowej, wyszukiwanie oraz 
udostępnianie treści, przetwarzanie w chmurze i płatności mobilne (Musil, 2022). Ze względu na 
zwiększenie ilości, ale też i tempa przyrostu danych w internecie, wykorzystywanie przez platformy 
systemów rekomendacji stało się koniecznością. Dzięki nim odbiorcy usług mogą podejmować 
szybsze decyzje, które są zawężone do wyboru pomiędzy kilkoma spersonalizowanymi propo-
zycjami. Pomimo że systemy rekomendacji mogą stanowić ryzyko dla autonomii decyzji i pry-
watności odbiorców usług, są kluczowe dla sprawnego funkcjonowania platform internetowych. 
Rozwiązaniem problemu nie jest zakazanie wykorzystywania systemów rekomendacji, ponieważ 
zarówno platformy, jak i odbiorcy ich potrzebują. Konieczne jest, aby były uregulowane w sposób 
rzetelny i zapewniający odbiorcom usług skuteczną ochronę. 

W obliczu roli, którą systemy rekomendacji odgrywają w kształtowaniu opinii, postaw społecz-
nych i decyzji ekonomicznych, przepisy DSA należy oceniać jako słuszny i konieczny pierwszy 
krok. Z przepisów DSA wyłania się pierwsza w prawie unijnym definicja systemów rekomendacji. 

18 Rozporządzenie 2019/1150 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20.06.2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użyt-
kowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (Dz. Urz. UE 2019 L 186/57).
19 Zawiadomienie Komisji z 19.12.2021 r. Wytyczne dotyczące wykładni i stosowania dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej 
nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE 2021 C 526/01, s. 91).
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Na aprobatę zasługuje wprowadzenie przepisów dotyczących obowiązku transparentności dla 
wszystkich dostawców usług. Dobrym rozwiązaniem jest też propozycja wprowadzenia obo-
wiązku przeprowadzania audytów dla bardzo dużych platform i bardzo dużych wyszukiwa-
rek internetowych. Za słuszny uznaję również wymóg zapewnienia opcji, która nie opiera się  
na profilowaniu. 

DSA nie pozostaje jednak bez wad. Można spotkać się z opinią, że w omawianych prze-
pisach brakuje regulacji dotyczących systemów rekomendacji, które wykraczałyby poza status 
quo obecnego prawa unijnego (Laux, Mittelstadt i Wachter, 2021). Wydaje się to uzasadnionym 
zarzutem. Definicja systemów rekomendacji jest zbyt wąska. W jej zakres wchodzą jedynie sy-
stemy rekomendacji stosowane przez platformy internetowe w rozumieniu tego rozporządzenia, 
co ogranicza jego obowiązywanie do kategorii dostawców usług pośrednich. Brak definicji, która 
obejmowałaby swoim zakresem również systemy używane m.in. na platformach streamingowych 
powoduje, że konsumenci korzystający z tego rodzaju usług pozostają pozbawieni ochrony wy-
nikającej z przepisów DSA. Co więcej, przepisy dotyczące obowiązków platform internetowych 
wynikających z korzystania z systemów rekomendacji powodują, że pojęcie zawęża się jeszcze 
bardziej. Jedynym przepisem, który reguluje obowiązki związane z wykorzystywaniem przez 
platformy systemów rekomendacji jest art. 27 DSA, podczas gdy reszta zasad ma zastosowanie 
jedynie w stosunku do bardzo dużych platform internetowych oraz bardzo dużych wyszukiwarek 
internetowych. Nie stanowi to wystarczająco szerokiej odpowiedzi na tak poważny problem, jak 
zagrożenia związane z systemami rekomendacji. 

Dla osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony odbiorcy usługi konieczne jest rozszerzenie 
definicji systemu rekomendacji tak, aby obejmowała również dostawców usług nieoperujących na 
platformach pośrednich. Kolejnym istotnym punktem jest wprowadzenie obowiązku stosowania 
systemu rekomendacji w modelu opt-in. Spowoduje to, że konsumenci będą mogli podejmować 
decyzję w bardziej swobodny sposób, bez wpływu algorytmów. Dodatkowo, oprócz zmian w tre-
ści przepisów, należy postulować dalsze uzupełnianie DSA za pomocą wytycznych, które będą 
zawierały dokładną analizę pojęć, takich jak główne parametry wraz ze sprecyzowanymi wyma-
ganiami co do ich umieszczenia na platformie. 

Nieuczciwe praktyki handlowe dokonywane przez przedsiębiorców wykorzystujących syste-
my mogą być kwalifikowane jako działania wprowadzające w błąd z art. 6 dyrektywy 2005/29/WE  
oraz jako zaniechania wprowadzające w błąd z art. 7 dyrektywy 2005/29/WE. Szczególnie istotny 
jest art. 7 ust. 4a, który nakłada na przedsiębiorcę obowiązek informacyjny związany z wykorzy-
staniem przez przedsiębiorcę plasowania do stworzenia rankingu produktów. Przepisy te jednak 
nie są wystarczające – z zakresu obowiązywania dyrektywy 2005/29/WE wykluczone zostały 
wyszukiwarki internetowe, co znacznie obniża bezpieczeństwo konsumentów. 

DSA nie jest więc wystarczającym aktem prawnym dla osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów w zakresie systemów rekomendacji i należy sięgnąć do innych przepisów, takich 
jak dyrektywa 2005/29/WE, która również nie jest w stanie zapewnić kompletnej ochrony. Z tego 
względu należy postulować uzupełnienie przepisów DSA o dalsze przepisy dotyczące systemów 
rekomendacji. 
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Spis	treści
I. Wprowadzenie
II. Zjawisko odsprzedaży biletów na wydarzenia z wykorzystaniem środków automatycznych
 1. Czym jest ticket scalping oraz kim są scalperzy?
 2. Historia ticket scalpingu
 3. Wykorzystanie środków automatycznych (botów)
III. Konsument a odsprzedaż biletów wykupionych przez środki automatyczne
 1. Wiedza ekonomiczna konsumenta i nieproporcjonalność ceny biletu
 2.  Ochrona konsumenta przed zjawiskiem wykupienia biletów na wydarzenia kulturalne 

przez boty
 3. Badania empiryczne nad zakupem biletów w internecie
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V. Ticket scalping a ustawodawstwo Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
 1. Geneza amerykańskiego Anti-Scalping Laws oraz The Better Online Ticket Sales Act
 2. The Digital Economy Bill i zwalczanie zagrożeń związanych z botami
VI. Wnioski

Streszczenie
Ticket scalping z wykorzystaniem środków automatycznych to praktyka polegająca na odsprze-
daży biletów, które zostały wykupione ze stron internetowych przez boty (Porcello, 2018), czyli 
wyspecjalizowane oprogramowania. Wejściówki na wydarzenia są następnie sprzedawane za-
interesowanym po zawyżonej cenie. Taka sytuacja stanowi zagrożenie dla konsumentów, którzy 
w ten sposób muszą wydać więcej pieniędzy. Wprowadzane zabezpieczenia cyfrowe często nie 
są odpowiednie, aby ochronić konsumentów przed środkami automatycznymi, ponieważ boty 
wykupują bilety ze strony internetowej w liczbie przekraczającej limity techniczne nałożone przez 
pierwotnego sprzedawcę. Ustawodawca unijny słusznie zwrócił uwagę, że należy zająć się prob-
lemem ticket scalpingu z wykorzystaniem środków automatycznych. Poza zbadaniem regulacji 
unijnej w artykule analizuję również zjawisko ticket scalpingu na przykładzie aktów prawnych 
Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, w tym genezę Anti-Scalping Laws, The Better Online 
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w ramach realizacji projektu badawczego na temat ochrony konsumentów przed odsprzedażą biletów na wydarzenia, które zostały nabyte przez przed-
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Ticket Sales Act oraz The Digital Economy Bill. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy 
z perspektywy zagrożeń, które niesie ze sobą ticket scalping, zakaz z pkt 23a załącznika I do 
dyrektywy 2005/29/WE dotyczący odsprzedaży biletów na imprezy, które zostały nabyte przez 
przedsiębiorców z wykorzystaniem środków automatycznych okaże się wystarczającym środkiem 
do ochrony konsumentów.

Słowa	kluczowe: konsument; boty; ticket scalping; dyrektywa 2005/29/WE; dyrektywa 2019/2161; 
bilety; ochrona konsumenta; nieuczciwe praktyki handlowe.

JEL: D18, K32

I.	 Wprowadzenie
Bilety na mecz ulubionej drużyny lub wymarzony koncert zniknęły w sekundę? Cena za od-

sprzedaż wejściówki jest kilkukrotnie wyższa niż w momencie otwarcia sprzedaży? Nic wyjątko-
wego, szacuje się bowiem, że na świecie nawet 40% biletów w internecie jest kupowane przez 
automaty, a w rekordowych przypadkach boty wykupiły aż 99,96% biletów w sklepie internetowym 
(Ptak-Iglewska, 2019)2. Wiele z nich następnie trafiło na rynek wtórny w celu odsprzedaży za 
wygórowaną cenę. Tego typu praktyka handlowa nazywana jest ticket scalpingiem. Ogranicza 
ona możliwość nabycia przez konsumentów biletów w normalnych warunkach u pierwotnego 
sprzedawcy podczas zakupów przez internet. Osoby zainteresowane kupnem biletu są bezradne 
wobec działania botów i zmuszone do nabycia wejściówek na rynku wtórnym. Taka sytuacja na 
rynku biletowym utrudnia możliwość udziału w wydarzeniu oraz wpływa na niekorzystne decyzje 
ekonomiczne konsumentów, którzy kupują bilety po zawyżonych cenach. Konsument nie jest 
świadomy manipulacji ze względu na wykupienie wejściówek przez środki automatyczne podczas 
pierwotnej sprzedaży. 

Mogłoby się wydawać, że problem ten jest ściśle związany z postępem technologicznym, 
jednak praktyka ticket scalpingu nie jest nowa, a sposoby odsprzedaży biletów oraz nabywania 
ich zmieniały się stopniowo. Początkowo związane były z osobami, które stały w pobliżu kas 
biletowych, tzw. sidewalk men i oferowały wykupione wejściówki za wyższą cenę po zamknię-
ciu sprzedaży (James, 2014). Jednak w obecnym kształcie praktyka ta jest niebezpieczniejsza, 
ponieważ podczas kupowania biletów w internecie wszelkie naruszenia (m.in. korzystanie ze 
środków automatycznych w celu wykupienia większości wejściówek) są trudniejsze do wykrycia. 

Celem analizy ticket scalpingu jest wskazanie jakie zagrożenia wobec konsumenta stwa-
rza obecnie ta praktyka oraz jak została uregulowana w poszczególnych porządkach prawnych. 
Podejście do ticket scalpingu zmieniało się na przestrzeni lat w Stanach Zjednoczonych oraz 
Wielkiej Brytanii, gdzie skupiono się na znaczeniu ekonomicznym tego zjawiska. Wykupienie bi-
letów przez środki automatyczne oraz ich sprzedaż przez przedsiębiorców za wygórowaną cenę 
to praktyka, która również zwróciła uwagę organów unijnych. Problematyka ta została uchwycona 

2 „Konik” w tym znaczeniu jest osobą wykupującą we wcześniejszym terminie bilety na różne imprezy po to, by potem sprzedać je z zyskiem osobom 
zainteresowanym. 
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w załączniku I do dyrektywy 2005/29/WE, zwanym czarną listą nieuczciwych praktyk handlowych. 
Praktyki w niej wskazane są objęte niewzruszalnym domniemaniem nieuczciwości, a dodanie 
do wymienionego wykazu wykorzystania środków automatycznych przez przedsiębiorcę w celu 
wykupienia i odsprzedaży biletów ma zabronić tej praktyki w każdych okolicznościach.

II.	 Zjawisko	odsprzedaży	biletów	na	wydarzenia	 
z	wykorzystaniem	środków	automatycznych

1.	 Czym	jest	ticket scalping oraz	kim	są	scalperzy? 

Ticket scalping to praktyka polegająca na kupowaniu biletów na wydarzenie w cenie nominalnej, 
zwykle od producenta wydarzenia i odsprzedawaniu tych biletów w cenie wyższej niż początkowa 
(Elfenbein, 2006). Handlarze biletami z drugiego obiegu, których w Stanach Zjednoczonych na-
zywa się scalperami (Courty, 2019), to osoby, które kupują bilet, aby później sprzedać go drożej. 
Natomiast w Polsce osoby odsprzedające bilety dla zysku nazywane są „konikami”3.

Od czasów szekspirowskiej Anglii osoby zajmujące się odsprzedażą biletów utożsamiane są 
z chciwymi spekulantami zmuszającymi konsumentów do płacenia niesprawiedliwych kwot za bilety 
na wydarzenia (Happel i Jennings, 2010). Stosują one wiele nieuczciwych działań, by wyprzedzić 
zainteresowanych imprezą, wykupić znaczną część biletów i odsprzedać je z zyskiem, przez co 
tracą nie tylko indywidualni klienci – przepłacający za bilet, lecz także artyści. Ich wydarzenia, 
w tym koncerty, zostają wyprzedane natychmiastowo i wykorzystywane są przez scalperów jako 
narzędzie do nielegalnego zarabiania. 

W czasach cyfrowych problem ticket scalpingu znacznie się nasilił ze względu na sprzedaż 
online oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji do zakupu biletów. Łatwiej jest bowiem nabyć 
znaczną liczbę biletów online, zachowując przy tym anonimowość i zmniejszając szanse na wy-
krycie (Courty, 2019). Coraz częściej mają miejsce sytuacje, w których bilety na konkretne wyda-
rzenie kulturalne zostają wyprzedane poniżej kilkunastu sekund od momentu otwarcia sprzedaży, 
co nie byłoby możliwe bez wykorzystania zewnętrznych oprogramowań. Konsument, który ręcznie 
wpisuje swoje dane oraz manualnie przechodzi do płatności nie jest w stanie rywalizować z sy-
stemem sztucznej inteligencji.

Bilety zakupione z wykorzystaniem środków automatycznych są następnie kupowane przez 
konsumentów po zawyżonych cenach, ponieważ takie transakcje nacechowane są emocjonalnym 
podejściem do wydarzeń. Konsumenci są więc z reguły gotowi zapłacić więcej za bilet, mimo że 
cena jest niewspółmierna do warunków oferowanych przez organizatorów danego wydarzenia. 

Natomiast w aspekcie międzynarodowym z perspektywy bezpieczeństwa oraz organizacji 
imprez masowych podkreśla się, że ticket scalping stanowi uzasadnione zagrożenie podczas 
obsługi, np. meczów piłkarskich. Takie podejście akcentuje Konwencja Rady Europy w sprawie 
zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki 
nożnej i innych imprez sportowych z 2016 roku4.

3 Potocznie o osobach, które sprzedają bilety dla zysku (zob. Wielki słownik języka polskiego. Pozyskano z https://wsjp.pl/haslo/podglad/11696/ko-
nik/4890733/handlujacy-biletami (6.09.2022)).
4 Konwencja Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych 
imprez sportowych, sporządzona w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r. [Convention on an Integrated Safety, Security, and Service Approach at Football 
Matches and Other Sports of the Council of Europe (CETS n° 218)] (Dz. U. 2017 poz. 2099).
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Ogólna odsprzedaż biletów, niebędąca przykładem ticket scalpingu, jest obecnie powszech-
nie akceptowana, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie pojawienie się internetowych 
rynków biletowych ustanowiło nowe miejsce odsprzedaży biletów, które urosło w 2019 r. do rangi 
światowego przemysłu wartego 7–8 miliardów dolarów (Courty, 2019). Osoby zainteresowane 
udziałem w wydarzeniu nie będą zwracały uwagi na fakt, że droższa odsprzedaż biletu może sta-
nowić wykroczenie w krajowym porządku prawnym, ponieważ ich celem będzie wzięcie udziału 
w wydarzeniu, nawet w przypadku, gdy ich interes ekonomiczny zostaje naruszony. 

W tym miejscu warto odróżnić dwa potencjalne problemy: zakup biletów na rynku wtór-
nym, które okażą się nieważne oraz zakup biletów ważnych po zawyżonych cenach. Pierwsza 
z przytoczonych sytuacji jest szczególnie niebezpieczna z perspektywy konsumentów, niemniej 
odsprzedaż po wygórowanych cenach również budzi szereg wątpliwości odnośnie do uczciwości 
tej praktyki. Rynek wtórny to globalny trend, który jest wspierany przez przemysł sportowy oraz 
fanów wykorzystujących media społecznościowe do odsprzedaży biletów, w związku z czym po-
strzegany jest jako miejsce ostatniej szansy na zakup biletu. 

Aby pokazać tendencje na rynku biletowym, należy przybliżyć działania polegające na 
współpracy amerykańskich drużyn sportowych z podmiotami zajmującymi się sprzedażą biletów. 
Większość drużyn należących do czterech czołowych lig Ameryki Północnej zawarła porozumienia 
ze StubHub i Ticketmaster – przedsiębiorcami zajmującymi się sprzedażą i dystrybucją biletów 
(Fisher, 2017), aby stworzyć sponsorowane rynki odsprzedaży, które poświadczają własność 
biletów i lokalizację miejsca na trybunach, a także całkowicie eliminują wszelkie obawy przed 
oszustwem (Courty, 2019). Takie porozumienia między zespołami sportowymi, ligami oraz przed-
siębiorcami mają za zadanie tworzyć bezpieczne, certyfikowane miejsce odsprzedaży biletów dla 
osób zainteresowanych wzięciem udziału w konkretnym wydarzeniu. Przywołane formy współpracy 
pokazują dbałość o relacje z konsumentem oraz kibicem, któremu zależy na obejrzeniu meczu 
ulubionej drużyny. Z tej perspektywy są to działania mające na celu zapewnienie dostępności 
biletów, jednak pokazują jednocześnie, że istnieje większe prawdopodobieństwo kupna biletu na 
rynku wtórnym, nie zaś u pierwotnego sprzedawcy.

Wiele osób może być dotkniętych zjawiskiem wykupowania biletów przez boty, co widać na 
przykładzie skali sprzedaży biletów przez Ticketmaster, kiedy w dniu 1 marca 2003 roku około 
1,1 miliona biletów zostało sprzedanych online, a kolejne 600 tysięcy wyprzedanych przez kasy 
stacjonarne i telefon (Budnick i Baron, 2012). 

Co ważne, nie w każdym porządku prawnym przepisy odpowiadają współczesnym zagroże-
niom wynikającym z wykorzystania nowych technologii do nabywania biletów. Przykładowo problem 
ticket scalpingu w Polsce nie został kompleksowo zbadany ani przedyskutowany przez środowi-
sko prawnicze. Ustawodawca uregulował związane z tym zjawiskiem zachowania wyłącznie jako 
wykroczenia, a obecny przepis funkcjonuje w niezmienionym brzmieniu od momentu uchwalenia 
ustawy w dniu 20.05.1971 r.5 (Leciak, 2019). Z tego powodu reakcją prawną na praktykę ticket 
scalping powinno być stworzenie regulacji mających na celu zrównoważenie napędzanego przez 
konsumentów popytu na bilety dostępne tylko na rynku wtórnym z wygórowanymi cenami biletów 
pozostającymi poza ich zasięgiem (Griggs, 2006).

5 Ustawa z dnia 20.05.1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. 1971 Nr 12, poz. 114, t.j. Dz. U. 2022 poz. 2151, 2311). 
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2.	 Historia	ticket scalpingu

Mówi się, że droższa odsprzedaż biletów jest prawdopodobnie tak stara jak bilety (Seabrook, 
2009). Istnieją dowody na to, że praktyka kupowania oraz droższej odsprzedaży biletów sięga 
czasów Cesarstwa Rzymskiego, kiedy to bilety na miejsca najbliższe cesarzowi były licznie od-
sprzedawane (Parks, 2008). Zanim sprzedaż internetowa stała się podstawowym medium do ku-
powania biletów konsumenci zmuszeni byli do stania w kolejkach do kas biletowych. Aby uniknąć 
długiego oczekiwania, scalperzy za pomocą pośredników nabywali dostępne bilety, a następnie po 
chwili zaoferowali innym osobom wykupione wejściówki po wyższej cenie (James, 2014). Ticket 
scalping rozwijał się równolegle z aktami prawnymi, które służyły do ochrony konsumentów przed 
tą praktyką. Sposób kształtowania się tego zjawiska podyktowany był ciągłym dążeniem scalpe-
rów do obchodzenia nowych przepisów prawa (Diamond, 1982). Ponadto nieprzypadkowo ticket 
scalping utożsamia się z początkami kontroli amerykańskiej przestępczości zorganizowanej nad 
przemysłem rozrywkowym (Segrave, 2006). Praktyka ta pojawiła się po raz pierwszy w Stanach 
Zjednoczonych pod koniec XIX wieku, kiedy to scalperzy sprzedawali niewykorzystane bilety 
kolejowe, a następnie ticket scalping znalazł sferę, z której można było osiągać ogromne zyski, 
mianowicie Broadway (Porcello, 2018). Już od połowy XIX wieku handlarze sprzedawali bilety 
na imprezy za nieproporcjonalne kwoty (Segrave, 2006). Co więcej, o ticket scalpingu przekonali 
się tacy artyści jak Charles Dickens, m.in. podczas jego drugiego tournée po Ameryce w latach 
1867–1868 (Budnick i Baron, 2012). Podobna sytuacja spotkała szwedzką śpiewaczkę Jenny Lind 
w 1851 roku, kiedy podczas jej trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych bilety na koncerty 
sprzedawali scalperzy (Budnick i Baron, 2012). Do połowy lat 90. XX w. konsumenci kupowali 
bilety, korzystając z systemu rezerwacji telefonicznej lub udając się do kas albo dedykowanych 
punktów sprzedaży (Courty, 2019). Nadmierny popyt powodował powstawanie kolejek, odsprzedaż 
biletów była czasochłonna, a kupujący był narażony na oszustwo. Wraz z pojawieniem się inter-
netu sprzedaż drukowanych kart wstępu zaczęła tracić na znaczeniu. Współczesny sprzedawca 
najskuteczniej konkuruje na rynku biletów wtórnych, znajdując w internecie sposoby dostępu do 
biletów pierwotnych (Sturman, 2020). Dawniej osoby, które chciały zakupić bilet stały w długich 
kolejkach do kas biletowych. Obecnie konsumenci konkurują z programami elektronicznymi, 
które wykorzystują szybkie łącza i wysyłają tysiące zapytań o karty wstępu podczas sprzedaży 
internetowej.

3.	 Wykorzystanie	środków	automatycznych	(botów)

W XX wieku ticket scalping stał się bardziej innowacyjny i oparty na technologii, zwiększając 
rozbieżność między ceną ustaloną przez głównego sprzedawcę a ceną, jaką konsument fak-
tycznie zapłacił za bilet (Porcello, 2018). Do praktyki ticket scalpingu coraz częściej wykorzystuje 
się boty. Słowo „bot” to skrót od angielskiego słowa robot, a według „Słownika języka polskiego” 
robot to maszyna, urządzenie techniczne, imitujące działanie człowieka, odznaczające się okre-
ślonym stopniem automatyzacji6. W świecie technologii informatycznych bot oznacza program 
funkcjonujący w przestrzeni przeznaczonej z założenia dla człowieka i symulujący zachowanie 
żywego użytkownika, stworzony w celu automatycznego wykonywania pewnych czynności bez 

6 Definicja pojęcia „robot”. Zob. Słownik Języka Polskiego PWN. Pozyskano z: https://sjp.pwn.pl/doroszewski/robot;5490213.html (7.01.2022).



105105 Konrad Rutkowski            Sold out! Ochrona konsumentów przed wykupieniem biletów przez środki automatyczne

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2022, nr 5(11)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.11.6

lub z minimalną ingerencją człowieka7. Boty, choć wykazują funkcjonalność podobną do tej, jaką 
prezentuje człowiek, nadal stanowią jednak system niewykazujący cech życia w biologicznym 
tego słowa znaczeniu (Richards i Smart, 2013).

Istnieje wiele różnych typów botów, m.in. te wykorzystywane do przełamywania zabezpie-
czeń stron internetowych i aplikacji służących do sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne. 
Ponadto boty mają specyficzne zachowania zależne m.in. od tego, kto programował danego 
bota lub z jakich przykładów uczył się maszynowo dany system sztucznej inteligencji (Nissan, 
2017). Oznacza to, że mogą one służyć bezpośrednio do przełamywania zabezpieczeń stron 
internetowych, czego zostały nauczone na etapie programowania ich za pomocą rozwiązywania 
określonej ilości przykładowych zabezpieczeń. Wyróżnia się dwie główne grupy funkcji bota, które 
mają na celu umożliwienie dokonania tysięcy transakcji w ciągu pierwszych sekund sprzedaży 
online. Pierwsze znane jako spinner lub drop checker bots monitorują strony w oczekiwaniu na 
„uwolnienie” lub na „drop” – czyli przekazanie do sprzedaży biletów8. Druga grupa funkcji botów 
jest używana do automatyzacji wyszukiwania i rezerwacji biletów (Porcello, 2018). Dzięki temu 
przedsiębiorca wykorzystujący sztuczną inteligencję do zakupu biletów może nawet wybrać naj-
lepsze miejsca. Następnie bot automatyzuje rzeczywisty zakup biletów, używając zarówno praw-
dziwych, jak i fałszywych nazwisk, adresów i kart kredytowych, aby uniknąć limitów zakupowych 
organizatora (Betts, 2017). 

Często wprowadzane zabezpieczenia cyfrowe, takie jak CAPTCHA9 lub Anti-bots  solutions10, nie 
są wystarczające, aby zabezpieczyć konsumenta przed środkami automatycznymi. Wykorzystując 
boty biletowe i programy zaprojektowane do automatycznego wypełniania informacji o kliencie oraz 
rozwiązywania pytań CAPTCHA (np. zaznaczenie obrazów, na których widnieje drzewo) współ-
cześni scalperzy mogą szybko nabyć dużą liczbę biletów z witryn rynku pierwotnego (Sturman, 
2020). Scalperzy coraz częściej nabywają programy z wysoko rozwiniętymi metodami uczenia 
maszynowego, które stopniowo zdają się zdolne do pokonywania coraz trudniejszych zabezpie-
czeń typu CAPTCHA (Nissan, 2017).

Rozwój technologiczny pozwala jednak na stworzenie nowocześniejszego oprogramowania 
mającego za zadanie zwalczanie botów, które wyprzedzają konsumentów w kolejce i wykupu-
ją całość dostępnych biletów. W przypadku Queue-Fair11 tylko ludzie mogą kupować ze strony 
internetowej podczas wydarzeń sprzedaży o wysokim popycie. Strona dzięki oprogramowaniu 
udostępnia dokładną liczbę odwiedzających w każdej minucie oraz pokazuje wszystkim ich miej-
sce w kolejce, stopniowo przemieszczając osoby na jej początek12. W dodatku mogą one kupić 
bilet tylko raz, nie zaś więcej biletów w nieograniczonej ilości.

Środki automatyczne są używane coraz częściej. Przykładowo, podczas trasy koncerto-
wej U2 w 2014 roku jedna z osób korzystających z botów zakupiła 1012 biletów na jeden koncert 

 7 Definicja słowa „bot”. Pozyskano z: https://www.dictionary.com/browse/bot (7.01.2022).
 8 Obecnie w internecie istnieje wiele stron, na których oferowana jest pomoc w zakupie biletów na wydarzenie właśnie za pomocą wykorzystania botów. 
Dostępne oprogramowania są jednak drogie i mogą stanowić oszustwo. Zob. http://ticketbots.net/spinners-drop-checkers (15.09.2022).
 9 Rodzaj techniki stosowanej jako zabezpieczenie na stronach internetowych, celem której jest dopuszczenie do przesłania danych tylko wypełnionych 
przez człowieka. Zob. Co to jest CAPTCHA? Pozyskano z: https://support.google.com/a/answer/1217728?hl=pl (15.09.2022).
 10 Oprogramowanie, rozwiązanie lub system, który jest wprowadzany w celu powstrzymania botów (zob. DataDome, 2021).
11 System wirtualnej poczekalni, w której strony internetowe oraz aplikacje zarządzają dużym natężeniem logowań (zob. https://github.com/Queue-
Fair (12.10.2022)).
12 Kupowanie biletów z Queue-Fair. Pozyskano z: https://queue-fair.com/ticketing (12.10.2022).
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w Madison Square Garden w ciągu jednej minuty, pomimo że organizatorzy zapewniali o czte-
robiletowym limicie sprzedaży biletów (Sisario, 2016). Istnieje poważne zagrożenie, że dalsze 
wykorzystanie botów wykluczy sprzedaż online dla konsumenta, ponieważ rynek wtórny będzie 
ich jedyną szansą na uzyskanie miejsca na wydarzenie kulturalne (Porcello, 2018). 

III.	 Konsument	a	odsprzedaż	biletów	 
wykupionych	przez	środki	automatyczne

1.	 Wiedza	ekonomiczna	konsumenta	i	nieproporcjonalność	ceny	biletu	

W celu zrozumienia problemu ticket scalpingu należy prześledzić relację między wiedzą eko-
nomiczną konsumenta a nieproporcjonalną ceną biletu. Konsument, który loguje się na stronę 
internetową lub aplikację w momencie otwarcia sprzedaży biletów na wydarzenie zostaje poinfor-
mowany, że wszystkie bilety zostały już wykupione. Powyższa sytuacja nie byłaby możliwa bez 
użycia środków automatycznych przez przedsiębiorcę. Wykorzystanie oprogramowania pozwa-
lającego kupować bilety w liczbie przekraczającej limity techniczne nałożone przez pierwotnego 
sprzedawcę lub obchodzenie innych środków technicznych w sposób wyraźny narusza interes 
konsumentów, ponieważ ogranicza ich dostęp do biletów oraz naraża na ryzyko niekorzystnej 
decyzji ekonomicznej.

Wiedza ekonomiczna warunkuje podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych przez kon-
sumentów (Małysa-Kaleta, 2018). Obejmuje ocenę związaną z przebiegiem procesu decyzyjnego 
konsumentów, wpływ czynników zewnętrznych oraz oddziaływanie wewnętrznych warunków, 
w których funkcjonuje konsument (Kieżel, 2018). Wiedza ta jest różna na dwóch etapach, które 
mają miejsce w związku ze zjawiskiem ticket scalpingu. Pierwszy – gdy bilety zostają wykupio-
ne przez boty podczas pierwotnej sprzedaży oraz drugi – gdy trafiają na rynek wtórny w celu 
odsprzedaży po zawyżonych cenach. Proces decyzyjny uczestników rynku podczas kupowania 
biletów może być z łatwością naruszony. Konsumenci, kierując się emocjami, gdy nie uda im się 
zdobyć biletu z pierwszego obiegu, ponieważ pozostają w konkurencji z botem (faza pierwsza), 
dążą do uczestnictwa w wydarzeniu kosztem zapłacenia większej ceny za bilet na rynku wtórnym 
od scalperów (faza druga). 

W sytuacji wykupienia większości dostępnych biletów przez środki automatyczne, kupujący 
nie jest w stanie przewidzieć, na które wydarzenia bilety zostaną wykupione w krótkim czasie. 
Na etapie otwarcia pierwotnej sprzedaży, potencjalny kupujący zostaje pozbawiony możliwości 
nabycia wejściówki. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w wydarzeniu tracą taką szansę, 
ponieważ zostały wyprzedzone przez sztuczną inteligencję w wirtualnej kolejce po bilety.

Natomiast zagadnienie nieproporcjonalności ceny do jakości wydarzenia pojawia się dopiero 
w momencie, gdy zdobyte w sposób nieuczciwy bilety trafiają do sprzedaży na rynku wtórnym po 
zawyżonej cenie. Ticket scalping może budzić wątpliwości właśnie poprzez zagadnienie niepropor-
cjonalnej ceny na rynku wtórnym. Przedsiębiorcy, którzy wykorzystali boty do wykupienia biletów 
ze sprzedaży pierwotnej liczą na zysk kosztem decyzji konsumentów. Ich wiedza ekonomiczna 
często jest naruszona przez emocje, które wiążą z danym wydarzeniem. Dla przedsiębiorców 
jest to powód, aby zwiększyć żądaną kwotę za odsprzedaż biletu, wiedząc, że konsument będzie 
w stanie zapłacić znacznie więcej niż wskazywała cena na rynku pierwotnym. Pojawia się coraz 
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więcej możliwości korzystania ze stron internetowych lub aplikacji w celu kupienia biletu, przez 
co jest coraz więcej nadużyć związanych z transakcjami dokonywanymi przez internet z wyko-
rzystaniem środków automatycznych. Tempo zmian w świecie cyfrowym powoduje, że nowe 
rozwiązania prawne szybko stają się nieaktualne.

2.	 Ochrona	konsumenta	przed	zjawiskiem	wykupienia	biletów	 
na	wydarzenia	kulturalne	przez	boty

W przypadku wykupienia biletów przez boty ze strony internetowej lub aplikacji należy wziąć 
pod uwagę ochronę interesu konsumenta nie ze względu na jego brak wiedzy, lecz na znaczne 
ograniczenie jego możliwości do kupienia wejściówki na uczciwych warunkach. Konsument staje 
się zmuszony do nabycia biletu z tzw. drugiej ręki, po zawyżonej cenie.

Ze względu na skalę zagrożeń związanych z praktyką ticket scalpingu konieczne jest wpro-
wadzenie szczegółowych regulacji prawa konsumenckiego. Cechą charakterystyczną użycia 
środków automatycznych jest brak możliwości reagowania przez konsumenta na działanie 
botów. Konsument nie ma takiej samej wiedzy technologicznej jak przedsiębiorca prowadzący 
sprzedaż biletów na dane wydarzenie i nie ma świadomości praktyk przedsiębiorcy, które mają 
na celu uzyskanie jak największego zysku kosztem konsumenta. Czym innym jest wiedza na te-
mat szczegółów funkcjonowania algorytmu, który został wykorzystany do kupna biletów, a czym 
innym na temat faktu, że praktyki ticket scalpingu występują. Ten pierwszy rodzaj związany jest 
ze specjalistyczną znajomością zagadnień z zakresu informatyki, której nie można wymagać od 
przeciętnego konsumenta. Jeśli natomiast problemem jest brak wiedzy o korzystaniu z botów do 
ticket scalpingu, wówczas należy rozważyć obowiązek poinformowania o tym, że bilety zostały 
nabyte za pomocą środków automatycznych. W przypadku, gdy problemem jest sama praktyka 
droższego sprzedawania biletów na rynku wtórnym, wówczas właściwy wydaje się zakaz od-
sprzedaży. Jest to tym bardziej interesujące, że dyrektywa 2005/29/WE kwalifikuje praktykę jako 
wprowadzającą w błąd.

Jak już zaznaczono, wraz z rozwojem środków automatycznych przypadki wykorzystania 
botów możemy obserwować coraz częściej na coraz większą skalę. Prawodawca powinien stwo-
rzyć odpowiednie instrumenty ochrony, które będą wspierać konsumentów na rynku biletowym 
w podejmowaniu decyzji dotyczących transakcji, co bezpośrednio związane jest z rozwojem 
sposobów płatności, nabywania produktów oraz wykorzystania sztucznej inteligencji do wymie-
nionych czynności.

Przykładowo, w kwietniu 2007 roku amerykańska firma Ticketmaster Entertainment Inc.13 
z siedzibą w Beverly Hills w Kalifornii zajmująca się sprzedażą i dystrybucją biletów, prowadząca 
działalność w wielu krajach na świecie, a od 2010 roku znana jako Live Nation Entertainment 
(Pelofsky i Adegoke, 2010) złożyła pozew przeciwko RMG Technologies Inc.14, właścicielowi 
TicketBrokerTools.com. Strona internetowa tego przedsiębiorcy umożliwiała jej użytkownikom 
masowe logowanie na Ticketmaster.com i zakup biletów, co w efekcie pozwalało im na uprzedza-
nie osób fizycznych w internetowej kolejce (Budnick i Baron, 2012). Narzędzie to wzbudza wiele 
wątpliwości. Moim zdaniem stanowi ono zagrożenie dla konsumentów korzystających ze sprze-

13 Zob. https://en.wikipedia.org/wiki/Ticketmaster (10.09.2022).
14 Ticketmaster LLC v. RMG Technologies, Inc., 507 F. Supp. 2d 1096 (C.D. Cal. 2007).
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daży online, ponieważ wykupuje bilety i ogranicza dostęp do wydarzeń konsumentom, którzy nie 
korzystają z takich systemów. Mowa o milionach automatycznych logowań, które mogły stanowić 
do 80% wszystkich zapytań o bilety, a pozew zidentyfikował jednego użytkownika, który wykonał 
600 tysięcy zapytań o bilety w ciągu jednego dnia i drugiego, który wykonał 425 tysięcy zapytań 
(Budnick i Baron, 2012).

3.	 Badania	empiryczne	nad	zakupem	biletów	w	internecie

W celu poznania doświadczeń konsumentów związanych z ticket scalpingiem i oceny społecz-
nej percepcji jego uczciwości wykonałem badanie empiryczne w formie ankiety. Ankieta została 
przeprowadzona na grupie 48 osób między 4 a 15 października 2022 roku. Grupę respondentów 
stanowili głównie studenci prawa z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Japonii, Kolumbii, Hiszpanii, 
Finlandii, Włoch oraz Grecji. Celem badania empirycznego było zebranie odpowiedzi i poznania 
opinii konsumentów na temat wykorzystania botów do ticket scalpingu. Dzięki międzynarodo-
wej reprezentacji ankietowanych wyciągnięte konkluzje nie były ograniczone tylko do polskiej 
perspektywy.

Zgodnie z uzyskanymi wynikami 98% ankietowanych preferuje formę zakupu biletów przez 
internet. Związane jest to z łatwością zakupu oraz szybkością przeprowadzenia transakcji. Jednak 
wciąż 60% ankietowanych uważa tę formę za bezpieczniejszą, mimo że 61% z nich wskazało, że 
zdarzyło im się, że bilety zniknęły natychmiast z kas internetowych, a następnie były oferowane 
na rynku wtórnym po zawyżonych cenach.

81% ankietowanych przyznało, że doświadczyło wyprzedania biletów na wydarzenie, na 
którym im zależało. Ponadto 29% osób wskazało, że wyprzedanie biletów w krótkim czasie 
spowodowane było działaniem zewnętrznych oprogramowań, co później zostało potwierdzone 
oficjalnym komunikatem organizatora, a 27% ankietowanych zaznaczyło, że nie wie, czy to boty 
wykupiły bilety ze względu na trudność udowodnienia tego faktu.

Zdecydowana większość ankietowanych, bo aż 90% zaznacza, że wykorzystanie botów 
w celu wykupienia znacznej ilości biletów i późniejszej odsprzedaży jest nieuczciwe. Ankietowani 
nie byli zgodni co do kwestii potencjalnej regulacji. 59% z nich wskazało, że celem przepisów 
powinno być nałożenie zakazu korzystania z botów na przedsiębiorców, natomiast 37% respon-
dentów zaznaczyło, że regulacja powinna skupić się na utworzeniu obowiązku zabezpieczenia 
sprzedaży internetowej ze strony organizatora. W obydwu przypadkach chodzi jednak ostatecz-
nie o wyeliminowanie praktyki. Dodatkowo osoby, które wskazały, że zabezpieczenie sprzedaży 
internetowej przed botami to obowiązek organizatora w większości zaznaczyły, że nie korzystają 
z rynku wtórnego. Jedynie 35% ankietowanych zaznaczyło, że korzystało z miejsc sprzedaży z tzw. 
drugiej ręki. Natomiast pozostałe 65% nie poparło tej opcji zakupu, np. ze względu na zawyżone 
ceny lub niepewność co do sprzedającego.

69% respondentów sądzi, że kupowanie biletów na wydarzenie w celu odsprzedaży i zarobku 
powinno być zabronione, ponieważ ogranicza dostęp do wydarzenia i często wymaga niepropor-
cjonalnej ceny do jakości wydarzenia. Natomiast 100% tych osób zaznaczyło, że preferuje za-
kupy przez internet, 19% twierdzi zaś, że droższa odsprzedaż biletów to dobry model biznesowy 
(abstrahując od legalności takiego zachowania w danym stanie lub państwie).
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Zdania są natomiast podzielone odnośnie do tego, co będzie skuteczniejsze: czy zakaza-
nie przedsiębiorcom takiej praktyki (46% ankietowanych), czy uregulowanie zasad korzystania 
z botów, które mają szerszą gamę aktywności niż wykorzystanie jedynie na rynku biletowym 
(54% ankietowanych). Tylko jedna osoba stwierdziła, że konsument jest obecnie wystarczająco 
chroniony przepisami prawa przed takimi praktykami, jak ticket scalping z wykorzystaniem środ-
ków automatycznych.

IV.	 Punkt	23a	załącznika	I	do	dyrektywy	2005/29/WE
Załącznik I do dyrektywy 2005/29/WE wprowadza zakaz w każdych okolicznościach 35 prak-

tyk handlowych15. Tzw. czarna lista uchodzi za najbardziej efektywny instrument ochrony konsu-
mentów, ponieważ praktyki nią objęte są zakazane zawsze w każdym państwie członkowskim 
Unii Europejskiej (Namysłowska, 2014).

Cechą charakterystyczną załącznika I jest jego kazuistyka, która niekiedy okazuje się prze-
szkodą w dążeniu do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony konsumentów (El-Hagin, 2022). 
Szczegółowy opis danej praktyki może bowiem powodować, że wszystkie przesłanki widniejące 
w przepisie nie wystąpią lub stopień skomplikowania przepisu wpłynie na łatwość omijania zakazu. 
Taka sytuacja może dotyczyć praktyki wymienionej w punkcie 23a załącznika I – zakazu dotyczące-
go odsprzedaży konsumentom biletów na imprezy, jeżeli przedsiębiorca nabył je z wykorzystaniem 
środków automatycznych w celu obejścia ograniczeń nałożonych w odniesieniu do liczby biletów, 
które dana osoba może kupić, lub innych zasad mających zastosowanie do zakupu biletów.

W punkcie 23a załącznika I do dyrektywy 2005/29/WE można zatem wyróżnić następujące 
przesłanki:
1) odsprzedaż biletów na imprezy konsumentom; 
2) nabycie przez przedsiębiorcę biletów z wykorzystaniem środków automatycznych;
3) obejście ograniczeń nałożonych w odniesieniu do liczby biletów, które dana osoba może 

kupić lub innych zasad mających zastosowanie do zakupu biletów.
Pierwsza przesłanka wskazująca na etap odsprzedaży oznacza, że celem regulacji jest rynek 

wtórny, a nie pierwotna faza sprzedaży prowadzona przez organizatora. 
Zakaz ma zastosowanie do imprez. Pojęcie to zostało przybliżone w motywie 50 dyrektywy 

2019/2161, zgodnie z którym należy zakazać przedsiębiorcom odsprzedawania konsumentom 
biletów na imprezy kulturalne i sportowe, które nabyli z wykorzystaniem oprogramowania takiego 
jak boty. Zakup biletów za pomocą specjalistycznego oprogramowania dotyczy więc wydarzeń 
oraz rodzajów działalności rekreacyjnej w szerokim znaczeniu, które najczęściej mają charakter 
imprez masowych, czyli będą to np. mecze, koncerty, festiwale.

Zastanawiającym jest brak uwzględnienia kryterium „zawyżonej” lub „wygórowanej” ceny 
przez unijnego ustawodawcę w przesłankach zakazu wynikającego z punktu 23a. Omawiany zakaz 
nie wskazuje zawyżonej ceny przy odsprzedaży jako przesłanki nieuczciwej praktyki handlowej. 
Jedynie motyw 50 wspomina o środku krajowym, którym może być regulowanie ceny odsprzeda-
ży biletów. Wymienienie regulowania cen jako środka krajowego w celu ochrony uzasadnionych 

15 Motyw 17 do dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych sto-
sowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniającej dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 
98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady; dalej: dyrektywa 
o nieuczciwych praktykach handlowych.
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interesów konsumentów wskazuje, że zawyżone kwoty na biletowym rynku wtórnym mogą być 
pochodną wyprzedania wejściówek ze względu na wykorzystanie środków automatycznych do 
zakupów online. Mimo braku zawarcia pojęć zawyżonych lub wygórowanych cen ustawodawca 
unijny wskazuje, że państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki krajowe takie jak regulo-
wanie ceny odsprzedaży biletów. Podjęcie takiego środka celem ochrony uzasadnionych intere-
sów konsumentów oraz zapewnienia polityki kulturalnej i szerokiego dostępu wszystkich osób do 
imprez kulturalnych i sportowych ma jednak charakter fakultatywny. Ustawodawca unijny pozo-
stawia swobodę państwom członkowskim w aspekcie uregulowania ceny odsprzedaży biletów.

Droższe kupowanie biletów na rynku wtórnym zostało wymienione jako podstawowy problem 
konsumentów w dokumencie Europejskiej Organizacji Konsumentów (fr. Bureau européen des 
unions de consommateurs – BEUC) z 2019 roku dotyczącym odsprzedaży biletów16. Ponadto 
we wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w sprawie C-70/2217 stwierdzono, że 
konsumenci poszukują biletu na rynku wtórnym na ogół dlatego, że nie jest on już dostępny na 
rynku pierwotnym lub jest dostępny jedynie w cenach, które nie są przystępne. Zgodnie z włoską 
ustawą nr 232/201618 w szczególności z art. 1 ust. 545 i 545 quater sprzedaż biletów na ryn-
ku wtórnym jest zgodna z prawem tylko wtedy, gdy jest prowadzona w sposób okazjonalny, to 
znaczy przez konsumentów, a nie w sposób profesjonalny, w cenach nieprzekraczających cen 
nominalnych wydrukowanych na bilecie. Celem tych przepisów jest ochrona konsumentów oraz 
zagwarantowanie porządku publicznego.

Druga przesłanka dotyczy wykorzystania środków automatycznych przez przedsiębiorców. 
Boty umożliwiają przedsiębiorcom zakup biletów w liczbie przekraczającej limity techniczne 
nałożone przez pierwotnego sprzedawcę biletów. Zgodnie z wytycznymi Komisji dotyczącymi 
wykładni i stosowania dyrektywy 2005/29/WE19 zakaz z punktu 23a ma również zastosowanie 
w przypadku, gdy odsprzedawca biletów nabywa bilety od osoby trzeciej, która wykorzystała boty 
do zakupu biletów. Fakt, że pierwotny sprzedawca biletów wiedział o użyciu specjalistycznego 
oprogramowania przez odsprzedawcę biletów nie ma znaczenia dla celów zakazu, o ile wykorzy-
stanie bota umożliwiło odsprzedawcy nabycie tych biletów w większej liczbie niż było to możliwe 
dla innych nabywców.

Trzecia przesłanka wymaga obejścia ograniczeń nałożonych do liczby biletów przez przed-
siębiorcę, który wykorzystuje boty. Natomiast obejście pozostałych ograniczeń lub innych zasad 
mających zastosowanie do zakupu biletów może wiązać się nie tylko z liczbą kupionych biletów, 
lecz także z wykorzystaniem fałszywych danych dla możliwości nabycia wejściówek lub ominię-
cia kolejki do zakupu internetowego. Wytyczne stanowią, że zakaz miałby również zastosowanie 
w przypadku „rezerwacji” biletów przez zautomatyzowane oprogramowanie, a następnie opłacanie 
ich oddzielnie w inny sposób.

16 Zob. Q&A on resell of tickets. Pozyskano z: https://www.beuc.eu/sites/default/files/publications/beuc-x-2019-034_resale_of_tickets_-_questions_
and_answers.pdf?fbclid=IwAR3tSpT3WrSFXGgjUu7ifxmtQqQsWZvJ8DkTtHl8WepG-I-ltYmiKDvGzf4 (6.09.2022).
17 Sprawa C-70/22 Viagogo AG vs Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità garante della concorrenza e del mercato. Streszczenie wniosku 
o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zgodnie z art. 98 § 1 regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości z 1.02.2022 r. Pozyskano 
z: https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=256661&pageIndex=0&doclang=pl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16641 (6.09.2022).
18 LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017–2019. 
(16G00242) (GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57).
19 Zawiadomienie Komisji z 19.12.2021 r. Wytyczne dotyczące wykładni i stosowania dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczą-
cej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE 2021 C 526/01).
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Choć regulacja wydaje się szczegółowa to zawiera wyrazy wymagające interpretacji, któ-
re poddają pod zasadność takie ujęcie problemu odsprzedaży biletów wykupionych przez boty. 
Ustawodawca unijny jedynie skupia się na wytłumaczeniu, które imprezy będą podlegały regulacji. 
Nie odpowiada to poziomowi skomplikowania praktyki, do której wykorzystane są boty. Środki 
techniczne są opisane w sposób nieprecyzyjny, zarówno te stosowane przez pierwotnego sprze-
dawcę biletów, które mógłby zastosować w celu zabezpieczenia sprzedaży, jak i te wykorzystane 
przez odsprzedawcę. Punkt 23a, podobnie jak cały załącznik I, zawiera pojęcia nieostre (Howells, 
Micklitz i Wilhelmsson, 2006), co może zaważyć na braku skuteczności w ochronie konsumentów 
przed botami, które wykupią bilety. Postanowienia, szczegółowo regulujące daną kwestię, należą 
do tych, które można obejść bez trudu (El-Hagin, 2022) ze względu na stopień skomplikowania 
regulacji. W przypadku punktu 23a próba szczegółowej regulacja praktyki ticket scalpingu z wyko-
rzystaniem botów zawiera nieprecyzyjne fragmenty, które mogą wpłynąć na skuteczność ochrony 
konsumentów przez przepis.

V.	 Ticket scalping	a	ustawodawstwo	Stanów	Zjednoczonych	
i	Wielkiej	Brytanii

1.	 Geneza	amerykańskiego	Anti-Scalping Laws oraz The Better Online Ticket Sales Act 

Nowy Jork był pierwszym stanem USA, który w 1922 roku uregulował kwestię tzw. rażących 
zysków. Regulation of Theatre Tickets (art. 10-B GBSL) dotyczyło kupowania biletów do teatrów 
i miejsc rozrywki, zabawy, wystaw, gier, konkursów lub przedstawień oraz zawierało zobowiąza-
nie do niepopełniania oszustw lub pobierania wysokich opłat (Dissanayake, 2018). W 2007 roku 
miał miejsce okres depenalizacji odsprzedaży biletów poprzez gruntowną zmianę nowojorskiego 
prawa (Assiociated Press, 2007). Z kolei Minnesota uchyliła swoje prawo o scalpingu z 1963 roku, 
czyniąc całą odsprzedaż biletów legalną w 2006 roku. Ontario z kolei zderegulowało odsprzedaż 
w 2015 roku (Courty, 2019). Okres deregulacji scalping laws argumentowany był zapewnieniem 
kapitalistycznej, swobodnej odsprzedaży biletów, co miało realizować ochronę interesu konsu-
mentów, artystów oraz podmiotów zarządzających sprzedażą20.

W latach 2000 nie istniało obowiązujące prawo federalne dotyczące ticket scalpingu, ponie-
waż rząd federalny pozostawił tę odpowiedzialność stanom. Nie można było mówić o zbytniej 
jednolitości, a odsprzedaż biletów nie podlegała żadnym ograniczeniom w 22 stanach. Z czasem 
wszystkie stany zaczęły wprowadzać ograniczenia cenowe, a prawie połowa z nich wymagała od 
wszystkich sprzedawców posiadania licencji. Przykładowo, w Alabamie21 każda osoba sprzedająca 
bilety po cenie wyższej niż oryginalna musi zapłacić podatek licencyjny w wysokości $100.0022. 
Można stwierdzić, że Anti-Scalping Laws są odpowiedzią na publiczne przekonanie, że bilety 
powinny być przydzielane tym, którzy najdłużej czekają w kolejce, a nie tym, którzy są gotowi 
zapłacić najwyższą wartość (Griggs, 2006).

W 2016 r. prezydent Barack Obama podpisał ustawę Better Online Ticket Sales Act – BOTS, 
ustanawiając wspierane przez federację podstawy regulacji ticket scalpingu (Fair, 2017). Ustawa 

20 Okres deregulacji ticket scalpingu w Stanach Zjednoczonych, zob. Goldberg, 2013.
21 Code of Ala. § 40-12-167.
22 NATB State Statues on Ticket Selling. Pozyskano z: https://www.natb.org/wp-content/uploads/2018/07/statestatutesticketselling.pdf (10.10.2022).
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reguluje przypadki wykorzystania botów w celu obejścia środków bezpieczeństwa na stronach 
internetowych podstawowych rynków biletowych. BOTS Act zakazuje jako nieuczciwego i wpro-
wadzającego w błąd działania lub praktyki w handlu, sprzedaży lub korzystania z określonego 
oprogramowania w celu obejścia środków kontroli stosowanych przez internetowych sprzedaw-
ców biletów w celu zapewnienia sprawiedliwego dostępu konsumentów do biletów na dowolne 
wydarzenie, a także zapewnia sankcje karne za takie czyny23. BOTS Act zabrania scalperom 
obchodzenia zabezpieczeń, systemu kontroli dostępu lub innej kontroli technologicznej lub środka 
na stronie internetowej lub w serwisie online, który jest używany przez wystawcę biletów do egze-
kwowania zamieszczonych limitów zakupu biletów na wydarzenie lub do utrzymania integralności 
zamieszczonych zasad zamówień online. Zgodnie z sekcją drugą ustawy, niezgodne z prawem 
jest również sprzedawanie lub oferowanie do sprzedaży jakichkolwiek biletów na wydarzenie 
uzyskanych za pomocą wyżej wymienionych środków (Porcello, 2018).

BOTS Act przyznaje stanowym prokuratorom generalnym uprawnienia do wnoszenia po-
wództw cywilnych, gdy istnieje podejrzenie, że interes mieszkańców państwa został zagrożony lub 
negatywnie dotknięty przez praktykę, która narusza wskazany akt prawny24. Jednak wydaje się, 
że działania te nie są wystarczające, aby zapewnić konsumentom uczciwą możliwość uzyskania 
biletów w cenie nominalnej w sprzedaży internetowej (Jaskier, 2018). BOTS Act jest sformułowany 
jako wspierający podwójny cel, jakim jest zapewnienie rozsądnych cen biletów i sprawiedliwego do 
nich dostępu, co w rzeczywistości sprowadza się do pierwszego, czyli rozsądnych cen (Sturman, 
2020). Aby zapewnić konsumentom uczciwą możliwość zakupu biletów w cenie nominalnej, pod-
mioty zajmujące się sprzedażą biletów muszą być odpowiedzialne za to, w jaki sposób ich bilety 
są nabywane, a także wprowadzić dalsze ograniczenia dotyczące sposobu, w jaki bilety mogą 
być przekazywane po ich pierwotnym zakupie (Porcello, 2018). Obecnie przepisy mające na celu 
zwalczanie ticket scalpingu skupiają się na problemie dopiero po jego powstaniu.

Dylemat nad skutecznością wspomnianego aktu prawnego polega jednak na tym, że BOTS 
Act nakierowany jest na wykorzystanie ze środków automatycznych w momencie, gdy istnieją 
trudności dowodowe dla wykazania tego faktu.

Pojawiają się opinie, że ani boty biletowe, ani współczesny sprzedawca wykorzystujący 
sztuczną inteligencję do zakupu biletów nie powodują wzrostu cen biletów na rynku wtórnym, 
czyni to zaś popyt konsumencki (Sturman, 2020). Takie stanowisko nie uwzględnia, że celem tej 
regulacji jest zapewnienie konsumentom dostępności do wydarzeń w cenach, jakie zapłaciliby, 
gdyby bilety nie zostały wykupione przez środki automatyczne i następnie trafiły na rynek wtórny. 
Wykorzystanie botów ogranicza dostęp konsumentom ze względów technologicznych, natomiast 
nieproporcjonalne zawyżanie cen za bilety na rynku wtórnym utrudnia uczestnictwo w wydarzeniu 
ze względów ekonomicznych. Podobnie jak regulacja z punktu 23a załącznika I do dyrektywy 
2005/29/WE, BOTS Act poddaje regulacji rynek wtórny w momencie, gdy dla zapewnienia dostęp-
ności konsumentom do biletów wymagane są odpowiednie zabezpieczenia sprzedaży na rynku 
pierwotnym. Samo ustawodawstwo nie wystarczy, aby ograniczyć działanie scalperów i ich boty 
(News Editor, 2018). 

23 Better Online Ticket Sales Act § 2(a)(1)(A).
24 Section 2(c)(1) of the Bots Act of 2016.
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2.	 The Digital Economy Bill i	zwalczanie	zagrożeń	związanych	z	botami

Prawodawca brytyjski podczas prób uregulowania wyzwań związanych z ticket scalpingiem 
zauważył problem wielorakości form, które przybiera ta praktyka. Inne obowiązki nakładane są 
na pojedynczego scalpera, który miał zamiar uczestniczyć w wydarzeniu, ale nie jest już w stanie, 
a inne na zorganizowanego przedsiębiorcę, który celowo dokonał masowego zakupu z zamiarem 
odsprzedaży po zawyżonej cenie (Griggs, 2006).

W 2005 roku w Londynie i okolicach złożono około 4000 skarg, jednak w rezultacie zawie-
szono tylko 32 strony internetowe (Staff Writer, 2017). Dzięki Digital Economy Bill25 w 2017 roku 
do prawa brytyjskiego zostało wprowadzone nowe wykroczenie polegające na naruszeniu limitów 
sprzedaży z wykorzystaniem botów internetowych. Nowelizacja weszła w życie w lipcu 2018 roku 
i zgodnie z wprowadzonymi przepisami sprawcy przekroczenia określonych przez organizatorów 
wydarzeń limitów sprzedażowych z wykorzystaniem środków automatycznych mogą potencjalnie 
podlegać nieograniczonym grzywnom26. Digital Economy Bill zawiera wymagania, które mają 
zapewnić kupującemu odpowiednie warunki podczas nabywania biletu na wydarzenie kultural-
ne. Zgodnie z sekcją 105 Digital Economy Bill na odsprzedawcy biletów spoczywa obowiązek 
zapewnienia informacji. Platformy odsprzedaży muszą zapewnić nabywcom unikalny numer 
referencyjny biletu i numer rezerwacji (Hanley, 2017). Każdy unikalny numer biletu umożliwia 
kupującemu identyfikację miejsca siedzącego lub stojącego. Aby ten mechanizm był skuteczny, 
platformy odsprzedaży muszą uzyskać pozwolenie od promotorów i organizatorów imprez na 
odsprzedaż biletów masowych.

Ustawa wprowadziła kryminalizację wykorzystywania automatycznego oprogramowania do 
zakupu biletów na imprezę rekreacyjną, sportową lub kulturalną w ilości przekraczającej maksi-
mum ustalone przez organizatorów imprez. Przepis ma zastosowanie do biletów zakupionych 
przy użyciu automatycznego oprogramowania na wydarzenia w Zjednoczonym Królestwie, ale 
obejmuje działania mające na celu uzyskanie biletów, które mają miejsce poza Wielką Brytanią. 
Wprowadzenie unikalnego numeru biletu, gdy bilet jest wystawiony na sprzedaż, powinno znacz-
nie zwiększyć przejrzystość na rynku wtórnym. Wspomniany kod daje użytkownikom pewność, że 
kupowany przez nich bilet rzeczywiście istnieje, a także ogranicza praktyki scalperów, którzy nie 
zarobią na odsprzedaży fałszywych kart wstępu ze względu na unikatowy numer biletu. Jednak 
wydaje się, że nawet przy wzmożonym egzekwowaniu i stałym rozwoju technologii, Anti-Scalping 
Laws pozostają nieskuteczne w ograniczaniu rynków wtórnych (Happel i Jennings, 2010). Rynek 
pierwotny mógłby i powinien zrobić więcej, aby chronić się przed atakami ze strony botów, w tym 
w szczególności zgłaszać takie incydenty na policję (Waterson, 2016).

VI.	 Wnioski
Walka z botami jest skomplikowana, ponieważ dotyczy handlu internetowego, często podle-

gającemu wielu jurysdykcjom w momencie dokonywania transakcji (Courty, 2019). Zjawisko ticket 
scalpingu jest związane nie tylko z wykupieniem wejściówek, lecz także ze skutkiem, jakim jest 

25 Digital Economy Act 2017. Pozyskano z: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/30/contents/enacted (20.10.2022).
26 Pojęcie nieograniczonej grzywny. W 2015 roku w Wielkiej Brytanii weszło w życie prawo, które zniosło górną granicę grzywny o wysokości 5 tysięcy 
funtów. Obecnie przy wymierzaniu kary sędziowie biorą pod uwagę środki finansowe sprawcy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wymierzania kar. 
Pozyskano z: https://www.gov.uk/government/news/unlimited-fines-for-serious-offences (20.10.2022).
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ograniczenie dostępu do sprzedaży prowadzonej w zwyczajnym trybie. Pomimo nowych prze-
pisów tzw. Anti-Scalping Laws, wydaje się, że przez wykorzystanie oprogramowania do zakupu 
biletów paradoksalnie biletowy rynek wtórny skutecznie przejął kontrolę nad rynkiem pierwotnym 
i stał się podstawowym środkiem do zakupu biletów po ich premierze (Porcello, 2018).

Odsprzedaż biletów stanowi obecnie dochodowy interes, w dużej mierze dzięki nowym 
technologiom (Durovic, 2020) np. wykorzystaniu botów, które wykupią bilety na masową skalę. 
W celu poprawienia sytuacji konsumentów w przypadku ticket scalpingu z wykorzystaniem środ-
ków automatycznych nie powinny powstać regulacje drugiego rynku i zakaz per se takiej prakty-
ki, a uregulowanie korzystania ze środków automatycznych oraz podjęcie działań mających na 
celu umocnienie limitów technicznych, tak jak unikatowy numer biletu w Wielkiej Brytanii. Jedną 
z możliwości byłoby ograniczenie sprzedaży do dnia wydarzenia. W ten sposób uniemożliwiło-
by to lub przynajmniej znacznie ograniczyło możliwość powstania wtórnego rynku odsprzedaży. 
Przykładowo, klub baseballowy Chicago Cubs celowo zachowywał pewną liczbę biletów do sprze-
daży w dniu meczu, jednak nie zostało to uznane za rozsądne z ekonomicznego punktu widzenia 
– klub był zmuszony podjąć ryzyko, że miejsca te pozostaną niesprzedane (Yang, 2004). Innym 
coraz częściej stosowanym zabiegiem mającym na celu zmniejszenie wpływu botów biletowych 
jest wymóg fotoidentyfikacji dla kibiców chcących wejść na imprezę (Sturman, 2020), jednak takie 
prywatne rozwiązanie powoduje, że osoba, która dowie się, że nie będzie mogła uczestniczyć 
w wydarzeniu nie będzie mogła odsprzedać przypisanego jej osobiście biletu.

Głównym celem powinno pozostać uregulowanie obowiązku stosowania efektywniejszych 
zabezpieczeń organizatora sprzedaży lub zabronienie wprowadzania botów na rynek, które sku-
tecznie ograniczyłoby praktykę korzystania z nich w trakcie sprzedaży biletów przez internet, 
np. w formie przestępstwa, podobnie jak w Wielkiej Brytanii. Należy postulować wprowadzenie 
dodatkowych obowiązków ze strony organizatora sprzedaży. Jednak wprowadzenie limitów za-
kupowych dostosowanych do wymagań XXI wieku jest wymagającym zadaniem ze względu na 
nieustanny rozwój technologiczny. Dochodzimy do sytuacji patowej, w której nie można wymagać 
od organizatora sprzedaży korzystania z drogiej technologii w celu zabezpieczenia sprzedaży 
przez strony internetowe lub aplikacje oraz do miejsca, w którym podjęta zostaje próba zakazania 
sprzedaży biletów z tzw. drugiej ręki, nabytych przez boty, w momencie, gdy jest to praktycznie 
niemożliwe do wykazania.

Realizacja swoich praw na drodze sądowej celem udowodnienia praktyki ticket scalpingu 
z wykorzystaniem botów może okazać się zbyt uciążliwa. Mimo że zakaz per se ma na celu wy-
eliminowanie danej praktyki z rynku, wydaje się nieefektywny ze względu na brak przejrzystości 
w stosowaniu.

W ustawodawstwie Stanów Zjednoczonych prawa ustanowione stanowo i federalnie nie-
skutecznie zmierzają do ograniczenia zjawiska ticket scalpingu, potępienia sprzedawców ze-
wnętrznych i kryminalizacji wykorzystywania botów, choć egzekwowanie tych praw wydaje się 
ograniczone. Zarówno w sporcie, jak i w muzyce istnieją dość złożone mechanizmy dystrybucji 
biletów, a całkowity brak rynku wtórnego biletów doprowadziłby do obniżenia dobrobytu konsu-
mentów (Waterson, 2016). Zapobieganie popełnianiu przez scalpera czynów, które rząd federalny 
i ustawodawca stanowy już uznały za nielegalne, wymaga podjęcia działań zanim bilet zostanie 
wykupiony z pierwotnej sprzedaży.
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Należy wprowadzić środki proaktywne w celu ochrony artystów przed czerpaniem zysków 
z ich występów. Aby zapewnić skuteczność tych regulacji, główni sprzedawcy biletów muszą być 
odpowiedzialni za to, do kogo dystrybuowane są bilety, np. wprowadzając bilety imienne lub moż-
liwość kupienia tylko jednej wejściówki na osobę. Istniejące przepisy regulujące ticket scalping są 
problematyczne, dotyczą bowiem sposobu odsprzedaży biletów, a nie ich pierwotnej sprzedaży 
(Porcello, 2018).

Dobrym rozwiązaniem byłaby kampania edukacyjna dla organizatorów sprzedaży i konsu-
mentów27, jak zapobiegać wykupieniom biletów przez boty oraz jak zachować ostrożność, logując 
się na stronę sprzedaży, a za tym zaś powinna pójść dobra praktyka w dystrybucji biletów.

Konsument może nie wiedzieć, że istnieje zakaz per se tego typu działań, szczególnie że 
poza krajową regulacją karną ticket scalping nie został uregulowany w przepisach innych obsza-
rów prawa (Leciak, 2019). Taka regulacja może okazać się nieznaczącym przepisem w dobie 
korzystania ze sztucznej inteligencji w wielu płaszczyznach życia, a szczególnie na rynku bileto-
wym. Dochodzą do tego liczne trudności w dowodzeniu wykorzystania środków automatycznych 
nawet w momencie, w którym to ciężar dowodowy będzie spoczywał na podmiocie silniejszym 
w relacji B2C.
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pojawia się też wiele problemów natury nie tylko technologicznej i biznesowej, lecz także praw-
nej. W artykule podjęto próbę rozstrzygnięcia dylematów prawnych, jakie wiążą się z koncepcją 
smart kontraktu pod kątem przepisów specyficznych dla prawa polskiego. 

Metodologia artykułu zakłada ścisłe powiązanie kwestii technologicznych i prawnych. Trudno 
jest bowiem wyobrazić sobie rzetelną analizę zjawisk pojawiających się w społeczności blockchain 
bez choćby ogólnego zrozumienia mechanizmów stojących za tą technologią. Celem jest zatem 
zidentyfikowanie problemu, jaki praktyce stosowania klauzuli rebus sic stantibus stawia techno-
logia smart kontraktów. Zaproponowano również potencjalne rozwiązania prawne, które pozwolą 
na uwzględnienie stosowania klauzuli, także na gruncie technologii blockchain. 

Warto więc zastanowić się zatem nad pytaniem, czy możliwe jest uwzględnienie mechanizmu 
smart kontraktów w polskim systemie prawa cywilnego, z jednoczesnym zachowaniem możliwości 
urzeczywistnienia orzeczenia sądu o zastosowaniu klauzuli rebus sic stantibus?

II.	 Smart	kontrakt	i	blockchain
Smart kontrakt jako techniczne rozwiązanie wykorzystywane w ramach łańcucha bloków był 

analizowany zarówno w polskiej (Kowacz i Wielgus, 2021; Behan, 2022; Pecyna i Behan, 2020, 
s. 187–217; Kaczorowska, 2019, s. 189–218), jak i zagranicznej nauce (Werbach i Cornell, 2017, 
s. 313–382; Raskin, 2017, s. 305–341, A. Savelyev, 2016). Jest on w dużej mierze związany 
z technologią blockchain, przeżywającą w ostatnich latach ogromny wzrost popularności. 

Blockchain to rodzaj technologii rozproszonego rejestru (DLT) składającej się z list transakcji, 
zwanych blokami, które są bezpiecznie połączone ze sobą za pomocą kryptografii. Każdy blok 
zawiera kryptograficzny hash poprzedniego bloku, znacznik czasu i dane transakcji. Znacznik 
czasu dowodzi, że dane transakcji istniały w momencie tworzenia bloku. Każdy blok zawiera 
też informacje o poprzednim bloku, dlatego skutecznie tworzą one łańcuch, przy czym każ-
dy dodatkowy blok łączy się z poprzednimi (Narayanan, Bonneau, Felten, Miller i Goldfeder, 
2016, s. 54). Co do zasady zatem transakcje dokonywane na blockchainie są nieodwracalne, 
ponieważ po ich zapisaniu nie można zmienić danych w dowolnym bloku wstecz bez zmiany 
wszystkich kolejnych bloków. Teoretycznie jest jednak możliwe wsteczne modyfikowanie blo-
ckchaina i cofanie niepożądanych transakcji bloków, jeśli większość uczestników systemu się 
na to zgodzi. Taką operację określa się w społeczności blockchain jako hard fork. Z perspek-
tywy wykonywania orzeczeń sądu nie jest ona jednak możliwa do uznania za użyteczny spo-
sób modyfikacji łańcucha bloków. Angielski termin blockchain i łańcuch bloków będą używane  
w artykule zamiennie. 

Smart kontrakt to program komputerowy lub protokół transakcji, który ma na celu automatyczne 
wykonywanie, kontrolowanie lub dokumentowanie zdarzeń i działań zgodnie z warunkami kontrak-
tu. Cele inteligentnych kontraktów to zmniejszenie zapotrzebowania na zaufanych pośredników, 
kosztów arbitrażu i strat związanych z oszustwami. Amerykański Narodowy Instytut Standardów 
i Technologii opisuje smart kontrakt jako „zbiór kodu i danych (czasami określanych jako funkcje 
i stan), który jest wdrażany za pomocą kryptograficznie podpisanych transakcji w sieci blockchain” 
(Yaga i in., 2018, s. 54). Kluczowe jest również dodanie, że dla funkcjonowania niektórych smart 
kontraktów ważna jest tzw. wyrocznia (oracle). Stanowi ona łącznik pomiędzy światem realnym 
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i cyfrowym oraz zapewnia informacje konieczne, aby warunek uruchomienia smart kontraktu mógł 
zostać uznany za spełniony. 

Problematyka blockchain, która w dużej mierze opiera się na koncepcjach niezmienności, 
pewności i zaufania do technologii nabiera szczególnego znaczenia w sytuacjach, gdy system 
prawny przewiduje następczą możliwość modyfikacji stosunku zobowiązaniowego. Najlepszym 
przykładem takiej sytuacji jest klauzula rebus sic stantibus. 

III.	 Ogólna	charakterystyka	klauzuli	rebus sic stantibus
W tej części artykułu przedstawiono syntezę przesłanek stosowania klauzuli rebus sic stanti-

bus. Szczególny nacisk położono zaś na przeanalizowanie utrwalonych poglądów doktryny doty-
czących klauzuli rebus sic stantibus w perspektywie wzrastającej popularności rozwiązań dalece 
ingerujących w możliwość następczej modyfikacji kontraktu. 

W ustawie z 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny1 została wprowadzona, za 
pomocą artykułu 3571 k.c. instytucja klauzuli rebus sic stantibus. Wskazać jednak należy, że sama 
koncepcja klauzuli pozwalającej na następczą modyfikację stosunków zobowiązaniowych w skutek 
zaistnienia pewnej, istotnej z perspektywy stron, zmiany okoliczności powstała już w XVII wie-
ku (Brzozowski, 2018, s. 1277). Wprowadzenie do systemu prawnego instytucji sankcjonującej 
modyfikację stosunku zobowiązaniowego, którego okoliczności uległy daleko idącej zmianie, jest 
w dużej mierze uwarunkowane środowiskiem ekonomiczno-społecznym, w jakim dana zmiana 
regulacyjna się dzieje. Można wskazać, że polska gospodarka w latach 90. XX wieku znajdowa-
ła się w momencie dużej niepewności, co sprzyjało regulacjom chroniącym w pewnym zakresie 
strony umów, które na skutek nieoczekiwanych wydarzeń mogły utracić możliwość wypełnienia 
zobowiązania w pierwotnym kształcie. Zachodzące obecnie w Polsce i na świecie zmiany, jak 
pandemia wirusa SARS-CoV-2 i tocząca się wojna w Ukrainie, mogą wywoływać podobne nega-
tywne skutki dla krajowej gospodarki. 

Użyteczność klauzuli pozwalającej na modyfikację kontraktu w sytuacji, gdy funkcjonowanie 
podmiotu rynkowego odbywa się w warunkach wojny, wydaje się oczywista. Postęp technologiczny 
nie zawsze jednak podąża za wskazaniami etycznymi i postulatami legislacyjnymi. Szersze wyko-
rzystanie technologii łańcucha bloków, a w szczególności smart kontraktów, może stanowić duże 
wyzwanie dla klasycznych instytucji prawa zobowiązań. Celem artykułu będzie zatem zbadanie 
zakresu konfliktu pomiędzy smart kontrakami i podbudową intelektualną2, która za nimi stoi oraz 
klauzulą rebus sic stantibus tak, jak jest ona rozumiana w prawie polskim. 

Przesłanki stosowania rebus sic stantibus to: 
a) nadzwyczajna zmiana stosunków;
b) nadmierna trudność lub groźba rażącej straty dla jednej ze stron przy spełnieniu świadczenia;
c) związek przyczynowy pomiędzy nadzwyczajną zmianą stosunków a nadmierną trudnością 

albo groźbą rażącej straty dla jednej ze stron przy spełnieniu świadczenia;
d) brak przewidzenia przez strony umowy wpływu nadzwyczajnej zmiany stosunków na speł-

nienie świadczenia (Mataczyński i Saczywko, 2022, komentarz do art. 3571 k.c., pkt 9).

1 Dz. U. Nr 55, poz. 321.
2 Jako przykład wskazać można: https://ethereum.org/en/whitepaper/.

https://ethereum.org/en/whitepaper/
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Zagadnienie nadzwyczajnej zmiany stosunków, stanowiącej relewantną prawnie zmianę 
jakiegoś zestawu okoliczności faktycznych, zostało ujęte w kodeksie cywilnym w sposób ogólny. 
Za nadzwyczajną zmianę uznaje się wydarzenie wyjątkowe, normalnie niespotykane (Morek, 
2017, pkt 19). Stosunki zaś, które tej nadzwyczajnej zmianie mają ulegać, określa się w doktrynie 
i orzecznictwie jako odnoszące się do „stosunków społecznych, w tym zwłaszcza gospodarczych. 
Chodzi o uwarunkowania, które dotyczą większej grupy podmiotów lub wręcz mają charakter 
powszechny” (ibidem, pkt 19)3. 

Zmiana stosunków wystąpić musi po powstaniu zobowiązania. Jest to o tyle istotne, że w przy-
padku smart kontraktu należy precyzyjnie określić, kiedy powstaje zobowiązanie. Nie można za taki 
moment uznawać wprowadzenia smart kontraktu do środowiska łańcucha bloków w sposób pozwa-
lający na jego wykonanie po spełnieniu określonych warunków w świecie rzeczywistym. Moment 
powstania zobowiązania wiązać należy raczej z samą umową. O ile ta może być wyrażona w części 
lub całości za pomocą smart kontraktu, o tyle jej skutki materialnoprawne nie powinny być warunko-
wane technicznymi szczegółami funkcjonowania łańcucha bloków. Mówiąc inaczej, zobowiązanie 
powstaje w momencie zawarcia umowy, nie zaś w momencie umożliwienia działania smart kontraktu. 

W zakresie pozostałych przesłanek stosowania rebus sic stantibus na potrzeby niniejszego 
artykułu wystarczy wskazać kilka istotnych zagadnień. 

W stosunku do nadmiernej trudności w spełnieniu świadczenia, warto zaznaczyć na ko-
nieczność spełnienia kryterium zachwiania równowagi kontraktowej oraz zakwestionowania 
ekonomicznego sensu świadczenia (ibidem, pkt 27). Tak sformułowane kryteria przedstawiają 
się szczególnie interesująco w środowisku łańcucha bloków i szeroko rozumianej społeczności, 
która wytworzyła się wokół kryptowalut. 

Problematyka związku przyczynowego nie ulega znaczącej modyfikacji, gdy wykorzystamy 
smart kontrakt. Interesującym zagadnieniem jest natomiast kwestia nieprzewidywalności i tego, 
w jakim zakresie ta przesłanka traci na wartości wraz ze zwiększającą się automatyzacją obrotu. 
W perspektywie wykonywania wielu transakcji w małych jednostkach czasu, dość prawdopo-
dobne jest zmniejszenie znaczenia tego, w jakim zakresie strony rzeczywiście przewidywały lub 
mogły przewidzieć następstwa dokonywanych czynności. Widać to zwłaszcza, gdy weźmie się 
pod uwagę, że rozumienie technologii i jej funkcjonowania dla uczestników obrotu niekoniecznie 
musi ze sobą korespondować. Jest to jednak zagadnienie, wykraczające poza temat niniejszego 
opracowania, choć warte zasygnalizowania czytelnikowi i przeprowadzania w przyszłości odręb-
nych rozważań, zwłaszcza z perspektywy ekonomicznej analizy prawa.

Kluczowe dla omawianej problematyki pozostają zaś konsekwencje spełnienia się przesła-
nek klauzuli rebus sic stantibus. Sąd bowiem w takim wypadku jest uprawniony, po rozważeniu 
interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, do oznaczenia sposobu wykonania 
zobowiązania, wysokości świadczenia i nawet orzeczenia o rozwiązaniu umowy. Jest to zatem 
uprawnienie do ingerencji w stosunek zobowiązaniowy przez podmiot trzeci (lub właściwie insty-
tucję – państwo) umocowany przez normy prawa cywilnego. O ile w przypadku tradycyjnie pojmo-
wanych realiów kontraktowych taka ingerencja może wydawać się praktycznie zawsze wykonalna, 
o tyle w realiach smart kontraktów rodzi ona zasadnicze problemy związane z immanentną dla 
nich niezmiennością lub wieczystością (szerzej: Mik, 2019).

3 W podobnym duchu: wyr. SN z 19.11.2014 r., II CSK 191/14, Legalis; wyr. SN z 7.5.1993 r., I CR 5/93, Legalis; wyr. SN z 22.4.2005 r., III CK 594/04.
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IV.	 Smart	kontrakt	w	prawie	umów
W świetle powyższych rozważań warto poświęcić osobny fragment na omówienie miejsca 

smart kontraktu w obecnym systemie prawa umów. Pewne wątpliwości mogą dotyczyć tego, czy 
smart kontrakt sam w sobie jest osobną umową, czy stanowi jedynie sposób jej wykonania. Warto 
tutaj odwołać się do wskazanej powyżej charakterystyki smart kontraktu, a mianowicie tego, że 
jest on fragmentem kodu odpowiadającym za wykonanie transakcji na blockchainie w zależności 
od wypełnienia warunku w nim zakodowanego. Istota smart kontraktu nie determinuje więc jego 
charakteru z perspektywy prawa umów. Można sobie bowiem wyobrazić oba scenariusze. Zarówno 
taki, w którym w ramach smart kontraktu ujęta jest całość treści stosunku zobowiązaniowego, jak 
i taki, w którym pod postacią smart kontraktu kryją się jedynie postanowienia o sposobie wykona-
nia umowy. Zagadnienie objęcia całości umowy smart kontraktem było już poruszane w polskiej 
i światowej doktrynie. Ze względu na szczegółowy charakter niniejszego artykułu wystarczy zgo-
dzić się ze stwierdzeniem, że „skonstruowanie smart kontraktu, czy też przystąpienie do niego, 
powinno być ujmowane, co do zasady, jako oświadczenie woli i dokonanie czynności prawnej” 
(Kowacz i Wielgus, 2021, s. 84). 

Należy jednak zastanowić się, jaki wpływ ma to na stosowanie klauzuli rebus sic stantibus. 
Wskazanym powyżej mechanizmem zawartym w klauzuli jest wpłynięcie przez sąd na treść zo-
bowiązania. Smart kontrakt jest jednak w tej sferze przypadkiem szczególnym. Konieczne jest 
bowiem uznanie, że na gruncie przyjmowanej koncepcji niezmienności blockchainu nie da się 
jasno oddzielić treści zobowiązania od sposobu jego wykonania4. Skoro bowiem decydujemy się 
na smart kontrakt jako formę wyrażenia całości lub część umowy, to w takim zakresie treść sto-
sunku bezpośrednio determinować będzie sposób jego wykonania. Jeżeli bowiem kod, za pomo-
cą którego wprowadzono daną umowę na blockchain spełnia kryteria smart kontraktu, to umowa 
zostanie wykonana w ten sposób bez możliwości wpłynięcia na jej treść, poza jasno wskazanymi 
wyjątkami (podobnie np. Pecyna i Behan, 2020, s. 205). Można zatem teoretycznie mówić o moż-
liwości zmiany treści zobowiązania, które jest niepowiązane z fizycznym dokumentem umowy, 
jednak gdy wziąć pod uwagę smart kontrakt sprawa przedstawia się nieco inaczej. Nigdy bowiem 
w wypadku przyjętych w obrocie schematów kontraktowania nie dojdzie do sytuacji, w której 
po zmianie treści stosunku, co do której strony się zgodzą, i tak ze stuprocentową pewnością 
dojdzie do wykonania określonej transakcji w poprzednim kształcie. Na gruncie smart kontrak-
tu zachodzi zatem zależność pomiędzy treścią a sposobem wykonania zobowiązania ( szerzej: 
Karasek-Wojciechowicz, 2014). W niniejszym artykule każdorazowo gdy jest mowa o zmianie 
smart kontraktu chodzić będzie jednak o zmianę stosunku zobowiązaniowego, nierozerwalnie 
powiązaną ze sposobem jego wykonania. Nie jest bowiem możliwe oderwanie tej problematyki 
od kwestii wykonania zobowiązania.

Analiza będzie prowadzona od tego miejsca dwutorowo. Najpierw zbadana zostanie możliwość 
realizacji orzeczenia sądu o zmianie treści zobowiązania za pomocą technologicznych narzędzi 
związanych z samą technologią. Następnie omówione zostaną prawne mechanizmy, które mogą 
pozwolić na urzeczywistnienie orzeczenia sądowego pomimo cechy immutability. 

4 Szerzej o wykonaniu zobowiązania poprzez smart kontrakt w: Kowacz i Wielgus, 2021, s. 193 i n. 
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V.	 Koncepcja	immutability
Centralnym konceptem dla zagadnienia potencjalnej modyfikowalności blockchainu jest 

jego kluczowa cecha – immutability. Na język polski tłumaczyć można ją wielorako. Najbliższe 
oryginalnemu sensowi będzie jednak stwierdzenie o niezmienności i stałości łańcucha bloków. 

Niezmienność łańcucha bloków jest definiowana jako zdolność bazy danych do pozostania 
niezmienionym, nienaruszonym i nieusuwalnym. Każdy z bloków informacji, takich jak dokumen-
tacja pewnych faktów i szczegóły transakcji, jest procesowany za pomocą reguły kryptograficz-
nej lub wartości hash. Każdy z bloków zawiera też wartość hash lub podpis cyfrowy dla siebie 
i dla poprzedniego. To z kolei sprawia, że bloki są wstecznie sprzężone ze sobą i nie podlegają 
modyfikacji5. Dzięki temu procesowi zapewniana jest tak zwana niezmienność łańcucha bloków 
(Hofmann, Wurster, Ron i Böhmecke-Schwafert, 2017, s. 6). Niezmienność blockchaina polega 
więc ogólnie na niezmienności zapisanych w nim danych oraz warunkowej niezmienności reguł 
i właściwości systemu. Należy jednak zadać pytanie, jakie skutki ma owa cecha na gruncie prak-
tyki stosowania klauzuli rebus sic stantibus. 

Widać więc, że przynajmniej w założeniach nie ma możliwości zmiany łańcucha bloków, 
a w zasadzie jego poszczególnych elementów w taki sposób, aby doprowadzić do zmiany treści 
smart kontraktu. Istnieją jednak pewne wyjątki od zasady immutability, które należy w tym miej-
scu przywołać. 

VI.	 Hard fork
Omówienie tego typu przekształcenia się struktury łańcucha bloków i jego wpływu na ważność 

umowy należy rozpocząć od szczegółowego wyjaśnienia problemu samego hard fork.
Hard fork w odniesieniu do technologii blockchain to radykalna zmiana protokołu sieci, która 

sprawia, że nieważne wcześniej bloki i transakcje stają się ważne i odwrotnie. Hard fork wymaga 
od wszystkich węzłów i użytkowników aktualizacji do najnowszej wersji oprogramowania proto-
kołu. Może być ono inicjowane przez deweloperów lub członków społeczności kryptowalutowej, 
którzy stają się niezadowoleni z funkcjonalności oferowanych przez istniejące implementacje 
blockchain. Mogą również pojawić się jako sposób na crowdsourcing finansowania dla nowych 
projektów technologicznych lub ofert kryptowalut. Hard fork może być przeciwstawiony soft fork 
(Szczerbowski, 2018, s. 51). Soft fork jest to zmiana w protokole programowym, w którym tylko 
poprzednio ważne bloki transakcji są unieważniane. Ponieważ stare węzły będą rozpoznawać 
nowe bloki jako ważne, soft fork jest kompatybilny wstecz. Konieczna jest tylko większości spo-
łeczności, aby egzekwować nowe zasady, w przeciwieństwie do hard fork, który wymaga, aby 
wszystkie węzły zaktualizowały i uzgodniły nową wersję6.

W polskiej doktrynie prawne konsekwencje hard fork zostały poruszone jedynie w niewielkim 
zakresie, w kontekście jego wpływu na ważność umów (Szczerbowski, 2018, s. 154). Wydawać 
by się mogło, że w przypadku konieczności modyfikacji umowy wystarczyłoby – przez hard fork 
– zmodyfikować istniejącą treść smart kontraktu tak, jak zostało to wykonane w związku z tzw. 

5 https://www.solulab.com/what-is-immutable-ledger-in-blockchain-and-its-benefits/ (1.11.2022).
6 https://www.investopedia.com/terms/s/soft-fork.asp. 

https://www.solulab.com/what-is-immutable-ledger-in-blockchain-and-its-benefits/
https://www.investopedia.com/terms/s/soft-fork.asp
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the DAO smart kontraktu znajdującego się na łańcuchu bloków Ethereum7. Na użytek masowego 
obrotu takie rozwiązanie jest jednak niemożliwe do uzasadnienia, szczególnie pod kątem wymo-
gu konsensusu społeczności danego łańcucha bloków oraz – związanej z samym założeniem tej 
technologii – anonimowością. 

Konkludując stwierdzić należy, że zarówno soft fork, jak i hard fork nie dają możliwości mo-
dyfikacji smart kontraktu w taki sposób, aby każdorazowo doprowadzić do urzeczywistnienia się 
sentencji wyroku sądu. 

VII.	 Wnioski	z	analizy	możliwości	modyfikacji	smart	kontraktu
Pobieżna analiza technologicznych aspektów technologii łańcucha bloków prowadzi do stwier-

dzenia, że trudno dopatrywać się w samej technologii możliwości urzeczywistnienia wiążących 
strony wyroków sądu w zakresie rebus sic stantibus. Warto poświęcić chwilę, żeby zwrócić uwa-
gę na bezprecedensowość tej sytuacji. Autorzy regulacji statuującej zasadę rebus sic  stantibus 
w polskim porządku prawnym nie mogli przewidywać, że wraz z rozwojem technologii dojdzie do 
sytuacji, w której rosnącą popularność zyskają rozwiązania uniemożliwiające następczą modyfi-
kację kontraktu. Skoro sposobu na wykonanie orzeczenia modyfikującego treść stosunku zobo-
wiązaniowego ciężko szukać w samym blockchainie, należy zastanowić się, czy możliwe będzie 
dostosowanie tego stosunku za pomocą mechanizmów prawnych. W artykule zostaną zapropono-
wane trzy rozwiązania. Pierwszą możliwością jest próba zapewnienia zgodności poprzez wzajem-
ne rozliczenie stron już po wykonaniu smart kontraktu. Jako alternatywa zostanie przedstawiona 
koncepcja uwzględniająca klauzule adaptacyjne. Na koniec zaś zostanie omówiona możliwość 
zaprojektowania smart kontraktu w taki sposób, aby możliwe było uwzględnienie orzeczenia sądu. 

VIII.	 Problematyka	transakcji	zwrotnej
Najbardziej oczywiste rozwiązaniem problemu niezmienności treści bloków jest stwierdze-

nie, że strony po wykonaniu smart kontraktu po prostu rozliczą się między sobą zgodnie z treś-
cią orzeczenia. Stanowi próbę innego spojrzenia na omawiane zagadnienie. Nie z perspektywy 
modyfikacji postanowienia zawartego za pomocą smart kontraktu, ale zmiany zachowania stron 
zgodnie z umową i orzeczeniem sądu. Oczywiście omawiana sytuacja dotyczy stanów faktycz-
nych, w których wspomniany wyrok dotyczyć będzie postanowień zapisanych za pomocą smart 
kontraktu. Podkreślić należy relewantne poglądy wskazywane przez doktrynę w tym zakresie 
(Morek, 2017, pkt 39–45): 
1) istnieje różnica poglądów co do tego, czy sąd związany jest w takiej sprawie żądaniem pozwu 

co do sposobu ingerencji w stosunek zobowiązaniowy; 
2) orzeczenie sądu może polegać na „zmianie sposobu wykonania [zobowiązania] albo na 

zmianie wysokości świadczenia. Zmiana sposobu wykonania zobowiązania może odnosić 
się do miejsca lub czasu spełnienia świadczenia, rozłożenia świadczenia podzielnego na raty 
itp. Uznaje się natomiast (chociaż budzi to wątpliwości), że sąd nie może zmienić rodzaju 
świadczenia”; 

3) sąd powinien kierować się interesem obu stron oraz zasadami współżycia społecznego.

7 https://www.gemini.com/cryptopedia/the-dao-hack-makerdao. 

https://www.gemini.com/cryptopedia/the-dao-hack-makerdao
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W tym miejscu pojawia się problem, czy możliwe będzie orzeczenie przez sąd, że strony 
powinny poczekać na wykonanie lub też realizację (execution) niezgodnego z rzeczywistym sta-
nem prawnym (co jest efektem orzeczenia sądu) smart kontraktu, natomiast po jego efektywnym 
wykonaniu, czy też zrealizowaniu dokonać wzajemnych rozliczeń zgodnie z wydanym wyrokiem. 
Uznając, że poza kazusem smart kontraktów, podobne stany faktyczne do niedawna nie występo-
wały w obrocie (pomijając niezbyt trafne analogie do automatów z przekąskami), należy stwierdzić, 
że brakuje w polskiej doktrynie wypowiedzi, które mogłyby bezpośrednio rozwiązać to zagadnienie. 
Co więcej, jeśli weźmiemy pod uwagę specyfikę smart kontraktu, skomplikowane może okazać 
się konstruowanie analogii do rozważań poczynionych na gruncie innych stanów faktycznych. 

W niniejszym artykule przyjęta zostanie następująca teza. Po pierwsze, kierować się należy 
regułą postępowania wskazywaną w doktrynie, iż sąd powinien uwzględnić przy orzekaniu na 
kanwie rebus sic stantibus przede wszystkim interes stron. Po drugie, literalna wykładnia art. 3571 
k.c. nie uniemożliwia w bezpośredni sposób wykładni dopuszczającej tak daleko idącą modyfikację. 
Mowa jest bowiem o modyfikacjach stosunku zobowiązaniowego, którego granicę stanowi orze-
czenie o rozwiązaniu umowy. Operować należy zatem na wskazanej przez ustawodawcę skali.

Może to stanowić śmiałą tezę. Jednak biorąc pod uwagę coraz częstsze wykorzystanie roz-
wiązań opierających się na automatyzacji procesów w obrocie, można zgodzić się z interpretacją 
pozwalającą sądowi na tak daleko idące rozstrzygnięcie. Zgodnie z poglądem prezentowanym 
w artykule, sąd może ukształtować stosunek między stronami w taki sposób, że zobowiąże je 
do dokonania rozliczeń niejako post factum. Zdarzeniem, na które strony będą musiały pocze-
kać będzie wykonanie smart kontraktu w jego pierwotnej treści. Głównym argumentem będzie 
wspomniana już skala stworzona przez ustawodawcę na gruncie art. 3571 k.c. Omawiane wyżej 
rozwiązanie wydaje się mieścić na tej skali, jest bowiem zdecydowanie dalej idącą ingerencją niż 
jeden z jej biegunów, jakim jest oznaczenie sposobu wykonania zobowiązania. Nie da się jednak 
nie zauważyć, że jest zdecydowanie mniej dotkliwe niż rozwiązanie umowy, czyli nie wykracza 
poza ramy wyznaczone przez ustawodawcę. 

Rozważyć można jednak względy słusznościowe powiązane z tą koncepcją. Mianowicie, czy 
możliwe jest w ramach systemu dopuszczenie, aby w sposób antycypowany doszło do transferu 
majątku pomiędzy podmiotami, co do którego obie strony wiedzą, że jest niezgodny z treścią zo-
bowiązania, a wynika to z wydanego już wcześniej wyroku sądu. Po pierwsze, rebus sic stantibus 
nie jest instytucją w żadnym stopniu piętnującą jakieś negatywne z perspektywy systemowej za-
chowanie. Nie można bowiem powiedzieć, że chodzi tu o napiętnowanie sytuacji, w której strony 
dobrowolnie nie zmieniają treści stosunku, na przykład podczas wojny. Takie rozumowanie jest 
błędne i niezgodne z celem tej normy. Nie da się jednak ukryć, że samo pojęcie słuszności ma 
dla rebus sic stantibus znaczenie centralne (Brzozowski, 2018, s. 1277–1278). Aby odpowiedzieć 
sobie na pytanie, czy utrzymywanie do czasu wykonania smart kontraktu stanu niezgodnego 
z treścią zobowiązania i późniejsze rozliczenie się stron jest dopuszczalne z perspektywy słusz-
nościowej, należy zastanowić się, czego oczekiwać można od stron zawierających umowę w ten 
sposób, tj. za pomocą smart kontraktu w całości lub w części. Powinno być dla stron oczywiste 
– w świetle rozważań o technicznym i prawnym aspekcie smart kontraktu – że smart kontrakt 
niezależnie od ich woli zostanie wykonany w momencie ziszczenia się warunku koniecznego do 
zaakceptowania przez system tej operacji. Tym samym, ciężko mówić tutaj o naruszeniu względów 
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słusznościowych. Skoro strony wiedziały, że niezależnie od tego, co się wydarzy (np. tego, że umo-
wa okaże się nieważna, choć jest to zagadnienie odrębne), smart kontrakt zostanie wykonany, to 
uznanie, że strony muszą poczekać do momentu dokonania określonego transferu majątkowego 
nie stoi w sprzeczności ze względami słuszności.

IX.	 Możliwość	zapewnienia	zgodności	 
poprzez	odpowiednie	klauzule	adaptacyjne

Omawiając to zagadnienie w pierwszej kolejności należy zastanowić się, do jakiego rodzaju 
czynności rebus sic stantibus znajdzie zastosowanie. Pierwsze założenie, jakie w tym wypadku 
należy postawić, to że za pomocą smart kontraktu powstaje zobowiązanie o charakterze umow-
nym, ponieważ tylko do takiego rodzaju stosunku rebus sic stantibus znajdzie zastosowanie, przy 
czym, aby klauzulę można było zastosować, taki umowny stosunek zobowiązaniowy musi w danym 
momencie istnieć (zamiast wielu zob. Strugała, 2022, komentarz do art. 357(1) k.c., pkt 8–10). 
Zgodnie bowiem z powszechnie przyjmowanym zapatrywaniem, nie jest możliwa ingerencja sądu 
w stosunek zobowiązaniowy, który już wygasł w ten sposób, że wykonanie zobowiązania nastąpiło 
w sposób pierwotnie określony w jego treści (ibidem, pkt 10).

Prima facie, rozważania nad funkcjonowaniem rebus sic stantibus w kontekście smart kon-
traktu wydają się o wiele bardziej ważkie w przypadku umów opartych na smart kontrakcie, które 
kształtują stosunek o charakterze ciągłym lub zobowiązań, które co prawda opierają się na świad-
czeniu jednorazowym, lecz w których termin świadczenia jest odroczony w czasie i to zazwyczaj 
w odległym terminie. 

Mogłoby się zatem wydawać, że pojęcie smart kontraktu, który polega na prostej transak-
cji, której wykonanie następuje w ciągu kilkudziesięciu sekund lub kilku minut, pozostanie co do 
zasady poza zakresem problematyki rzeczonej klauzuli. Należy jednak wziąć pod uwagę, że nie-
przewidywalność i zmienność stosunków w realiach blockchain charakteryzuje się zupełnie nową, 
o wiele raptowniejszą dynamiką, która niekoniecznie musi wykluczać takie krótkoterminowe relacje 
spod omawianej problematyki. Co więcej, de lege lata polski ustawodawca nie wyłączył ani nie 
ograniczył zastosowania przepisu art. 3571 k.c. (a takie rozwiązania dostrzec można w przypad-
ku innych jurysdykcji) dla przypadków zobowiązań, których wykonanie następuje w tym samym 
momencie, co zawarcie umowy (ibidem). Pomimo że w rzeczywistości zastosowanie omawianej 
klauzuli jest w przypadku takich stosunków marginalne lub wręcz niemożliwe, nie zmienia to faktu, 
że teoretycznie normy te powinny znaleźć zastosowanie również do nich. 

Konieczne zatem staje się rozważenie kwestii bezwzględnego obowiązywania klauzuli  rebus sic 
stantibus w stosunkach zobowiązaniowych, a właściwie braku takiego obowiązywania. W polskim 
piśmiennictwie wskazuje się bowiem powszechnie i zgodnie, co potwierdza zresztą judykatura, że 
rebus stantibus ma charakter dyspozytywny (zob. Strugała, 2022, komentarz do art. 357(1) k.c., 
pkt 13). Pogląd ten może jednak budzić pewne zastrzeżenia w niektórych sytuacjach. Przypadki 
limitowania takiej dyspozycyjności zasługują jednak na odrębne opracowanie.

Przyjęcie poglądu o dyspozycyjności przedmiotowej klauzuli prowadzi do wniosku, że strony 
korzystające z rozwiązania w postaci smart kontraktu mogą albo zastosowanie rebus sic stantibus 
zupełnie wyłączyć, albo wprowadzić zamiast niej tzw. klauzulę adaptacyjną.



127127 Szymon Skalski, Maksymilian Kaszubowski            Smart kontrakty a klauzula rebus sic stantibus

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2022, nr 5(11)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.11.7

W pierwszym przypadku można przyjąć, że rebus sic stantibus jest klauzulą, która biorąc 
pod uwagę niewzruszalność i nieodwołalność smart kontraktów, domyślnie jest przez strony 
wyłączana, aby zapewnić zgodność smart kontraktu z powszechnie obowiązującymi normami 
(na zasadzie konkludentnego opt-out). Takie rozwiązanie wydaje się najprostsze, a zarazem 
najbardziej praktyczne. Nawet bowiem w przypadku smart kontraktu, w którym strony wszech-
stronnie przewidują dużą zmienność zewnętrznych czynników towarzyszących najważniejszym 
elementom „postanowień” smart kontraktu, niezwykle niepraktyczne lub wręcz niemożliwe ze 
względu na ograniczone zasoby wiedzy i świadomości technologicznej staje się przewidzenie 
wszystkich okoliczności, które mogłyby mieć istotny wpływ na funkcjonowanie smart kontraktu. 
Takie zapatrywanie oznacza również, że treść zobowiązania zgodnie z art. 354 k.c. jest ograni-
czona do celu społeczno-gospodarczego oraz ustalonych zwyczajów towarzyszących obrotowi 
w ramach ekosystemu blockchain. Niejako koniecznym jest w takim wypadku założenie, że strony 
zawierające taki samowykonalny smart kontrakt godzą się z tym, że nie może on funkcjonować ze 
względu na brak realnej możliwości wyegzekwowania decyzji sądu na łańcuchu bloków w przy-
padku drastycznej zmiany sytuacji.

Nie sposób jednak postawić na ten moment generalnego i jednoznacznego wniosku, że ta-
kie konkludentne wyłączenie następuje w każdym przypadku zawarcia smart kontraktu. Raczej 
konieczna byłaby każdorazowa analiza ad casum. Wydaje się bowiem słuszne stwierdzenie, że 
tego rodzaju wyłączenie zastosowania omawianej normy musi podlegać rygorystycznej ocenie 
pod względem wszystkich elementów wchodzących w skład stosunku zobowiązaniowego, a zatem 
przede wszystkim złożonych oświadczeń woli (które mogą rodzić niemałe problemy na gruncie 
analizy kodu smart kontraktu), ale także wspomnianych wcześniej ustalonych zwyczajów oraz 
zasad współżycia społecznego. Zwłaszcza w kontekście tych ostatnich strony nie mogą ukształ-
tować stosunku zobowiązaniowego w sposób, który byłby z nimi sprzeczny (co prowadziłoby 
do nieważności na gruncie art. 354 w zw. z 58 k.c., ponieważ w tym zakresie art. 354 k.c. ma 
charakter bezwzględnie obowiązujący (Karasek-Wojciechowicz, 2022, komentarz do art. 354, 
nb. 4)). Wydaje się zatem, że dla dostatecznej ochrony interesów stron takie wyłączenie powinno 
być wyrażone wprost, chociażby dlatego że strony, nawet nie przewidując danych okoliczności, 
często będą lokowały ryzyko ich zmiany po jednej ze stron. Ilustruje to chociażby przykład smart 
kontraktu, w którym jedna za stron zobowiązana jest do zapłaty wynagrodzenia wyrażonego 
w określonej ilości kryptowalut. W takim wypadku, to na drugiej stronie zawsze będzie ciążyło 
ryzyko, chociażby hipotetyczne, kompletnego spadku wartości takiej kryptowaluty lub samych 
giełd kryptowalut, czyniąc jego świadczenie skrajnie niekorzystnym8. Jeżeli zatem odrzucić za-
patrywanie o konkludentnym wyłączeniu zastosowania rebus sic stantibus, pojawia się pytanie 
o to, jakie brzmienie kodu smart kontraktu można uznać za wystarczające. Nie jest możliwa 
abstrakcyjna odpowiedź na tak zadane pytanie i ponownie wymagane byłoby przeanalizowanie  
konkretnego przypadku.

W drugim przypadku, jeżeli żadna z przedstawionych możliwości wyłączenia klauzuli w smart 
kontrakcie nie byłaby możliwa do zaakceptowania, jednym ze sposobów na zastąpienie klauzuli 
rebus sic stantibus jest przyjęcie przez strony odpowiednich rozwiązań umownych w postaci tzw. 
klauzul adaptacyjnych. Pojawia się jednak następna wątpliwość dotycząca tego, jak co najmniej 
8 Najnowszy przykład w tym zakresie zob. np. Reuters, 2022.
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powinna być zaprojektowana klauzula adaptacyjna. Nie może to być bowiem klauzula adresująca 
jedynie zmianę okoliczności mieszczącą się w zwykłym ryzyku kontraktowym, poprzez korektę 
świadczenia w zakreślonych odgórnie granicach. Zastępująca rebus sic stantibus klauzula musi 
bowiem zapewniać ingerencję w smart kontrakt na wzór tej, jakiej dokonuje sąd w przypadkach 
nadzwyczajnych.

Przekładając takie rozwiązanie na rzeczywistość smart kontraktów funkcjonujących na block-
chain, można już zaobserwować na rynku pewne rozwiązania stanowiące odpowiedź na zagad-
nienie stanowiące największą zaletę i zarazem wadę smart kontraktów, czyli ich niezmienność 
i nieodwracalność. Odpowiedzią są pewne rozwiązania w kodzie smart kontraktu umożliwiające 
wstrzymanie ich zastosowania po ich uruchomieniu (OpenLaw, 2018). Takie rozwiązania umożli-
wiają zatem następczą ingerencję w działanie smart kontraktu. Są to jednak rozwiązania przyzna-
jące swego rodzaju jednostronne uprawnienie o znacznie bardziej ogólnym charakterze, którym 
daleko do klauzuli działającej w przypadku konfliktu interesów. 

Jednocześnie, kompleksowe zakodowanie przyczyn i okoliczności, które będą warunko-
wały ingerencję w smart kontrakt w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków jest znacznie 
bardziej złożone, niż jest to obecnie osiągalne poprzez zakodowanie kilku lub kilkunastu wa-
riantów możliwych do przewidzenia wydarzeń. Niektóre z takich przyczyn, leżących w sferze 
środowiska blockchain są naturalnie łatwiejsze do przewidzenia i zaprogramowania w smart 
kontrakcie – przykładowo nagłe zmiany i drastyczne zmiany wartości kryptowalut w sytuacji 
makrokryzysu. Chociaż technologia smart kontraktów rozwija się szybko, ma jednak wyraźne  
ograniczenia. 

Najbardziej realną praktyką adresującą konieczność implementacji takich klauzul adapta-
cyjnych wydają się być hybrydowe smart kontrakty (Hafter i Post, 2020). Konstrukcja hybrydowa 
polega na realizacji części zaprogramowanych w niej warunków przez sam smart kontrakt, przy 
czym jednocześnie oddzielnie zapewnia się rozwiązania programistyczne dla problemów, które 
nie mogą być łatwo zaadresowane jedynie przez proste linijki kodu, czego przykładem jest właś-
nie nadzwyczajna zmiana okoliczności. Z pomocą przychodzą w takim przypadku tzw. wyrocznie 
(oracles). Wyrocznie mogą w takiej sytuacji stanowić narzędzie sprzężone ze smart kontraktem, 
dostarczając informacji niedostępnych w jego treści w momencie jego uruchomienia (Mik, 2022, 
s. 5). Wykorzystanie wyroczni w takim stanie faktycznym może być połączone z odpowiednią 
platformą ADR (alternative dispute resolution) lub ODR (online dispute resolution) prowadzoną 
przez podmiot trzeci, który dokonywałby oceny okoliczności uzasadniających odpowiednie zmo-
dyfikowanie smart kontraktu (Schmitz i Rule, 2019). Gdy smart kontrakt natrafi na problemy, któ-
re wymagają zewnętrznej weryfikacji (tj. nieprzewidziane w chwili kodowania), będzie korzystać 
zatem wyroczni, aby otrzymać zewnętrzne dane w celu rozwiązania sytuacji i dokonania korekty 
w swoim działaniu (Tjong Tjin Tai, 2018). Takie wyrocznie wprowadziłyby przyczyny dla wydarzeń 
spoza łańcucha bloków lub pierwotnie zaprogramowanych zdarzeń, rozwiązując tym problem nad-
zwyczajnej zmiany okoliczności. Tym samym smart kontrakt przestaje być czymś niezmiennym 
i nieodwołalnym, a zapewnione zostaje skuteczne zastąpienie klauzuli rebus sic stantibus. Jak 
zostało jednak zaznaczone wcześniej, nie rozwiązuje to nadal pozostałych problemów wynikają-
cych z niezmienności raz uruchomionego smart kontraktu. 
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X.	 Odpowiednie	zaprojektowanie	smart	kontraktu	
Na koniec kilka uwag można poświęcić możliwości napisania smart kontraktu w taki spo-

sób, aby możliwe było wykonanie orzeczenia sądu. W założeniu mechanizm taki miałby działać 
następująco. Na poziomie wyroczni (oracle) pojawia się informacja ziszczająca warunek, który 
pozwala na modyfikację smart kontraktu. Taki wyjątek musiałby być oczywiście uprzednio w tre-
ści smart kontraktu umieszczony. O ile możliwe jest – przynajmniej teoretycznie – zakodowanie 
w ten sposób wielu przepisów prawnych, o tyle klauzula rebus sic stantibus jest w tym zakresie 
problematyczna. Ustawodawca zdecydował się bowiem w obecnym kształcie regulacji na przy-
jęcie otwartego katalogu zdarzeń uznawanych za nadzwyczajną zmianę stosunków. Tak ocenna 
przesłanka nie daje się łatwo wprowadzić do treści programu komputerowego. Jedynym sposo-
bem na urzeczywistnienie tego mechanizmu byłoby takie zaprojektowanie systemu, aby w ra-
mach wyroczni (odpowiednio zabezpieczonej) jedynym podmiotem mogącym wywołać zdarzenie 
w postaci ziszczenia się warunku o modyfikacji treści zobowiązania ze względu na nadzwyczajną 
zmianę okoliczności był sąd. Jest to interesująca koncepcja, która jednak nie nastręcza dużych 
wątpliwości prawnych. Pozwala bowiem najdokładniej wypełnić wymogi stosowania klauzuli rebus 
sic stantibus. Wiąże się jednak z ogromnymi trudnościami technicznymi, które na dzień dzisiejszy 
nie wydają się możliwe do pokonania. Ciężko bowiem wyobrazić sobie system zawierania umów 
w takim stopniu zintegrowany zarówno z technologią blockchain, jak i klasycznie rozumianym 
wymiarem sprawiedliwości. 

XI.	 Wnioski
W artykule przeanalizowano najważniejsze wyzwania, jakie stawia konieczność modyfikacji 

zobowiązania, które zostanie wykonane w pierwotnej treści niezależnie od działań stron oraz za-
prezentowano mechanizmy prawne pozwalające na osiągnięcie stanu zgodnego z wyrokiem sądu 
w zakresie stosowania klauzuli rebus sic stantibus. Podsumować można je następująco. Brakuje 
na poziomie technologicznym blockchainu rozwiązań pozwalających na następczą modyfikację 
smart kontraktu w celu dostosowania go do treści wyroku sądu. Poszukiwać takich rozwiązań 
należy na płaszczyźnie prawnej, gdzie rozwiązania podzielić można na dwie kategorie: uprzed-
nie (odpowiednie kodowanie smart kontraktu oraz klauzule adaptacyjne) i następcze (wzajemne 
rozliczenia stron). Konkluzją rozważań nad stosowaniem tych mechanizmów jest to, że system 
w obecnym kształcie przewiduje rozwiązania wystarczające do zapewnienia możliwości stosowa-
nia rebus sic stantibus również na gruncie smart kontraktów. Wymaga to jednak uświadomienia 
sobie określonych możliwości prawnych i uwzględnienia ich zarówno w praktyce kontraktowej, 
jak i w orzecznictwie sądów. 
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Streszczenie
Artykuł przedstawia propozycję zastosowania metod design thinking (myślenia projektowego) 
w procesie ustawodawczym. Autorka przybliża podstawowe założenia design thinking oraz  historię 
rozwoju tej koncepcji. Wskazuje także dotychczasowe przykłady wykorzystania myślenia projekto-
wego w procesach legislacyjnych oraz analizuje potencjalne najważniejsze korzyści i zagrożenia 
płynące ze stosowania opisywanej metody przez ustawodawców.
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dawstwo; tworzenie prawa oparte na dowodach; pewność prawa.

JEL: K40

I.	 Wprowadzenie
Koncepcja design thinking (po polsku określana mianem myślenia projektowego) kojarzona 

jest najczęściej z branżą nowych technologii1. Jednak w rzeczywistości, szczególnie w ostatnich 
latach, design thinking znajduje zastosowanie w wielu różnych dziedzinach życia – od służby 
zdrowia i motoryzacji, przez biznes i architekturę, aż po prawo (Liedtka, 2018). Z rozwiązań two-
rzonych z wykorzystaniem tej metodyki projektowej korzystamy jako konsumenci codziennie, 
używając smartfonów, korzystając z komunikacji publicznej, chodząc do kina lub uprawiając sport.

* Prawnik branży IT; doktorantka w Zakładzie Europejskiego Prawa Prywatnego Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; absolwentka European Business Law (Tilburg University); e-mail: asobusiak@wpia.uni.lodz.pl. ORCID https://
orcid.org/0000-0002-3857-5788.
1 Wystarczy wspomnieć słynną firmą projektową i konsultingową IDEO, której działalność ukształtowała i rozpropagowała design thinking. Ich sztan-
darowe produkty to pierwsza mysz Apple i pierwszy w historii komputer przenośny GRiD Systems.
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Design thinking, niezależnie od branży, w której jest wykorzystywany, to bowiem proces two-
rzenia usług i produktów opartych na doświadczeniach końcowych użytkowników (user  experience). 
Celem myślenia projektowego jest zapewnienie, aby przygotowywane rozwiązania były proste 
w obsłudze, intuicyjne i jak najlepiej odpowiadały potrzebom odbiorców. W przeciwieństwie do 
tradycyjnych, liniowych procesów polegających na identyfikacji problemu, a następnie propono-
waniu finalnych rozwiązań, myślenie projektowe opiera się na podejściu iteracyjnym – testowaniu 
pomysłów w rzeczywistych warunkach, zbieraniu informacji zwrotnych od użytkowników, a na-
stępnie ulepszaniu i rozwijaniu pierwotnych założeń i propozycji (Brown, 2008). 

Na gruncie prawa idee design thinking znajdują wyraz w zyskującym na popularności nurcie 
legal design. Postuluje on projektowanie rozwiązań prawnych (m.in. opinii prawnych, wzorów 
dokumentów i systemów informatycznych) w taki sposób, aby były one jak najbardziej intuicyjne 
oraz zrozumiałe dla użytkownika2. Zgodnie z założeniami omawianego trendu, prawnicy zamiast 
złożonych analiz mają dostarczać swoim klientom przejrzystych raportów i zwięzłych wskazówek 
dopasowanych konkretnie do potrzeb odbiorców. Jednym z podstawowych postulatów legal  design 
jest uproszczenie tradycyjnie stosowanego w dokumentach języka, dzięki czemu ma on być jasny 
dla każdego odbiorcy, także niebędącego prawnikiem. Dodatkowo dokumentom powinna towa-
rzyszyć szczegółowo dopracowana i przemyślana warstwa wizualna, ułatwiająca zrozumienie 
danego zagadnienia (Hagan, 2020). 

Autorzy promujący koncepcję legal design skupiają się w swoich rozważaniach przede 
wszystkim na procesie stosowania prawa. Warto jednak zastanowić się, czy postulaty dbania 
o to, aby rozwiązania prawne odpowiadały potrzebom odbiorców powinny się ograniczać jedynie 
do tego etapu. Czy opisywane ideały nie mogłyby znaleźć zastosowania także w odniesieniu do 
tworzenia prawa? Jeśli tak, to czy myślenie projektowe mogłoby być stosowane powszechnie 
w procesach legislacyjnych?

 Choć na pierwszy rzut oka przedstawione zagadnienie może wydawać się kontrowersyjne, 
według mnie zasady myślenia projektowego nie tylko mogą, ale wręcz powinny być wykorzysty-
wane przez prawodawców. Wykorzystanie myślenia projektowego na poszczególnych etapach 
procesu tworzenia prawa (tj. w fazie ustalania celów regulacyjnych oraz przyjmowania konkretnych 
środków regulacyjnych) mogłoby poprawić jakość wprowadzanych w życie aktów prawnych oraz 
ułatwić ich stosowanie przez podmioty prawa – a więc także konsumentów oraz przedsiębior-
ców. Wdrożenie idei design thinking mogłoby ponadto pomóc odpowiedzieć na problemy, takie 
jak inflacja prawa i konieczność regulacji nieznanych zagadnień, np. rynków nowych technologii 
(Heldeweg, 2015).

Uznając akty prawne za swego rodzaju produkty prawne, z których korzystamy na co dzień 
nawet w sposób nieświadomy (kupując bilety, oglądając filmy lub nocując w hotelu), powinniśmy 
uznać, że wszyscy jesteśmy użytkownikami prawa, tak samo jak jesteśmy użytkownikami innych 
towarów i usług. W konsekwencji, doceniając całą złożoność prawa i jego unikatowy charakter 
jako zjawiska kulturowego i społecznego, moglibyśmy spróbować przełożyć nasze doświadczenia 
obcowania z dobrze zaprojektowanymi rozwiązaniami także na sferę prawną. Dzięki temu możli-
we byłoby formułowanie wobec prawodawców podobnych oczekiwań, jak wobec twórców innych 

2 Za twórczynię koncepcji legal design uznaje się Margaret Hagan (zob. np. Hagan, 2020; Corrales Compagnucci, Haapio, Hagan i Doherty, 2021).
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usług i produktów. Mogłoby to skłonić legislatorów do przekonstruowania obecnych procesów 
tworzenia prawa tak, aby odpowiadały one przyjętym powszechnie w innych branżach standar-
dom projektowania. Dlatego w poniższym artykule przybliżę założenia myślenia projektowego 
oraz wykażę potencjalne korzyści, a także ewentualne zagrożenia związane z wykorzystaniem 
tej metodyki w procesach legislacyjnych.

II.	 Geneza	rozwoju	design thinking
Celem procesu projektowania zgodnego z design thinking jest tworzenie produktów i usług 

przy uwzględnieniu doświadczeń użytkowników końcowych, co ma zapewnić, że przygotowywane 
rozwiązania będą dokładnie odpowiadały wymaganiom odbiorców, a także będą łatwe w obsłu-
dze i intuicyjne. 

Historia rozwoju myślenia projektowego pokazuje, że design thinking rozumiany jako rodzaj 
procesu poznawczego, ale także jako zbiór zasad zarządzania projektami, zrewolucjonizował 
w ostatnich dekadach liczne branże. Skoncentrowanie się przez dostawców towarów i usług na 
user experience, który jest fundamentem myślenia projektowego – choć z perspektywy czasu 
może nie wydawać się niczym nowatorskim ani przełomowym – pozwoliło znacząco udoskona-
lić wiele otaczających nas artykułów, a także uwarunkowało rozwój nowych technologii (Kuang 
i Fabricant, 2022).

Początki koncepcji design thinking, w formie jaką znamy obecnie, przypadają na okres II woj-
ny światowej, kiedy to producenci sprzętu wojskowego, m.in. radarów oraz samolotów, dostrzegli 
konieczność udoskonalania swoich produktów przy wykorzystaniu informacji zwrotnych pocho-
dzących od użytkowników. W kolejnych latach zastosowanie design thinking rozpowszechniło 
się, obejmując także szybko rozwijające się po wojnie branże typowo konsumenckie – od sprzę-
tu domowego aż po motoryzację. Projektant Henry Dreyfuss, uważany za jednego z inicjatorów 
myślenia projektowego, rozpoczął na przykład kompleksowe badania nad ludzkim ciałem, które 
miały pomóc mu w projektowaniu lepszych produktów i usług. Wtedy też po raz pierwszy empatia 
stała się podstawowym narzędziem projektowania. Dreyfuss wykorzystał swoją wiedzę, projek-
tując m.in. telefon Bell System Model 500. Każdy szczegół urządzenia został zoptymalizowany 
na podstawie wyników badań ludzkich palców, głów i ramion. Kształt telefonu uwzględniał także 
zwyczaje dzwoniących ludzi, takie jak trzymanie słuchawki między głową a ramieniem. Obiekty 
zaprojektowane przez Dreyfussa były jednymi z pierwszych, których finalna forma była rezultatem 
nie tylko założeń twórcy, lecz także potrzeb użytkowników (Kuang i Fabricant, 2022).

W kolejnych latach rozwój technologii, w tym przenośnych komputerów osobistych w la-
tach 80., przyniósł wiele nowych wyzwań, a w konsekwencji nowych rozwiązań projektowych. Na 
szeroką skalę zaczęły się także pojawiać usługi i produkty, jakie znamy dzisiaj – ergonomiczne 
i przemyślane, stworzone zgodnie z zasadami myślenia projektowego3. 

Idea stosowania metod design thinking w kolejnych dziedzinach życia nabrała rozgłosu 
po tym, jak Tim Brown, dyrektor naczelny IDEO – znanego biura projektowego działającego 
w oparciu o myślenie projektowe – opublikował w 2008 r. artykuł dla „Harvard Business Review” 
o zastosowaniu design thinking w biznesie. Autor przytoczył przykłady zastosowania myślenia 

3 Pełna historia design thinking została opisana np. w: Kuang i Fabricant, 2022.
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projektowego m.in. w kalifornijskim szpitalu, w japońskim przedsiębiorstwie produkującym części 
rowerowe oraz w indyjskiej ochronie zdrowia (Brown, 2008). Od tego czasu koncepcja myślenia 
projektowego cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a liczba przykładów jej wykorzystania  
stale rośnie. 

III.	 Proces	design thinking
Choć istnieją różne metodologie design thinking, wydaje się, że największą popularnością 

cieszy się opracowany w Hasso-Plattner Institute of Design na Uniwersytecie Stanforda (d.school) 
model pięciostopniowego procesu projektowego, którego schemat ukazuje poniższy rysunek.

Rysunek 1. Proces design thinking
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elastyczności i uprawdopodabnia możliwość jego zastosowania do procesów legislacyjnych, dla-
tego w niniejszym opracowaniu skupię się właśnie na analizie tego modelu. 

W projektach prowadzonych zgodnie z zasadami design thinking, opracowanymi przez d.school, 
główny nacisk położony jest na zbadanie potrzeb końcowych użytkowników. Pierwszym krokiem 
– zwanym empatyzowaniem – jest przeprowadzenie rozmów z odbiorcami oraz zrozumienie ich 
perspektywy i problemów. Kolejne kroki polegają na redefiniowaniu problemu w oparciu o wyniki 
badania perspektywy użytkowników (co często prowadzi do przeformułowania pierwotnych za-
łożeń projektu) oraz proponowaniu nowych rozwiązań. Na tej podstawie następuje budowanie 
prototypów zaproponowanych rozwiązań, a następnie ich testowanie. 

Myślenie projektowe zaczyna się od zrozumienia pozycji końcowego użytkownika, warun-
ków, w jakich się znajduje i które determinują jego zachowanie. Wiedza ta musi zostać przekuta 
w prawidłowe zdefiniowanie problemu, jaki ma zostać rozwiązany. Następnie, kiedy osoba prowa-
dząca projekt zrozumie już dokładnie problem, z jakim musi się zmierzyć i opracuje jego poten-
cjalne rozwiązania, proces projektowy wymaga stworzenia podstawowych modeli lub projektów 
rozwiązań w celu przetestowania wypracowanych pomysłów w praktyce. Prototypy mogą być 
w pełni funkcjonalne lub bardzo uproszczone. Testowanie prototypów rozwiązań stanowi niezwy-
kle istotny element projektowania zgodnie z zasadami design thinking. Pozwala na zrozumienie, 
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jak opracowane rozwiązania sprawdzają się w rzeczywistości, co umożliwia ich ewaluację. Dzięki 
temu już na etapie projektowym, przedwdrożeniowym możliwe jest dopracowanie lub umotywo-
wane odrzucenie danych rozwiązań. 

Struktura myślenia projektowego zakłada naturalny rozwój prac od badań w kierunku wdrożenia 
(Liedtka, 2018). Przyjęcie za punkt wyjścia doświadczeń użytkowników, a następnie generowanie 
w oparciu o nie nowych pomysłów i testowanie ich w rzeczywistości pozwala na skonstruowanie 
nowych, niejednokrotnie innowacyjnych rozwiązań.

IV.	 Przykłady	zastosowania	design thinking  
w	procesach	legislacyjnych

Pomimo że z polskiej perspektywy koncepcja przyjęcia zasad myślenia projektowego dla 
tworzenia prawa może wydawać się nowa, wiele krajów, a także niektóre podmioty prywatne, już 
stosuje techniki zaczerpnięte z design thinking dla opracowywania propozycji legislacyjnych. Warto 
zaznaczyć, że w ujęciu prawnoteoretycznym użycie design thinking jako narzędzia w procesach 
tworzenia prawa stanowi wyraz przyjęcia postawy regulacyjno-instrumentalnej (Brownsword 2019). 
Podstawowym celem zastosowania myślenia projektowego przez regulatora jest bowiem ustalenie 
celów regulacyjnych oraz przyjęcie właściwych dla osiągnięcia tych celów środków regulacyjnych. 

Jednym z przykładów zastosowania design thinking dla tworzenia propozycji legislacyjnych 
są działania rządu Finlandii, który w 2015 r. rozpoczął wraz ze znanym nordyckim think tankiem 
Demos Helsinki projekt Design for Government (Annala i in., 2015). Celem przedsięwzięcia 
było prowadzenie badań i proponowanie nowatorskich rozwiązań legislacyjnych, dotyczących 
zarówno kwestii znanych od lat, takich jak bezrobocie i migracja, jak i wyzwań współczesności, 
np. regulacji nowych technologii lub rozwiązań z zakresu ekologii i zrównoważonego rozwoju. 
Proces tworzenia propozycji legislacyjnych prowadzony był w oparciu o zasady design thinking 
(Perry-Kessaris, 2021). Co ciekawe, aby umożliwić testowanie rozwiązań jedynie na wybranych 
grupach obywateli, rząd fiński musiał wprowadzić w życie ustawę uchylającą w przedmiotowych 
okolicznościach konstytucyjną zasadę równego traktowania obywateli (Kuang i Fabricant, 2022). 

Najbardziej znanym przykładem działalności tej instytucji było testowanie tzw. bezwarunko-
wego dochodu podstawowego. Choć idea zapewnienia obywatelom przez państwa świadczenia 
pieniężnego w ustalonej wysokości, niezależnie od wykonywanej przez tych obywateli pracy nie 
jest nowa i pojawiała wśród pomysłów ekonomistów i socjologów na przestrzeni wieków, fiński rząd 
zdecydował się zweryfikować skutki i zasadność jej stosowania we współczesnej gospodarce4. 
Przeprowadzono więc dwuletni eksperyment, w ramach którego pomysł był testowany w rzeczy-
wistości. W eksperymencie wzięło udział 2000 losowo wybranych bezrobotnych Finów, którzy 
otrzymywali co miesiąc określoną sumę pieniędzy (Kangas i Kallionaa-Puha, 2016). Ostateczne 
wyniki fińskiego programu, opublikowane wiosną 2020 r., wykazały, że dochód podstawowy fak-
tycznie miał pozytywny wpływ na zatrudnienie. Osoby otrzymujące dochód podstawowy miały 
większe szanse na zatrudnienie niż osoby z grupy kontrolnej, a różnice były statystycznie istotne, 
choć niewielkie. Przeprowadzenie eksperymentu umożliwiło fińskiemu rządowi ocenę propozycji 
legislacyjnej bez ryzyka wprowadzania powszechnie obowiązujących zmian prawnych. 

4 Historię prób wprowadzenia idei bezwarunkowego dochodu podstawowego opisuje np. Bregman, 2018.
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Po myślenie projektowe dla celów tworzenia propozycji legislacji sięgają jednak nie tylko in-
stytucje publiczne. Jedna z najbardziej wpływowych na świecie organizacji pozarządowych, Bill 
& Melinda Gates Foundation, już od wielu lat przyjmuje design thinking jako podstawę do tworze-
nia propozycji polityk regulacyjnych dotyczących kwestii, którymi się zajmuje, np. usprawniania 
światowego systemu ochrony zdrowia. Polityki te są potem niejednokrotnie przedmiotem dyskusji 
i inspiracją działań rządowych poszczególnych krajów (Kuang i Fabricant, 2022). 

Opisując koncepcję stosowania zasad design thinking w procesach prawodawczych, nie moż-
na nie wspomnieć także o programie Open Loop Facebooka (obecnie: Meta), w ramach którego 
prowadzone są „eksperymenty prototypowania polityk regulacyjnych”. Zgodnie z zapowiedziami 
ogłaszanymi przez Meta, projekt ma pomóc ustawodawcom w znalezieniu praktycznych rozwią-
zań prawnych, które zminimalizują potencjalne rodzaje ryzyka, jakie wiążą się dla społeczeństwa 
z powszechnym wykorzystywaniem sztucznej inteligencji w różnego rodzaju usługach i produk-
tach. Równocześnie Meta podkreśla, że projektowane przez nią rozwiązania mają nie obciążać 
nadmiernie przedsiębiorców technologicznych, dzięki czemu podmioty te nie będą znajdować się 
w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej ze względu na zbyt uciążliwe i ostatecznie nieskuteczne 
w praktyce wymogi lub obostrzenia. Jakkolwiek założenia, o których publicznie informuje Meta 
sprawiają wrażenie słusznych i celowych, podjęcie przez tę korporację działań zmierzających 
w kierunku tworzenia prawa nie powinno umknąć uwadze regulatorów. Po pierwsze dlatego, że 
Open Loop stanowi jeden z pierwszych przykładów wykorzystania na szeroką skalę design thin-
king przez przedsiębiorcę, w celu zaproponowania ustawodawcy gotowego pakietu rozwiązań 
prawnych, które miałyby tego przedsiębiorcę wiązać5. Rodzi to ryzyka oraz wątpliwości, które 
zostały szerzej opisane w punkcie VI niniejszego artykułu. Po drugie, zastosowanie przez Metę 
oraz inne podmioty prywatne nowatorskich metod w tworzeniu propozycji legislacyjnych powinno 
stanowić dla ustawodawców sygnał o zasadności przyjrzenia się tym technikom w ich własnej 
działalności prawotwórczej. 

W ramach Open Loop warto zwrócić uwagę w szczególności na jeden z projektów dotyczący 
stworzenia ram oceny ryzyka związanego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w cyfrowych 
aplikacjach (Automated Decision Impact Assessment, ADIA). W ramach tego procesu projekto-
wego 10 europejskich przedsiębiorców technologicznych testowało prototyp polityki opracowanej 
przez Meta i holenderską organizację Considerati w odpowiedzi na opublikowaną przez Komisję 
Europejską w 2020 r. Białą Księgę w sprawie sztucznej inteligencji6. Co ciekawe, stworzony przez 
Meta prototyp ADIA zawierał oprócz samej regulacji prototypowy „playbook”, czyli interaktywne 
i dopracowane pod względem wizualnym narzędzie mające pomóc adresatom regulacji w inter-
pretacji i przestrzeganiu wymogów prawnych. Podejście Mety – polegające na tworzeniu nie tylko 
propozycji regulacji, lecz także kompleksowych, łatwych w użyciu produktów prawnych, odróżnia 
się znacząco od klasycznego podejścia regulatorów. W przyszłości może się okazać, że produkty 
prawne tworzone przez korporacje pokroju Mety będą na tyle atrakcyjne dla użytkowników, że 
zdominują rynek, co może osłabić pozycję ustawodawców. Wydaje się to być ryzyko ściśle zwią-
zane z postępującym zjawiskiem tzw. zarządzania technologicznego, które sprawia, że w zakresie, 

5 Więcej informacji na ten temat zob.: https://ai.facebook.com/blog/introducing-open-loop-a-global-program-bridging-tech-and-policy-innovation/. 
6 Komisja Europejska, Biała Księga w sprawie sztucznej inteligencji. Europejskie podejście do doskonałości i zaufania, Bruksela, COM(2020) 65 final.
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w jakim zarządzanie technologiczne przejmuje funkcje regulacyjne tradycyjnie pełnione przez 
prawo, te tradycyjne reguły prawne mogą stawać się zbędne (Brownsword, 2019).

Myślenie projektowe może także niedługo znaleźć odbicie w regulacjach prawa konsumen-
ckiego. Jest to spowodowane faktem, że wiele z inicjatyw zajmujących się tematami dotykającymi 
pozycji konsumentów, takimi jak np. ochrona prywatności, rozwój nowoczesnych miast i edukacja 
przyszłości, korzysta z metodyk design thinking. W tym kontekście warto przywołać przykład sieci 
European Network of Living Labs (ENoLL)7. Sieć ta zrzesza tzw. żywe laboratoria (living labs), 
czyli eksperymentalne przedsięwzięcia, w ramach których tworzone są nowatorskie rozwiązania, 
a następnie testowane w rzeczywistych społecznościach i środowiskach. Żywe laboratoria działa-
jące w ramach ENoLL zajmują się rozwijaniem innowacji opartych na doświadczeniach użytkowni-
ków w takich dziedzinach, jak energia, media, mobilność, opieka zdrowotna, rolnictwo i żywność. 

V.	 Korzyści	płynące	z	zastosowania	design thinking  
w	procesach	legislacyjnych

Zastosowanie opisanych powyżej założeń myślenia projektowego w procesach tworzenia 
prawa mogłoby przyczynić się do poprawy jakości przyjmowanych aktów prawnych. Najważniejsze 
założenia design thinking, tj. zrozumienie sytuacji użytkowników (empatyzowanie) i uwzględ-
nienie ich doświadczeń w projektowanych rozwiązaniach, a także testowanie proponowanych 
rozwiązań przed ich wejściem w życie, mogą stanowić odpowiedź na problemy spowodowane 
niską jakością legislacji, jakich obecnie, szczególnie w Polsce, doświadczają wszyscy użytkow-
nicy prawa. Problemy te to przede wszystkim tworzenie przez ustawodawcę przepisów niejas-
nych i niespójnych z istniejącymi rozwiązaniami, następnie wprowadzanie nieskoordynowanych 
poprawek i nieprzewidzianych nowelizacji, co z kolei napędza inflację prawa. W konsekwencji 
tworzone i podtrzymywane jest niestabilne otoczenie prawne, niekorzystnie oddziałujące na go-
spodarkę i na obywateli (Grant Thornton, 2021). 

Przyjęcie design thinking za jeden ze stosowanych procesów tworzenia regulacji prawnych 
wymusiłoby na ustawodawcy bardziej rzetelne i przemyślane podejście do procesu wprowadza-
nia zmian prawa, a także umożliwiło umotywowaną ocenę i ewentualną korektę proponowanych 
rozwiązań – w miarę możliwości – jeszcze przed ich wejściem w życie. Z punktu widzenia zasad 
design thinking dużym mankamentem obecnych procesów legislacyjnych jest bowiem fakt, że prze-
pisy bardzo rzadko bywają weryfikowane w praktyce zanim zaczynają powszechnie obowiązywać. 
Sprawia to, że często dopiero po wejściu nowych aktów prawnych w życie zarówno użytkownicy, 
czyli społeczeństwo, jak i sam ustawodawca dostrzegają w pełni skutki ich stosowania, przy czym 
skutki te nie zawsze są zamierzone i pozytywne. Jest to spowodowane w dużej mierze faktem, 
że przepisy powstające w ramach tradycyjnie prowadzonych procesów legislacyjnych okazują 
się nie uwzględniać rzeczywistej sytuacji podmiotów, których działalność regulują (Benichou, Gils 
i Vranckaert, 2021). 

Choć obecnie w ramach istniejących procedur legislacyjnych istnieją ograniczone mecha-
nizmy uwzględniania informacji zwrotnych od użytkowników – w szczególności w formie konsul-
tacji społecznych oraz oceny skutków regulacji – mechanizmy te wydają się niewystarczające, 

7 Zob. szerzej: http://www.openlivinglabs.eu/.
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a do tego ich stosowanie jest w wielu wypadkach coraz bardziej ograniczane (Leśniak, Koślicki, 
Horbaczewski i Ojczyk, 2021). 

Na wady wprowadzania regulacji prawnych przed ich jakimkolwiek przetestowaniem w prak-
tyce już w 2015 r. zwrócił uwagę Bank Światowy8. W corocznym raporcie „World Development 
Report” wskazał, że wbrew przyjętym powszechnie na świecie standardom zakładającym two-
rzenie przepisów w sposób abstrakcyjny, prawo powinno być kształtowane w oparciu o metody 
empiryczne i bazować na dowodach skuteczności i efektywności9. 

Również w doktrynie coraz częściej pojawiają się głosy podnoszące zasadność stosowania 
przez ustawodawców legislacji opartej na dowodach, określanej często mianem „eksperymental-
nej”, np. tymczasowej legislacji lub sunset clauses. Koncepcje te zakładają generalnie, że przyj-
mowane przez ustawodawców przepisy miałyby wygasać po pewnym czasie, co pozwoliłoby na 
weryfikację efektów ich stosowania w praktyce, w określonych ramach czasowych i na niewielką 
skalę (Heldeweg, 2015; Ranchordás, 2013). Przy czym kwestia najbardziej właściwego sposobu 
weryfikacji tych efektów pozostaje w wielu sytuacjach przedmiotem kontrowersji. Dlatego uważam, 
że pomysł zastosowania zasad design thinking i oparcie oceny przyjmowanych rozwiązań praw-
nych na user experience bardzo dobrze wpisuje się w toczącą się obecnie w zagranicznym cza-
sopiśmiennictwie dyskusję dotyczącą polityki opartej na dowodach (evidence-based policy – EBP) 
oraz szerzej – zagadnienia tworzenia efektywnej polityki regulacyjnej. Z uwagi na ograniczenia 
wynikające z formy niniejszego artykułu, nie sposób przywołać wszystkich spostrzeżeń i postula-
tów podnoszonych w toku przedmiotowej debaty. Wskazać należy jednak, że zgodnie obawami 
podnoszonymi w nauce, obecnie w procesach ewaluacji regulacji brakuje jasnych wytycznych 
i uniwersalnych założeń (Micklitz i Villanueva 2019). Tymczasem design thinking, stanowiący już 
przecież usystematyzowany i sprawdzony w wielu branżach zespół zasad i procedur, mógłby stać 
się narzędziem wykorzystywanym powszechnie do oceny zaplanowanych lub zastosowanych 
środków regulacyjnych, tak aby były one możliwie efektywne. 

Dodanie w procesie legislacyjnym etapu polegającego na testowaniu prototypów przepisów 
przez użytkowników może także, oprócz zapewnienia ustawodawcy możliwości weryfikacji wypra-
cowanych rozwiązań, pozytywnie wpłynąć na budowanie zaufania społeczeństwa do prawa oraz 
stanowić narzędzie włączania obywateli do debaty publicznej. Tym samym przyjęcie myślenia 
projektowego jako jednego z narzędzi stosowanych w procesach legislacyjnych może przyczynić 
się do osiągania takich celów, jak wzrost udziału obywateli w procesach decyzyjnych, wzmacnia-
nie demokracji i praktycznej możliwości ustalania norm prawnych przez obywateli10. Uzyskiwanie 
przez legislatorów informacji zwrotnych od adresatów prawa, a następnie korygowanie przepisów 
z uwzględnieniem ich uwag, sprzyja bowiem dialogowi społecznemu i może być szczególnie ko-
rzystne w odniesieniu do przepisów regulujących kwestie fundamentalne, takie jak np. kwestie 
podatkowe lub związane z rozwiązywaniem aktualnych problemów społecznych11. 

 8 Bank Światowy, World Development Report 2015: Mind, Society and Behaviour, World Bank World Development Report. Pozyskano z: https://www.
worldbank.org/en/publication/wdr2015 (14.10.2022).
 9 Bank Światowy, World Development Report 2015: Mind, Society and Behaviour, World Bank World Development Report. Pozyskano z: https://www.
worldbank.org/en/publication/wdr2015 (14.10.2022), s. 189.
10 Szerzej na temat korzyści związanych z zapewnieniem udziału obywateli w procesach decyzyjnych zob. np. Kotanidis i Del Monte, 2022.
11 Na ten temat zob. np. Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską 
w sprawie lepszego stanowienia prawa (Dz.U.UE.L.2016.123.1).



140140 Agata Sobusiak            Design thinking w procesie legislacyjnym – szanse i zagrożenia

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2022, nr 5(11)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.11.8

Dodatkowo, tworzenie i testowanie prototypów prowadzi do kreowania bardziej zrozumiałego 
i praktycznego prawodawstwa, co z kolei zwiększa jego dostępność dla użytkowników niebędą-
cych prawnikami, tym samym ułatwiając stosowanie przepisów (Benichou i in., 2021). 

Powyższe potencjalne korzyści są z pewnością istotne i powinny przekonać ustawodaw-
ców do zasadności stosowania myślenia projektowego w procesach ustawodawczych. Przykład 
wciąż aktualnych kontrowersji towarzyszących zmianom polskiego kodeksu spółek handlowych 
i systemu podatkowego (tzw. Polskiego Ładu) pokazuje, że zmiana metodologii pracy zespołów 
odpowiedzialnych za tworzenie przepisów, oraz podejścia samych instytucji ustawodawczych, 
jest obecnie niezmiernie potrzebna (Krupa-Dąbrowska 2022; Opalski, 2022).

VI.	 Rodzaje	ryzyka	związane	z	zastosowaniem	design thinking 
w	procesach	legislacyjnych

Choć wykorzystywanie przez ustawodawców metod myślenia projektowego w procesie sta-
nowienia prawa może okazać się ogromną szansą i umożliwić tworzenie lepszych regulacji praw-
nych, należy pamiętać, że stosowanie technik design thinking wiąże się z zagrożeniami, których 
możliwość wystąpienia należy od początku sygnalizować. Rodzaje ryzyka dotąd najmniej zbadane 
to oczywiście ryzyko związane z testowaniem prototypów regulacji, ponieważ w standardowych 
procesach legislacyjnych taki etap nie występuje. 

Już teraz warto zatem podkreślić, że w ramach procesów testowych niezwykle istotny będzie 
wybór grup testujących proponowane rozwiązania. Grupy te muszą być skonstruowane w taki 
sposób, aby odzwierciedlać interesy i pozycje wszystkich podmiotów, na które projektowana re-
gulacja może mieć wpływ. Brak uwzględnienia w testach którejś z grup może zniekształcić wyniki 
badań, powodując, że rezultaty będą ograniczone, co w konsekwencji doprowadzi do zaprzepasz-
czenia idei testowania prototypów regulacji (Benichou i in., 2021). Przykładowo, przy pracach nad 
regulacjami podatkowymi w grupie podmiotów testujących powinni znaleźć się, oprócz samych 
podatników i doradców podatkowych, także pracownicy urzędów skarbowych, których perspek-
tywa jako osób zajmujących się sprawami podatkowymi od strony władzy publicznej powinna 
zostać uwzględniona. 

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że respondenci, formułując informacje zwrotne, mogą 
próbować wykorzystywać proces recenzowania proponowanych rozwiązań jako ukryty lobbing. 
Ryzyko to wydaje się być szczególnie realne w przypadku projektów legislacji z zakresu takich 
zagadnień, jak prawo podatkowe, handlowe lub choćby prawo nowych technologii, którego zało-
żenia mogą nakładać na przedsiębiorców (a zatem podmioty biorące udział w testach) dodatkowe 
obowiązki lub obciążenia (Benichou i in., 2021). Odpowiedzi udzielane przez recenzentów muszą 
być zatem analizowane z uwzględnieniem ewentualnych wątpliwości tego rodzaju. 

Kolejnym ryzykiem, na które zwracają uwagę badacze, opisując zagadnienia testowania 
prototypów regulacji, jest brak transparentności przy wyborze podmiotów recenzujących bada-
ne rozwiązania. Jedynie transparentne i uczciwe ujawnianie osób wchodzących w skład grupy 
testowej umożliwia publiczną kontrolę procesu legislacyjnego i pozwala uniknąć tworzenia prze-
pisów „na żądanie” określonych adresatów. Jest to element kluczowy dla powodzenia procesu 
legislacyjnego opartego na ideach design thinking w demokratycznym państwie prawa. W mojej 
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ocenie etap wyboru osób testujących prototypy regulacji powinien być poprzedzony szczegółową 
analizą i debatą publiczną. 

Poza kwestiami związanymi stricte z grupami testującymi nowe rozwiązania, ustawodawcy 
powinni brać pod uwagę także fakt, że rezultaty badań niekiedy, z uwagi na konieczność zawę-
żenia grupy testujących, mogą być nadmiernie kazuistyczne i w związku z tym ich zastosowanie 
na szeroką skalę musi być poprzedzone dodatkową analizą. 

Konieczność zminimalizowania wskazanych rodzajów ryzyka powoduje w szczególności, 
że procesy legislacyjne prowadzone zgodnie z założeniami design thinking powinny być rozpla-
nowane na odpowiednio długie okresy, co umożliwi ich prowadzenie w sposób rzetelny i pozwoli 
osobom projektującym na testowanie i weryfikowanie rozwiązań nawet najbardziej innowacyj-
nych, popartych jednak wynikami badań użytkowników. Konsekwencją tego ograniczenia musi 
być jednak także przyjęcie, że nie wszystkie regulacje będą mogły być tworzone w procesach 
zgodnych z zasadami myślenia projektowego. W razie wystąpienia sytuacji nagłych wymagają-
cych interwencji ustawodawcy, np. niespodziewanych katastrof, kryzysów i klęsk żywiołowych, 
wymóg szybkiej reakcji ustawodawcy wyłączy obiektywnie możliwość korzystania z zasad design 
thinking w procesach legislacyjnych. 

Opisane powyżej rodzaje ryzyka, choć istotne i wymagające uwzględnienia, nie powinny 
przysłonić faktu, że przyjęcie modelu legislacyjnego opartego na ideach design thinking otwiera 
przez ustawodawcami nowe możliwości, a dostrzeżenie potrzeb i sytuacji „konsumentów” prawa 
– czyli wszystkich obywateli, oraz empiryczne testowanie przepisów, mogą przyczynić się do po-
lepszenia jakości prawodawstwa. Prawodawcy, zwłaszcza krajowi, operujący dotychczas zgodnie 
z utartymi i niezmiennymi od lat schematami tworzenia prawa, powinni jak najszybciej dostrzec 
potencjalne korzyści myślenia projektowego i zacząć stosować je w prowadzonych przez siebie 
procesach. W przeciwnym razie, wobec wzrostu znaczenia takich trendów regulacyjnych, jak 
samoregulacja i koregulacja, może okazać się, że krajowi legislatorzy będą zmuszeni stopniowo 
ustępować pola przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym, które przy bierności rządów 
krajowych w tworzeniu skutecznych przepisów, mogą wysunąć się na prowadzenie w kwestii 
tworzenia innowacyjnych regulacji (Benichou i in., 2021). 

VII.	 Wnioski	końcowe
Regulacje prawne są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarek i całych 

społeczeństw. Stanowią one podstawę rynków oraz działalności przedsiębiorców, chronią pra-
wa i bezpieczeństwo konsumentów oraz zapewniają dostarczanie dóbr i usług publicznych. 
Dodatkowo obecnie rośnie zainteresowanie wykorzystaniem prawa dla rozwiązywania szerokich 
problemów społecznych, takich jak sprawiedliwość dystrybucyjna i zrównoważony rozwój. Aby 
osiągnąć powyższe cele, ustawodawcy powinni tworzyć przepisy wysokiej jakości, które pozwolą 
na osiągnięcie założonych rezultatów, ale równocześnie będą zrozumiałe i łatwe do zastosowania 
przez wszystkich. Dobre regulacje prawne to moim zdaniem element konieczny dla zapewnienia 
rozwoju społecznego i gospodarczego. 

Tymczasem, wbrew powyższym postulatom, prawo często tworzone jest w sposób nieprze-
myślany, a przyjmowane rozwiązania legislacyjne, zamiast prowadzić do polepszenia warunków 
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życia obywateli oraz przedsiębiorców, powodują chaos i są trudne do zrozumienia i realizacji. 
Skutkiem tego jest m.in. inflacja prawa, która jest widoczna w ustawodawstwach wielu krajów, 
w tym w szczególności w Polsce, gdzie liczba bezustannie tworzonych, często nieracjonalnych 
przepisów prawnych stale rośnie (Królak, 2022). 

Ten stan rzeczy powinien się zmienić. Należy zatem zastanowić się, jakie działania mogą 
podjąć ustawodawcy, aby poprawić jakość tworzonego prawa. Jedną z odpowiedzi może być 
zastosowanie metod design thinking w procesach legislacyjnych. Dzięki przyjęciu sprawdzonych 
standardów projektowania, stosowanych dotąd z powodzeniem w tak różnych branżach, jak 
przemysł, ochrona zdrowia, nowe technologie lub handel detaliczny, prawodawcy mogliby zacząć 
prowadzić procesy legislacyjne w zupełnie nowy, efektywny sposób, taki sam w jaki nowocześni 
przedsiębiorcy projektują swoje produkty lub usługi. Uwzględnienie przez prawodawców w kształ-
cie proponowanych przepisów doświadczeń użytkowników, a następnie iteracyjne testowanie 
i ulepszanie opracowywanych rozwiązań pozwoliłoby ustawodawcom lepiej odpowiadać na wy-
zwania teraźniejszości i polepszyłoby jakość uchwalanych regulacji, w tym regulacji skierowanych 
do konsumentów. Choć bez wątpienia design thinking nie stanowi samodzielnego rozwiązania 
wszelkich problemów regulacyjnych, a jego stosowanie obarczone jest wieloma ryzykami, korzy-
stanie z metod myślenia projektowego w procesach prawodawczych mogłoby pomóc regulatorom 
stawiać właściwe pytania oraz odpowiadać na nie w sposób umotywowany.
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Omri	Ben-Shahar,	Ariel	Porat,	 
Personalized Law: Different Rules for Different People,	 

Oxford	University	Press	2021,	ss.	244

Monografia autorstwa profesorów Omriego Ben-Shahara i Ariela Porata pt. „Personalized 
Law: Different Rules for Different People” jest, obok „Algorithmic Regulation and Personalized 
Law: A Handbook” pod redakcją profesorów Christopha Buscha i Alberto De Franceschi, jedną 
z pierwszych publikacji poświęconych prawu spersonalizowanemu1. 

Stanowi ona lekturę dość zaskakującą dla polskiego czytelnika, po pierwsze ze względu 
na temat, po drugie zaś – sposób prowadzenia narracji. Książka poświęcona jest koncepcji pra-
wa spersonalizowanego, którego normy są znacznie bardziej zróżnicowane niż w przypadku 
prawa stanowionego w tradycyjny sposób (a więc – bez posiłkowania się technologią big data 
i analizą algorytmiczną), a także są dopasowane do indywidualnych cech, preferencji i potrzeb 
konkretnej osoby oraz okoliczności, w których akurat się znajduje. Sposób argumentacji stano-
wi idealne odbicie idei prawa spersonalizowanego: poszczególne kwestie przedstawiane są nie 
tyle przy użyciu przykładów, lecz raczej przez przykłady. Początkowo mnogość kazusów może 
dezorientować czytelnika, który mimowolnie zaczyna zastanawiać się, czy ma przed sobą mono-
grafię naukową, czy może futurologiczną wersję „Księgi tysiąca i jednej nocy”2. Jednak mozaika 
stanów faktycznych nie stanowi zbioru dowodów incydentalnych, a wręcz przeciwnie – autorzy 
w ten sposób tworzą spójny, czytelny obraz prawa spersonalizowanego oraz korzyści i rodza-
jów ryzyka związanych z jego zastosowaniem, pokazując, jak dane i sztuczna inteligencja mogą 
wpłynąć na proces kształtowania (a właściwie dopasowania) norm prawnych. 

Jednak nie tylko temat i sposób jego przedstawienia są interesujące – ciekawa jest także 
przyjęta optyka. Poszczególne kwestie są analizowane z perspektywy ekonomicznej analizy 
prawa: każdorazowo oceniany jest możliwy wpływ personalizacji na efektywność normy prawnej 
(w szczególności, czy cel normy może zostać zrealizowany w sposób pełniejszy) i koszty zwią-
zane zarówno z jej stanowieniem, jak i funkcjonowaniem.

Monografię otwiera, przerażający z perspektywy prawnika, ale właściwie również każdej osoby 
ceniącej swoją prywatność i autonomię, opis zwykłego dnia dwójki bohaterów świata, w którym 
stosowana jest personalizacja prawa. Dzięki niemu czytelnik zaczyna uświadamiać sobie pewne 
rodzaje ryzyka związane z wprowadzeniem prawa spersonalizowanego, co w zamyśle autorów 
powinno pozwolić mu w sposób krytyczny odnosić się do przedstawionych w dalszych częściach 
wywodu twierdzeń.

Publikacja została podzielona na cztery części. W pierwszej zostaje przedstawiona idea 
personalizacji prawa. Czytelnik zauważa, że jeżeli zawęzić analizę do porównania przepisów 
(tych tradycyjnych i tych spersonalizowanych), to w zasadzie personalizacja prawa nie zmienia 

1 Dotychczas dyskusja na temat personalizacji prawa toczyła się na łamach czasopism, przede wszystkim The University of Chicago Law Review.
2 Efekt ten jest w pełni zamierzony przez autorów, ponieważ „Przedmowa” zaczyna się od słów: This is a book of science fiction. Or maybe not. W ten 
sposób autorzy wymuszają zdystansowanie się czytelnika do tez przedstawionych w monografii, zarazem w przewrotny sposób sprawiając, że mimo-
wolnie podejmuje on dyskusję z narratorem, przestając być pasywnym odbiorcą treści. 
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wiele. Legislatorzy od dawna dążą do dopasowania treści norm do podmiotu, w przypadku którego 
normy te mają znajdywać zastosowanie. Dyferencjacja norm prawnych z uwagi na podmiot pojawia 
się przede wszystkim tam, gdzie zauważona zostaje potrzeba ochrony interesów danej grupy ze 
względu na szczególną słabość związaną z statusem jej członków (w prawie konsumenckim) lub 
z ich sytuacją, np. istnieniem określonych powiązań (np. w relacji rodzice – dzieci). Na głębsze 
zróżnicowanie standardów pozwalają klauzule generalne, pojęcia niedookreślone. Finalny efekt 
zastosowania normy zależy także od elementów pozaprawnych, w tym intuicji i uprzedzeń osób 
stosujących prawo. 

Personalizacja prawa pozwala na zwiększenie czułości norm prawnych. Można wprowa-
dzić większą granularyzację norm, przewidując, że np. uzyskanie pełnej zdolności do czynności 
prawnych będzie związane z osiągnięciem określonego wieku, przy czym ten wiek będzie in-
dywidualnie wyznaczany dla każdej osoby, w zależności od tempa jej indywidualnego rozwoju. 
Dzięki tej „zwiększonej precyzji” normy powinny lepiej realizować swój cel. Równocześnie jednak 
zastosowanie mechanizmów personalizujących prawo może przynieść drastyczną przemianę na 
etapie jego stanowienia. Już wtedy bowiem, podczas określania sposobu dopasowania norm, 
konieczne jest wyraźne określenie wartości, które mają być chronione i celu lub celów, jakie mają 
zostać osiągnięte. Prawo spersonalizowane w rzeczywistości powinno zatem umożliwiać odejście 
od intuicyjnego różnicowania norm ku różnicowaniu opartym na gromadzonych danych.

W części drugiej korzyści płynące ze stosowania spersonalizowanego systemu prawnego 
zostały przedstawione podczas dyskusji nad poszczególnymi sferami prawnymi, w ramach któ-
rych personalizacja mogłaby zostać zastosowana (delikty, prawo konsumenckie, prawo karne). 
Jednak to tylko jeden ze sposobów myślenia o tym, jak można byłoby przeprowadzić personaliza-
cję prawa. Zamiast tego można zastanowić się nad personalizacją prawa z perspektywy techniki 
regulacyjnej. Stąd w dalszej części rozważań przedmiotem analizy jest możliwość zastosowania 
personalizacji w przypadku stanowienia norm dyspozytywnych i norm bezwzględnie obowiązują-
cych – na przykładzie obowiązków informacyjnych oraz w przypadku sposobu określania wysokości 
odszkodowania. Niezależnie od przyjętej perspektywy, analizując korzyści i ryzyka personalizacji, 
nie można zapomnieć o tym, że poszczególne normy nie istnieją w próżni, a zawsze w ramach 
systemu. Dane, które będą napędzać personalizację, np. pozwolą przyznać szerszą ochronę 
osobom niedbałym, gdy działają jako konsumenci, będą równocześnie powodować, że te same 
osoby w innym kontekście – właśnie z uwagi na swoją niedbałość – będą podlegały bardziej 
restrykcyjnym ograniczeniom, np. będą zobowiązane do zachowania niższej prędkości w ruchu 
drogowym. W tym momencie czytelnik przestaje postrzegać prawo spersonalizowane jako zlepek 
pojedynczych nakazów i zakazów, a zaczyna widzieć je jako spójny system, w którego centrum 
znajduje się jednostka.

Na tym etapie czytelnik skłonny jest zarzucić autorom, że przeoczyli kwestię kluczową. 
Przecież dane o osobie nie pozwalają na idealne uchwycenie jej jako indywiduum. Utworzone 
digitalne alter ego jednostki (Helberger, Lynskey, Micklitz, Rott, Sax i Strycharz, 2021, s. 103–104; 
Infantino, 2022, s. 618–620) zawsze jest tylko jej odbiciem, niekiedy skrzywionym przez np. od-
wołanie do danych statystycznych, manipulację, niedoskonałości mechanizmu przetwarzającego 
dane. Jednak taki zarzut byłby nieuzasadniony, autorzy bowiem granularyzację w ramach prawa 
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spersonalizowanego sami określają jako supercharged statistical differentiation. Równocześnie 
zauważają, że często odniesienie się do wartości hipotetycznej (określonej na podstawie danych, 
np. hipotetycznych oczekiwań ekologicznych, jakie dana osoba powinna mieć, uwzględniając jej 
indywidualne cechy i okoliczności) będzie nie tylko wystarczające, lecz nawet bardziej odpowied-
nie z perspektywy realizacji celu regulacyjnego (s. 195).

Część trzecią autorzy poświęcili na omówienie głównych (choć w ich mniemaniu pozornych) 
problemów związanych z personalizacją prawa, a mianowicie możliwości pogodzenia personali-
zacji prawa z ideą sprawiedliwości rozdzielczej oraz równości wobec prawa. W obu przypadkach 
twierdzą oni, że personalizacja prawa mogłaby pozwolić skuteczniej realizować postulaty i cele 
norm prawnych. 

Główną trudnością związaną z implementacją założeń sprawiedliwości rozdzielczej jest to, 
że z mechanizmów mających w założeniu przynieść korzyść słabszym grupom korzystają głów-
nie przedstawiciele grup silniejszych. Paradoksalnie efektem zastosowania tych mechanizmów 
jest wówczas dalsze zwiększanie się dysproporcji pomiędzy wspomnianymi grupami. Problem 
ten mógłby zostać w pewnej mierze rozwiązany, gdyby zróżnicować warunki preferencyjnego 
traktowania w zależności od indywidualnych cech osoby. Przykładowo, procedura przydzielania 
miejsc w bursach akademickich powinna być mniej sformalizowana, a minimalne wymogi niższe 
w odniesieniu do studentów z biedniejszych środowisk. 

Z kolei w odniesieniu do zasady równości wobec prawa autorzy twierdzą, że nierówność 
wobec prawa nie występuje w systemie, w którym nie następuje przypisanie jednostek do po-
szczególnych grup poddanych odmiennemu traktowaniu, a każda jednostka jest osobną grupą 
i to dla niej indywidualnie tworzony jest system prawny. Ilustracją problemów związanych ze 
zwiększaniem granularyzacji norm w oparciu o cechy podmiotów, wobec których te normy mają 
znaleźć zastosowanie, było orzeczenie3 dotyczące zgodności z zasadą równości wobec prawa 
normy różnicującej wiek, od którego dozwolona jest sprzedaż alkoholu kobietom i mężczyznom 
(wprowadzając ten przepis ustawodawca zmierzał do zmniejszenia liczby wypadków drogowych 
spowodowanych przez osoby pod wpływem alkoholu). Kluczowym problemem różnicowania norm 
z uwagi na cechy podmiotów prawa jest to, że dotychczasowe klasyfikacje zakładają dzielenie 
populacji na podstawie jednego kryterium (w wyżej wymienionej sprawie – płci), natomiast po-
siadanie lub brak jednej, konkretnej cechy nie pozwala na przewidzenie, z wystarczającą dokład-
nością, zachowań poszczególnych osób. Upraszczając, nie wszyscy młodzi mężczyźni są równie 
skłonni do jazdy pod wpływem alkoholu, więc wprowadzanie podwyższonej granicy w stosunku 
do wszystkich jest nieusprawiedliwione. Personalizacja prawa pozwala rozwiązać ten problem. 
Sytuacji prawnej jednostki nie determinowałby jeden czynnik, a zbiór cech tej osoby i okoliczno-
ści, w których się znajduje. Nie byłoby zatem potrzeby podwyższania limitu wieku w stosunku 
do wszystkich mężczyzn, a wyłącznie tych jednostek obu płci, w przypadku których byłoby to 
rzeczywiście uzasadnione (z uwagi na całokształt profilu osoby te są np. bardziej skłonne do 
prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu).

W ostatniej części zostały pokrótce omówione najbardziej oczywiste wyzwania związane 
z zastosowaniem prawa spersonalizowanego w praktyce: potrzeba zagwarantowania koordynacji 

3 Curtis Craig et al., Appellants, v. David Boren, etc., et al., 429 U.S. 190,97 S.Ct. 451,50 L.Ed.2d 397.
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działań podejmowanych przez członków społeczeństwa w pewnych sferach, ryzyko związane 
z manipulacją w celu zmiany swojej sytuacji prawnej oraz przetwarzanie danych. 

Zróżnicowanie norm w zależności od cech osoby utrudnia koordynację zachowań społecz-
nych w sposób optymalny z perspektywy wspólnych interesów. Jeśli ograniczenia prędkości na 
drodze są odmienne dla każdego z uczestników ruchu, poruszanie się w ruchu samochodowym 
może stać się znacząco utrudnione – przewidzenie zachowania pozostałych osób na drodze 
staje się bardzo problematyczne, jeśli nie niemożliwe. Jednak koordynacja może być osiągnięta 
inaczej niż przez ujednolicenie limitów prędkości: świetnym przykładem może być ruch lotniczy, 
w którym zapewniana jest przez użycie odpowiednich technologii, np. obliczających trajektorie 
lotów i uwzględniających okoliczności mające znaczenie dla bezpieczeństwa podróży powietrz-
nych (s. 175). Inaczej jest, jeśli główna wartość chroniona przez daną normę ma wymiar pub-
liczny (w szczególności – jest kluczowa w społeczeństwie demokratycznym) i nie da się tego 
celu zrealizować bez standaryzacji – np. wolność słowa tylko wtedy realizuje swoją funkcję, jeśli 
wszyscy członkowie społeczeństwa cieszą się tym samym zakresem wolności, nawet jeśli część 
z nich nie będzie skłonna do zabierania głosu w dyskursie społecznym. W takich przypadkach 
personalizacja nie powinna być zatem dopuszczalna (s. 104). 

Problem manipulacji, choć pozornie bardzo poważny, jest w znacznej mierze mitygowany, 
jeśli personalizacji nie podlegają tylko pojedyncze normy, a ich zbiór. Zmiana w profilu osoby, 
mogąca poprawić jej sytuację prawną w jednym kontekście, będzie równocześnie powodowała 
zmniejszenie zakresu jej wolności w innym. Dodatkowo, nie należy zapominać, że personalizacja 
prawa zakłada uwzględnienie zbioru cech osoby i ogółu okoliczności, w których się znajduje, co 
sprawia, że koszty poniesione przez jednostkę w celu zmiany odczytu jej konkretnej cechy mogą 
w wielu przypadkach przekraczać możliwe do uzyskania w ten sposób korzyści, co będzie czyniło 
manipulację nieopłacalną. Szczególnie ciekawe w tym kontekście są rozważania dotyczące moż-
liwego rozwoju różnych postaci pośrednictwa – osoby, które mogą nabywać określone dobro na 
lepszych warunkach niż inne, będą skłonne do jego dalszej odsprzedaży i przelewu na nabywcę 
ewentualnych praw. 

W ostatnim rozdziale autorzy odnoszą się do głównych wyzwań związanych z przetwarza-
niem danych w celu personalizacji prawa; jakie dane byłyby potrzebne, skąd mogłyby zostać po-
zyskane, czy istnienie takiego systemu dałoby się pogodzić z ochroną danych osobowych. Ten 
rozdział różni się od innych przede wszystkim tempem narracji – problemy są raczej wyłącznie 
sygnalizowane. Wyraźnie widać, że celem autorów nie jest przekonanie czytelnika do konkretnych 
rozwiązań, a raczej przypomnienie, że dyskusja nad prawem spersonalizowanym dopiero zaczyna 
się toczyć – wciąż jeszcze jesteśmy na etapie odkrywania nowych możliwości i rodzajów ryzyka.

Monografię kończy podsumowanie i uwagi na temat roli sztucznej inteligencji i człowieka 
w procesie tworzenia prawa spersonalizowanego.

Czytelnik, który śledząc dotychczasową dyskusję na temat personalizacji sięgnął po tę 
książkę, licząc, że został w niej przedstawiony dojrzały, pełny i gotowy do zastosowania model 
personalizacji prawa, zawiedzie się. To jednak w żadnym stopniu nie powinno wpłynąć na ogólną 
ocenę monografii. Na obecnym etapie dyskusji nad zastosowaniem nowych technologii w pro-
cesie stanowienia prawa wypracowanie prawa spersonalizowanego jako „gotowego produktu” 
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myśli prawniczej jest przedwczesne4. Nadal eksplorowane są różne sposoby, w jaki persona-
lizacja taka mogłaby przebiegać, zakres, w którym powinna zostać zastosowana i cele, jakie  
może realizować.

W pracy zostały przedstawione szeroko tezy już wcześniej zaprezentowane przez autorów 
w ramach artykułów naukowych (zob. Ben-Shahar i Porat, 2016, s. 627 i n.; 2019, s. 255 i n.; 
Porat i Strahilevitz, 2014, s. 1417 i n.), dlatego można zastanawiać się, czy rzeczywiście wnosi 
ona coś nowego do dyskusji nad personalizacją prawa. Choć w opracowaniu pojawiają się nowe 
tezy, to jednak główna wartość tej monografii zdaje się nie polegać na tym, że przedstawione 
w niej zostały odpowiedzi na konkretne pytania badawcze, a na tym, że zmieniła się optyka ana-
lizy. Personalizacja prawa przestała być postrzegana wyłącznie jako odpowiedź na konkretny 
problem (np. niską efektywność przedkontraktowych obowiązków informacyjnych), a zaczęła 
być przedstawiana jako mechanizm generalnie pozwalający na głębszą granularyzację i lepsze 
dopasowanie norm prawnych zarówno do podmiotu, wobec którego mają znaleźć zastosowanie, 
jak i do celu, który mają osiągnąć. Ta zmiana sprzyja dalszemu rozwojowi dyskusji nad ewolucją 
prawa w ogóle, jak również stanowi zachętę do podejmowania badań nad różnymi możliwościami 
zastosowania personalizacji w prawie. Mnogość przykładów może stanowić źródło inspiracji do 
dalszych analiz, natomiast uwagi na temat technik personalizacji – instrumentarium ułatwiające 
podjęcie samodzielnych badań.

Równocześnie jednak oparcie argumentacji na przykładach (choćby w rozdziale ósmym, 
poświęconym równości wobec prawa, dyskusja ogniskuje się wokół jednego orzeczenia dotyczą-
cego zgodności z zasadą równości wobec prawa normy różnicującej wiek, od którego dozwolona 
jest sprzedaż alkoholu kobietom i mężczyznom) sprawia, że czytelnik skłonny jest podważać po-
szczególne tezy zaprezentowane w pracy. Choć argumentacja jest przekonująca w określonym 
kontekście, czytelnik pozostaje krytyczny wobec wyciągania na jej podstawie ogólnych twierdzeń. 
Ma poczucie, że temat został jedynie zasygnalizowany, nie zaś zgłębiony. 

Monografia pt.: Personalized Law: Different Rules for Different People stanowi pozycję dość 
niezwykłą. Choć tezy autorów są kontrowersyjne, a sposób argumentacji może niekiedy zostać 
uznany za niewystarczający, stanowczo jest to książka niezwykle inspirująca. I jest tak zapewne 
właśnie dlatego, że autorzy odstąpili od kompleksowego i całościowego omówienia choćby jednego 
zagadnienia związanego z personalizacją. Zdołali jednak z jednej strony uświadomić czytelniko-
wi ogrom pytań badawczych, na które przyjdzie nam szukać odpowiedzi, i mnogość możliwych 
dróg rozwoju prawa, z drugiej zaś – dać mu podstawy do podjęcia samodzielnie dalszej analizy. 
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4 Jak pisał F.H. Easterbrook (1996, s. 216–217), Error in legislation is common, and never more so than when the technology is galloping forward. Let 
us not struggle to match an imperfect legal system to an evolving world that we understand poorly. Przed przystąpieniem do projektowania prawa sper-
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Sprawozdanie	z	Kongresu	Prawo	Konsumenckie,	 
22–23	czerwca	2022	roku

W czerwcu 2022 roku odbył się dwudniowy Kongres Prawo Konsumenckie organizowany przez 
Puls Biznesu, którego partnerem merytorycznym była Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, 
Baehr sp. k. Wydarzenie stanowiło wyjątkową okazję do wymiany poglądów i doświadczeń przez 
ekspertów z renomowanych kancelarii prawnych, prawników in-house, przedstawicieli nauk 
prawnych specjalizujących się w prawie konsumenckim oraz przedstawicieli Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. Tak zróżnicowany skład prelegentów pozwolił na wywiązanie się 
niezwykle merytorycznej i wieloaspektowej dyskusji na temat aktualnych wyzwań związanych 
z respektowaniem przepisów prawa konsumenckiego przez przedsiębiorców.

Potrzeba zorganizowania przedsięwzięcia o wskazanej tematyce wynikała z dynamicznego 
rozwoju prawa konsumenckiego, które nieustannie oddziałuje na działalność przedsiębiorców. 
Świadczy o tym przede wszystkim uchwalenie na poziomie unijnym takich aktów prawnych, jak 
m.in. dyrektywa Omnibus1, dyrektywa towarowa2 i dyrektywa cyfrowa3 (ustawy implementujące 
te akty do polskiego porządku prawnego weszły w życie 1 stycznia 2023 roku). 

Wydarzenie składało się z indywidualnych wystąpień prelegentów oraz paneli dyskusyjnych, 
w których uczestniczyli zarówno akademicy, jak i przedstawiciele UOKiK oraz kancelarii prawnych.

Gościem specjalnym Kongresu był Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, który w wystąpieniu 
otwierającym omówił najnowsze trendy w prawie konsumenckim, nawiązując do postulatów wyra-
żonych w „Nowym programie na rzecz konsumentów”4 opublikowanym przez Komisję Europejską 
pod koniec 2020 roku. Prezes UOKiK zasygnalizował także nadchodzącą poważną zmianę na-
wyków konsumenckich. Źródłem zmian zarówno w podejściu konsumentów, jak i w przepisach 
regulujących sytuację prawną konsumenta są i będą transformacje – cyfrowa, ekologiczna i ener-
getyczna, których skutki możemy obserwować już teraz. Jak wskazał Prezes UOKiK, pandemia 
i związane z nią ograniczenia niezwykle przyśpieszyły bowiem transformację cyfrową.

Istotę wypowiedzi Prezesa UOKiK stanowiły następujące kwestie. Po pierwsze, prawo kon-
sumenckie jest reaktywne, co oznacza, że co do zasady ustawodawca podejmuje inicjatywę 
legislacyjną z zakresu prawa konsumenckiego w momencie, gdy dostrzeże na rynku nieprawid-
łowości. W konsekwencji praktyki przedsiębiorców naruszające przepisy konsumenckie (a co za 
tym idzie interesy konsumentów) stanowią przyczynek nowych regulacji prawnych. Po drugie, 
w ocenie Prezesa UOKiK biznes musi dążyć do wypracowywania przyszłościowych rozwiązań. 
Transformacje (ekologiczna, cyfrowa, energetyczna) będą przyśpieszać, dlatego biznes powinien 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych prze-
pisów dotyczących ochrony konsumenta (Dz. U. UE. L. 2019 Nr 328, s. 7).
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmie-
niająca rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE i uchylająca dyrektywę 1999/44/WE (Dz. U. UE. L. 2019 Nr 136, s. 28 z późn. zm.).
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym 
rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (Dz. U. UE. L. 2019 Nr 130, s. 92).
4 Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego z 13.11.2020 r. – Nowy program na rzecz konsumentów Poprawa odporności konsu-
mentów na potrzeby trwałej odbudowy. Bruksela, 13.11.2020. COM(2020) 696 final.
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być przygotowany na kolejne wyzwania. Po trzecie, dążenie do należytej ochrony konsumentów 
(w tym eliminacja nieuczciwych praktyk rynkowych) wymaga współpracy organów władzy pub-
licznej z przedstawicielami biznesu w celu wypracowania optymalnych rozwiązań. Za inicjatywę 
propagującą taką współpracę można uznać opisywane wydarzenie.

Na potrzebę wypracowywania rozwiązań przez organy ochrony konsumentów z przedsiębior-
cami działającymi w obrocie konsumenckim na dużą skalę (w tym przede wszystkim z przedsta-
wicielami internetowych platform handlowych) zwróciła uwagę również prof. UŁ dr hab. Monika 
Namysłowska, która podczas swojego wystąpienia poruszyła problematykę fałszywych opinii 
konsumentów i marketingu influencerów. Punktem wyjścia przy omawianiu tego tematu było 
ustalenie statusu prawnego influencera na gruncie ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych5 
oraz kluczowa rola korzyści majątkowej przy kwalifikacji danej osoby jako influencera. Prelegentka 
omówiła obowiązujące przepisy prawne, które mogą stanowić podstawę zwalczania nieuczciwych 
praktyk influencerów, np. możliwe do zastosowania w przypadku nieujawnienia handlowego celu 
praktyki. Temat marketingu influencerów w pełni wpisuje się w aktualne działania podejmowane 
przez Prezesa UOKiK, który prowadzi obecnie pierwsze postępowania w przedmiocie nieprawid-
łowego oznaczania treści reklamowych w aplikacji Instagram. Wnioskiem płynącym z wystąpienia 
było, że potrzeba ochrony konsumentów w coraz to nowych obszarach, w tym w szczególności 
w świecie cyfrowym, nie musi w każdym przypadku wiązać się z potrzebą tworzenia nowych re-
gulacji prawnych. Szeroki zakres przedmiotowy norm prawnych wyrażonych w obowiązujących 
przepisach sprawia, że mogą one stanowić skuteczną podstawę prawną działań Prezesa UOKiK 
w świecie cyfrowym.

Podczas pierwszego dnia Kongresu wystąpił również mec. Robert Prętki, który omówił, w jaki 
sposób nowe obowiązki dotyczące informowania o obniżkach cen mogą doprowadzić do zmiany 
zasad organizowania promocji. Dokonał przy tym pogłębionej analizy projektowanego wówczas 
przepisu ustawy o cenach6, zestawiając nowe zasady z praktyką obrotu na podstawie posiadanego 
doświadczenia w obsłudze prawnej podmiotu z branży FMCG (tj. branży zajmującej się sprzeda-
żą produktów pierwszej potrzeby) i wskazując na potencjalne komplikacje stosowania nowego 
przepisu w praktyce. Na podstawie Wytycznych Komisji Europejskiej zostało wskazane, w jakich 
okolicznościach dojdzie do ogłoszenia o obniżce (tj. chociażby w przypadku stwarzania wrażenia 
obniżki ceny) oraz jakim obowiązkom informacyjnym będą musieli zadośćuczynić przedsiębiorcy 
w zależności od tego, czy obniżka będzie dotyczyć towaru szybko psującego się lub o krótkim 
terminie przydatności, towaru wprowadzonego do obrotu w okresie krótszym niż 30 dni przed 
obniżką oraz pozostałych towarów.

Kolejny referat został wygłoszony przez mec. Martynę Wurm i dotyczył nowych przepisów re-
gulujących praktykę stosowania przez przedsiębiorców podwójnej jakości towarów. Mec. M. Wurm 
przybliżyła uczestnikom cele omawianej regulacji, zwracając uwagę na potrzebę zapewnienia 
większej pewności prawa i ustanowienie jasnego zakazu wprowadzania konsumentów w błąd 
poprzez oferowanie towarów pod tą samą marką, w takim samym opakowaniu, a różniących się 
składem i właściwościami. W tym kontekście zasygnalizowała również, że przesłanka „istotnej 

5 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2070).
6 Przepis zawarty w art. 5 pkt 2 Projektu ustawy implementującej do polskiego porządku prawnego dyrektywę Omnibus. Pozyskano z: http://orka.sejm.
gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-967-2022/$file/9-020-967-2022.pdf (26.07.2022).

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-967-2022/$file/9-020-967-2022.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-967-2022/$file/9-020-967-2022.pdf
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różnicy” w składzie lub właściwościach towaru zawarta w nowym przepisie stanowi wyzwanie 
przy rozstrzyganiu, czy określona praktyka powinna zostać uznana za nieuczciwą (praktyka ta nie 
została bowiem zawarta w katalogu praktyk nieuczciwych w każdych okolicznościach). Podczas 
wystąpienia zostały również omówione „uzasadnione i obiektywne czynniki” stanowiące wyjątki 
spod zakazu zróżnicowania produktów. Prelegentka podkreśliła, że istotą praktyki naruszającej 
interesy konsumentów nie jest oferowanie produktów o różnym składzie czy właściwościach, 
a brak należytego poinformowania konsumentów o tych okolicznościach, w przypadku gdy towar 
sprzedawany jest w takich samych opakowaniach pod tą samą marką.

Uczestnicy Kongresu mieli także okazję wysłuchać wystąpienia na temat szczegółowych roz-
wiązań dedykowanych platformom internetowym, które wygłosili mec. Aleksandra Mariak, mec. 
Anna Grzybowska oraz mec. Jeremi Woźniak. Jako osoby, które na co dzień wspierają platformy 
handlowe (w roli prawników zewnętrznych albo wewnętrznych) wskazali oni, w jaki sposób po-
winien być kształtowany interfejs użytkownika oraz procesy wewnętrzne platform internetowych, 
aby konsumenci byli należycie chronieni i otrzymywali informacje wymagane dyrektywą Omnibus. 
Aktywność Prezesa UOKiK, a także nowe przepisy prawne, już obowiązujące i te projektowane, 
pokazują, że od platform internetowych wymaga się coraz więcej. Zarządzający platformami in-
ternetowymi muszą zatem nieprzerwanie monitorować zmiany prawne (w tym zmiany przepisów 
prawa konsumenckiego), aby z odpowiednim wyprzedzeniem móc dostosować wewnętrzne procesy 
do nowych wymogów prawnych. Należy mieć na uwadze, że choć część obowiązków spoczywa 
wyłącznie na przedsiębiorcach, którzy za pośrednictwem platformy internetowej zawierają umowę 
z konsumentem, to platforma musi zagwarantować tym przedsiębiorcom, że będą oni mogli w na-
leżyty sposób realizować swoje obowiązki względem konsumentów w serwisach internetowych. 

Kolejny prelegent, mec. Krzysztof Witek, podjął w swoim wystąpieniu temat rekompensaty 
publicznej, omawiając kontrowersje i perspektywy związane ze stosowaniem tego instrumentu 
przez Prezesa UOKiK. Dyskusja na temat istnienia podstawy prawnej do korzystania przez Prezesa 
UOKiK z rekompensaty publicznej w wydawanych decyzjach administracyjnych wynika w szcze-
gólności z ostatnich rozstrzygnięć Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również Sądu 
Apelacyjnego w Warszawie w tym przedmiocie. Rozważania mec. K. Witka dotyczyły kwalifikacji 
prawnej rekompensaty publicznej jako środka odszkodowawczego, publicznego „nakazu zapła-
ty” albo przysporzenia konsumenckiego. Mec. K. Witek poddał pod rozwagę, czy rekompensata 
publiczna powinna być stosowana zarówno w decyzjach stwierdzających stosowanie praktyki 
naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, decyzji zobowiązującej i decyzji tymczasowej czy 
wyłącznie w przypadku decyzji zobowiązujących, w których Prezes UOKiK zobowiązuje przedsię-
biorcę do wykonania swojego zobowiązania w zakresie podjęcia lub zaniechania określanych dzia-
łań zmierzających do zakończenia naruszenia lub usunięcia jego skutków. Skrajne rozstrzygnięcia 
sądów powszechnych wskazują, że spór dotyczący rekompensaty publicznej pozostaje aktualny 
i jako taki stwarza pole niepewności dla przedsiębiorców działających w obrocie konsumenckim.

Podczas pierwszego dnia Kongresu odbył się także panel dyskusyjny, w którym wzięli 
udział mec. Jarosław Sroczyński, mec. Magdalena Treter oraz mec. Łukasz Wroński – Dyrektor 
Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów UOKiK. Moderatorem panelu była mec. Dorota 
Karczewska. Przedmiotem dyskusji było skuteczne egzekwowanie prawa konsumenckiego, a w jej 
trakcie uczestnicy wymieniali się poglądami na temat skuteczności narzędzi Prezesa UOKiK, 
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takich jak „wystąpienia miękkie”, tajemniczy klient, wydanie istotnego poglądu w sprawie, wyda-
nie decyzji tymczasowej lub nałożenie kary na osobę zarządzającą. Dzięki obecności w dyskusji 
zarówno przedstawiciela UOKiK, jak i doświadczonych prawników zajmujących się obsługą praw-
ną przedsiębiorców działających w obrocie konsumenckim możliwe było przedstawienie różnych 
perspektyw dotyczących korzystania z tych narzędzi.

Drugi dzień Kongresu został poświęcony w dużej mierze regulacjom przewidzianym w dy-
rektywie towarowej i dyrektywie cyfrowej. Pierwszym prelegentem był mec. Krzysztof Kanton, 
który przedstawił nowe zasady dochodzenia roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową. 
Mec. K. Kanton omówił, kiedy towar można uznać za zgodny z umową, wskazując na warunki su-
biektywne (odnoszące się do ustaleń stron umowy dotyczących cech towaru) i obiektywne (oparte 
na rozsądnych oczekiwaniach konsumenta, których podstawą nie są bezpośrednie uzgodnienia 
ze sprzedawcą). Jedną z najważniejszych zmian, na które prelegent zwrócił uwagę, było wpro-
wadzenie hierarchii środków ochrony konsumenta. W świetle nowych przepisów, w przypadku 
stwierdzenia niezgodności z umową, konsument będzie musiał najpierw wyznaczyć sprzedawcy 
rozsądny termin na doprowadzenie produktu do stanu zgodności. Dopiero w dalszej kolejności 
(przykładowo, jeśli naprawa albo wymiana okażą się nieopłacalne) możliwe będzie skorzystanie 
z pozostałych uprawnień, tj. żądanie obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy. Jest to istotna 
zmiana, ponieważ na gruncie obowiązujących wcześniej przepisów konsument mógł natychmiast 
po stwierdzeniu wady złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy; sprze-
dawca w takim przypadku dysponował wyłącznie kontruprawnieniem, polegającym na wymianie 
lub naprawie rzeczy w sposób niezwłoczny i bez nadmiernych niedogodności. Opisana zmiana 
może być więc postrzegana jako niekorzystna dla konsumenta.

Kolejnym prelegentem drugiego dnia Kongresu był prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, który 
przedstawił, jakie środki ochrony prawnej przysługują konsumentom w świetle nowych przepisów 
w przypadku braku zgodności treści lub usług cyfrowych z umową. Prof. Podrecki wyjaśnił, że celem 
regulacji jest dążenie do stworzenia jednolitego rynku cyfrowego przy jednoczesnym zapewnieniu 
wysokiego poziomu ochrony konsumentów podczas transgranicznych zakupów oraz uwzględ-
nieniu interesów przedsiębiorców. Z tego względu ustawodawca europejski uznał za konieczne 
stworzenie jasnych ram prawnych dla umów dotyczących treści cyfrowych lub usług cyfrowych. 
Podczas wystąpienia omówione zostały przepisy dyrektywy cyfrowej i dyrektywy towarowej oraz 
aktualne trendy pojawiające się w handlu elektronicznym, takie jak podejście do danych osobo-
wych konsumentów, które stają się zamiennikiem ceny za dostęp do treści lub usług cyfrowych.

Trzeci referat dotyczył braku zgodności treści cyfrowej z umową, z uwzględnieniem skutków 
w obszarze przetwarzania danych w przypadku skorzystania z uprawnień konsumenckich. Temat 
został omówiony przez mec. Witolda Chomiczewskiego. Podczas wystąpienia zostały przed-
stawione nowe obowiązki informacyjne nałożone na przedsiębiorców dostarczających konsu-
mentom treści lub usługi cyfrowe w kontekście ryzyka wystąpienia przeciążenia informacyjnego. 
Mec.W. Chomiczewski przedstawił również znaczenie aktualizacji oraz dopuszczalność zmiany 
treści cyfrowej w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn przewidzianych w umowie.

Następnie uczestnicy Kongresu mogli wysłuchać poglądów prezentowanych podczas dwóch 
paneli dyskusyjnych dotyczących dopuszczalności wprowadzania jednostronnych zmian w trwają-
cych umowach zawartych z konsumentami oraz perspektyw stosowania klauzul modyfikacyjnych 
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w przyszłości. W pierwszym panelu uczestniczyli: prof. UWr dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, 
mec. Agnieszka Kowalczyk-Zagaj oraz mec. Marcin Szlaszyński. Moderatorem dyskusji był mec. 
Aleksander Stawicki. Uczestnicy zwrócili uwagę, że przy rozstrzyganiu, jakie zmiany mogą być 
wprowadzane w trwających umowach w obrocie konsumenckim, kluczowe jest wyważenie intere-
sów przedsiębiorców i efektywnej ochrony konsumentów, którzy ze względu na naturę tego typu 
stosunków nie mają możliwości negocjowania umów z przedsiębiorcami. Zapewnienie uzasad-
nionego poziomu elastyczności przedsiębiorcom działającym w dobrej wierze i z należytą sta-
rannością wydaje się bowiem uzasadnione. W drugim panelu prelegenci rozważali o przyszłości 
klauzul modyfikacyjnych, które obecnie kształtowane są na zróżnicowanym poziomie staranności 
i szczegółowości. Uczestnicy dyskusji sygnalizowali potrzebę podjęcia inicjatywy legislacyjnej przez 
ustawodawcę w tym zakresie w celu zapewnienia bezpieczeństwa prawnego dla funkcjonowania 
przedsiębiorców w obrocie konsumenckim.

Ostatnie wystąpienie wygłosiła mec. Joanna Affre, a jego tematyka była skoncentrowana na 
zjawisku greenwashingu, tj. wywoływaniu u konsumentów wrażenia, że dany produkt lub przedsię-
biorcy go wytwarzający działają zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorcy 
muszą mieć na uwadze, że każde użyte twierdzenie dotyczące ekologiczności powinno zostać 
odpowiednio uargumentowane. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko wprowadzenia konsu-
mentów w błąd i w konsekwencji uznania, że przedsiębiorca stosuje nieuczciwą praktykę rynko-
wą. Prelegentka wskazała, że za twierdzenia dotyczące ekologiczności powinny być uznawane 
wszelkie praktyki sugerujące, że towar lub usługa mają pozytywny wpływ na środowisko, nie 
mają żadnego wpływu na środowisko albo są mniej szkodliwe dla środowiska niż konkurencyjne 
towary bądź usługi.

Dwa intensywne dni pełne merytorycznych spotkań nie wyczerpały tematów dotyczących 
zmian w prawie konsumenckim. Głosy w dyskusji oraz pytania uczestników potwierdzają, że prawo 
konsumenckie generuje dużo wyzwań dla praktyki obrotu, a transformacje: cyfrowa i ekologiczna 
będą intensywnie oddziaływać na te procesy. Wydaje się, że wspólnym mianownikiem tegorocz-
nych wystąpień było zasygnalizowanie potrzeby dążenia do osiągnięcia złotego środka w procesie 
egzekwowania prawa konsumenckiego. Obserwuje się bowiem, że coraz więcej przedsiębiorców 
działa w dobrej wierze, dążąc do przestrzegania przepisów prawa z należytą starannością. Z tego 
względu organy władzy publicznej w dialogu podejmowanym z przedsiębiorcami powinny być ot-
warte na określony poziom elastyczności, która może doprowadzić do wypracowania rozwiązań 
optymalnych dla wszystkich uczestników życia społeczno-gospodarczego.

Aleksandra	Hyla
Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych, 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prawniczka w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k.
ORCID https://orcid.org/0000-0001-7813-1447
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Sprawozdanie	z	3.	edycji	projektu	TechLawClinics	 
na	Uniwersytecie	Jagiellońskim	i	Uniwersytecie	Łódzkim	 

(rok	akademicki	2021/2022)

Ostatnia, 3. edycja międzynarodowego projektu TechLawClinics, współfinansowanego przez 
Erasmus+1, odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Łódzkim w roku akade-
mickim 2021/2022. Na Wydziale Prawa i Administracji UŁ projekt był realizowany w formie Kliniki 
Prawa Technologii Przyszłości, której opiekunem była dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ. 
Na Wydziale Prawa i Administracji dr hab. Piotr Tereszkiewicz, prof. UJ, kierował Cyfrową Kliniką 
Prawa. Analogiczne zajęcia odbywały się w uniwersytetach partnerskich: Katolickim Uniwersytecie 
w Lyonie (Francja), który był koordynatorem projektu, Uniwersytecie im. Radbouda w Nijmegen 
(Holandia) i Uniwersytecie Wschodniego Piemontu (Włochy).

Podobnie jak poprzednie edycje projektu, również jego 3. edycja miała na celu nie tylko roz-
wój wiedzy studentów prawa na temat najnowszych technologii, lecz także ich umiejętności oraz 
kompetencji społecznych. Prowadziliśmy różnorodne formy zajęć, takie jak wykłady, warsztaty, 
symulacja procesu (moot court) dotyczącego zastosowania technologii w sprawach życia codzien-
nego, spotkania z praktykami. Dzięki temu studenci mieli możliwość pogłębienia wiedzy i dosko-
nalenia umiejętności w zakresie jej praktycznego zastosowania. Kładliśmy nacisk na rozwój takich 
umiejętności miękkich, jak praca w grupie, kreatywność, dostosowywanie się do zmieniających się 
warunków i odporność na stres. Dzięki realizacji projektu w ramach współpracy międzynarodowej 
studenci mieli możliwość wymienić doświadczenia z zagranicznymi studentami, co pozwoliło im 
rozwinąć kompetencje językowe i międzykulturowe. 

W roku akademickim 2021/2022 r. zajęcia poświęcone były problematyce mechanizmów 
automatyzacji w stosunkach prawnych. Kazus dotyczył oceny prawnej posłużenia się przez 
ubezpieczyciela chatbotem w procesie dystrybucji produktu ubezpieczeniowego, co skutkowało 
zawarciem umowy ubezpieczenia nieadekwatnej do potrzeb ubezpieczającego2. Ponadto, umowa 
ubezpieczenia zawierała klauzulę arbitrażową, na mocy której rozstrzygnięcie sporu przekazano 
w pełni wirtualnemu sądowi polubownemu w platformie JUR. Zadaniem studentów UJ i UŁ było 
rozstrzygnięcie sporu w ramach symulacji procesowej. Studenci przyjęli role procesowe powoda, 
pozwanego, sądu, zaś ich wystąpienia oceniali zaproszeni praktycy prawa.

Studenci Uniwersytetu Łódzkiego3 zdobywali wiedzę i umiejętności potrzebne do rozwiązania 
kazusu zarówno od pracowników Wydziału Prawa i Administracji UŁ oraz zaproszonych gości, jak 
i od partnerów projektu: w zakresie sporządzania wyroku od dr Wiktora Matysiaka, sędziego Sądu 
Okręgowego w Łodzi, w zakresie sporządzania pozwu i odpowiedzi na pozew od r.pr. Witolda 
Chomiczewskiego i adw. Adama Szkurłata z Lubasz i Wspólnicy. Kancelaria Radców Prawnych. 

1 Nr umowy: 2019-1-FR01-KA203-062630. 
2 Autorem kazusu jest Piotr Tereszkiewicz. Kazus wraz z innymi materiałami dotyczącymi projektu znajduje się na stronie internetowej: https://techlaw-
clinics.uni.lodz.pl.
3 Uczestnikami byli studenci Wydziału Prawa i Administracji UŁ: Michalina Barylska, Jakub Dobrogoszcz, Bartłomiej Dziedzic, Jakub Malarczyk, Grzegorz 
Mikołajczyk, Aleksandra Olbryk, Konrad Rutkowski, Jan Sobieraj, Anna Wasiak. 
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Studentami na Wydziale Prawa i Administracji UJ4 opiekowali się pracownicy naukowi Wydziału 
Prawa i Administracji UJ oraz partnerzy zewnętrzni: adw. dr Julita Zawadzka z kancelarii Kubas 
Kos Gałkowski w Krakowie i przedstawiciele Sądu Apelacyjnego w Krakowie. 

Podobnie jak w dwóch poprzednich edycjach projektu, również w tegorocznej zajęcia były 
prowadzone głównie w formule zdalnej. W dniach 28 marca – 1 kwietnia 2022 r. przedstawiciele 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (Piotr Tereszkiewicz i Patryk Walczak) zorganizowali dla uczestni-
ków projektu w uniwersytetach partnerskich Szkołę Wiosenną (Spring School), łączącą elementy 
konferencji naukowej, seminarium i warsztatów wraz z towarzyszącym programem kulturalnym. 
W Szkole Wiosennej uczestniczyło ponad 100 osób – blisko 70 studentów z pięciu partnerskich 
uniwersytetów, kilkunastu nauczycieli akademickich oraz zaproszeni goście ze świata biznesu 
i praktyki prawniczej. Wsparcia Szkole Wiosennej w postaci warsztatów ze studentami udzielił 
również partner projektu na UŁ i UJ – Bluerank – agencja SEO. Zwieńczeniem Szkoły Wiosennej 
był konkurs projektów aktów legislacyjnych służących regulacji chatbotów5. Intensywna praca stu-
dentów w międzynarodowych grupach, oparta na zdobytej podczas projektu wiedzy, zaowocowała 
wysokim poziomem konkursu. Powodem do dumy jest dla nas publikacja w niniejszym numerze 
iKAR-a aż trzech artykułów naukowych autorstwa naszych studentów6.

W roku akademickim 2022/2023 kontynuujemy nauczanie w formie Kliniki Prawa Technologii 
Przyszłości (UŁ) oraz Cyfrowej Kliniki Prawa (UJ), wprawdzie już poza formułą projektu Erasmus+, 
jednak w ramach bliskiej dwustronnej współpracy. Ufamy bowiem, że doświadczenie zdobyte 
podczas trzech lat trwania projektu pozwoli nam stworzyć zajęcia, które pomogą studentom zdo-
być wiedzę i kompetencje na miarę aktualnych wyzwań obrotu prawnego i praktyki biznesowej.

dr	hab.	Monika	Namysłowska,	prof.	UŁ	
Wydział Prawa i Administracji UŁ
ORCID https://orcid.org/0000-0003-3379-2940 

dr	hab.	Piotr	Tereszkiewicz,	prof.	UJ	
Wydział Prawa i Administracji UJ
ORCID https://orcid.org/0000-0001-9022-2536 

4 Uczestnikami byli studenci Wydziału Prawa i Administracji UJ: Natalia Bożek, Maciej Duda, Jan Gwózdź, Hubert Jastrzębski, Angelika Kaczmarek, 
Maria Kończewska, Julia Kuchta, Anna Makarewicz, Zofia Małaczewska, Julia Telec, Grzegorz Wasilewski; oraz Wydziału Matematyki i Informatyki UJ 
– Jakub Kiermasz i Adam Pardyl. 
5 W skład jury oceniającego propozycje studentów wchodzili profesorowie prawa, adwokaci oraz przedstawiciele biznesu. 
6 Szymon Skalski, Maksymilian Kaszubowski, Smart kontrakty a klauzula rebus sic stantibus (WPiA UJ); Aleksandra Olbryk, Ochrona konsumentów 
wobec systemów rekomendacji (WPiA UŁ); Konrad Rutkowski, Sold out! Ochrona konsumentów przed wykupieniem biletów przez środki automatycz-
ne (WPiA UŁ).
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Correction	or	change	of	course? (from the issue editors) 

Articles

Z.	Ochońska-Borowska,	A.	Pietrzyk, Geographical origin labeling of products in times of “consumer 
patriotism”
Table	of	contents	
I. Introduction
 1. The concept of “consumer patriotism”
 2. Indicating the origin of the product in consumer trade – preliminary issues
II. Polish and European provisions on indicating the origin of products 
 1. Introductory issues
 2. Regulation 1169/2011 on the provision of food information to consumers
 3. Act on commercial quality of agri-food items 
 4. Regulation 952/2013 establishing the EU Customs Code
III. Indicating the origin of a product on the grounds of Polish consumer protection legislation
 1.  Unreliable indication of product origin as a misleading practice in the decision-making 

practice of the President of UOKiK 
 2. Determination of product origin according to various legal bases
IV. Conclusions and recommendations de lege ferenda
Summary: The origin of the product being bought is one of the important criteria in consumer 
purchasing decisions. Recently, there has been a significant increase in interest towards domestic 
products, those made in Poland from Polish materials. This trend is sometimes exploited by 
dishonest traders who mislead consumers about this factor in their communications. However, there 
are situations where the designation of a product’s origin, which could potentially be considered 
unreliable under consumer law, is based on other regulations of an administrative and customs 
nature. In such a case, the trader falls, so to speak, into the “trap” of co-existing legal norms that, 
although not directly contradictory, may not coincide. Thus, entrepreneurs can expose themselves 
to the legal consequences of not complying with some of them. This article addresses the above 
problem, pointing out which universally applicable provisions could pose potential challenges in 
consumer trade. It also discusses the previous enforcement practice of the President of UOKiK 
in this regard, and presents recommendations on the application of current legal norms, and on 
possible changes in the law. 
Key	words: consumer; product origin; misleading information; consumer patriotism; made in; 
consumer ethnocentrism; consumer decisions; geographic origin of goods, food products,  
food law.
JEL: K23, K39, D18
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Z.	Okoń, The impact of Directive 2019/770 on software license agreements with consumers
Table	of	contents
I. Introduction
II. Consumers and copyright law
III. License agreements with consumers
IV. End-user licenses vs. the material scope of Directive 2019/770
 1. Digital content and digital services
 2. Contracts covered by Directive 2019/770
V. End-user licenses in the transaction chain
VI. Scope of the license vs. liability of the digital content provider
VII. Violating objective conformity requirements
VIII. Summary
Summary: Directive 2019/770 on certain aspects of contracts for the supply of digital content and 
services does not affect EU and national law on copyright and related rights. However, the scope 
of the Directive includes digital content, which is almost always subject to copyright protection. 
Hence, the obligations of a trader supplying digital content, stipulated in Directive 2019/770, have 
a direct or indirect impact on the legal situation of the parties to copyright contracts concluded 
with consumers, depending on the entities involved in the supply chain. This article considers 
whether, and under what circumstances, Directive 2019/770 may apply to licensing agreements; 
which entities are responsible for the scope of the license; and what are the legitimate consumer 
expectations that may affect the scope of software licenses.
Key	words: copyright; computer program; license; consumer protection; contractual liability; 
conformity with contract; Directive 2019/770; digital content; digital services.
JEL: K12, K15, K24

A.	Michałowicz, Data altruism in light of the Data Governance Act – between theory and practice
Table	of	contents
I. Introduction
II. Data altruism – definition under Data Governance Act
III. Optional nature of registering in the register of recognized data altruism organizations 
IV. Requirements for recognized data altruism organizations 
V. Monitoring the requirements for recognized data altruism organizations 
VI. Concerns regarding data altruism provisions
VII. Data altruism from consumer perspective
VIII. Conclusions
Summary: The article discusses the concept of data altruism, i.e. the voluntary sharing of 
personal or non-personal data for purposes of general interest, such as health care, environmental 
protection, scientific research, public policy-making, etc. The EU legislator sees data altruism as 
a way to increase data sharing in the EU data market, and thus to better exploit the potential of 
data produced by individuals, including consumers, and data holders. However, the way in which 
data altruism is regulated raises legal and practical questions. The considerations presented in this 
paper aim to verify the hypothesis that the normative model of data altruism can only contribute to 
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popularizing the idea of altruistic data sharing and to realizing it through other alternative solutions, 
and not according to the model proposed by the EU legislator. 
Key	words: data altruism; data sharing; personal data; non-personal data; data governance.
JEL: K32

P.	Pałka, An alien body: GDPR principles and the market economy
Table	of	contents
I. Introduction 
II. The logic of the General Data Protection Regulation (GDPR)
 1. Principles limiting the purpose and time of data processing and data minimization
 2. Lawfulness, fairness and conditions for legalizing the processing of data
 3. Transparency towards the data subject 
 4. GDPR and purposes of processing in the private sector 
III. Market logic 
 1. What is not forbidden is allowed 
 2. Perfect competition and full information 
IV. Possible paths of reform 
 1. External effects of personal data processing 
 2. Statutory regulation of specific processing purposes 
V. Conclusions
Summary: The article analyzes the relationship between the logic of the GDPR and the logic of the 
market, in the context of the so-called “surveillance capitalism”. Contrary to conventional wisdom, 
the harms associated with commercial surveillance (manipulation, discrimination, negative effects 
on mental health, etc.) often do not result from the insufficient enforcement of the GDPR. Rather, 
they must be traced back to the fact that the GDPR does not regulate the legality of specific data 
processing purposes. Within the market logic, in the absence of regulation, it is the controllers 
who de facto decide what data can be used for what purpose. In order to get out of this impasse, 
the article proposes statutory regulation of the admissibility of certain specific purposes of data 
processing.
Key	words: personal data protection law; consumer law; market.
JEL: K24

A.	Olbryk, Consumer protection against recommender systems
Table	of	contents
I. Introduction
II. Analysis of the perception of recommender systems in recent EU legislation
 1. Notion and technical aspects of the recommender system in the Digital Services Act
 2.  Status of recommender systems as high-risk systems according to the Draft Artificial 

Intelligence Act
 3.  Amendments to Directive 2005/29/EC – what do rankings have to do with recommender 

systems?
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III. Special provisions concerning the use of recommender systems in the Digital Services Act
 1. Provisions applicable to all platforms
 2.  Additional obligations imposed on very large platforms, and very large search engines, 

that use recommender systems
IV. Directive 2005/29/EC as a remedy for gaps in the Digital Services Act?
 1.  Outline of the impact of the provisions of Directive 2005/29/EC in the field of recommender 

systems
 2. Provisions applicable in the area of recommender systems
  2.1. Misleading actions
  2.2. Misleading omissions 
V. Final conclusions
Summary: Recommender systems are used by platforms to help consumers choose the most 
favorable solution and to increase personalization. However, consumers using them can be exposed 
to, among others, misleading commercial practices and, as a result, can make economically 
unfavorable decisions. The article seeks to assess whether the legal norms set forth in the Digital 
Services Act contribute to improving the situation of consumers in the context of recommender 
systems. Additionally, the paper points out that currently Directive 2005/29/EC on unfair commercial 
practices also plays an important role in this regard.
Key	words: consumer; recommender systems; Digital Services Act; Directive 2005/29/EC; Directive 
2019/2161; unfair commercial practices.
JEL: D18, K32

K.	Rutkowski, Sold out! Protecting consumers against automated ticket purchases
Table	of	contents
I. Introduction
II. The phenomenon of event ticket resale using automated means
 1. What is ticket scalping and who are the scalpers?
 2. The history of ticket scalping
 3. Use of automated means (bots)
III. Consumers and resale of tickets purchased by automatic means
 1. Consumer economic knowledge and the disproportionality of the ticket price
 2. Protecting consumers from bots buying-up tickets to cultural events
 3. Empirical research on on-line ticket purchasing
IV. Point 23a of Annex I to Directive 2005/29/EC
V. Ticket scalping – US and UK legislation
 1. Origins of the US Anti-Scalping Laws and the Better Online Ticket Sales Act
 2. The Digital Economy Bill and combatting bot threats
VI. Conclusions
Summary: Ticket scalping by automated means is the practice of reselling tickets that have been 
originally purchased on-line by bots or specialized software. Entry tickets to cultural events are 
later sold at an inflated price, disproportionate to the quality of the event. This situation poses 
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a risk to consumers, who are forced to purchase tickets on the secondary market. The digital 
safeguards put in place are often inadequate to protect consumers from automated measures, 
as bots purchase tickets from the website in excess of the technical limits imposed by the original 
seller. The EU legislator has rightly pointed out that ticket scalping by automated means must be 
addressed. This is required by the current situation of consumers in the entry ticket market, whose 
access to events is being restricted. The article examines the EU legislation applicable to ticket 
scalping and discusses the relevant developments in US and UK law, including the origins of US 
Anti-Scalping Laws and the Better Online Ticket Sales Act, and the UK Digital Economy Bill. The 
article argues that the prohibition in point 23a of Annex I to Directive 2005/29/EC will prove to be 
an insufficient measure to actually protect consumers, unless it is complemented with uniform 
solutions, such as an obligation on the sales promoter to provide more effective website security 
or the regulation targeting the use of automated means. 
Key	words: consumer; bots; ticket scalping; Directive 2005/29/EC; Directive 2019/2161; tickets; 
consumer protection; unfair commercial practices.
JEL: D18, K32

S.	Skalski,	M.	Kaszubowski, Smart contracts and the rebus sic stantibus clause
Table	of	contents
I. Introduction
II. Smart contracts and blockchain
III. General characteristics of the rebus sic stantibus clause
IV. Smart contracts in contract law
V. The concept of immutability
VI. Hard fork
VII. Conclusions of the analysis of the possibility of modifying smart contracts
VIII. Problems of a reverse transaction
IX. The possibility of ensuring compliance through appropriate adaptation clauses
X. Appropriate design of smart contracts
XI. Conclusions
Summary: Smart contracts are one of the most significant attempts to replace the classic 
contract regime through the use of, among other things, blockchain technology. As such, smart 
contracts must be analyzed in terms of their compliance with generally applicable law. This paper 
considers a particular relationship that emerges against the background of the increasing use 
of smart contracts in the market practice, namely the problem of immutability in blockchain and 
its implications for the rebus sic stantibus clause. General issues concerning the application 
of this clause are discussed, as well as legal mechanisms for ensuring the legality of solutions  
in question.
Key	words: blockchain; smart contract; rebus sic stantibus; immutability; legality; permissibility 
of smart contracts
JEL: K10
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A.	Sobusiak, Design thinking in the process of law-making – opportunities and risks
Table	of	contents
I. Introduction
II. History of the development of “design thinking”
III. Process of design thinking
IV. Examples of the application of design thinking in law-making processes
V. Benefits of applying design thinking in law-making processes 
VI. Risks associated with the application of design thinking in law-making processes
VII. Summary 
Summary:	This article considers a proposal to apply the methods of “design thinking” in the law-
making process. The author introduces the basic premises of design thinking and the history 
of its development. Previous examples of the use of design thinking in legislative processes are 
also pointed out, and the potential benefits and risks of using this methodology by legislators 
are analyzed.
Key	words: design thinking; legal design; experimental legislation; fact-free legislation; evidence-
based law making; better regulation; legal certainty.
JEL:	K40
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