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w!ostatnich latach si" dokona#y. A!zatem czy mo$liwe jest 
przy sporz%dzaniu testamentu wykorzystanie nowoczesnej 
technologii w!postaci urz%dze& technicznych rejestruj%cych 
obraz i!d'wi"k w!formie cyfrowej oraz przesy#anie cyfrowego 
zapisu zgodnie z!dyspozycj% testatora5. Powstaje równie$ pro-
blem rozwoju prawa umo$liwiaj%cy tego rodzaju czynno(ci.

Ewolucja form testamentu

Istotnym aspektem takiej nowoczesnej drogi jest równie$ 
spersonalizowanie formy testamentu poprzez nagrany obraz 
obejmuj%cy widok testatora. Taka forma umo$liwia spadko-
dawcy szersze uzasadnienie przyj"tego rozporz%dzenia maj%t-
kiem oraz w!pewnym sensie równie$ po$egnanie z!bliskimi. 
Nagranie ostatniej woli nie jest bowiem ograniczone czasowo 
ani obj"to(ciowo. Nie jest równie$ tak bardzo sformalizowane 
jak przy sporz%dzaniu ostatniej woli w!formie aktu notarial-
nego. Jest to tym samym bardzo przyst"pna forma, równie$ 
w!odbiorze dla przysz#ych spadkobierców, a!cz"sto tak$e 
bogatsza w!tak istotne informacje, jak stan zdrowia i!ducha 
testatora, kluczowe dla oceny wa$no(ci o(wiadczenia woli, 
udokumentowane na nagraniu. 

Wprowadzenie omawianej formy testamentu jest wa$ne 
tak$e z!tego powodu, $e w!Polsce znacznie wzros#a zamo$no() 
spo#ecze&stwa, a!z!uwagi na jego mobilno() masa spadko-
wa cz"sto znajduje si" za granic%, co powoduje, i$ testament 
zwi"ksza swoje znaczenie. Wydaje si", $e w!dobie powszech-
nego korzystania z!cyfrowych no(ników obrazu i!d'wi"ku 
polskie prawo spadkowe, zw#aszcza je(li chodzi o!form" testa-
mentu, nie korzysta z!tych nowoczesnych rozwi%za&. W!tym 
kontek(cie testament i!jego przysz#e umocowanie w!Kodeksie 

Zastosowanie nowoczesnych technologii w testowaniu 
na przyk!adzie videotestamentu

Anna Formicka1

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie mo!liwo"ci wykorzystania nowoczesnych technologii rejstrowania 
obrazu i d#wi$ku do sporz%dzania ostatniej woli w formie videotestamentu oraz wskazanie zalet tej formy ostatniej woli 
na tle obowi%zuj%cych form testamentu.

1  Autorka  jest doktorantk% na Wydziale Prawa i!Administracji Uniwer-
sytetu Szczeci&skiego. 

2  H. Bartl, Moderne Dienstleistungen und Recht: Neue Vertgragstypen 
– Internet – So*ware 2000, Wiesbaden 1998, s. 1 i!n.

3  U. Babusiaux, Wege zur Rechstgeschichte: Römisches Erbrecht, Wie-
de& 2015, s. 10 i!n. 

4  O. Model, Testamentsrecht in bürgerlich-rechtlicher und steuerlicher 
Sicht, Berlin 1964, s. 10 i!n.  

5  R.L. Snow, Technology and Law Enforcement. From Gumshoe to 
Gamma Rays, Westport–London 2007, s. 3 i!n. 

Uwagi wst"pne

Dynamiczny post"p technologiczny w!ostatnich trzech 
dekadach spowodowa#, $e urz%dzenia s#u$%ce do rejestracji 
d'wi"ku i!obrazu oraz komunikowania si" na odleg#o() we-
sz#y do powszechnego u$ycia. Telefony komórkowe, kompu-
tery, internet oraz zminiaturyzowane kamery umo$liwiaj% 
nieograniczon% komunikacj", przez co wyznaczaj% i!kszta#-
tuj% rzeczywisto() spo#eczn%. U#atwia to i!jednocze(nie przy-
spiesza prowadzenie wszelkiego rodzaju dzia#alno(ci gospo-
darczej i!spo#ecznej. Podkre(li) nale$y, $e nowe technologie 
coraz cz"(ciej s% wykorzystywane w!wielu dziedzinach, jak 
cho)by w!systemach bankowych, w!szkolnictwie wy$szym, 
a!tak$e w!administracji publicznej, w!ubezpieczeniach czy 
w!ochronie zdrowia. Na tym tle obowi%zuj%ce rozwi%zania 
legislacyjne wygl%daj% bardzo tradycyjnie, pomimo $e cz"sto 
we wczesnej fazie projektów zmian legislacyjnych rozwa$ano 
mo$liwo() wykorzystania nowoczesnych technologii w!ure-
gulowaniach prawnych2.

Spo(ród wielu ga#"zi prawa reguluj%cych wyodr"bnione 
dziedziny $ycia spo#ecznego prawo spadkowe jest prawem, 
z!którym wszyscy maj% b%d' b"d% mieli w!przysz#o(ci do 
czynienia. Podstawowe konstrukcje prawne w!prawie spad-
kowym s% jednak bardzo tradycyjne i!wywodz% si" z!czasów 
rzymskich3. Zgodnie z!obowi%zuj%cym prawem, osoba +-
zyczna, która ma pe#n% zdolno() do czynno(ci prawnych, ma 
mo$liwo() swobody w!rozporz%dzeniu swoim maj%tkiem na 
wypadek (mierci. Testator mo$e wi"c wybra) drog" dziedzi-
czenia ustawowego i!tym samym nie czyni) $adnych kroków 
w!zakresie rozporz%dzenia swoim maj%tkiem na rzecz przy-
sz#ych spadkobierców b%d' mo$e wybra) drog" dziedziczenia 
testamentowego dla przysz#ych spadkobierców, na rzecz któ-
rych chcia#by rozporz%dzi) swoim maj%tkiem. Zgodnie z!dru-
g% drog% dziedziczenia testament by# i!dalej jest g#ównym 
instrumentem pozwalaj%cym na dokonanie tych czynno(ci4. 
Na tym tle rozwa$enia wymaga kwestia, czy obecne uregu-
lowania prawne, które na#o$y# ustawodawca, umo$liwiaj% 
precyzyjne wyra$enie ostatniej woli i!czy w!zwi%zku z!tym 
pozwalaj% na odzwierciedlenie woli testatora. Rozwa$enia 
wymaga równie$ kwestia, czy obowi%zuj%ce obecnie prawo 
nad%$a w!tej materii za zmianami technologicznymi, które 
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6  J. Wierci!ski, Uwagi o!teoretycznych za#o$eniach dziedziczenia usta-
wowego, SPP 2009, Nr 2, s. 82 i!n. 

7  A. M"czy!ski, Dziedziczenie testamentowe w!prawie prywatnym mi"-
dzynarodowym. Ustawowe i! konwencyjne unormowanie problematyki 
formy, Warszawa–Kraków 1976, s. 53.

8  J. Wierci!ski, Brak (wiadomo(ci albo swobody przy sporz%dzaniu te-
stamentu, Warszawa 2010, s. 21 i!n. 

9  M. Za#ucki, Perspektywy rekody+kacji polskiego prawa spadkowego, 
[w:] M. Za#ucki (red.), 50 lat Kodeksu cywilnego. Perspektywy rekody+ka-
cji, Warszawa 2015, s. 353–354.

10  M. Za#ucki, Videotestament. Prawo spadkowe wobec nowych techno-
logii, Warszawa 2018, s. 65.

11  S. Wójcik, F. Zoll, [w:] B. Kordasiewicz (red.), System Prawa Prywatne-
go, t. 10, Prawo spadkowe, Warszawa 2015, s. 331 i!n.

12  J. Wierci!ski, Uwagi o!zamiarze testowania (animus testandi), PS 2012, 
Nr 7–8, s. 132 i!n. 

trudno(ci np. w!okre(leniu intencji testatora, je(li testament 
zosta# napisany w!formie np. listu. Ponadto przygotowanie 
takiego testamentu mo$e by) dokonane pod wp#ywem osób 
trzecich. Testament sporz%dzony na papierze mo$e by) rów-
nie$ #atwo ukryty albo zniszczony, co stanowi istotny problem 
praktyczny. 

Co do wszystkich zwyk#ych testamentów ustawodawca 
uzna#, $e ostatnia wola musi by) sporz%dzona w!dowolnie 
obranej chwili, ale tylko i!wy#%cznie przez jedn% osob", któ-
ra ma w!momencie sporz%dzania testamentu zdolno() do 
czynno(ci prawnych. Ustawodawca przyj%# natomiast mniej 
sformalizowan% form" odnosz%c% si" do materia#u, na jakim 
zostanie sporz%dzona ostatnia wola. W!przypadku testamen-
tu w#asnor"cznego mo$e by) on dowolnie wybrany i!nie jest 
istotne, czy ostatnia wola zostanie zapisana za pomoc% np. 
o#ówka czy te$ wiecznego pióra, poniewa$ najwa$niejsze jest 
utrwalenie cech indywidualnych pisma danego testatora. To 
pokazuje du$e mo$liwo(ci co do wprowadzenia wi"kszej swo-
body w!zakresie formy wyra$ania woli na wypadek (mierci. 

Videotestament a inne formy 
testamentu 

Porównuj%c form" testamentu w#asnor"cznego oraz ostat-
niej woli zapisanej w!formie cyfrowej, bardziej korzystne wy-
daje si" zastosowanie formy nowoczesnej, jak% jest videotesta-
ment, poniewa$ zapis cyfrowy b"dzie zdecydowanie trwalszy 
ni$ zapis rozrz%dze& poczyniony na papierze, który mo$e 
ulec zniszczeniu, np. na skutek ingerencji ró$nych warunków 
atmosferycznych, takich jak wilgo) (w!wilgotnym (rodowisku 
rozwijaj% si" grzyby i!drobnoustroje, które rozk#adaj% papier) 
czy promieniowanie UV. Ponadto testament w#asnor"czny 
mo$e by) napisany nieprecyzyjnym j"zykiem12 albo mo$e by) 
sporz%dzony pod naciskiem osób trzecich. Videotestament, 
cho) nie wype#nia obecnie istniej%cego ustawowego nakazu 
dotycz%cego wymogów testamentu w#asnor"cznego, w!tym 
podpisu spadkodawcy, to b"dzie zawiera# zapis obrazu (wi-

cywilnym jawi si" jako nowoczesna i!bezpieczna, z!prawnego 
punktu widzenia, forma wyra$enia woli przez spadkodawc". 

Po(ród ró$nych instrumentów s#u$%cych rozporz%dzeniu 
maj%tkiem, które skutkuj% po (mierci spadkodawcy, to w#a-
(nie testament jest narz"dziem najcz"(ciej wykorzystywanym 
i!stanowi g#ówn% alternatyw" dla dziedziczenia ustawowego6. 
W!polskim porz%dku prawnym jest kilka form ostatniej woli, 
z!których testator mo$e skorzysta). Testament umo$liwia 
osobie +zycznej wp#yw na to, co stanie si" z!posiadanym przez 
ni% maj%tkiem po (mierci7. Aby testament by# wa$ny, istotne 
jest, $eby wola testatora by#a wyra$ana (wiadomie, swobodnie 
i!bez zak#óce&8. Brak wewn"trznej woli spadkodawcy do wy-
wo#ania skutków prawnych po (mierci (art. 945 § 1 pkt!1 KC) 
skutkuje niewa$no(ci% o(wiadczenia spadkodawcy. W!prze-
ciwie&stwie do innych uregulowa& zawartych w!Kodeksie 
cywilnym, prawo spadkowe jest uwa$ane za prawo stabilne 
i!niewymagaj%ce interwencji legislacyjnych9. Jednak stano-
wisko to nie uwzgl"dnia zmieniaj%cych si" uwarunkowa& 
wspó#czesnego obrotu prawnego, w!coraz wi"kszym stopniu 
powi%zanego z!rozwojem nowoczesnych technologii.

Rozpatruj%c ró$ne uregulowania prawne w!pa&stwach, 
gdzie stosuje si" porz%dek prawny tzw. civil law, i!w!krajach, 
w!których obowi%zuje porz%dek prawny tzw. common law, 
mo$na stwierdzi), $e rozpocz"#a si" dyskusja nad zasadno-
(ci% wprowadzenia videotestamentu do przepisów ustaw 
reguluj%cych problematyk" spadkobrania. Przyk#adem jest 
Szwajcaria, gdzie pojawi# si" projekt ustawy dotycz%cy zmian 
Kodeksu cywilnego z!4.3.2016 r., wprowadzaj%cy t" form" 
jako testament szczególny10. Podobne uregulowania ustawo-
dawca móg#by wprowadzi) do polskiego systemu prawnego.

W! Polsce bowiem Kodeks cywilny w! przepisach 
art.!949–958 okre(la w!katalogu zamkni"tym dopuszczalne 
formy testamentu. Ustawodawca wprowadzi# rozró$nienie 
na testamenty zwyk#e, okre(lone w!art. 949–951 KC, i!testa-
menty szczególne, wprowadzone w!art. 952–954 KC. W(ród 
testamentów zwyk#ych najcz"(ciej s% sporz%dzane testamenty 
hologra+czne, testamenty allogra+czne i!sporz%dzane przed 
notariuszem (testament notarialny). Testamenty allogra+czne 
s% zdecydowanie rzadziej sporz%dzane. Ka$da z!tych form 
cechuje si" wysokim formalizmem i!wywo#uje skutki prawne 
jedynie przy zachowaniu wymogów ustawowych. Natomiast 
najcz"(ciej stosowany w!praktyce testament hologra+czny 
(tzw. w#asnor"czny) jest wa$ny, je(li spe#nia #%cznie trzy wy-
mogi (art. 949 § 1 KC), a!mianowicie: zosta# napisany przez 
testatora r"cznie, podpisany przez niego i!opatrzony dat%. 
Dwie pierwsze przes#anki s% absolutnie koniecznie, nato-
miast co do trzeciej mog% istnie) odst"pstwa11. Je(li chodzi 
o!dat", to jej brak nie powoduje niewa$no(ci testamentu 
w#asnor"cznego, je(li nie ma w%tpliwo(ci, $e spadkodawca 
by# zdolny do sporz%dzenia testamentu (art. 949 § 2 KC). 
Wydawa) by si" mog#o, $e ta forma testamentu nie mo$e 
budzi) $adnych w%tpliwo(ci, niemniej jednak mog% istnie) 



PME   Nr 2/2019

6

mi"ta) nale$y, $e testamenty szczególne trac% wa$no() po 
up#ywie 6 miesi"cy od ustania okoliczno(ci, które uzasadnia#y 
sporz%dzenie ostatniej woli w!takiej formie. 

Na uwag" zas#uguje testament ustny, który polega na 
o(wiadczeniu woli przez testatora, w!obecno(ci co najmniej 
trzech (wiadków, a!wola powinna by) stwierdzona w!pro-
tokole, w!przypadku za( jego braku powinny by) z#o$one 
zeznania przed s%dem (art. 952 § 1–3 KC). Forma ta jest 
dopuszczalna, gdy nie mo$na sporz%dzi) testamentu zwy-
k#ego15. W!przypadku tej formy testamentu istniej% równie$ 
w%tpliwo(ci co do tego, w!jaki sposób powinna by) wyra$ona 
ostatnia wola przez spadkodawc", a!tak$e jak ostatnia wola 
powinna by) przekazana (wiadkom16. Podobnie uzasadnie-
nie obawy rych#ej (mierci i!braku mo$liwo(ci sporz%dzenia 
testamentu zwyk#ego nie s% precyzyjnie okre(lone17. Ta forma 
testamentu w!#atwy sposób mo$e prowadzi) do zniekszta#ce-
nia woli spadkodawcy, a!tak$e do jej fa#szowania, co nie mia-
#oby miejsca, jak ju$ wspomniano wcze(niej, w!przypadku 
sporz%dzenia ostatniej woli w!formie videotestamentu, która 
umo$liwia precyzyjn% rejestracj" woli testatora, z!zachowa-
niem m.in. mowy cia#a, mimiki twarzy, gestów. 

Nale$y wspomnie), $e obecnie formy testamentu bardzo 
cz"sto s% obalane w!toku post"powania s%dowego przez po-
tencjalnych spadkobierców, g#ównie poprzez podwa$anie 
zdolno(ci testowania spadkodawcy b%d' poprzez podwa$anie 
autentyczno(ci ostatniej woli. Warto tak$e podkre(li), co rów-
nie$ przemawia za zastosowaniem nowoczesnej technologii, $e 
videotestament b"dzie o!wiele trudniejszy do obalenia w!s%dzie 
(a!nawet wr"cz mo$e by) to niemo$liwe), ni$ odbywa si" to przy 
dotychczasowych formach zawartych w!Kodeksie cywilnym. 

Przysz!o#$ videotestamentu 

Opieraj%c si" na przedstawionych wy$ej analizach doty-
cz%cych poszczególnych form testamentu i!w%tpliwo(ciach 
z!tym zwi%zanych, zasadne wydaje si", $e zarówno w!Polsce, 
jak i!w!innych krajach zacz"to rozwa$a) wykorzystanie wspó#-
czesnych osi%gni") technologicznych do rozporz%dzenia wol% 
w!formie videotestamentu18. Pozytywnie o!takiej formie testa-
mentu sporz%dzonego za pomoc% (rodków  audiowizualnych 
wypowiadali si" m.in. A. Pabin i!K.$Osajda19. Przekonany 

zerunku testatora potwierdzaj%cego jego to$samo()) i!w!ten 
sposób mo$e swobodnie zast%pi) ten ustawowy wymóg. 
Testament w#asnor"czny, który zosta# opatrzony podpisem, 
powinien posiada), jak wspomniano wy$ej, równie$ dat" 
(art. 949 § 1 KC). W!szczególnych przypadkach, je$eli nie 
ma w%tpliwo(ci co do zdolno(ci testatora, tre(ci ostatniej woli 
czy wzajemnego stosunku kilku testamentów, brak daty nie 
powoduje niewa$no(ci testamentu (art. 949 § 2 KC). W!przy-
padku videotestamentu data b"dzie równie$ automatycz-
nie zapisywana na urz%dzeniu, z!którego skorzysta testator, 
a!zatem i!ten wymóg formalny b"dzie równie$ zachowany 
i!tym samym nie b"dzie budzi# w%tpliwo(ci przy wyk#adni 
ostatniej woli.

Testament allogra+czny, zgodnie z!art. 951 KC, powinien 
by) sporz%dzony przez spadkodawc" w!obecno(ci dwóch 
(wiadków wobec osoby urz"dowej. Po odebraniu takiego 
o(wiadczenia nale$y sporz%dzi) protokó#, który po odczyta-
niu spadkodawcy powinien by) podpisany przez testatora, 
osob" urz"dow% i!(wiadków13. Nie jest jednak precyzyjnie 
okre(lone, kto ma sporz%dzi) protokó# z!niniejszej czynno-
(ci. Stosowanie formy videotestamentu wydaje si" równie$ 
bardziej korzystne w!porównaniu z!testamentem allogra+cz-
nym. W!tym przypadku nie b"dzie konieczny udzia# dwóch 
(wiadków i!funkcjonariusza publicznego oraz pozwoli to na 
unikni"cie pojawienia si" potencjalnych nie(cis#o(ci o(wiad-
czenia woli w!sporz%dzonym pó'niejszym protokole. Pozwoli 
to tak$e na zaoszcz"dzenie czasu zarówno urz"dnika, (wiad-
ków, jak i!samego testatora. 

Mówi%c o!testamencie notarialnym, który zapewnia zde-
cydowanie wy$szy poziom bezpiecze&stwa testatorowi, ni$ 
jest to w!przypadku poprzednich dwóch form, nale$y przede 
wszystkim wskaza), $e jest zdecydowanie bardziej sformali-
zowany14 od omawianych pozosta#ych zwyk#ych testamentów. 
Tym samym ostatnia wola sporz%dzana przed notariuszem 
b%d' konsulem jest ograniczona w!tre(ci do na#o$onych przez 
ustawodawc" schematów. Testator zatem powinien w!tym 
wypadku w!precyzyjny i!zwi"z#y sposób rozporz%dzi) swoim 
maj%tkiem, stosuj%c konkretne konstrukcje prawne. Nie jest 
dopuszczalne rozwijanie my(li b%d' zawieranie dodatko-
wych informacji, np. o!charakterze osobistym, jak mog#oby 
to odbywa) si" w!przypadku testamentu zapisanego w!formie 
cyfrowej. Kolejnym argumentem przemawiaj%cym za zasto-
sowaniem nowoczesnej technologii jest fakt, $e testament 
notarialny jest sporz%dzany za op#at%, natomiast videotesta-
ment sporz%dzony samodzielnie przez testatora nie poci%ga#-
by za sob% dodatkowych kosztów, a!jednocze(nie, podobnie 
jak omawiane inne formy testamentu, spe#nia#by ustawowe 
przes#anki co do swej skuteczno(ci. 

Katalog ustawowy wyró$nia równie$ testamenty szczegól-
ne: testamenty ustne, które sporz%dzane s% w!sporadycznych 
przypadkach, oraz testamenty podró$ne i!wojskowe. Jednak 
te dwie ostatnie formy obecnie prawie nie wyst"puj%. Pa-

13  E. Skowro!ska-Bocian, J. Wierci!ski, [w:] J. Gudowski (red.), Kodeks 
cywilny. Komentarz. Spadki, Warszawa 2013, s. 153. 

14  Ustawa z!14.12.1991 r. – Prawo o!notariacie (t.j. Dz.U. z!2019 r. poz. 87 
ze zm.).

15 Postanowienia SN: z!3.12.2010 r., I!CSK 37/10, Legalis; z!11.3.2009 r., 
I!CSK 321/08, Legalis; z!15.4.2005 r., I!CK 805/04, Legalis.

16 Postanowienie SN z!13.6.2013 r., IV CSK 688/12, Legalis.
17 Postanowienie SN z! 20.11.2003 r., III CK 7/02, OSNC 2005, Nr 1, 

poz.!7, Legalis; postanowienie SN z!30.5.2001 r., III CKN 184/01, Legalis.
18 K. Osajda, Wp#yw rozwoju techniki na uregulowanie formy testamentu 

– rozwa$ania de lege ferenda, Rej. 2010, Nr 5, s. 55.
19 A. Pabin, Testament jako akt sformalizowany – uwagi w!sprawie przy-

sz#ego kszta#tu regulacji dotycz%cych formy rozrz%dze& testamentowych, 
SP 2016, Nr 1, s. 124; K. Osajda, Wp#yw rozwoju techniki…, s. 56.
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uzasadnienie dokonywanych przez testatora rozporz%dze& 
i!stwarzaj%c% mo$liwo() po$egnania si" z!bliskimi. 

Rozwa$y) mo$na równie$ tak% sytuacj", $e videote-
stament powstawa) b"dzie w!obecno(ci (wiadków, osoby 
urz"dowej b%d' notariusza. Ostatnia wola zapisana w!formie 
cyfrowej mo$e by) przechowywana zgodnie z!wol% spadko-
dawcy w!domu lub u!wskazanej przez niego osoby, mo$e 
zosta) zdeponowana u!notariusza, wzgl"dnie w!zasobach 
wskazanego przez ustawodawc" rejestru publicznego. 

Podsumowanie

Videotestament pozwala na wykazanie, $e spadkodawca 
dzia#a# w!sposób nieskr"powany ani nie znajdowa# si" pod 
wp#ywem osób trzecich. Uniemo$liwia on równie$ b%d' 
zmniejsza ryzyko sfa#szowania ostatniej woli22. Podnie() na-
le$y równie$ kwesti" autentyczno(ci testamentu zarówno je(li 
chodzi o!samo nagranie, jak i!(wiadomo() spadkodawcy przy 
wyra$aniu ostatniej woli. W!pierwszym przypadku istotna jest 
autentyczno() nagrania pod wzgl"dem technicznym, przede 
wszystkim poprzez sprawdzenie, czy nie by#o ingerencji w!na-
granie. Natomiast w!drugim wa$no() testamentu mo$e by) 
sprawdzona przez bieg#ego psychiatr"23, analizuj%cego tak$e 
zachowanie spadkodawcy na zapisie jego o(wiadczenia. 

Mo$na równie$ rozwa$y) zastosowanie mechanizmu 
konwersji w!stosunku do videotestamentu. Celem konwersji 
jest ochrona osób, które nie s% zorientowane w!wymogach 
ustawowych koniecznych do danej czynno(ci prawnej. Zatem 
testament zapisany w!formie cyfrowej móg#by by) konwer-
towany w!(wietle obecnych uregulowa& prawnych w!wa$ne 
rozrz%dzenie ustne. 

Dostrzegaj%c wspomniane niedoskona#o(ci obecnie obo-
wi%zuj%cych form testamentu, z!korzy(ci% dla spadkodawców 
by#oby rozwa$enie umocowania videotestamentu w!uregu-
lowaniach prawnych. Na poparcie tej tezy mo$na równie$ 
uzna), $e nowatorska forma ostatniej woli realizuje standardy 
i!funkcje okre(lone w!ustawie dla form testamentu, a!rzec 
mo$na – nawet wzmacnia te funkcje, szczególnie w!stosunku 
do formy hologra+cznej i!ustnej testamentu.

o! s#uszno(ci videotestamentu jako pe#noprawnej formy 
w!uregulowaniach prawnych jest M. Za#ucki, który widzi 
w!niej wiele zalet20. Wskazuje on równie$ pierwsze próby 
uregulowa& prawnych, jakie istniej% w!innych krajach w!tym 
zakresie.

Podnie() nale$y, $e powszechnie stosowany cyfrowy zapis 
w!ró$nych dziedzinach jest zapisem trwa#ym, co przemawia 
na korzy() tej nowoczesnej formy i!powoduje, $e wcze(niej 
podnoszone argumenty przeciwne, mówi%ce o!tym, i$ zapis 
na ta(mie mo$e powodowa) trudno(ci w! jej odtworzeniu, 
jest bezzasadny. Obecnie powszechnie u$ywane smartfony 
umo$liwiaj% rejestracj" d'wi"ku i!obrazu w!ka$dym miejscu 
i!czasie oraz przesy#anie ich w!dowolne miejsce. Argumenty 
te przemawiaj% na korzy() videotestamentu, cho) na tym tle 
wydaje si" form% testamentu, która wymaga równie$ g#"bo-
kiego zastanowienia. 

Pozostaj%c w!zakresie analizy aspektów prawnych, na-
le$y podkre(li), $e podobnie jak w!przypadku testamentów 
zwyk#ych i!szczególnych, dzi"ki zastosowaniu formy video-
testamentu równie$ zachowane by#yby – cho) w!formie sub-
sytytutu – ustawowe przes#anki, które wywo#a#yby po$%dane 
skutki prawne. Videotestament umo$liwia#by sporz%dzenie 
ostatniej woli przez osoby pos#uguj%ce si" j"zykiem migowym, 
gdy$ zarejestrowany obraz umo$liwia#by precyzyjne ustalenie 
intencji osoby, której zapis zosta# utrwalony. Tym samym rów-
nie$ osoby pos#uguj%ce si" np. j"zykiem migowym mog#yby 
sporz%dzi) testament w!formie powszechnie przyj"tych zna-
ków, a!skuteczno() takiego testamentu by#aby zale$na od tego, 
czy o(wiadczenie nie budzi#oby w%tpliwo(ci co do jego tre(ci, 
a!w!przypadku pojawienia si" w%tpliwo(ci umo$liwia#oby wie-
lokrotne odtworzenie i!odczytanie zapisu, równie$ z!pomoc% 
profesjonalnych t#umaczy j"zyka migowego21.

Ponadto testament zapisany w!formie cyfrowej, w!po-
równaniu do innych form testamentu, daje o!wiele szersze 
mo$liwo(ci identy+kacji spadkodawcy i!szczegó#owego roz-
porz%dzenia maj%tkiem. Szczegó#owe uzasadnienie rozdzia#u 
maj%tku (w!tym przes#anek negatywnych) zawartego w!video-
testamencie mog#oby wyeliminowa) próby podwa$enia testa-
mentu. Mo$na zatem przyj%), $e nowoczesna forma ostatniej 
woli stanowi najbardziej przekonuj%cy dowód rzeczywistych 
zamiarów spadkodawcy przy rozporz%dzeniu maj%tkiem.  

Pozaprawne argumenty przemawiaj%ce za wprowadze-
niem tej formy odnosz% si" do tego, $e testament by#by 
czynno(ci% bardziej osobist%, pozwalaj%c% na szczegó#owe 

20 M. Za#ucki, Videotestament…, s. 113 i!n.
21 Zob. http://videotlumacz.pl/ (dost"p z! 21.1.2019 r.); http://stpjm.org.

pl/ (dost"p z!21.1.2019 r.).
22 M. Za#ucki, Videotestament…, s. 146.
23 Cz. Grzeszyk, M. Szklanko, Kryminalistyczne badania testamentów, 

Warszawa 1997, s. 21. 

S!owa kluczowe: videotestament, testament, testator, dziedzicznie, prawo cywilne, prawo spadkowe, formy testamentu. 
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Applying new technologies in testing on the example of video 
testament

The purpose of this article is to present the possibilities of using new technologies of recording picture and sound in order to 
make the last will in a form of a video testament and pointing out advantages of this form of the last will in the context of 
e!ective forms of testament.

Keywords: video testament, testament, testator, inheritance, civil law, inheritance law, forms of testament.
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wszelkich szkód, jakie mog!yby wyrz"dzi#, oraz ewentualnie 
stosowanie osobowo$ci elektronicznej w%przypadku podej-
mowania przez roboty autonomicznej decyzji lub ich nieza-
le&nych interakcji z%osobami trzecimi”, co w%rzeczywisto$ci 
mog!oby sprowadza# si' do stworzenia nowej kategorii praw-
nej o%specy(cznych dla niej cechach i%implikacjach. Tego typu 
idea, jakkolwiek na obecnym etapie b'd"ca tylko i%wy!"cznie 
pewn" koncepcj", zdaje si' jednak na tyle interesuj"cym pa-
radygmatem, &e warta jest szerszego rozwa&enia. Cho# zaj'cie 
jednoznacznego stanowiska co do konieczno$ci, jak równie& 
s!uszno$ci nadania robotom statusu osób elektronicznych 
posiadaj"cych osobowo$# elektroniczn" zdaje si' wymaga# 
g!'bszych i%bardziej rozleg!ych analiz ni& te, które s" mo&liwie 
do przeprowadzenia w%niniejszym opracowaniu, za zasad-
ne, ale i%potrzebne uzna# nale&y chocia&by przedstawienie 
ró&nych, czasem wzajemnie si' wykluczaj"cych stanowisk 
przedstawicieli doktryny i%praktyków prawa w%tym zakresie. 
Cho# bowiem – co by# mo&e dla wielu b'dzie zaskakuj"-
ce – przedmiotowa problematyka nie jest nowa, poniewa& 
pierwsze teorie co do mo&liwo$ci uznania sztucznej inteligen-

Koncepcje dotycz!ce osobowo"ci prawnej robotów 
– zagadnienia wybrane

Katarzyna Biczysko-Pude!ko1 
prof. UO dr hab. Dariusz Szostek2

Celem niniejszego artyku!u jest przybli"enie najbardziej charakterystycznych stanowisk przedstawicieli doktryny (zarów-
no tych reprezentuj#cych system common law, jak i system prawa kontynentalnego) co do tego, czy, a je$li tak, to w jaki 
sposób uregulowa% status prawny robotów, i dzi&ki temu by% mo"e zainspirowanie do podj&cia dalszej dyskusji w tym 
zakresie. Przyczynkiem do podj&cia dyskusji w tym temacie sta!a si& rezolucja Parlamentu Europejskiego z 16.2.2017 r. 
zawieraj#ca zalecenie dla Komisji w sprawie przepisów prawa cywilnego dotycz#cych robotyki (2015/2103(INL)).

1  Autorka jest wspó!pracownikiem Centrum Problemów Prawnych 
Techniki i%Nowych Technologii WPiA UO.

2  Autor jest kierownikiem Centrum Problemów Prawnych Techniki 
i%Nowych Technologii WPiA UO.

3  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z%16.2.2017 r. zawieraj"ca zalece-
nie dla Komisji w%sprawie przepisów prawa cywilnego dotycz"cych robo-
tyki (2015/2103(INL)), (Dz.Urz. UE C z%2018 r. Nr 252, s. 239); dalej jako: 
rezolucja 2015/2103.

4  Zob. M. Tomaszkiewicz, UE proponuje uznanie robotów za elektronicz-
ne osoby, http://www.antyradio.pl/Technologia/Duperele/UE-proponu-
je-uznanie-robotow-za-elektroniczne-osoby-9364 (dost'p z% 22.4.2017% r.); 
J. W!tor, Robot te& cz!owiek. Europos!owie szykuj" przepisy dla maszyn, 
http://wyborcza.pl/7,156282,21262057,robot-tez-czlowiek-europoslowie-
-szykuja-przepisy-dla-maszyn.html (dost'p z%28.4.2017 r.); Robot odpowie 
za swoj" prac'? „Ju& musimy rozmawia#, jak to regulowa#”, Business In-
sider Polska, http://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/
roboty-i-sztuczna-inteligencja-a-prawo-i-osobowosc-prawna/k2e2zdx 
(dost'p z% 28.4.2017 r.); S. Cydzik, Roboty odgrywaj" coraz wi'ksz" rol' 
i%wymagaj" odr'bnych przepisów, http://www.rp.pl/Firma/301189980-Ro-
boty-odgrywaja-coraz-wieksza-role-i-wymagaja-odrebnych-przepisow.
html (dost'p z%28.4.2017 r.).

Uwagi wst#pne

Dnia 16.2.2017 r. Parlament Europejski przyj"! rezolucj' 
zawieraj"c" zalecenie dla Komisji w%sprawie przepisów prawa 
cywilnego dotycz"cych robotyki3. Jak wskazano we wpro-
wadzeniu do powy&szego dokumentu, jednym z%powodów 
jego opracowania sta!o si' przekonanie, &e: „ludzko$# stoi 
obecnie u%progu ery, w%której coraz bardziej zaawansowane 
roboty, androidy, komputery i%inne wcielenia sztucznej inte-
ligencji wydaj" si' dawa# pocz"tek nowej rewolucji przemy-
s!owej, która prawdopodobnie nie ominie &adnej warstwy 
spo!ecznej”. Tym samym wi'c, w%ocenie twórców tej rezolucji, 
obecnie za zasadne uzna# nale&y podj'cie takich dzia!a), aby 
„przepisy uwzgl'dnia!y prawne i%etyczne implikacje i%skutki 
tych zmian bez hamownia innowacji”. Maj"c to na uwadze, 
w%dokumencie tym podkre$lono potrzeb' przyj'cia nowych, 
skutecznych i%aktualnych przepisów, które in concreto mia!yby 
polega# m.in. na stworzeniu powszechnie akceptowalnych 
i%elastycznych de(nicji poj'# „robot” i%„sztuczna inteligen-
cja”; zaktualizowaniu i%uzupe!nieniu obecnych unijnych ram 
prawnych o%g!ówne zasady etyczne, które odzwierciedla!yby 
z!o&ono$# robotyki i% jej liczne implikacje spo!eczne, me-
dyczne i%bioetyczne; przeanalizowaniu kwestii zwi"zanych 
z%odpowiedzialno$ci" cywiln" za szkody spowodowane przez 
robota, tak „aby zapewni# konsumentom i%przedsi'biorcom 
ten sam poziom efektywno$ci, przejrzysto$ci i%spójno$ci przy 
zapewnieniu pewno$ci prawnej w%ca!ej Unii Europejskiej, 
z%korzy$ci" dla obywateli, konsumentów i%przedsi'biorstw”, 
czy te& uzupe!nieniu – widocznych ju& dzi$ – braków w%ob-
szarze odpowiedzialno$ci umownej. Najszerzej komentowany 
w%przestrzeni medialnej4 by!, jak si' zdaje, fakt, i& w%rezolucji 
2015/2103 dostrze&ono tak&e potrzeb' „zbadania, przeana-
lizowania i%rozwa&enia konsekwencji prawnych”, jakie mo&e 
nie$# ze sob" „nadanie robotom specjalnego statusu prawne-
go w%perspektywie d!ugoterminowej” i%nadanie przynajmniej 
tym najbardziej rozwini'tym robotom autonomicznym „sta-
tusu osób elektronicznych odpowiedzialnych za naprawienie 
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5  Zob. M. Janowska, Podmiotowo$# prawna sztucznej inteligencji?, 
[w:]%A. Bielska-Brodziak (red.), O%czym mówi" prawnicy, mówi"c o%pod-
miotowo$ci, Katowice 2015, s. 171 i%n.

6  Co ciekawe, poza pojedynczymi opiniami przedstawicieli $rodowisk 
prawniczych prowadzone s" tak&e projekty badawcze dotycz"ce problema-
tyki „prawa robotów”, jak te& ich umiejscowienia w%systemie prawa. Tego 
typu projekt zosta! zrealizowany w%ramach Siódmego programu ramowego 
w%zakresie bada) i%rozwoju technologicznego (7PR) i%zosta! zatytu!owany 
"e Robolaw Project. G!ównym celem projektu RoboLaw by!o zrozumie-
nie prawnych i%etycznych konsekwencji nowych technologów w%zakresie 
robotów i%ustalenie, czy istniej"ce ramy prawne s" adekwatne i%wykonal-
ne w%$wietle przysz!ego oraz szybkiego rozprzestrzeniania si' technologii 
robotyki, a%tak&e w% jaki sposób rozwój w%dziedzinie robotyki wp!ywa na 
normy, warto$ci i%procesy spo!eczne. Z%przedmiotowych bada) zosta! spo-
rz"dzony raport, zob. http://www.robolaw.eu/.

7  Dalej równie& jako: SI.
8  Zob. M. Janowska, Podmiotowo$# prawna…, [w:] A. Bielska-Brodziak 

(red.), O%czym mówi" prawnicy…, s. 172 i%cytowana tam literatura.
9  Por. K. Ró#anowski, Sztuczna inteligencja: rozwój, szanse, zagro&enia, 

Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wy&szej Szko!y Informatyki 2007, Nr 2, 
s.%109 i%n.

10  Zob. has!o: sztuczna inteligencja, Wolna Encyklopedia Wikipedia, ht-
tps://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuczna_inteligencja (dost'p z%1.5.2017 r.).

11  Zob. M. Janowska, Podmiotowo$# prawna…, [w:] A. Bielska-Brodziak 
(red.), O%czym mówi" prawnicy…, s. 173 i%cytowana tam literatura.

12  Zob. http://sjp.pwn.pl/szukaj/sztuczna%20inteligencja.html.
13  Has!o: sztuczna inteligencja, Wolna Encyklopedia Wikipedia, https://

pl.wikipedia.org/wiki/Sztuczna_inteligencja (dost'p z%1.5.2017 r.).
14  K. Ró#anowski, Sztuczna inteligencja…, s. 111.
15  Ibidem.
16  M. Janowska, Podmiotowo$# prawna…, [w:] A. Bielska-Brodziak 

(red.), O%czym mówi" prawnicy…, s. 175.
17  K. Ró#anowski, Sztuczna inteligencja…, s. 111.
18  M. Janowska, Podmiotowo$# prawna…, [w:] A. Bielska-Brodziak 

(red.), O%czym mówi" prawnicy…, s. 175.
19  Ibidem, s. 176.

rozumienie tego poj'cia zaprezentowane zosta!o równie& 
w%Wikipedii, gdzie wskazuje si', &e jest to: „dziedzina wie-
dzy obejmuj"ca logik' rozmyt", obliczenia ewolucyjne, sieci 
neuronowe, sztuczne &ycie i%robotyk'. Sztuczna inteligencja 
to równie& dzia! informatyki zajmuj"cy si' inteligencj" – two-
rzeniem modeli zachowa) inteligentnych oraz programów 
komputerowych symuluj"cych te zachowania. Mo&na j" te& 
zde(niowa# jako dzia! informatyki zajmuj"cy si' rozwi"zy-
waniem problemów, które nie s" efektywnie algorytmizowal-
ne”13. Natomiast K. Kurzwei uwa&a!, &e sztuczna inteligencja 
to nic innego jak „ekscytuj"ce próby stworzenia my$l"cych 
komputerów (...) maszyn z%umys!ami w%pe!nym tego s!owa 
znaczeniu”14.

Zasadniczo w%literaturze przedmiotu wyró&nia si' dwa 
podej$cia, dwie koncepcje sztucznej inteligencji, tj. siln" 
sztuczn" inteligencj' (ang. strong Arti$cial Intelligence)15, 
okre$lan" równie& jako tzw. model klasyczny SI16, oraz s!a-
b" sztuczn" inteligencj' (ang. weak Atri$cial Intelligence)17, 
okre$lan" jako model koneksjonistyczny18, przy czym obydwa 
podej$cia ró&nicuje rodzaj informacji, które nale&"ce do SI 
systemy s" w%stanie przetwarza#19.

Wed!ug zwolenników koncepcji silnej sztucznej inte-
ligencji odpowiednio zaprogramowany komputer by!by 

cji (a%wi'c, jak nale&y wnioskowa# a%maiori ad minus i%o%czym 
mowa poni&ej, tak&e robotów) za odr'bny podmiot prawa 
pojawi!y si' ju& w%latach 80. XX w., a%w%literaturze przedmiotu 
dost'pne s" nawet opracowania zbiorczo o%tych koncepcjach 
traktuj"ce5, niemniej jednak, w%$wietle coraz bardziej real-
nych dzia!a) prawodawcy unijnego w%tym zakresie, nale&y 
do owej dyskusji powróci#6.

St"d te& celem niniejszego artyku!u jest przybli&enie 
najbardziej charakterystycznych stanowisk przedstawicieli 
doktryny (zarówno tych reprezentuj"cych system common 
law, jak i%system prawa kontynentalnego) co do tego, czy, a%je-
$li tak, to w%jaki sposób uregulowa# status prawny robotów, 
i%dzi'ki temu by# mo&e zainspirowanie do podj'cia dalszej 
dyskusji w%tym zakresie. Dla pewnej przejrzysto$ci rozwa&a) 
powy&sze musi jednak zosta# poprzedzone krótkim wyt!u-
maczeniem i% ujednoliceniem kwestii terminologicznych, 
w%tym zw!aszcza takich poj'#, jak „sztuczna inteligencja” 
czy „robot” oraz wykazaniem ich wzajemnej korelacji. Bior"c 
jednak pod uwag' z!o&ono$# tej tematyki, a%przede wszystkim 
fakt, &e najcz'$ciej poj'cia te s" de(niowane przez przedsta-
wicieli nauk stricte technicznych, za zasadn", w%kontek$cie 
wyznaczonego wcze$niej obszaru badawczego, uzna# nale&y 
analiz' tych poj'# jedynie w%takim zakresie, jaki pozwoli na 
usystematyzowanie dalszych rozwa&a) i%ogólny ogl"d co do 
ich rozumienia.

Wprowadzenie terminologiczne: 
poj#cia „sztuczna inteligencja”, 
„robot”, „inteligentny robot”

Poj'cie sztucznej inteligencji7 (ang. Arti$cial Intelligence), 
które jeszcze zupe!nie do niedawna w%przestrzeni spo!ecz-
nej by!o kojarzone g!ównie z%(lmami science $ction, coraz 
cz'$ciej pojawia si' równie& w%przestrzeni medialnej, gdzie 
wie$ci si' jej rych!e urzeczywistnienie. W%zwi"zku z%tym 
cz'sto bywa nadu&ywane lub te& b!'dnie rozumiane, co nie 
dziwi o%tyle, &e równie& w$ród przedstawicieli nauki brak jest 
zgodno$ci co do tego, jak ten termin rozumie#, pojawiaj" si' 
te& opinie neguj"ce trafno$# tego poj'cia w%ca!o$ci8. I%cho# 
od czasu, kiedy termin ten zosta! najprawdopodobniej po 
raz pierwszy zaproponowany (w%1956 r.9 przez J. McCarthy 
podczas konferencji zorganizowanej w%Dartmouth College 
w%Hannoverze), up!yn'!o ju& ponad 60 lat, nadal prezento-
wane jest zupe!nie ró&ne rozumienie tego poj'cia10, a%nawet 
próby zast"pienia go takimi okre$leniami, jak Machine Intel-
ligence, Computational Intelligence, Computational Modelling 
czy Synthetic Psychology11.

Wed!ug S!ownika j'zyka polskiego sztuczna inteligencja 
to: „dzia! informatyki badaj"cy regu!y rz"dz"ce zachowania-
mi umys!owymi cz!owieka i%tworz"cy programy lub syste-
my komputerowe symuluj"ce ludzkie my$lenie”12. Podobne 
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Przenosz"c rozwa&ania na grunt samego poj'cia robota, 
wskaza# nale&y, &e w%du&ym uproszczeniu termin ten oznacza 
„mechaniczne urz"dzenie wykonuj"ce automatycznie pewne 
zadania”26. Etymologicznie termin robot wywodzi si' od s!o-
wia)skiego zwrotu „robota” oznaczaj"cego ci'&k" prac' i%zo-
sta! on spopularyzowany przez czeskiego pisarza tworz"cego 
w%XX w. Karela &apka27. Od tego jednak czasu, podobnie jak 
termin sztuczna inteligencja, nie doczeka! si' on jednoznacz-
nej i%powszechnie stosowanej de(nicji, w%zwi"zku z%czym 
w% literaturze przedmiotu proponuje si' ró&ne rozumienie 
tego terminu, zale&ne od stopnia jego uszczegó!owienia 
i%podmiotu go de(niuj"cego. Co wi'cej, zarówno w%mowie 
potocznej, jak i%w%opracowaniach naukowych, poj'cia „robot” 
u&ywa si' w%odniesieniu do ró&nych jego postaci, od dronów 
pocz"wszy, poprzez egzoszkielety, roboty humonoidalne, a%na 
pojazdach autonomicznych sko)czywszy28.

Tytu!em przyk!adu warto wi'c wskaza#, &e np. wed!ug 
S!ownika j'zyka polskiego robot to maszyna, urz"dzenie tech-
niczne, imituj"ce dzia!anie (czasem nawet wygl"d) cz!owieka, 
odznaczaj"ce si' okre$lonym stopniem automatyzacji29. Nato-
miast ju& N.M. Richards i%W.D. Smart, w%swoich dywagacjach 
na temat konieczno$ci prawnego uregulowania zagadnienia 
robotów akcentuj", &e roboty – cho# wykazuj" funkcjonal-
no$# podobn" do tego, jak" prezentuje cz!owiek, tj. przejawi" 
dzia!ania zarówno w%wymiarze (zycznym, jak i%psychicznym 
– nadal stanowi" jedynie pewien system niewykazuj"cy cech 
&ycia w%biologicznym tego s!owa znaczeniu30.

Jednak bez wzgl'du na to, jak" de(nicj' robota si' apro-
buje, z%prawnego punktu widzenia, a%w%szczególno$ci ju& 

w% istotnym zakresie równowa&ny umys!owi ludzkiemu, 
tj.%np. posiada!by zdolno$# „samouczenia si'” oraz proce-
dury umo&liwiaj"ce mu rozwi"zywanie problemów poprzez 
uczenie si'20.

Natomiast zwolennicy teorii s!abej sztucznej inteligencji 
uwa&aj", &e: „komputer pozwala formu!owa# i%sprawdza# 
hipotezy dotycz"ce mózgu. Mózg dokonuje wielu oblicze) 
i%sposób, w%jaki wra&enia zmys!owe s" przetwarzane, zanim 
nie powstanie w%naszym umy$le wra&enie, jest do pewnego 
stopnia zrozumia!y. Potra(my nawet zaprojektowa# trójwy-
miarowe obrazki, pozornie sk!adaj"ce si' z%chaotycznych 
kropek, wiedz"c, jakie obliczenia wykonywane s" przez 
uk!ad wzrokowy”21. Tym samym wi'c aprobuj"cy teori' s!a-
bej sztucznej inteligencji zak!adaj", &e „inteligentny” program 
komputerowy mo&e mie# jedynie zdolno$# do testowania 
tego, jak dzia!a ludzki intelekt, w%&adnym za$ razie nie jest 
równoznaczny tym&e zjawiskom umys!owym22.

Uogólniaj"c wcze$niejsze rozwa&ania, mo&na stwierdzi#, 
&e de(niowanie poj'cia sztucznej inteligencji23 sprowadza si' 
w!a$ciwie do ukazania jej jako odr'bnej dziedziny wiedzy, 
dziedziny nauki, która – oczywi$cie w%du&ym uproszcze-
niu – bada mo&liwo$# stworzenia „my$l"cych komputerów”. 
Tymczasem potoczne (a%mo&e raczej intuicyjne) rozumienie 
tego poj'cia zdaje si' by# zgo!a odmienne, a%mianowicie nie 
identy(kuje si' go jako odr'bnej dziedziny nauki, ale raczej 
jako przymiot, który mog" posiada# komputery, maszyny, 
roboty itp., co te& zreszt" nie jest dalekie prawdzie.

Odnosz"c si' do powy&szego, wskaza# bowiem nale&y, 
&e sztuczna inteligencja dzia!a poprzez substrat, jakim jest 
„agent”24. Jak zauwa&a M. Janowska25, w%literaturze przedmio-
tu, w%zale&no$ci od zaprogramowanej aktywno$ci wyró&nia 
si' nast'puj"ce podstawowe postaci agenta:
1)  robot (w%sensie no$nika), który cz'sto zaopatrzony jest 

w%sensory (zyczne i%aktuatory;
2)  system ekspertowy, któremu cz!owiek dostarcza informa-

cji, po czym ten wykonuje zadanie;
3)  so*ware, który dzia!a w%$rodowisku czysto obliczenio-

wym (tzw. So'bot).
Przedmiotowa klasy(kacja pozwala wi'c nie tylko na 

konstatacj', &e dzia!anie sztucznej inteligencji jest uzale&-
nione od jej zmaterializowania si' poprzez jaki$ substrat, 
no$nik, ale te& – co szczególnie istotne w%kontek$cie przed-
miotu badawczego niniejszej pracy – na umiejscowienie sa-
mego poj'cia robota wzgl'dem poj'cia sztucznej inteligencji 
i%wykazanie ich korelacji.

Na kanwie tych rozwa&a) mo&na zaryzykowa# twierdze-
nie, &e aby sztuczna inteligencja mog!a zadzia!a#, warunkiem 
sine qua non jest jej umieszczenie w%jednym ze wskazanych 
wcze$niej substratów. To jednak per se nie oznacza, &e np. 
z%robotem b'dziemy mieli do czynienia tylko wówczas, gdy 
b'dzie on dzia!a! w%oparciu na%sztucznej inteligencji.

20  K. Ró#anowski, Sztuczna inteligencja…, s. 112.
21  Zob. K. Ró#anowski, Sztuczna inteligencja… i%cytowana tam literatura.
22  M. Hetma(ski, S!aba i%silna sztuczna inteligencja, http://www.compu-

terworld.pl/news/Slaba-i-SILNA-Sztuczna-Inteligencja,287219.html (do-
st'p z%7.5.2017 r.).

23  Szerzej D.L. Poole, A.K. Mackworth, Arti(cial Intelligence. Founda-
tions of computational agents, Cambridge 2017, s. 7 i%n; Ch.J. Simon, Will 
computers revolt ? Preparing for the future of AI, Annapolis 2018, s. 11 i%n. 

24  M. Janowska, Podmiotowo$# prawna…, [w:] A. Bielska-Brodziak 
(red.), O%czym mówi" prawnicy…, s. 177–178.

25  Zob. ibidem, s. 177–178 i%cytowana tam literatura.
26  Poj'cie: robot, Wolna Encyklopedia Wikipedia, https://pl.wikipedia.

org/wiki/Robot (dost'p z%2.5.2017 r.).
27  Poj'cie: Karl &apek, Wolna Encyklopedia Wikipedia, https://pl.wiki-

pedia.org/wiki/Karel_%C4%8Capek (dost'p z%2.5.2017 r.).
28  Regulating Emerging Robotic Technologies in Europe: Ro-

botics facing Law and Ethics, https://www.google.pl/url?sa=t&rc-
t=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjDucnhye_TA-
hUHuhoKHbJPBEQ QFghMMAc&url=http%3A%2F%2Fww w.
robolaw.eu%2FRoboLaw_files%2Fdocuments%2Frobolaw_d6.2_guide-
linesregulatingrobotics_20140922.pdf&usg=AFQjCNG2qjqh2r-
6SVkRHIhRr+X6l8PbyA&sig2=HBqp9FiQU3BoE2hmRcIwgg&cad=rja 
(dost'p z%5.5.2017%r.).

29  Poj'cie: robot, M. Szymczak (red.), S!ownik j'zyka polskiego PWN, 
Warszawa 1995, s. 61.

30  N.M. Richards, W.D. Smart, How should the law think about robots?, 
s.% 5, https://ssrn.com/abstract=2263363 (dost'p z% 9.5.2017 r.). N.M. Ri-
chards, W.D. Smart proponuj" nast'puj"c" de(nicj' poj'cia robot: „a%con-
structed system that displays both physical and mental agency, but is not 
alive in the biological sense”.
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dotycz"cy mo&liwo$ci przyznania im osobowo$ci, ewentu-
alnie podmiotowo$ci prawnej i%dalej przyznania im statusu 
osób elektronicznych. St"d te& równie& w%niniejszej pracy 
dalsze rozwa&ania b'd" dotyczy# w!a$nie tego rodzajów ro-
botów (cho#, co równie& nale&y zauwa&y#, w%doktrynie brak 
jest tak&e zgodno$ci co do tego, jakie cechy b'd" predestyno-
wa# robota do oceny go w%kategoriach tych inteligentnych). 
Ponadto z%uwagi na wskazan" powy&ej korelacj' pomi'dzy 
poj'ciem sztucznej inteligencji i%robota, za zasadne, ale i%ade-
kwatne uzna# nale&y wszelkie te g!osy w%dyskusji, które to nie 
odnosi!y si' wprost do statusu robotów, ale stricte sztucznej 
inteligencji.

Osobowo"$ prawna robotów? – „za” 
i „przeciw”

Dyskurs dotycz"cy mo&liwo$ci przyznania robotom 
(sztucznej inteligencji) osobowo$ci prawnej ma swój pocz"-
tek jeszcze w%latach 80. ubieg!ego stulecia38. Od tego te& czasu 
w%doktrynie prezentowane s" zupe!nie ró&ne koncepcje co 
do powy&szego, od tych najbardziej sceptycznych pocz"wszy, 
przez te umiarkowanie aprobuj"ce, a%na tych wr'cz nawo!uj"-
cych do przyznania robotom osobowo$ci prawnej sko)czyw-
szy. Ró&norodno$# tych kategorii koncepcji, a%tak&e brak ich 
jednolito$ci (tj. w$ród idei aprobuj"cych przyznanie robotom 
osobowo$ci prawnej prezentowane s" zupe!nie ró&ne pogl"-
dy co do tego, jaki kszta!t tej&e osobowo$ci nada#) sprawia-
j", &e przywo!anie wszystkich z%nich zdaje si', na gruncie 
przedmiotowego opracowania, niemo&liwe. Maj"c wi'c to 
na uwadze, za zasadne uzna# nale&y wskazanie jedynie cz'$ci 
z%nich, które na tle pozosta!ych innych s" szczególnie wyra-
ziste i%charakterystyczne. Do tego nurtu z%ca!" pewno$ci" 

w%kontek$cie rozwa&a) dotycz"cych mo&liwo$ci nadania tym 
maszynom osobowo$ci prawnej, dopiero wyposa&enie owego 
robota w%przymiot sztucznej inteligencji zyska relewancj' 
prawn". Jakkolwiek bowiem, o%czym wspomniano ju& wcze-
$niej, sztuczna inteligencja zawsze b'dzie dzia!a!a w%oparciu 
na%jakim$ substracie, np. robocie, o%tyle ju& nie ka&dy robot 
musi by# w%ten przymiot wyposa&ony. Analizuj"c przedmio-
towe zagadnienie D.L. Pool i%A.K. Mackworth, wskazali, &e 
agent (a%wi'c tak&e robot) „b'dzie si' zachowywa! w%sposób 
inteligentny, je&eli:
1)  to, co robi, jest odpowiednie w%okre$lonych okoliczno-

$ciach i%dla realizacji okre$lonych celów;
2) jest na tyle elastyczny, by zmienia# $rodowisko i%cele;
3) uczy si' z%do$wiadczenia;
4) dokonuje w!a$ciwych wyborów, zwa&ywszy na jego obli-

czeniowe ograniczenia”31.
Natomiast wed!ug twórców rezolucji 2015/2103 robot 

b'dzie nosi! cechy inteligentnego wówczas, gdy b'dzie:
1) zdobywa# autonomi' za pomoc" czujników lub wymiany 

danych z%otoczeniem (wzajemne po!"czenia) oraz wymia-
ny i%analizy tych danych;

2) mie# zdolno$# samokszta!cenia na podstawie zdobytego 
do$wiadczenia i%interakcji z%otoczeniem (kryterium fa-
kultatywne);

3) mie# przynajmniej minimaln" form' (zyczn";
4) zdolno$# dostosowywania swoich zachowa) i%dzia!a) do 

otoczenia;
5) dzia!a!, nie wykazuj"c przy tym funkcji w%sensie biolo-

gicznym32.
Ponadto nie brakuje opinii, w%my$l których dla stwier-

dzenia cech inteligencji u%robota pomocny mo&e okaza# si' 
test Turinga33. Inspiracj" do opracowania tego testu by!a dla 
Turinga gra towarzyska, nazywana gr" w%na$ladownictwo34. 
W%owej grze udzia! bior": m'&czyzna (A), kobieta (B) oraz 
pytaj"cy (C), a%jej zasady polegaj" na tym, &e m'&czyzna i%ko-
bieta przebywaj" w%osobnych pokojach oddzieleni od siebie 
i%pytaj"cego. W%czasie gry pytaj"cy zadaje pytania pozosta!ym 
graczom, przy czym identy(kuj"c ich jedynie jako X i%Y, ma 
zasadnie ustali#, które z%nich jest m'&czyzn", a%które kobiet". 
Co jednak istotne, podczas gry gracz A%ma robi# wszystko, 
aby wprowadzi# pytaj"cego w%b!"d (w%tym k!ama#), tak aby 
ten udzieli! niepoprawnej odpowiedzi, natomiast gracz B ma 
zawsze udziela# poprawnej odpowiedzi. Przenosz"c zasady 
dotycz"ce przedmiotowej gry na w!asne badania, Turing po-
stawi! pytanie: „co si' stanie, kiedy maszyna we,mie udzia! 
w%tej grze?”35. Tym samym wi'c na podstawie testu Turinga 
i%w%odniesieniu do robota mo&liwe by!oby uznanie go za inte-
ligentnego wówczas, gdyby zewn'trzny obserwator (pytaj"cy) 
nie dostrzeg! ró&nicy pomi'dzy nim a%cz!owiekiem36 – co 
notabene sta!o si' faktem ju& w%2014 r.37.

I%to w!a$nie w%odniesieniu do tej kategorii robotów, które 
nosz" cechy sztucznej inteligencji, prowadzony jest dyskurs 

31  D.L. Pool, A.K. Mackworth, Arti(cal Intelligence. Foundations of Com-
putational Agent, New York 2010, s. 3–4, cyt. za: M. Janowska, Podmioto-
wo$# prawna…, [w:] A. Bielska-Brodziak (red.), O% czym mówi" prawni-
cy…, s. 181.

32  Rezolucja 2015/2103.
33  M. Janowska, Podmiotowo$# prawna…, [w:] A. Bielska-Brodziak 

(red.), O%czym mówi" prawnicy…, s. 184.
34  Zob. P. )upkowski, Test Turing. Perspektywa s'dziego, Pozna) 2010, 

s.%15 i%n.
35  W%opinii publicznej panuje przekonanie, &e Turing zadawa! sobie py-

tanie o%to, czy maszyny mog" my$le#. Jednak jest to b!'dne przekonanie, 
albowiem sam Turing stwierdzi!, &e „pytanie to jest zbyt wieloznaczne (...) 
aby w%ogóle zas!ugiwa!o na dyskusj'”, A.M. Turing, Computing machinery 
and intelligence, Mind, New Series, Vol. 59, Nr 236, s. 443–455, cyt. za: 
P.%)upkowski, Test Turing…, s. 16. 

36  M. Janowska, Podmiotowo$# prawna…, [w:] A. Bielska-Brodziak 
(red.), O%czym mówi" prawnicy…, s. 182.

37  W% ramach zorganizowanego w% siedzibie Towarzystwa Królewskiego 
w%Londynie w%2014 r. eksperymentu maszyna podaj"ca si' za 13-letniego 
ch!opca o%imieniu Eugene Goostman przes!a!a test Turinga, zob. M. Janow-
ska, Podmiotowo$# prawna…, [w:] A. Bielska-Brodziak (red.), O%czym mó-
wi" prawnicy…, s. 182.

38  W% tym czasie zacz'!a ujawnia# si' rozbie&no$# stanowisk pomi'dzy 
przedstawicielami doktryny. M. Janowska, Podmiotowo$# prawna…, 
[w:]%A. Bielska-Brodziak (red.), O%czym mówi" prawnicy…, s. 187.
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&e nie ma &adnego powodu, dla którego nale&a!oby robotom 
(autonomicznym maszynom) a%priori odmawia# jakiejkol-
wiek formy podmiotowo$ci prawnej47. W%odró&nieniu jed-
nak np. od M. Ziemskiego autor ten jako wzór do powy&-
szego wskazuje kategori' osobowo$ci przyznawan" osobom 
prawnym i%uzasadniaj"c swoje przekonania, zauwa&a, &e ju& 
pierwsze generacje w%pe!ni autonomicznych maszyn – by# 
mo&e np. samochody autonomiczne – b'd" mia!y zdolno$# 
do dzia!ania w%sposób zupe!nie niezale&ny, autonomiczny. 
Tym samym wi'c nie b'd" one maszynami (narz'dziem) 
u&ywanymi przez cz!owieka, ale b'd" one maszynami wdro-
&onymi przez cz!owieka, które b'd" dzia!a# niezale&nie od 
bezpo$redniej ludzkiej instrukcji, w%oparciu na%informacjach 
samodzielnie zdobytych i%analizowanych oraz%cz'sto podej-
muj"c decyzje w%okoliczno$ciach, które by!y nie do przewi-
dzenia przez ich twórców48. Zupe!nie odmienne stanowisko 
w%tym temacie wyra&a natomiast J.J. Bryston. W%swojej pra-
cy wymownie zatytu!owanej Robots Should Be Slaves uwa&a 
ona – przeciwnie do D.V. Vladeck – &e roboty powinny by# 
raczej postrzegane jako narz'dzie, które wykorzystujemy, aby 
zwi'kszy# nasze w!asne mo&liwo$ci i%przyspieszy# post'py 
w%osi"gni'ciu naszych celów49.

Rozwa&ania dotycz"ce mo&liwo$ci przyznania robotom 
odr'bno$ci prawnej na podobie)stwo tej, jaka zosta!a przy-
znana osobom prawnym, prowadzone s" równie& w$ród 
przedstawicieli polskiej my$li prawniczej. Tytu!em przyk!adu 
warto wskaza# na opini' M. Wro(skiego, jak" wyrazi! on w%ra-
mach jednego z%wywiadów dotycz"cych m.in. przedmioto-
wej problematyki50. Odnosz"c si' do mo&liwo$ci przyznania 
robotom podmiotowo$ci prawnej, odwo!uje si' do historii 
kszta!towania si' instytucji podmiotowo$ci jako takiej i%wska-
zuje, &e pocz"tkowo te& zak!adano, &e tylko cz!owiek mo&e 
tak" osobowo$# posiada#. Z%czasem jednak, jak zauwa&a 
M.%Wro(ski, „wraz z%rozwojem prawa i%gospodarki mo&liwo$# 

zaliczy# mo&na opinie aprobuj"ce upodmiotowienie robotów, 
które zostan" przytoczone w%pierwszej kolejno$ci.

Rozpoczynaj"c wi'c rozwa&ania od przedstawienia opinii 
zwolenników przyznania robotom podmiotowo$ci prawnej, 
wskaza# nale&y na ciekawe stanowisko, jakie w%tym zakresie 
przedstawi! M. Ziemski39. W%swoim felietonie zainspirowa-
nym „Projektem sprawozdania zawieraj"cego zalecenia dla 
Komisji w%sprawie przepisów prawa cywilnego dotycz"cych 
robotyki”40 wyra&a on jednoznaczne przekonanie, &e: „do-
celowo roboty powinny uzyska# status mo&liwie najbli&szy 
osobie (zycznej”, przy czym jego zdaniem „kwesti" wtórn" 
jest natomiast, czy status ten powinien by# podkategori" oso-
bowo$ci (zycznej czy instytucj" sui generis”41. Doszukuj"c si' 
praktycznych rozwi"za) do urzeczywistnienia swojej kon-
cepcji, autor ten posi!kuje si', zaproponowanym wcze$niej 
przez prof. Ugo Pagallo, modelem tzw. cyfrowego peculium42. 
Nawi"zuj"c bowiem do znanej prawu rzymskiemu instytucji 
peculium, która w%du&ym uproszczeniu by!a maj"tkiem, który 
niewolnik otrzymywa! od swojego w!a$ciciela i%którym móg! 
samodzielnie zarz"dza#, U. Pagallo zaproponowa! analogicz-
ne rozwi"zanie w!a$nie w%odniesieniu do robotów. Uznaj"c, 
co do zasady, s!uszno$# koncepcji prof. Pagallo, M.%Ziem-
ski postuluje jednak, aby model ten dodatkowo „rozszerzy# 
o%przyznanie robotom ograniczonej zdolno$ci prawnej i%zdol-
no$ci procesowej, przynajmniej w%sferze maj"tkowej, tak 
aby »osoby elektroniczne« mog!y zyska# status najemcy czy 
w!a$ciciela okre$lonego maj"tku”43. W%jego ocenie tego typu 
rozwi"zanie sprowadza!oby si' tym samym do przyj'cia od-
powiedzialno$ci samego robota na zasadach winy i%cho#, jak 
zauwa&a autor, by# mo&e „koncentracja odpowiedzialno$ci 
w%r'kach w!a$cicieli robotów by!aby niew"tpliwym u!atwie-
niem z%punktu widzenia proceduralnego i%procesowego”, to 
jednak mog!aby generowa# zagro&enia z%punktu widzenia 
spo!ecznego i%ochrony rynku pracy44.

Pomys!owi przyznania robotom podmiotowo$ci praw-
nej, w%tym równie& pe!nej zdolno$ci do czynno$ci prawnych, 
wtóruj" tak&e S. Chopra i%L.F. White, chocia&, w%ich ocenie, 
powy&sze powinno by# uwarunkowane wcze$niejszym wy-
kazaniem, &e robot:
1)  „posiada »zdolno$# intelektualn"« i%dzia!a racjonalnie sui 

iuris;
2)  przedstawia zdolno$# rozumienia i%przestrzegania obo-

wi"zków prawnych;
3)  ma podlega# odpowiedzialno$ci prawnej, której dole-

gliwo$# b'dzie go sk!ania# do nale&ytego wykonywania 
swoich obowi"zków;

4)  ma zdolno$# kontraktowania, w% tym tworzenia tre$ci 
umów;

5)  ma zdolno$# kontrolowania $rodków i%zdolno$# posiada-
nia w!asno$ci”45.
Równie& i%D.V. Vladeck w%swojej pracy Machnies without 

principals: liability rules and arti$cial intelligence46 stawia tez', 

39  Zob. M. Ziemski, Osoba elektroniczna posiadaj"ca osobowo$# elektro-
niczn", In Gremio 2017, Nr 1, s. 28 i%i%n.

40  Zob. Sprawozdanie z% 27.1.2017 zawieraj"ce zalecenia dla Ko-
misji w% sprawie przepisów prawa cywilnego dotycz"cych robotyki 
(2015/2103(INL)). 

41  Ibidem, s. 29.
42  U. Pagallo, -e Law of Robots. Crimes, Contracts, and Torts, Torino 

2013, cyt. za: M. Ziemski, Osoba elektroniczna…, s. 29.
43  Ibidem.
44  Ibidem.
45  S. Chopra, L.F. White, A% Legal -eory for Autonomous Arti(cial 

Agents, Michigan 2011, cyt. za: M. Janowska, Podmiotowo$# prawna…, 
[w:] A. Bielska-Brodziak (red.), O%czym mówi" prawnicy…, s. 188.

46  D.V. Vladeck, Machnies without principals: liability rules and arti(cial 
intelligence, Washington Law Review, vol. 89:117, s. 117 i%n.

47  Ibidem, s. 124.
48  Ibidem, s. 121.
49  J.J. Bryson, Robots should be slaves, [w:] Y. Wilks (red.), Close Enga-

gements with Arti(cial Companions. Key social, psychological, ethical and 
design issues, s. 63 i% n., https://benjamins.com/#catalog/books/nlp.8/toc 
(dost'p z%13.5.2017 r.).

50  Zob. Robot odpowie za swoj" prac'?...
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podmiotowo$ci prawnej lub uznanie ich za podmioty prawa 
na potrzeby zaistnia!ej sytuacji by!oby celowe”54.

Dok!d zmierzamy? 

Powy&sze wywody wskazuj", &e stoimy przed bardzo po-
wa&nymi wyzwaniami zwi"zanymi z%AI. Na przestrzeni kilku 
ostatnich lat w%istotny sposób nast"pi!a zmiana w%zakresie 
gospodarki. Obok gospodarki tradycyjnej pojawi!a si' gospo-
darka cyfrowa, cz'$ciowo wspieraj"ca gospodark' tradycyjn", 
ale coraz cz'$ciej funkcjonuj"ca niezale&nie, bez (zycznego 
substratu, w%oderwaniu od konkretnego terytorium. Problem 
AI nale&y rozpatrywa# nie tylko w%kontek$cie automatyzacji 
i%„robotów”, ale tak&e w%aspekcie niematerialnym, jak samo-
dzielnie funkcjonuj"ce oprogramowanie. Poruszana powy&ej 
problematyka podmiotowo$ci prawnej jest przyczynkiem do 
szerszej dyskusji, zmian regulacji dotychczasowego prawa, 
które, jak si' wydaje, w%sposób niewystarczaj"cy zabezpiecza 
prawa oraz obowi"zki podmiotów funkcjonuj"cych w%global-
nej gospodarce cyfrowej. Tylko przyk!adowo mo&na wskaza# 
na problemy: kryptowalut, tokenizacji, smart contractów, au-
tomatyzacji oraz in&ynierii prawa, legal tech, praw autorskich 
(w%tym dzie! wytwarzanych przez AI), jurysdykcji, prawa w!a-
$ciwego itd. W%najbli&szym czasie czeka nas automatyzacja 
transportu, a%co za tym idzie – problematyka odpowiedzial-
no$ci za szkody wyrz"dzone przez takie autonomiczne pojaz-
dy, ale tak&e szerzej przez automaty. St"d koncepcja „podmio-
towo$ci prawnej automatów”. Szeroko post'puj"ca cyfryzacja, 
automatyzacja czy te& robotyzacja powa&nie zmienia rynek 
pracy. Konieczna staje si' dyskusja dotycz"ca opodatkowania 
AI, automatów itd. i%wykonywanej przez nich „pracy”, a%tak&e 
zmian w%zakresie systemu pomocy spo!ecznej, emerytalnej, 
dochodu minimalnego etc. Równolegle pojawi!y si' pierwsze 
„wirtualne” funkcjonuj"ce wy!"cznie w%sieci osoby prawne 
(jak wirtualna spó!ka z%o.o%w%Vermonth w%ca!o$ci oparta na 
blockchain, bez (zycznej siedziby). 

Podsumowanie

Konkluduj"c, nale&y wi'c zauwa&y#, &e w%dyskursie doty-
cz"cym mo&liwo$ci przyznania robotom osobowo$ci prawnej 
pojawia!o i%nadal pojawia si' wiele ró&nego rodzaju idei, cza-

stania si' podmiotem praw i%obowi"zków przyznano tak-
&e np. spó!kom kapita!owym, a%w%konsekwencji osobowo$# 
prawn" zacz'to nadawa# podmiotom »b'd"cym zespo!em 
sk!adników osobowych i%maj"tkowych«. Niemniej jednak, jak 
kontestuje dalej autor, w!a$nie z%uwagi na ten substrat osobo-
wy, trudno »b'dzie okre$li#, z%jakiej przyczyny robot mia!by 
uzyska# osobowo$# prawn"«, albowiem przyrównuj"c go do 
takich osób prawnych, jak spó!ka akcyjna, zauwa&y# trzeba, 
&e dysponuj"cy sztuczn" inteligencj" robot nie posiada ani 
maj"tku, ani substratu osobowego”. Dalej jednak M.%Wro(-
ski nie wyklucza, &e by# mo&e za jaki$ czas, podobnie jak ze 
zwierz'tami, tak i%„androidy stan" si' oddzieln" kategori", 
swego rodzaju »gatunkiem«, dla których stworzymy specjalne 
uregulowania prawne: prawo robotów”51.

W%kontek$cie mo&liwo$ci przyznania robotom osobo-
wo$ci prawnej, ciekaw" i%nowatorsk", opini' wyra&a tak&e 
H.%Eidenmüller, profesor prawa z%St. Hugh’s College w%Oxfor-
dzie. W%jego ocenie mo&liwo$# prawnego przyznania robo-
tom osobowo$ci prawnej zale&e# b'dzie od tego, co okre$la 
on mianem „deep normative structure”, a%wi'c od tego czy, 
a%je$li tak, to w%jakim zakresie, prawo (a%bardziej precyzyjnie) 
orzeczenia s"dów odzwierciedlaj" te warto$ci, które kszta!tuj" 
spo!eczn" struktur' danego spo!ecze)stwa. Jego zdaniem, 
je$li owa struktura wykazuje cechy u&yteczno$ci, przyznanie 
robotom statusu prawnego w%&adnym razie nie b'dzie tylko 
i%wy!"cznie utopi"52.

Jak wynika wi'c z%powy&szego, istnieje wiele opinii apro-
buj"cych mo&liwo$#, a%nawet konieczno$# przyznania ro-
botom osobowo$ci prawej, cho# ró&ne s" koncepcje co do 
zakresu i%kszta!tu, jaki powinna ona mie#.

Równocze$nie jednak nie brakuje g!osów sceptycznych 
i% tego typu koncepcje krytykuj"cych. Tytu!em przyk!adu 
warto wskaza# na opini' R. van den Hoven van Genderen, 
profesora Uniwersytetu w%Amsterdamie, który kontestuje 
jak"kolwiek mo&liwo$# przyznania robotom osobowo$ci 
prawnej na podobie)stwo tej, jak" maj" osoby (zyczne czy 
osoby prawne. Co wi'cej, uwa&a on równie&, &e brak jest 
tak&e argumentów co do tego, aby w%tym zakresie tworzy# 
jak"$ kategori' po$redni" czy kategori' sui generis53. I%cho# 
dalej zauwa&a, &e w%prawodawstwie zostan" wprowadzone 
pewne zmiany w%celu stworzenia praktycznego systemu re-
prezentowania autonomicznych maszyn, to jednak zmiany 
te b'd" mie# charakter incydentalny.

Natomiast M. Janowska podnosi, &e w%jej ocenie: „roz-
wa&ania nad podmiotowo$ci" agentów (tak&e i%robotów – 
przyp. K. B-P, D.S.) powinna rozpocz"# analiza przypadków, 
w%których uczynienie ich posiadaczami praw i%obowi"zków 
rzeczywi$cie usprawnia obrót gospodarczy, rozwi"zuje pro-
blemy natury prawnej lub techniczne, albo niesie za sob" inne 
korzy$ci prawne i%gospodarcze”. Jak bowiem dalej argumen-
tuje, „wieloaspektowo$# problematyki sprawia, &e trudno do-
strzec konkretne przypadki, w%których przyznanie agentom 

51  Ibidem.
52  Zob. H. Eidenmüller, Robots’Legal Personality, https://www.law.ox.ac.

uk/research-and-subject-groups/research-collection-law-and-technology/
blog/2017/02/robots%E2%80%99-legal (dost'p z%7.5.2017 r.).

53  Zob. R. van den Hoven van Genderen, Robot Law, a%Necessity or Legal 
Science Fiction? Machine Medical Ethics and What About the Law?, http://
www.switchlegal.nl/robot-law-a-necessity-or-legal-science-(ction-machi-
ne-medical-ethics-and-what-about-the-law/ (dost'p z%7.5.2017 r.).

54  M. Janowska, Podmiotowo$# prawna…, [w:] A. Bielska-Brodziak 
(red.), O%czym mówi" prawnicy…, s. 191–192.
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tradycyjnych poj'#, wprowadzenia nowych, z%uwzgl'dnie-
niem dorobku prawa prywatnego, ale w%otwarciu na nowe. 
Brak regulacji w%zakresie AI ju& dzisiaj wywo!uje wiele pro-
blemów prawnych, i% to nie tylko w%aspekcie osobowo$ci 
prawnej, ale tak&e podatków, odpowiedzialno$ci za szkody, 
prawa konsumenckiego, konkurencji, cyberbezpiecze)-
stwa, przep!ywu danych, w%tym danych osobowych, prawa 
autorskiego, patentowego, wojennego, praw cz!owieka itd. 
Problemy te b'd" si' tylko pog!'bia#, a%rozwoju AI ju& nie 
da si' zatrzyma#. Dyskusja, a%co za tym idzie – wypracowa-
nie odpowiednich modeli prawnych, nie mo&e si' jednak 
ogranicza# do poszczególnych pa)stw. Konieczne regulacje 
powinny zosta# wypracowane co najmniej regionalnie (UE). 
Wydaje si', &e dobrym pocz"tkiem mo&e by# poszerzenie 
dyskusji dotycz"cej tre$ci cyfrowych oraz odpowiedzialno$ci 
za jej wady (projekt dyrektywy 2018/0090(COD), CIM (2018) 
185 (nal)55.

sem zupe!nie sobie przeciwstawnych czy nawet wzajemnie si' 
wykluczaj"cych. Ów stan rzeczy, jak zosta!o to wspomniane, 
trwa ju& od lat 80. i%90. XX w. i%nadal brak jest widoków na 
ujednolicenie stanowiska doktryny w%tym zakresie.

Tymczasem to w!a$nie teraz, m.in. za spraw" rezolucji 
2015/2103, a%tak&e z%uwagi na coraz szybsze rozpowszechnia-
nie si' technologii sztucznej inteligencji i%dzia!anie robotów 
w%ni" wyposa&onych – by# mo&e zaistnieje realna potrze-
ba wypracowania norm prawnych lub te& przeprowadzenia 
zmian ustawodawczych uwzgl'dniaj"cych pojawienie si' tej 
technologii.

Problem sztucznej inteligencji to nie tylko kwestia nada-
nia osobowo$ci prawnej. AI mo&e funkcjonowa# zarówno 
w%automatach, robotach, pojazdach, jak i%innych (zycznie 
okre$lonych rzeczach, b'd"cych w%konkretnym miejscu, co 
umo&liwia, w%taki b"d, inny sposób, powi"zanie z%prawem 
w!a$ciwym konkretnego terytorium. Problemem jest jednak 
AI oparta na rozproszonych systemach teleinformatycznych 
funkcjonuj"cych globalnie, na podstawie danych z%ca!ego 
$wiata, gdzie trudno okre$li# konkretne miejsce czy prawo 
w!a$ciwe, a%jego wskazanie przez klasyczne !"czniki jest cz'sto 
niesatysfakcjonuj"ce. 

AI, robotyzacja, kody ,ród!owe, automatyzacja w%aspek-
cie globalizacji procesów wymagaj" obecnie przede(niowania 

55  Wniosek dyrektywa Parlamentu Europejskiego i% Rady zmieniaj"ca 
dyrektyw' Rady 93/13/EWG z% 5.4.1993 r., dyrektyw' Parlamentu Euro-
pejskiego i% Rady 98/6/WE, dyrektyw' Parlamentu Europejskiego i% Rady 
2005/29/WE oraz dyrektyw' Parlamentu Europejskiego i% Rady 2011/83/
UE w%odniesieniu do lepszego egzekwowania i%unowocze$nienia przepisów 
UE dotycz"cych ochrony konsumenta, 2018/0090(COD), CIM (2018) 185 
(nal. 

S!owa kluczowe: sztuczna inteligencja, Arti$cial Intelligence (AI), robot, agent, osobowo$# prawna robotów, ,,osoby elektro-
niczne”, autonomiczne maszyny, automatyzacja.

Concepts regarding legal personality of robots – chosen aspects

The purpose of this article is to present the most characteristic positions of representatives of the doctrine (both representing 
the common law system and continental law system) whether, and if so, how to regulate legal status of robots, which might 
inspire a further discussion in the matter. The reason to start a discussion regarding this topic was a resolution of the European 
Parliament of 16.2.2017, which included a recommendation of the Commission regarding civil law regulations connected with 
robotics (2015/2103(INL)).

Keywords: artificial intelligence (AI), robot, agent, legal personality of robots, electronic persons, autonomic machines, 
robotization.
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twór intelektu zosta! uznany za utwór, musz" zosta# spe!nione 
trzy przes!anki, tj. stanowi on przejaw dzia!alno$ci twórczej, 
ma charakter indywidualny oraz dosz!o do jego ustalenia 
w%jakiejkolwiek postaci8. Bez znaczenia pozostaj" natomiast 
umowne ustalenia stron, nadaj"ce danemu wytworowi inte-
lektu takie miano, przyznanie ochrony jest bowiem kwesti" 
ustale& faktycznych9.

W%celu jego ustalenia wystarczaj"ce jest nawet jednora-
zowe uzewn'trznienie. Konieczne jest jednak, by mia!o to 
miejsce przed osob" trzeci" – odbiorc". Dla ustalenia nie 
ma znaczenia zapisanie danego utworu, zgranie utworu mu-
zycznego na no$nik pendrive, je$li w%dalszym ci"gu b'dzie 
móg! si' z%jego tre$ci" zapozna# jedynie twórca. Nie ma tak-
(e znaczenia trwa!o$# samego utworu. „Utwór artystyczny 
staje si' przedmiotem prawa autorskiego ju( wtedy, kiedy 
nast'puje jego ustalenie, tj. gdy przybierze jak"kolwiek po-
sta#, cho#by nietrwa!", jednak o%tyle sta!", (eby tre$# i%cechy 
utworu wywiera!y efekt artystyczny”10. Dzia!alno$# twórcza 
przeciwstawiana jest dzia!alno$ci rzemie$lniczej jako nasta-
wionej na powielanie okre$lonych czynno$ci w%celu uzyska-
nia z%góry za!o(onego, powtarzalnego rezultatu. Dzia!alno$# 
twórcza jest „projekcj" wyobra)ni twórcy”11. Samo dzie!o ma 

Prawo autorskie na uczelniach wy!szych 

Krystyna Rogala1

Celem niniejszego opracowania jest analiza aktualnego stanu prawnego dotycz!cego praw autorskich do utworów 
powstaj!cych na uczelniach wy"szych, ze szczególnym uwzgl#dnieniem ró"nic mi#dzy regulacj! dotycz!c! utworów 
pracowników naukowych oraz studentów, doktorantów i podmiotów trzecich. Nast#pnie na podstawie wybranej grupy 
regulaminów uczelni wy"szych przeprowadzono analiz# ustanowionych strategii zarz!dzania prawami w$asno%ci intelek-
tualnej pod k!tem zgodno%ci z powszechnie obowi!zuj!cym prawem oraz realizacji funkcji adaptacyjnej i rozwijaj!cej.

* Autorka jest studentk" IV roku studiów stacjonarnych Prawa na WPAiE 
Uniwersytetu Wroc!awskiego oraz s!uchaczk" seminarium magisterskiego 
prof. dr hab. J. Go!aczy"skiego.

+ K. Leja, Zarz"dzanie uczelni". Koncepcje i% wspó!czesne wyzwania, 
Warszawa 2013, s. 19–22.

, J. Barta, R. Markiewicz, Autorskoprawne problemy prac magisterskich 
i%doktorskich, [w:] Raport o%zasadach poszanowania autorstwa w%pracach 
dyplomowych oraz doktorskich w%instytucjach akademickich i%naukowych, 
Warszawa 2005, s. 7–9.

- T.j. Dz.U. z%2018 r. poz. 1191 ze zm.; dalej jako: PrAut. 
. L. Jaworski, Twórczo$# pracownicza, Warszawa 2003, s. 117.
/ P. Stec, Komercjalizacja wyników bada& naukowych, Warszawa 2017, 

s. 51–67.
0  S. Grzybowski, A. Kop#, J. Serda, Zagadnienia prawa autorskiego, War-

szawa 1973, s. 103–104.
1  E. Ferenc-Szyde!ko, Ustawa o%prawie autorskim i%prawach pokrewnych. 

Komentarz, Warszawa 2016, s. 14–15.
2  J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2013, s. 39.
*3  Wyrok SN z%25.4.1973 r., I%CR 91/73, OSNAPiUS 1974, Nr 3, poz. 50.
**  Wyrok SN z%25.1.2006 r., I%CK 281/05, OSNC 2006, Nr 11, poz. 186.

Uwagi wst"pne

Prawa autorskie do utworów powstaj"cych na uczelniach 
wy(szych wci"( pozostaj" tematem budz"cym wiele zaintere-
sowania, zarówno w$ród przedstawicieli doktryny, jak i%w$ród 
grona akademickiego. 4wiadcz" o%tym liczne akty, raporty, 
uchwa!y przyjmowane i%przygotowywane, z%w!asnej inicja-
tywy, przez $rodowisko akademickie, m.in. Kodeks Dobrych 
Praktyk Uniwersytetu Jagiello&skiego z%25.6.2003 r., przyj'ty 
przez Fundacj' Rektorów Polskich Kodeks dobrych praktyk 
szkó! wy(szych czy przygotowane przez Zespó! do spraw 
Etyki w%Nauce przy Ministrze Nauki i%Informatyzacji Dobre 
Praktyki Bada& Naukowych. Akty te stanowi" odpowied) na 
zmieniaj"c" si' rol' uniwersytetu w%spo!ecze&stwie i%potrzeb' 
zmiany modelu zarz"dzania uczelni" wy(sz"2, a%tak(e na co-
raz wi'ksz" skal' narusze& praw autorskich, dokonywanych 
zarówno przez studentów, jak i%pracowników naukowych3.

Zgodnie z%zasad" uregulowan" w%art. 8 ustawy z%4.2.1994%r. 
o%prawie autorskim i%prawach pokrewnych4, opieraj"c" si' na 
tzw. zasadzie prawdy5, twórca jest pierwotnym podmiotem 
praw autorskich. W%przeciwie&stwie do regulacji dotycz"cej 
w!asno$ci przemys!owej, ustawodawca bardzo rzadko decy-
duje si' na mody5kacj' tej zasady (jedynym przypadkiem 
nabycia prawa autorskiego w%sposób pierwotny przez uczel-
ni' wy(sz" jest uregulowane w%art. 74 ust. 3 PrAut nabycie 
praw do programu komputerowego). Uczelnia wy(sza, na-
bywaj"c prawa autorskie na podstawie art. 12 PrAut, a%tak(e 
na zasadach ogólnych z%rozdzia!u 5 PrAut, mo(e wyst'powa# 
w%obrocie jedynie jako wtórny podmiot praw autorskich6.

Utwór a utwór naukowy

Poj'cie utworu wyznacza przedmiotowy zakres ochro-
ny praw autorskich, przyznanej na gruncie polskiego prawa 
autorskiego. Zosta! on zde5niowany w%art. 1 PrAut wraz 
z%przyk!adowym wyliczeniem rodzajów utworów. Utwór 
jest dobrem niematerialnym, poza zainteresowaniem prawa 
autorskiego pozostaje kwestia no$nika, na którym mo(e zo-
sta# utrwalony dany utwór. Sam utwór natomiast istnieje ju(, 
„je(eli jest przechowywany w%czyjej$ pami'ci”7. Aby dany wy-
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*+  T. Bakalarz, Twórczo$# pracowników naukowych. Regulacja prawna, 
Warszawa 2015, s. 169–190.

*,  E. Ferenc-Szyde!ko, Ustawa …, s. 20–25.
*-  Ibidem, s. 20–25.
*.  P. $l%zak, Ustawa o%prawie autorskim i%prawach pokrewnych, Warszawa 

2017, s. 19. 
*/  J. Barta, R. Markiewicz, Prawo…, s. 91.
*0  M. Po&niak-Niedzielska, Prawo autorskie i%prawa pokrewne. Zarys wy-

k!adu, Bydgoszcz 2006, s. 37–39.
*1  Prawo autorskie w%praktyce. Poradnik, Warszawa 2000, s. 52.
*2  J. Barta, R. Markiewicz, Prawo…, s. 92.
+3  J. Barta, M. Czajkowska-D'browska, Z. (wi'kalski, R. Markiewicz, 

E.) Traple, Komentarz do ustawy o% prawie autorskim i% prawach pokrew-
nych, Warszawa 1995, s. 129.

+*  A. Kop#, Dzie!o sztuk plastycznych i%jego twórca w%$wietle przepisów 
prawa autorskiego, Kraków 1961, s. 10–18.

z%utworem pracowniczym, decyduj"ce b'd" postanowienia 
umowy o%prac', regulaminów pracy oraz polece& s!u(bo-
wych wydanych pracownikowi. Natomiast aby okre$li# zasi'g 
uprawnie& pracodawcy, nale(y wzi"# pod uwag' przedmiot 
dzia!alno$ci, charakter utworu oraz wiedz' pracownika o%sto-
sowanych w%zak!adzie pracy metodach komercjalizacji19.

Korzystniejsze z%perspektywy twórcy, odmienne od wpro-
wadzonych regulacj" art. 12, zasady wprowadza art. 14 PrAut. 
Zgodnie z%jego tre$ci" instytucji naukowej przys!uguj" nast'-
puj"ce uprawnienia wobec utworu pracownika: ograniczone 
czasowo pierwsze&stwo publikacji, korzystania z%materia!u 
naukowego zawartego w%utworze oraz udost'pnianie utwo-
ru naukowego osobom trzecim. Aby zastosowanie mia!a 
powy(sza regulacja, konieczne jest spe!nienie przes!anek 
pozostawania w%stosunku pracy z%instytucj" naukow", brak 
odmiennych postanowie& umowy o%prac', stworzenie utworu 
w%wyniku wykonywania obowi"zków ze stosunku pracy oraz 
naukowy charakter utworu.

Samo poj'cie utworu naukowego nie zosta!o zde5nio-
wane na gruncie ustawy. Najcz'$ciej spotykana w%doktrynie 
de5nicja okre$la go jako utwór, który ze wzgl'du na jego tre$# 
b'd"c" rezultatem naukowego procesu poznawczego jest zo-
rientowany w%swojej podstawowej funkcji komunikacyjnej 
na przedstawienie obiektywnie istniej"cej rzeczywisto$ci20. 
Sam charakter utworu i%przyznanej jego twórcy ochrony na 
gruncie praw autorskich pozostaje jednak problematyczny. 
Artyku! 1 ust. 21 PrAut poza ochron" pozostawia bowiem 
odkrycia, idee, procedury, metody i%zasady dzia!ania oraz 
koncepcje matematyczne. Takie ukszta!towanie przedmiotu 
praw autorskich doprowadzi!o do powstania koncepcji wie-
lowarstwowo$ci utworu naukowego, przyznaj"cej ochron' 
na gruncie praw autorskich jedynie jego formie, poza ni" 
pozostawiaj"c natomiast tre$#. W%doktrynie uzasadnienia tej 
tezy upatruje si' w%porównaniu celów, zada& i%struktury obu 
kategorii utworów – artystycznych i%naukowych21. Utwór na-
ukowy nale(y podzieli# na dwie podstawowe warstwy – tre$# 

by# natomiast subiektywn" nowo$ci". Mo(liwe jest uzyskanie 
przez innego twórc' tego samego dzie!a w%tym samym czasie, 
ale decyduj"ce jest przekonanie autora o%jego unikatowo$ci 
i%„wykorzystanie przez niego obszaru swobody w%wyborze 
i%uporz"dkowaniu jego sk!adników”12. Charakter indywidu-
alno$ci uto(samiany jest z%wymogiem oryginalno$ci13. Utwór 
musi nosi# pi'tno okre$lonego twórcy, przedstawia jego oso-
bowo$#. Zgodnie z%ustaw", bez wp!ywu na uznanie danego 
wytworu za utwór pozostaje warto$# utworu, przeznaczenie 
utworu i%sposób jego wyra(enia. Nie ma wi'c znaczenia war-
to$# ekonomiczna, intelektualna i%artystyczna samego dzie!a. 
Zgodnie z%doktryn", chronione s" tak(e utwory szmirowate 
czy tandetne14, a%tak(e utwory kontrowersyjne, naruszaj"ce 
normy bezwzgl'dnie obowi"zuj"ce – utwory rasistowskie 
czy pornogra5czne. W%celu uznania danej pracy badawczej 
za utwór nie b'dzie mia! zatem znaczenia tytu! naukowy 
twórcy ani wysi!ek umys!owy w!o(ony w% jego uzyskanie. 
Bez wp!ywu pozostaje tak(e przeznaczenie danego utworu, 
które mo(e pozostawa# nieujawnione odbiorcom. Tym sa-
mym zrezygnowano z%koncepcji czystej sztuki, a%dany utwór 
mo(e mie#, w%zamy$le twórcy, jedynie funkcje u(ytkowe. Ze 
wzgl'du na niematerialny charakter utworu sposób wyra(e-
nia stanowi jedynie narz'dzie ustalenia dzie!a. W%przypadku 
utworów mog"cych przyjmowa# wiele postaci – projektów, 
rysunków, makiet, przyznanie ochrony na gruncie praw au-
torskich b'dzie ka(dorazowo uzale(nione od indywidualnej 
oceny ka(dego dzie!a15.

Szczególn" kategori' utworów stanowi" utwory pracow-
nicze. Zgodnie z%art. 12 PrAut, w%razie braku odmiennych 
ustawowych i%umownych regulacji, pracodawca nabywa ma-
j"tkowe prawa autorskie do utworu stworzonego przez pra-
cownika w%wyniku wykonywania obowi"zków ze stosunku 
pracy oraz w!asno$# przedmiotu, na którym utrwalono utwór. 
Jest to nabycie wtórne16, nast'puj"ce dopiero z%momentem 
przej'cia utworu oraz ograniczone celem i%zgodnym zamia-
rem stron. Doktryna jest zgodna co do zakresu podmioto-
wego tej regulacji, uznaj"c, (e znajdzie ona zastosowanie do 
wszystkich podstaw zawarcia umowy o%prac', tak(e miano-
wania, powo!ania i%wyboru17. Poza tym zakresem znajd" si' 
natomiast s!u(bowe stosunki niepracownicze. W%przypadku 
niewykonywania przez pracodawc', w%okresie dwóch lat od 
daty przyj'cia utworu, uprawnienia do jego rozpowszechnia-
nia, mo(liwy jest powrót maj"tkowych praw autorskich do 
twórcy. W%tym celu koniecznie jest wyznaczenie pracodawcy 
terminu na jego rozpowszechnienie oraz up!yw tego terminu. 

Zastosowanie art. 12 PrAut ograniczone jest na dwa 
sposoby: przez zaw'(enie kategorii utworów, do których ma 
zastosowanie, oraz ograniczenie pól eksploatacji przez cel 
i%zgodny zamiar stron. Do uznania, (e dany utwór stano-
wi utwór pracowniczy, nie wystarczy pozostawanie przez 
pracownika w%stosunku pracy, a%nawet stworzenie utworu 
w%czasie pracy18. W%celu okre$lenia, czy mamy do czynienia 
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– Prawo o%szkolnictwie wy(szym31) reguluj"cy obowi"zki 
nauczycieli akademickich – pracowników dydaktycznych, 
badawczych, badawczo-dydaktycznych. Okre$lone obo-
wi"zki kszta!cenia i%wychowania studentów, uczestniczenia 
w%kszta!ceniu doktorantów, prowadzenia dzia!alno$ci nauko-
wej i%sta!ego podnoszenia kompetencji zawodowej w%sposób 
jednoznaczny nie wskazuje na konieczno$# tworzenia przez 
pracownika utworów pracowniczych. Pracownik naukowy 
w%czasie kszta!cenia studentów nie musi korzysta# z%w!asnych 
utworów lub mo(e korzysta# z%utworów powsta!ych przed za-
warciem stosunku pracy z%dan" uczelni"32. Decyduj"ce w%tym 
zakresie b'd" zatem postanowienia umowy o%prac', aktów 
wewn'trznych uczelni wy(szych oraz tre$# wydanych pra-
cownikowi polece&. Potwierdza to stanowisko przyj'te w%o5-
cjalnym przewodniku dotycz"cym komercjalizacji w!asno$ci 
intelektualnej Ministerstwa Nauki i%Szkolnictwa Wy(szego33, 
wed!ug którego dla nabycia przez uczelnie praw autorskich 
nie ma znaczenia fakt, (e pracownik naukowy „stworzy! je 
przy okazji wykonywania swoich obowi"zków lub niezale(-
nie (a%nawet wbrew tym obowi"zkom), nawet je(eli dokona! 
tego w%godzinach pracy i%przy u(yciu sprz'tu, materia!ów lub 
innych mo(liwo$ci stworzonych przez uczelni'”.

Powy(szy pogl"d mo(e straci# jednak swoj" aktualno$# na 
gruncie art. 116 ust. 7 PrSzkolWy(N, wprowadzaj"cego regu!' 
interpretacyjn", (e „wykonywanie obowi"zków nauczyciela 
akademickiego stanowi dzia!alno$# twórcz" o%indywidual-
nym charakterze, o%której mowa w%art. 1 ust. 1 prawa autor-
skiego”. Na budz"ce przez ten przepis w"tpliwo$ci zwraca 
uwag' ju( R. Markiewicz, w%szczególno$ci na niekorespon-
dowanie z%tre$ci" art. 115 PrSzkolWy(N oraz niespe!nianie 
przez czynno$#, jak" jest wykonywanie obowi"zków, cechy 
dobra niematerialnego34. Ustawodawca uzasadnia wprowa-
dzenie tego przepisu konieczno$ci" „u$ci$lenia kwestii od-
liczania 50-proc. kosztów uzyskania przychodu na%korzy$# 
nauczycieli akademickich”35. Jego ogólne sformu!owanie, 

i%form' (wed!ug M. Staszków jako osobny element nale(y 
wyró(ni# tak(e temat22). Jako tre$# nale(y rozumie# „to co 
przedstawione lub wyra(one”23. W%przypadku utworów na-
ukowych b'd" to m.in. uj'te w%hipotezie art. 1 ust. 21 PrAut 
koncepcje matematyczne, jak twierdzenia Fermata. Form" 
utworu naukowego jest czynnik przedstawiaj"cy – sposób 
konstrukcji zda&, u(yte s!ownictwo, uk!ad argumentów. Dla 
przyznania ochrony b'dzie musia!a ona spe!ni# wymogi in-
dywidualno$ci, niepowtarzalno$ci obowi"zuj"ce dla ka(dego 
utworu. Poza ochron" nale(y tak(e pozostawi# sam temat 
utworu naukowego, który, co do zasady, mo(e by# uto(samia-
ny z%problemem badawczym24. Sporne pozostaje okre$lenie 
zakresu desygnatów utworu artystycznego i%utworu naukowe-
go. Co do zasady, w%literaturze przedmiotu podkre$la si' ist-
niej"ce ró(nice mi'dzy obiema kategoriami, a%tym samym ich 
roz!"czno$#, uzasadniaj"c obj'cie ich odmiennymi re(imami 
prawnymi. Odmiennie przedstawia ich relacje A. Chobot, 
wskazuj"c, (e przypisywana utworom artystycznym cecha 
pi'kna mo(e by# przypisana tak(e utworom naukowym, za 
przyk!ad podaj"c m.in. dzie!a $w. Tomasza z)Akwinu „De 
rerum natura”. Natomiast utwory artystyczne nierzadko s" 
bardziej jednoznaczne, co uznawane jest przez doktryn' za 
cech' utworów naukowych, ni( u(ywane na gruncie nauki 
poj'cia metody czy struktury25. 

Podejmuj"c próby zde5niowania poj'cia instytucji na-
ukowej, uto(samiano je z% poj'ciem jednostki naukowej 
i%tym samym de5niuje si' j" przez pryzmat de5nicji legal-
nej z%ustawy z%30.4.2010 r. o%zasadach 5nansowania nauki26, 
sformu!owanej w%art. 2 pkt 927. Ustawa ta zosta!a uchylona 
ustaw" z%3.7.2018 r. – przepisy wprowadzaj"ce ustaw' – Pra-
wo o%szkolnictwie wy(szym i%nauce28. Brak jest wi'c obecnie 
de5nicji legalnej instytucji naukowej. Konieczny jest powrót 
do de5nicji doktrynalnej, która za instytucj' naukow" uznaje 
takie podmioty, w%których dzia!alno$# naukowa ma charakter 
g!ówny, tj. instytuty badawcze czy uczelnie wy(sze. Mniejszo-
$ciowy pogl"d za instytucje naukowe uznaje tak(e podmio-
ty, w%których dzia!alno$# naukow" prowadzi si' w%sposób 
uboczny wobec dzia!alno$ci g!ównej, m.in. koncerny far-
makologiczne29.

Uczelnia wy!sza a obowi#zek pracy 
twórczej 

W% publicznym obiegu istnieje przekonanie, (e pozo-
stawanie w%stosunku pracy z%uczelni" wy(sz" i%zajmowanie 
stanowiska pracownika dydaktycznego, badawczego czy ba-
dawczo-dydaktycznego !"czy si' z%obowi"zkiem tworzenia 
utworów. Taki pogl"d wydaje si' jednak zbyt daleko id"cym 
uproszczeniem. Dylematu tego nie rozstrzyga art.%115 ustawy 
z%20.7.2018 r. – Prawo o%szkolnictwie wy(szym i%nauce30 (a%tak-
(e poprzednio obowi"zuj"cy art. 111 ustawy z%27.7.2005%r. 

++  D. Czajka, Ochrona praw twórców i% producentów. Prawa autorskie 
i%prawa pokrewne, Warszawa 2010.

+,  A. Kop#, Dzie!o…, s. 10–18.
+-  J. Barta, R. Markiewicz, Prawo…, s. 39–43.
+.  A. Chobot, Regulacja prawna twórczej pracy badawczej w%stosunkach 

pracy, Warszawa 1975, s. 162.
+/  T.j. Dz.U. z%2018 r. poz. 87 ze zm.
+0  E. Ferenc-Szyde!ko, Ustawa…, s. 165–166.
+1  Dz.U. poz. 1669 ze zm.
+2  D. Flisak, Prawa autorskie i%prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 

2015, s. 204–208.
,3  Dz.U. z%2018 r. poz. 1668 ze zm.; dalej jako: PrSzkolWy(N.
,*  Dz.U. z%2017 r. poz. 2183 ze zm.; dalej jako: PrSzkolWy(. 
,+  J.A. Piszczek, Prawa autorskie uniwersytetu na przyk!adzie Uniwer-

sytetu Warmi&sko-Mazurskiego, Studia Prawnoustrojowe 2014, Nr 24, 
s.%13–25.

,,  Ministerstwo Nauki i%Szkolnictwa Wy(szego. Departament Wdro(e& 
i% Innowacji Przewodnik. Komercjalizacja B+R dla praktyków, Warszawa 
2010, s. 116.

,-  R. Markiewicz, Ilustrowane prawo autorskie, Warszawa 2018, s. 86–87.
,.  Zob. http://konstytucjadlanauki.gov.pl/konstytucja-dla-nauki-przyje-

ta-przez-sejm (dost'p z% 22.5.2019 r.). 
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gi na wzgl'dnie obowi"zuj"cy charakter tego uprawnienia 
mo(e si' go zrzec. W%przypadku skorzystania z%niego prawo 
to jest bezwzgl'dne i%skuteczne erga omnes. Ze wzgl'du na 
brak przepisów szczególnych ustanawiaj"cych ochron' tych 
uprawnie& instytucja naukowa mo(e skorzysta# z%odpowied-
niego stosowania przepisów rozdzia!u 9 PrAut.

Twórcy utworu naukowego, wobec którego skorzystano 
z%pierwsze&stwa publikacji, przys!uguje prawo do wynagro-
dzenia. Nie mo(e przyj"# jednak dowolnej formy, lecz%tylko 
„form' roszczenia skutecznego wobec pracodawcy w%chwili 
spe!nienia przyj'tych kryteriów”43. Niedopuszczalna jest wi'c 
forma m.in. premii uznaniowej. Do okre$lenia wysoko$ci 
przys!uguj"cego wynagrodzenia zastosowanie b'dzie mia!a 
regulacja art. 43 ust. 2 PrAut. 

Pozosta!e dwa uprawnienia – prawo do korzystania z%ma-
teria!u naukowego oraz prawo do udost'pniania utworu 
osobom trzecim – maj" charakter wzgl'dny, s" skuteczne 
jedynie wobec twórcy utworu naukowego. Ich cech" jest tak(e 
ustawowa bezp!atno$#. Szczególne problemy interpretacyjne 
sprawia okre$lenie zakresu przedmiotowego prawa do korzy-
stania z%materia!u naukowego. Ze wzgl'du na regulacj' art.%1 
ust. 21 PrAut oraz przyj'cie koncepcji wielowarstwowo$ci 
utworu naukowego materia! naukowy nie jest obj'ty ochron" 
prawnoautorsk". Korzystanie z%materia!u naukowego przez 
instytucj' naukow" nie wymaga dodatkowego uregulowania 
i%w%tym sensie stanowi super*uum ustawowe. W%doktrynie 
wskazuje si' jednak, (e, co do zasady, korzystanie z%materia!u 
naukowego !"czy si' z%podj'ciem czynno$ci tak(e wobec jego 
formy, st"d te( uzasadnienie dla powy(szej regulacji. 

Doktryna wyznacza zakres korzystania, ograniczaj"c go 
do ram w!asnej struktury organizacyjnej instytucji naukowej, 
zgodnie z%jej celami statutowymi, zadaniami realizowanymi 
przez pracowników44. Jako uzasadnienie takiego ograniczenia 
wskazuje si' na szczególny charakter tej regulacji do art.%8 PrAut. 

Ostatnie z%uprawnie&, odnosz"ce si' do utworu nauko-
wego – do udost'pniania osobom trzecim, zosta!o ustawowo 
ograniczone uzgodnionym przeznaczeniem danego utworu 
oraz postanowieniami umownymi45. Sprecyzowania uzgod-

wprost nieograniczaj"ce zakresu zastosowania jedynie do 
spraw z%zakresu prawa podatkowego, wskazuje na umy$lne 
lub nieumy$lne zaniedbanie ustawodawcy.

Uprawnienia instytucji naukowej 

Przepis art. 14 PrAut stanowi szczególn" regulacj' wzgl'-
dem art. 12 PrAut36. Ustanawia on kompromis mi'dzy in-
teresami szczególnej kategorii twórcy utworu naukowego 
a%instytucj" naukow". Twórcy pozostawione zostaj" prawa 
autorskie do samego dzie!a, natomiast instytucja naukowa, 
ze wzgl'du na pozostawione jej uprawnienia, ma mo(liwo$# 
budowania swojej renomy oraz efektywnego kszta!cenia 
studentów. Uprawnienia te uznaje si' za szczególne prawa 
podmiotowe37. Pojawiaj" si' tak(e pogl"dy odmienne, wed!ug 
których art. 14 PrAut nadaje pracodawcy prawo do efektu 
pracy lub okre$laj" je jako szczególnego rodzaju licencj' usta-
wow"38. Nie koresponduje to jednak z%literalnym brzmieniem 
przepisu – ustawodawca nie pos!uguje si' poj'ciami autor-
skich i%maj"tkowych praw autorskich ani poj'ciem prawa39 
oraz wspomnian" wy(ej funkcj"40.

Katalog przyznanych instytucji naukowej uprawnie& 
w%art.%14 PrAut oraz okre$lenie jego zakresu sprawia doktry-
nie wiele problemów interpretacyjnych. Prawo pierwsze&stwa 
opublikowania po stronie instytucji naukowej powstaje ex lege 
i%ma charakter jednorazowy, tj. wygasa po pierwszym opu-
blikowaniu, instytucja naukowa nie ma prawa do kolejnych 
wyda& tego samego dzie!a. Poj'cie publikacji interpretuje si' 
w%sposób w'(szy ni( rozpowszechnienie jako zwielokrotnienie 
utworu, którego egzemplarze zosta!y publicznie udost'pnione. 
Aby skorzysta# z%tego uprawnienia instytucja musi uzyska# 
zgod' pracownika, wolno$# decydowania o%pierwszym udo-
st'pnieniu utworu publiczno$ci wynika bowiem wprost z%au-
torskich praw osobistych, przys!uguj"cych twórcy. 

Czas skorzystania z%tego uprawnienia jest ograniczony, 
termin realizacji wynosi 6 miesi'cy lub 2 lata w%zale(no$ci 
od wybranej formy zrealizowania. W%przypadku zawarcia 
z%twórc" umowy o%wydanie utworu b'dzie to okres krótszy, 
biegn"cy od dnia dostarczenia, czyli od dnia umo(liwienia 
zapoznania si' z%utworem przez pracodawc'. Prawo publika-
cji nie jest uzale(nione od zawarcia powy(szej umowy, w%razie 
gdy instytucja naukowa nie zdecyduje si' na jej zawarcie, 
termin na opublikowanie wynosi 2 lata od przyj'cia utworu, 
tj. jego akceptacji przez pracodawc'. Odmienne stanowisko 
przyjmuje T. Drozdowska, uznaj"c, (e instytucja naukowa 
powinna w%terminie 6 miesi'cy zawrze# umow' o%wydanie 
utworu, nast'pnie w%ci"gu 2 lat od jej zawarcia opublikowa# 
utwór41. Powszechnie w%doktrynie wskazuje si' na szkodliwy 
wp!yw tak d!ugich terminów na wykorzystanie powy(szego 
uprawnienia, mog"cy doprowadzi# do dezaktualizacji tre$ci 
naukowej, przekre$lenia jej innowacyjno$ci42. Jest to jednak 
prawo, a%nie obowi"zek instytucji naukowej, która z%uwa-

,/  J. Barta, R. Markiewicz, Prawo…, s. 91–96 oraz D. Czajka, Ochrona…, 
s. 108–110. 

,0  S. Grzybowski, A. Kop#, J. Serda, Zagadnienia…, s. 117–118.
,1  K. Golat, R. Golat, Prawo autorskie w%praktyce. Poradnik, Warszawa 

2000, s. 54; podobnie T. Bakalarz, Twórczo$#…, s. 169–185.
,2  T. Bakalarz, Twórczo$#…, s. 169–172.
-3  J. B!eszy"ski, Prawo autorskie, Warszawa 1985, s. 91.
-*  T. Drozdowska, Stosunek pracy a%prawo autorskie, Pr. Sp. 1998, Nr 1, 

s. 39. 
-+  Tak T. Bakalarz, Twórczo$#…, s. 183–190; E. Ferenc-Szyde!ko, Usta-

wa …, s. 165–167. 
-,  T. Bakalarz, Twórczo$#…, s. 183–190. 
--  M. Pó&niak-Niedzielska, Dzia!alno$# naukowo-dydaktyczna, PiP 2009, 

Nr 5, s. 33–48.
-.  Pogl"d odmienny, jakoby ograniczenia art. 14 ust. 2 PrAut dotyczy-

!y tak(e korzystania z%materia!u naukowego, zosta! wyra(ony w: J. Barta, 
[w:]%J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, War-
szawa 2017, s. 122–124.
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i%3 do wy(ej wspomnianego przepisu, którym zmody5ko-
wano zarówno zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, 
jak i%katalog uprawnie& wzgl'dem poprzedniej regulacji. 
Uczelniom, federacjom podmiotów systemu szkolnictwa 
wy(szego i%nauki, instytutom naukowym PAN, instytutom 
badawczym i%mi'dzynarodowym instytutom badawczym 
przyznano uprawnienia do korzystania bez wynagrodze-
nia i% bez konieczno$ci uzyskania zgody twórcy oraz do 
udost'pniania utworów ministrowi w!a$ciwemu do spraw 
szkolnictwa wy(szego i%nauki oraz korzystania z%utworów 
znajduj"cych si' w%prowadzonych przez niego bazach danych, 
w%celu sprawdzania z%wykorzystaniem Jednolitego Systemu 
Antyplagiatowego. Zakres przedmiotowy zosta! rozszerzony 
na utwory stworzone przez studenta i%„osob' ubiegaj"c" si' 
o%nadanie stopnia doktora” – doktoranta, nie tylko dyplomo-
we, lecz tak(e stworzone w%wyniku wykonania obowi"zków 
zwi"zanych z%odbywaniem studiów lub przygotowaniem 
rozprawy doktorskiej. W%ust. 3 przyznano uprawnienie mi-
nistrowi w!a$ciwemu do spraw szkolnictwa wy(szego i%nauki 
do korzystania z%prac dyplomowych i%rozpraw doktorskich 
znajduj"cych si' w%prowadzonych przez niego bazach da-
nych w%zakresie niezb'dnym do zapewnienia prawid!owego 
utrzymania i%rozwoju tych baz oraz wspó!pracuj"cych z%nimi 
systemów informatycznych. 

Pierwsze grupa wydaje si' przybli(a# zakres uprawnie& 
uczelni wy(szej do regulacji art. 14 PrAut. Druga pozwala na 
korzystanie przez uczelnie wy(sze z%Jednolitego Systemu An-
typlagiatowego, którego obowi"zek u(ycia przy sprawdzaniu 
prac dyplomowych wprowadza PrSzkolWy(N. 

Pomimo pojawienia si' w% projekcie ustawy – Prawo 
o%szkolnictwie wy(szym z%23.3.2004 r.50 propozycji wpro-
wadzenia art. 220, na podstawie którego „autorskie prawo 
maj"tkowe do utworu wykonanego przez studenta uczelni 
w%toku studiów i%w%zwi"zku z%nim” przys!ugiwa!yby uczelni, 
przepis ten nie znalaz! si' w%tre$ci obowi"zuj"cej ustawy. Wy-
j"tek stanowi!oby uregulowanie dotycz"ce autorskich praw 
maj"tkowych do pracy dyplomowej studenta, do której prawa 
przys!ugiwa!yby uczelni i%studentowi w%cz'$ciach równych 
wraz z%pierwsze&stwem publikacji i%mo(liwo$ci" korzysta-
nia oraz udost'pniania osobom trzecim po stronie uczel-
ni. Zgodnie z%Wyja$nieniami Ministerstwa Kultury i%Sztuki 
z%11.10.1996%r.51, w%dalszym ci"gu jedynym sposobem nabycia 
maj"tkowych praw autorskich studenta lub doktoranta pozo-
staje zawarcie przez uczelni' wy(sz" umowy cywilnoprawnej 
ich dotycz"cej. Nabycie to b'dzie podlega# re(imowi rozdzia-

nionego przeznaczenia dokonuje si', uwzgl'dniaj"c „rodzaj 
wykonywanej pracy oraz zada& i%celów dzia!alno$ci danej in-
stytucji naukowej”46. Uprawnienie to jest zaw'(one jedynie do 
udost'pniania „niepublicznego”47. Ustawodawca nie reguluje 
kwestii dalszego korzystania z%ju( udost'pnionego utworu. 

Wraz z%wej$ciem w%(ycie PrSzkolWy(N dokonano zmiany 
zakresu przedmiotowego art. 86d PrSzkolWy( przez doda-
nie do zakresu przedmiotowego art. 153 PrSzkolWy(N tak(e 
twórczo$ci artystycznej. Twórczo$# artystyczna stanowi jeden 
z%segmentów dzia!alno$ci naukowej, obok bada& naukowych 
i%prac rozwojowych. Wed!ug ustawodawcy „obejmuje dzia!ania 
twórcze w%sztuce, której efektem jest stanowi"ce wk!ad w%roz-
wój kultury dzie!o artystyczne materialne lub niematerialne, 
a%w%tym tak(e artystyczne wykonanie”. B'd" mia!y do niej 
zastosowanie przede wszystkim regulacje prawa autorskiego. 

Na mocy odes!ania z%art. 153 PrSzkolWy(N do powy(szych 
utworów zastosowanie b'd" mia!y przepisy art.%154–157 regu-
luj"ce przekazywanie uczelni informacji o%wynikach dzia!al-
no$ci naukowej i%procedurze ich przekazania, podejmowania 
przez uczelni' decyzji o%komercjalizacji, obowi"zkach pracow-
nika uczelni zwi"zanych z%komercjalizacj", wynagrodzeniu 
przys!uguj"cemu pracownikowi w%przypadku komercjalizacji. 
Pracownik i%uczelnia wy(sza mog" umownie zmody5kowa# 
zasady ustalone przez powy(sze przepisy.

Wspomniane przepisy reguluj" sytuacj' prawn" praw 
autorskich do utworów stworzonych przez pracownika na-
ukowego. W%przypadku utworów stworzonych w%ramach 
obowi"zków ze stosunku pracy, w%zale(no$ci od ich cha-
rakteru, nast'powa# b'dzie nabycie przez uczelni' wy(sz" 
maj"tkowych praw autorskich do tych utworów lub jedynie 
przyznanie uczelni okre$lonych praw podmiotowych. Sposób 
realizacji tych uprawnie& b'dzie uszczegó!awiany w%regula-
cjach wewn'trznych poszczególnych uczelni. W%przypadku 
utworów, których twórc" jest pracownik naukowy, lecz stwo-
rzonych poza stosunkiem pracy, zastosowanie b'dzie mia!a 
zasada ogólna z%art. 8 PrAut.

Twórczo$% studentów i doktorantów

Uczelnie wy(sze s" miejscem powstawania ogromnej 
ilo$ci utworów nie tylko pracowników naukowych, ale 
tak(e utworów studentów i%doktorantów, tworz"cych dzie-
!a w%ramach zaj'# akademickich, konkursów, pisania prac 
dyplomowych czy doktorskich. PrSzkolWy( wprowadzono 
pierwsz" regulacj' do PrAut dotycz"c" prac dyplomowych 
studenta, pozostawiaj"c bez regulacji utwory doktorantów. 
Artyku! 15a PrAut przyznaje uczelniom wy(szym licencj' 
ustawow"48, obejmuj"c" prawo do pierwsze&stwa publikacji, 
ograniczone czasowo do sze$ciu miesi'cy od dnia obrony 
pracy dyplomowej.

Ustaw" z%3.7.2018 r. – przepisy wprowadzaj"ce ustaw' 
– Prawo o%szkolnictwie wy(szym i%nauce49 dodano ust. 2 

-/  T. Bakalarz, Twórczo$#…, s. 172–179.
-0  E. Ferenc-Szyde!ko, Ustawa…, s. 165–170.
-1  P. $l%zak, Ustawa…, s. 150.
-2  Dz.U. poz. 1669 ze zm. 
.3  Druk sejmowy Nr 2720 Sejmu RP IV kadencji, www.sejm.gov.pl. 
.*  Wyja$nienia Ministerstwa Kultury i% Sztuki z% 11.10.1996 r., zn. 

DPA.024/345/96 [w:] J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie Orzecznic-
two i%wyja$nienia t. 3, Warszawa 2005, s. 212–225.
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Tworz"c powy(szy regulamin, uczelnie wy(sze maj" obo-
wi"zek przestrzegania regulacji ustawy z%30.6.2000 r. – Prawo 
w!asno$ci przemys!owej54 oraz PrAut55. Zgodnie z%Kodeksem 
post'powania dla uczelni wy(szych i%innych publicznych in-
stytucji badawczych, stanowi"cym za!"cznik Nr 1 do Zalece& 
Komisji z%10.4.2008 r.56, „zasady dotycz"ce wewn'trznej stra-
tegii w%zakresie w!asno$ci intelektualnej stanowi" podstawo-
w" grup' zasad, które musz" by# wdro(one przez publiczne 
organy badawcze w%celu skutecznego zarz"dzania w!asno-
$ci" intelektualn"”. Przewiduj" one m.in. wymóg dostarcza-
nia pracownikom i%studentom jasnych zasad dotycz"cych 
ujawniana nowych pomys!ów, w!asno$ci wyników bada&, 
prowadzenia dokumentacji oraz zwi'kszania $wiadomo$ci 
i%podstawowych umiej'tno$ci zwi"zanych ze sfer" w!asno$ci 
intelektualnej oraz transferu wiedzy.

W%grupie badanych regulaminów57 wi'kszo$# regula-
cji58, zgodnie za wskazaniami doktryny, doprecyzowywa!a 

!u V PrAut. Student nie mo(e by# traktowany jako pracownik 
uczelni, a%wszelkie prawa do dysponowania maj"tkowymi 
prawami autorskimi pozostaj" przy nim. Uczelnia ma je-
dynie mo(liwo$# dochodzenia nak!adów, je(eli dany utwór 
powsta! przy u(yciu jej materialnych $rodków. Uregulowanie 
procedur zawierania umów ze studentami lub doktoranta-
mi jest uwarunkowane uznaniow" decyzj" uczelni wy(szej. 
Takie postanowienia mog" znajdowa# si' przede wszystkim 
w%aktach wewn'trznych.

Regulaminy zarz#dzania prawami 
autorskimi i prawami pokrewnymi 
oraz prawami w&asno$ci przemys&owej 
i prac rozwojowych – analiza 
wybranych aktów

Od 1.10.2011 r. na senacie uczelni wy(szej (a%w%przypad-
ku uczelni niepublicznej – innym organie wskazanym w%sta-
tucie) ci"(y obowi"zek uchwalenia regulaminu zarz"dzania 
prawami autorskimi i%prawami pokrewnymi oraz prawami 
w!asno$ci przemys!owej i%prac rozwojowych. Wprowadze-
nie tego obowi"zku mia!o zwi'kszy# zainteresowanie w!adz 
uczelni t" tematyk" oraz spowodowa# jej usystematyzowanie 
w%akcie wewn'trznym52. Obowi"zek ten utrzymano, w%tej 
samej formie, na gruncie nowej ustawy wraz ze wskazaniem 
zakresu uregulowania obejmuj"cego: okre$lenie praw i%obo-
wi"zków uczelni, pracowników, doktorantów i%studentów 
w%zakresie ochrony i%korzystania z%praw autorskich, praw 
pokrewnych i%praw w!asno$ci przemys!owej, zasad wyna-
gradzania twórców, zasad i%procedury komercjalizacji, za-
sad korzystania z%maj"tku uczelni, wykorzystywanego do 
komercjalizacji oraz $wiadczenia us!ug w%zakresie dzia!al-
no$ci naukowej oraz zasad podzia!u $rodków uzyskanych 
z%komercjalizacji mi'dzy twórc" b'd"cym pracownikiem 
uczelni publicznej a%t" uczelni", zasad i%trybu przekazywania 
uczelni publicznej przez pracownika, doktoranta i%studenta 
informacji o%wynikach dzia!alno$ci naukowej oraz know-how 
zwi"zanym z%tymi wynikami, informacji o%uzyskanych przez 
pracownika $rodkach z%komercjalizacji oraz zasad i%trybu 
przekazywania przez pracownika przys!uguj"cych uczelni 
cz'$ci $rodków uzyskanych z%komercjalizacji, a%tak(e zasad 
i%trybu przekazania pracownikowi przez uczelni' publiczn" 
informacji o%decyzjach, o%których mowa w%art. 154 ust. 1 i%3 
PrSzkolWy(N, i%cz'$ci przys!uguj"cych mu $rodków uzyska-
nych z%komercjalizacji.

Dominuj"cymi funkcjami regulaminów zarz"dzania w!a-
sno$ci" intelektualn" jest funkcja rozwijaj"ca, przejawiaj"ca 
si' w%uzupe!nianiu, w%dopuszczalnym zakresie, regulacji 
ustawowej oraz funkcja adaptuj"ca dostosowuj"ca regulacj' 
prawn" do warunków panuj"cych w%poszczególnych uczel-
niach wy(szych53.

.+  M. Pyter, Prawo o%szkolnictwie wy(szym. Komentarz, Warszawa 2012, 
s. 331–332.

.,  M. Pacuska, A. Wi+niewski, Zarz"dzanie prawami w!asno$ci intelektu-
alnej w% $wietle analizy regulaminów uczelnianych. Raport Fundacji Rek-
torów Polskich, Warszawa 2015, s. 13.

.-  T.j. Dz.U. z%2017 r. poz. 776 ze zm.  

..  M. Pacuska, A. Wi+niewski, Zarz"dzanie prawami…, s. 332.

./  Zalecenia Komisji 2008/416/WE z%10.4.2008 r. w%sprawie zarz"dzania 
w!asno$ci" intelektualn" w%ramach dzia!a& zwi"zanych z%transferem wie-
dzy oraz Kodeks post'powania dla uczelni wy(szych i%innych publicznych 
instytucji badawczych (Dz.Urz. UE L Nr 146, s. 19–24). 

.0  Regulamin zarz"dzania prawami autorskimi i% prawami pokrewnymi 
oraz prawami w!asno$ci przemys!owej oraz zasad komercjalizacji w%Aka-
demii Muzycznej im. Karola Lipi&skiego we Wroc!awiu z%25.3.2015 r. zob. 
http://bip.amuz.wroc.pl/22/48/regulaminy.html (dost'p z% 22.5.2019 r.) 
dalej jako: Regulamin Akademii Muzycznej; Regulamin zarz"dzania pra-
wami w!asno$ci intelektualnej w% Uniwersytecie Medycznym im. Piastów  
4l"skich we Wroc!awiu, zob. https://bip.umed.wroc.pl/artykul/192/1672/
regulamin-zarzadzania-prawami-wlasnosci-intelektualnej-umw (dost'p 
z% 22.5.2019 r.) dalej jako: Regulamin Uniwersytetu Medycznego; Regu-
lamin zarz"dzania w!asno$ci" intelektualn" oraz zasady komercjalizacji 
w%SWPS Uniwersytecie Humanistycznospo!ecznym z%25.9.2018 r., zob. ht-
tps://uniwersytet_swps.bip.gov.pl/regulamin-zarzadzania-wlasnoscia-in-
telektualna-i-zasady-komercjalizacji/regulamin-zarzadzania-wlasnoscia-
-intelektualna-i-zasady-komercjalizacji.html (dost'p z% 22.5.2019% r.) dalej 
jako: Regulamin SWPS; Regulamin zarz"dzania w!asno$ci" intelektualn" 
Politechniki Wroc!awskiej, zob. http://bip.pwr.edu.pl/strona-glowna/
akty-prawne/regulamin-zarzadzania-wlasnoscia-intelektualna (dost'p 
z% 22.5.2019 r.) dalej jako: Regulamin Politechniki Wroc!awskiej; Regula-
min zarz"dzania prawami autorskimi i% prawami pokrewnymi oraz pra-
wami w!asno$ci przemys!owej oraz zasad komercjalizacji w% Pa&stwowej 
Wy(szej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i%Teatralnej im. L. Schillera w%6odzi 
z%1.1.2016 r., zob. http://bip.5lmschool.lodz.pl/index.php?id=355&id2=111 
(dost'p z%22.5.2019 r.) dalej jako: Regulamin PWSFTiT; Regulamin zarz"-
dzania prawami w!asno$ci intelektualnej oraz zasad ich komercjalizacji 
Uniwersytetu Wroc!awskiego z%28.6.2017 r., zob. http://www.bip.uni.wroc.
pl/555/165/uchwaly-senatu-2017.html (dost'p z% 22.5.2019 r.) dalej jako: 
Regulamin Uniwersytetu Wroc!awskiego; Regulamin zarz"dzania prawa-
mi autorskimi i%prawami pokrewnymi, prawami w!asno$ci przemys!owej 
oraz zasad komercjalizacji wyników bada& naukowych i%prac rozwojowych 
Akademii Sztuk Pi'knych, zob. https://bip.asp.wroc.pl/index.php/home/
show_news/2015/218/302 (dost'p z% 22.5.2019 r.) dalej jako: Regulamin 
Akademii Sztuk Pi'knych.

.1  Regulamin PWSFTiT, Regulamin SWPS, Regulamin Akademii Sztuk 
Pi'knych.
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uzyskania przychodu w%zwi"zku z%m.in. „korzystaniem przez 
twórców z%praw autorskich i%artystów wykonawców z%praw 
pokrewnych lub rozporz"dzania przez nich tymi prawami”. 
Rejestry mog" pos!u(y# do celów dowodowych. 

Podobnie jak przy utworach pracowniczych, akty we-
wn'trzne poszczególnych uczelni wy(szych odmiennie 
reguluj" poj'cie utworów naukowych. Zgodnie z%de5nicj" 
doktrynaln", w%cz'$ci badanych regulaminów kryterium wy-
odr'bnienia kategorii utworów naukowych stanowi „element 
poznawczy”70 czy cecha „rezultatu procesu poznawczego”71. 
Pozosta!a cz'$# aktów wewn'trznych nie de5niuje tego po-
j'cia. W%Regulaminie SWPS kategoria ta zosta!a zaw'(ona 
wzgl'dem de5nicji doktrynalnej poprzez dodanie dodatko-
wych kryteriów, obok elementu poznawczego. Utwór na-
ukowy musi by# oparty na oryginalnym materiale, wnosi# 
now" tre$# oraz stanowi# efekt aktywno$ci naukowej. Takie 
rozwi"zanie budzi w"tpliwo$# co do zgodno$ci z%obowi"zuj"-
cym prawem, szczególnie je$li powodowa# b'dzie w%praktyce 
ograniczenie zastosowania art. 14 PrAut. 

Zgodnie z%postulatami doktryny widoczna jest tenden-
cja do rezygnacji przez uczelnie wy(sze z%przys!uguj"cego 
im uprawnienia pierwsze&stwa publikacji72 lub znacznego 
ograniczenia jego stosowania73. Rezygnacja nast'puje po-
przez „zawieszenie na czas nieograniczony wykonania tego 
uprawnienia”74 lub przyznanie swobody publikacji twórcy, 
z%wyj"tkami ze wzgl'du na zawarte przez dan" uczelni' wy(-
sz" umowy z%podmiotami trzecimi, które takie pierwsze&stwo 
przewiduj"75 lub gdy „zaszkodzi to mo(liwo$ci uzyskania 
lub utrzymania ochrony, b"d) komercjalizacji Dzie!a Inte-
lektualnego SWPS lub naruszy zobowi"zanie Uniwersytetu 
SWPS do zachowania poufno$ci”76. Instrumentem ograni-
czenia jest natomiast, postulowane przez doktryn', skrócenie 
terminów do skorzystania przez uczelni' z%tego uprawnienia77 

zakres poj'cia utworów pracowniczych, stosuj"c m.in. kryte-
rium czasowe – jako utwór powsta!y w%okresie zatrudnienia59, 
kryterium powstania w%wyniku „realizacji planów naukowo-
-badawczych wydzia!u Pracownika, bada& statutowych”60, 
„obj'te planem dzia!alno$ci Uczelni”61, wykonane na polece-
nie, mieszcz"ce si' w%granicach obowi"zków pracowniczych62 
lub doprecyzowuj"c zakres poj'cia obowi"zków ze stosunku 
pracy, poprzez odwo!anie do tre$ci umowy o%prac', regula-
minu oraz zakresu czynno$ci63.

Niektóre z%aktów wewn'trznych dodatkowo zastrzegaj", 
(e utwory powsta!e w%czasie uzyskania stypendium nauko-
wego czy realizowania grantu naukowego nie przestaj" by# 
utworami pracowniczymi64. 

Pozosta!" grup' regulaminów stanowi" akty, które po-
mimo zawarcia de5nicji utworu pracowniczego nie dopre-
cyzowuj" jego zakresu, a%jedynie powtarzaj" sformu!owania 
ustawowe65 oraz te, które nie de5niuj" tego poj'cia na potrze-
by regulaminu66. Wyj"tkiem jest tu Regulamin Uniwersytetu 
Wroc!awskiego, który de5niuje utwór pracowniczy w%sposób 
odmienny ni( ustawowy, zawieraj"c w% jego zakresie tak(e 
utwory powsta!e poza zakresem obowi"zków ze stosunku 
pracy, „je(eli tak stanowi umowa zawarta mi'dzy Twórc" 
a%Uczelni"”. Zgodnie z%otwartym katalogiem utworami pra-
cowniczymi mog" by# utwory powsta!e w%trakcie prac nauko-
wych, badawczych, rozwojowych lub innych dzia!a&, w%wyni-
ku których mo(e doj$# do wytworzenia dóbr intelektualnych 
przez pracowników, a tak(e doktorantów i%studentów67.

Powszechny jest brak w%aktach wewn'trznych doprecy-
zowania poj'cia i%momentu przej'cia utworu pracownicze-
go jako elementu konstytutywnego nabycia przez uczelni' 
wy(sz" praw autorskich. Wprost reguluje t' materi' jedynie 
Regulamin PWSFTiT, wskazuj"c, (e: „przej'cie jest równo-
znaczne z%dostarczeniem dzie!a bezpo$rednio prze!o(onemu 
pracownika i%niezw!ocznego braku informacji przekazywa-
nych pracownikowi o% jego nieprzyj'ciu lub uzale(nieniu 
przyj'cia od dokonania okre$lonych zmian”. Niewielka ilo$# 
uczelni wy(szych reguluje tak(e sam" procedur' informowa-
nia lub zg!aszania stworzonych w%wyniku wykonywania obo-
wi"zków ze stosunku pracy utworów68, co jest powszechne, 
je$li chodzi o%regulacje procedury zg!aszania dóbr w!asno$ci 
przemys!owej, a%tak(e utworów naukowych przeznaczonych 
do publikacji. Jej uregulowanie mo(e pos!u(y# do okre$lenia 
momentu przej'cia danego utworu.

Obok regulacji procedur zg!oszeniowych w%poszczegól-
nych o$rodkach funkcjonuj" tak(e rejestry utworów, dóbr w!a-
sno$ci intelektualnej, tj. Rejestr Rezultatów i%Praw W!asno$ci 
Intelektualnej na Uniwersytecie Medycznym, Baza Dzie! In-
telektualnych Uniwersytetu SWPS czy Rejestr wynalazków na 
Akademii Sztuk Pi'knych im. E. Gepperta we Wroc!awiu. Jest 
to rozwi"zanie koresponduj"ce z%tre$ci" art.%22 ust. 9 pkt 1–3 
ustawy z%26.7.1991 r. o%podatku dochodowym od osób 5zycz-
nych69, wprowadzaj"ce mo(liwo$# zastosowania 50% kosztów 

.2  Regulamin SWPS.
/3  Regulamin SWPS.
/*  Regulamin Akademii Sztuk Pi'knych.
/+  Regulamin SWPS, Regulamin Akademii Sztuk Pi'knych.
/,  Regulamin PWSFTiT.
/-  Regulamin SWPS, Regulamin Akademii Muzycznej.
/.  Regulamin Uniwersytetu Wroc!awskiego, Regulamin Akademii Mu-

zycznej.
//  Regulamin Politechniki Wroc!awskiej, Regulamin Uniwersytetu Me-

dycznego.
/0  Regulamin Uniwersytetu Wroc!awskiego.
/1  Regulamin PWSFTiT, Regulamin SWPS, Regulamin Akademii Mu-

zycznej, Regulamin Politechniki Wroc!awskiej.
/2  T.j. Dz.U. z%2018 r. poz. 1509 ze zm.
03  Regulamin PWSFTiT.
0*  Regulamin Akademii Muzycznej, Regulamin Akademii Sztuk Pi'k-

nych.
0+  Regulamin Uniwersytetu Medycznego, Regulamin Uniwersytetu Wro-

c!awskiego, Regulamin SWPS, Regulamin Politechniki Wroc!awskiej.
0,  Regulamin PWSFTiT, Regulamin Akademii Sztuk Pi'knych.
0-  Regulamin Uniwersytetu Medycznego.
0.  Regulamin Uniwersytetu Wroc!awskiego.
0/  Regulamin SWPS, podobnie Regulamin Politechniki Wroc!awskiej.
00  Termin trzymiesi'czny na przedstawienie propozycji zawarcia umowy 

o%publikacj' danego utworu – Regulamin PWSFTiT.
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lub ograniczenie jedynie do przypadków „uzasadnionych 
merytorycznie, mo(liwych do zrealizowania organizacyj-
nie i%ekonomicznie”78. Brak skorzystania z%tego uprawnienia 
ka(dorazowo !"czy si' z%obowi"zkiem twórcy do zawarcia 
w%publikacji a5liacji uczelni. 

W%odpowiedzi na budz"c" w"tpliwo$# redakcj' art. 14 
PrAut w%zakresie uprawnienia do korzystania przez uczelni' 
wy(sz" niektóre z%regulaminów mody5kuj" lub konkrety-
zuj" jego zakres, w%szczególno$ci poprzez zwi'kszenie jego 
zakresu na nie tylko sam materia! naukowy, ale tak(e utwór 
naukowy79, jednocze$nie zaw'(aj"c to uprawnienie do „celów 
dydaktycznych, naukowych i%popularyzatorskich”80, „jedynie 
do w!asnych potrzeb zwi"zanych z%dzia!alno$ci" badawcz", 
dydaktyczn" naukow"”81.

Przejrzysta regulacja dwóch odr'bnych re(imów praw-
nych dotycz"cych nabywania przez uczelnie wy(sze praw 
autorskich do utworów pracowniczych i%utworów autorstwa 
osób trzecich wymaga precyzyjnego okre$lenia zakresu pod-
miotowego i%przedmiotowego regulaminu. Zgodne z%po-
wszechnie obowi"zuj"cym prawem wydaje si' rozwi"zanie 
ograniczaj"ce zakres podmiotowy tych aktów jedynie do 
studentów, doktorantów i%innych osób trzecich, m.in. sty-
pendystów, dyplomantów, z%którymi uczelnia wy(sza zawar!a 
umow' przenosz"c" prawa w!asno$ci intelektualnej. Kieruj"c 
si' tym kryterium, mo(na wyró(ni# trzy grupy regulaminów: 
1)  akty wewn'trzne, stosuj"ce to kryterium, nietworz"ce 

praw i%obowi"zków dla podmiotów niepozostaj"cych 
w%stosunku zobowi"zaniowym z%uczelni"82; 

2)  akty wewn'trze, stosuj"ce to kryterium, lecz tworz"ce 
prawa i%obowi"zków, tak(e dla podmiotów spoza zakresu 
podmiotowego samego aktu83 oraz 

3)  akty wewn'trzne, w%których nie zastosowano powy(szego 
kryterium84. 
Prawami i%obowi"zkami regulowanymi przez dwie ostat-

nie grupy aktów s" m.in.: „obowi"zek informowania o%wy-
nikach powsta!ych w%ramach toku studiów lub dzia!alno$ci 
prowadzonej z%wykorzystaniem infrastruktury Uczelni”85; 
„obowi"zek przekazywania utworów wraz z%no$nikami”86; 
uprawnienie uregulowane w%Regulaminie PWSFTiT do „ko-
rzystania z%utworów, wzgl'dem których nie zosta!a zawarta 
umowa o%przeniesienie praw w!asno$ci intelektualnej, w%za-
kresie uzasadnionym dokumentacj" przebiegu studiów i%wy-
pe!nianiem obowi"zków wynikaj"cych z%przepisów prawa 
powszechnie obowi"zuj"cego”87; uprawnienie do bezp!atne-
go korzystania z%rezultatów („utrwalony w%dowolnej formie 
wynik bada& naukowych lub prac rozwojowych, a%tak(e nie-
uko&czony, którego ochrona jest mo(liwa za pomoc" praw 
w!asno$ci intelektualnej w%Polsce i%za granic"”88) i%know-how 
oraz pobierania z%tego tytu!u wynagrodzenia, do nieodp!at-
nego korzystania na w!asne potrzeby89; dorobek naukowy 
doktorantów i%studentów jest gromadzony i%udost'pniany 
w%Repozytorium Wiedzy90.

Regulamin Akademii Sztuk Pi'knych, cho# przewiduje 
w%§ 6 ust. 5, (e student wyra(a zgod' na przeniesie praw do 
prac studenckich na rzecz uczelni, zawieraj"c umow' lub 
sk!adaj"c odr'bne o$wiadczenie, postanowienia takie za-
wiera ju( w%umowie o%kszta!cenie. Powoduje to niemo(no$# 
rozpocz'cia studiów bez przeniesienia praw w%okre$lonym 
umow" zakresie.

Nieliczne z%aktów, wbrew powszechnie obowi"zuj"cemu 
prawu, ustanawiaj" pozaumowne podstawy nabycia praw 
w!asno$ci intelektualnej studentów, doktorantów i%innych 
osób trzecich przez uczelnie wy(sze. Najcz'stsz" podstaw" 
nabycia prawa lub udzia!u w%nim jest kryterium korzysta-
nia z%infrastruktury uczelni. Regulamin PWSFTiT w%§ 15 
ust. 1 stanowi: „Autorskie prawa maj"tkowe do twórczych 
efektów autorstwa Studentów, Doktorantów uzyskanych 
przy wykorzystaniu infrastruktury, $rodków lub pracowni-
ków Uczelni stanowi" w!asno$# Uczelni, chyba (e co innego 
wynika z%zawartej umowy” oraz w%§ 17 ust. 2: „W%przypadku, 
w%którym Uczelnia 5nansuje wykonanie kopii utworu (...), 
Uczelni przys!uguje prawo w!asno$ci egzemplarza sygnowa-
nego przez twórc' maj"cego cech' oryginalnego egzemplarza 
oraz prawo licencji niewy!"cznej nieograniczonej w%czasie 
do wykorzystania utworu na wszystkich polach eksploata-
cji nieograniczonej terytorialnie”91. Postanowienia te, jako 
niezgodne z%powszechnie obowi"zuj"cym prawem, nale(y 
uzna# za bezskuteczne92.

Jako dobr" praktyk' uznaje si' zawieranie w%regulami-
nach postanowie& umo(liwiaj"cych studentom i%doktoran-
tom zwrócenie si' do w!adz uczelni z%wnioskiem o%pomoc 
przy komercjalizacji danej w!asno$ci intelektualnej93. Mo(-
liwo$# wyst"pienia z%takim wnioskiem przewiduj" Regu-
laminy. 

01  Regulamin SWPS, Regulamin Akademii Sztuk Pi'knych.
02  Regulamin Akademii Muzycznej, Regulamin SWPS.
13  Regulamin SWPS.
1*  Regulamin Akademii Muzycznej.
1+  Regulamin Uniwersytetu Wroc!awskiego, Regulamin SWPS, Regula-

min Akademii Sztuk Pi'knych.
1,  Regulamin Akademii Muzycznej, Regulamin Politechniki Wroc!aw-

skiej.
1-  Regulamin PWSFTiT, Regulamin Uniwersytetu Medycznego, Regula-

min Politechniki Wroc!awskiej.
1.  Regulamin PWSFTiT, Regulamin Uniwersytetu Medycznego.
1/  Regulamin PWSFTiT, Regulamin Uniwersytetu Medycznego.
10  Regulamin PWSFTiT.
11  Regulamin Uniwersytetu Medycznego.
12  Regulamin Akademii Muzycznej.
23  Regulamin Politechniki Wroc!awskiej.
2*  Postanowienie to jest tak(e niezgodne z%wyrokiem SOKiK z%6.4.2006%r., 

XVII AmC 48/05, Legalis, w% którym uznano, (e zawierane w% umowach 
z%uczelniami postanowienie o%nieodp!atnym przeniesieniu na uczelni' au-
torskich praw maj"tkowych na wszelkich polach eksploatacji zosta!o uzna-
ne za niedozwolone i%jako takie jest niewa(ne.

2+  J. Barta, R. Markiewicz, Autorskoprawne problemy…, [w:] Raport…, 
s. 5–7.

2,  M. Pacuska, A. Wi+niewski, Zarz"dzanie prawami…, s. 49–52.
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Podsumowanie

Analiza poszczególnych regulacji wewn'trznych uczelni 
wy(szych sk!ania do re7eksji nad potrzeb" dostosowania re-
gulacji ustawowej do rzeczywistych potrzeb obrotu prawami 
w!asno$ci intelektualnej. Uprawnienie uczelni wy(szej do 
pierwsze&stwa publikacji utworu naukowego, które na tle 
omawianych regulaminów okazuje si' przepisem martwym, 
mo(e zosta# zast"pione przez ustawodawc' obowi"zkiem 
a5liacji przez pracownika naukowego, zachowuj"c jedno-
cze$nie funkcj' tego przepisu, jak" jest budowanie renomy 
danego o$rodka. W"tpliwo$ci budzi tak(e zasadno$# wpro-
wadzonych przez ustawodawc' zmian dotycz"cych obj'cia 
uczelni wy(szych powszechnym obowi"zkiem regulacji pro-

cedury komercjalizacji tak(e utworów z%art. 1 ust. 1 PrAut. 
Praktyka pokazuje bowiem, (e post'powania takie zosta!y 
ju( uregulowane, ale jedynie na uczelniach wy(szych, gdzie 
oprócz utworów naukowych tworzone s" tak(e inne utwo-
ry pracownicze, maj"ce potencja! do komercjalizacji, tj. na 
uczelniach artystycznych.

Aktualnie brak przejrzystej regulacji nabywania przez 
uczelnie wy(sze praw w!asno$ci intelektualnej studentów 
i%doktorantów. Funkcjonuj"ce w%obiegu publicznym przeko-
nanie m.in. o%nabyciu ca!o$ci praw do utworów studenckich 
przez uczelnie wy(sze czy wspó!autorstwie promotora do 
pracy dyplomowej powinno sk!oni# ustawodawc' do po-
nownego pochylenia si' nad t" kwesti".

S!owa kluczowe: prawo autorskie, w!asno$# intelektualna, uczelnia wy(sza, student, pracownik naukowy, utwór, utwór pra-
cowniczy, utwór naukowy, instytucja naukowa, komercjalizacja.

Copyright law at universities

The purpose of this article is to analyze current legal situation regarding copyright of works created at universities, with particular 
reference to the di!erences between regulations regarding works of scientific employees and students, PhD students and third 
parties. Then, based on selected university regulations, the author examines established intellectual property rights management 
strategies, having regard to legality and the implementation of an adaptive and developing function.

Keywords: copyright law, intellectual property, university, student, research associate, work, scientific work, employee’s 
work, scientific institution, commercialization.
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wyk!adniczy na generowanie danych potrzebnych do budowy 
docelowego d"wi#ku4. 

Drugim istotnym wydarzeniem wartym odnotowania 
jest pojedynek programu AlphaGo z$mistrzem %wiata Lee 
Sedolem w$Go. Pojedynek odby! si# mi#dzy 9 a$15.3.2016$r. 
Odby!o si# pi#& gier w$Go. Cz!owiek zosta! pokonany 4:1 
przez program DeepMind opracowany przez Google5. Po 
pojedynku korea'ska organizacja Go przyzna!a programowi 
AlphaGo najwy(sz) rang# Go arcymistrza i$honorowy 9 dan, 
uznaj)c, (e by!o to prze!omowe wydarzenie w$dziejach tej 
gry. Wskaza& nale(y, (e aby pokona& gracza w$Go, program 
komputerowy musi uwzgl#dni& nie tylko sformalizowanie 
zasady strategii, lecz tak(e zaprojektowa& program nauczania. 
Zasady tej gry s) bowiem bardziej z!o(one ni( w$szachach6. 
Program AlphaGo ró(ni si# znacz)co od poprzednich przede 
wszystkim poprzez zastosowanie sieci neuronowych. Dzia-
!anie tego programu nie opiera si# na heurystyce stosowanej 
przez cz!owieka, lecz w$du(ej mierze program uczy si# sam 
przez analiz# dziesi)tków milionów ruchów wykonanych 
w$poprzednich grach Go, wybieraj)c dla siebie najbardziej 
korzystne do okre%lonej sytuacji w$meczu. Program AlphaGo 
ocenia pozycj# gracza w$celu przewidzenia jego ruchu na 

Artificial intelligence i singularity w procesie 
stosowania prawa 

dr Tomasz A. Zienowicz1

Niew!tpliwie pewne elementy rewolucji teleinformatycznej czy te" informatycznej wkraczaj! w polski system prawa oraz 
w systemy prawne pa#stw europejskich. Na polskim gruncie uwag$ skupiaj! regulacje ustawy z 5.9.2016 r. o us%ugach 
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej2. Akt ten ma s%u"y& implementacji rozporz!dzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 910/2014 z 23.7.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i us%ug zaufania w odniesieniu do transakcji 
elektronicznych na rynku wewn$trznym oraz uchylaj!cego dyrektyw$ 1999/93/WE3. Rodzi si$ tu oczywiste pytanie: czy 
idziemy w nieznane, jakim jest zastosowanie sztucznej inteligencji w procesie stosowania, a mo"e w przysz%o'ci tak"e 
stanowienia prawa oraz czy ww. nowelizacja jest lub mo"e okaza& si$ pierwszym krokiem na tej drodze? 

1  Autor jest doktorem nauk prawnych, adwokatem. 
2  T.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 162 ze zm. 
3  Dz.Urz. UE L Nr 257, s. 73; dalej jako: rozporz)dzenie 910/2014.
4  Zob. deepmind.com (dost#p z 4.4.2017 r.). 
5  Pojedynek zosta! porównany z historycznym meczem szachowym po-

mi#dzy Deep Blue i Garry Kasparowem z 1997 r. Go to kompleksowa gra 
planszowa, która wymaga intuicji, kreatywnego i strategicznego my%lenia. 
Przez wielu uwa(ana jest za trudniejsz) w dziedzinie sztucznej inteligencji 
ni( szachy. Wielu uwa(a, (e w dziedzinie sztucznej inteligencji Go wymaga 
analizy wi#kszej liczby elementów na%laduj)cych ludzk) my%l ni( szachy.

6  Przed 2015 r. najlepszy program komputerowy graj)cy w Go przeciw-
ko cz!owiekowi móg! wykaza& przewag# tylko na amatorskim poziomie, na 
ma!ej 9 * 9 planszy program radzi! sobie lepiej ni( gracz rzeczywisty. Przed 
powstaniem AlphaGo niektórzy badacze twierdzili, (e komputer nigdy nie 
pokona najlepszych graczy w Go. Elon Musk, poprzedni inwestor w Deep-
mind, stwierdzi! w 2016 r., (e eksperci w dziedzinie my%li AI potrzebuj) 
ok.$10 lat od osi)gni#cia zwyci#stwa przeciwko mistrzowi %wiata w Go.

Uwagi wst!pne

Na wst#pie, nale(y w$szerszym, spo!ecznym kontek%cie 
zwróci& uwag# na zagadnienia dotycz)ce szeroko poj#tej pro-
blematyki elektronicznej. Jak ju( wspomniano, w$ostatnim 
czasie mamy do czynienia ze zbiegaj)cymi si# zdarzeniami 
mog)cymi mie& zasadniczy wp!yw na (ycie w$sferze infor-
matycznej oraz ewolucj# prawa w$zakresie jego stosowania 
na omawianej p!aszczy"nie. Google Inc. opracowa!o i$przed-
stawi!o system WaveNet. WaveNet jest obecnie najwi#kszym 
generatorem mowy ludzkiej i$syntezatorem d"wi#ków. System 
generuje mow# w$celu jej na%ladowania, a$wyniki wskazuj), (e 
rezultaty s) cz#sto bardziej naturalne ni( proste na%ladownic-
two syntetyczne. WaveNet pobiera tak(e dane z$zasobów in-
ternetu w$celu syntezy sygna!ów audio i$przedstawia automa-
tycznie generowane utwory muzyczne. Od dawna zauwa(alne 
zdaje si# by& nasilenie dzia!a' nakierowanych na realizacj# 
marze' o$szeroko poj#tej interakcji cz!owiek – komputer. 
Wytwarzanie zdolno%ci komputerów do rozumienia mowy 
ludzkiej zosta!o zrewolucjonizowane w$ostatnich latach po-
przez zastosowanie tzw. g!#bokich sieci neuronowych, takich 
jak np. Google Voice Search. Jednak generowanie mowy przez 
komputery, tj. tworzenie procesów okre%lanych jako syntezy 
mowy lub tekstu na mow#, nadal w$du(ej mierze opieraj) si# 
na tworzeniu bardzo du(ych baz danych krótkich fragmen-
tów mowy, które s) rejestrowane z$pojedynczych "róde!, a$na-
st#pnie w$procesie rekombinacji kompletowane w$okre%lon) 
wypowied". Doprowadzi!o to do powstania wielkiego zapo-
trzebowania na stan, gdzie wszystkie informacje wymagane 
do wygenerowania danych s) przechowywane w$parametrach 
modelu, a$zawarto%& i$w!a%ciwo%ci mowy mog) by& sterowane 
za pomoc) wej%& do modelu. Takie rozwi)zanie proponuje 
WaveNet. Mo(na by to uj)& w$ten sposób, (e system funkcjo-
nuje jako w$pe!ni splotowa sie& neuronowa, gdzie warstwy 
splotu maj) ró(ne parametry, które pozwalaj) jej w$sposób 
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7  Eksperci stwierdzili b!#dy w grze AlphaGo przeciwko Fan (pa"dzier-
nik 2015 r.), w szczególno%ci odnosz)ce si# do braku %wiadomo%ci i analizy 
ca!ej planszy, tak wi#c przed meczem otwarcia przeciwko Lee nie by!o wia-
domo, o ile program poprawi! swoj) gr# od swojego poprzedniego meczu. 
AlphaGo nie by! dostosowany do gry przeciwko Lee Sedolowi, poniewa( 
szkolenie AlphaGo wymaga analizy dziesi)tków milionów gier, a kilkaset 
lub tysi)c gier pobranych od danego gracza nie by!o na tyle miarodajnych, 
aby móc stwierdzi&, (e AlphaGo nauczy! si# gracza, przeciwko któremu 
wyst#puje.

8  Zob. wired.com (dost#p z 12.3.2017 r.).
9  Ibidem.
10  M.J. Sergot, F. Sadri, R.A. Kowalski, F. Kriwaczek, P. Hammond, 

H.T.!Cory, +e British Nationality, Act as a logic program, Communication 
of the ACM 1986, Nr 29(5), s. 370–386.

11  L. Al-Abdulkarim, K. Atkinso, T. Bench-Capon, Accommodating 
change, [16.11.2016 r.], s. 409 i n.  

12  G. Brewka, S. Woltran, Abstract Dialectical Frameworks, [w:] F. Lin, 
U.!Sattler, M. Truszczynski (red.), Principles of Knowledge Representation 
and Reasoning: Proceedings of the Twel,h International Conference, To-
ronto-Ontario-Canada 2010, s. 15. 

13  L. Al-Abdulkarim, K. Atkinso, T. Bench-Capon, Accommodating 
change..., s. 417.

14  G. Brewka, S. Woltran, Abstract Dialectical Frameworks…, s. 15–16.

rol# tych bada', jak) odgrywaj) w$decyzjach podejmowanych 
w$przysz!o%ci11. Istotne dla tego typu bada' jest wprowadze-
nie poj#cia, a$%ci%lej rzecz ujmuj)c sposobu segregacji danych 
w$celu budowy decyzji (w$tym procesowej w$przysz!o%ci) 
– ADF. ADF to Abstract Dialectical Framework, czyli dialek-
tyczne abstrakcyjne ramy, w$zakresie których przetwarzane 
s) uogólnione argumenty, w$których ka(dy tworzy w#ze! 
z$innym w$warunkach ich wzajemnej akceptacji. Pozwala to 
na modelowanie ró(nych typów zale(no%ci, uwzgl#dniaj)c 
wzajemn) argumentacj# na rzecz poparcia swego stanowiska, 
a$tak(e ró(ne typy w#z!ów w$zakresie jednej ramy. Wed!ug 
twórców tej koncepcji norma standardowa mo(e by& uogól-
niona do dialektycznych ram (ADF), w$przypadku stabilnych 
i$preferowanych (przez ich u(ytkowników) wypowiedzi ma-
j)cych semantyczny sens do nieco ograniczonej klasy, któr) 
nazwa& mo(na ram) bipolarn)12. ADF-y maj) zalety !)czenia 
hierarchicznej struktury poj#&, przy czym tradycyjna ich re-
gu!a oparta jest na warunku wzajemnej akceptacji. Ponadto 
ADF stosowane z$u(yciem zasad u(yteczno%ci i$logicznego 
podzia!u umo(liwiaj) skuteczn) modularyzacj# projektu. 
Korzy%ci zwi)zane z$oprogramowaniem wykorzystuj)cym 
ADF daj) tak(e podstaw# do projektowania aktów prawnych 
na podstawie orzecznictwa13. Formalne modele argumentacji 
sta!y si# inspiracj) do bada' dla ró(nych form sztucznej inte-
ligencji, takich jak niekonsekwentne rozumowanie, systemy 
wielozadaniowe i$projektowanie uzasadnie' prawnych za 
pomoc) sztucznej inteligencji. Zaznaczy& tu wypada, (e ramy 
argumentacji stanowi) szczególny sposób de-niowania skut-
ków niemonotonicznych przez konstruowanie i$porównanie 
argumentów. Te ramy to zasadniczo wykresy, których w#z!y 
reprezentuj) argumenty. Wed!ug tej struktury argument zo-
staje zaakceptowany, chyba (e zosta! uwzgl#dniony w$innym 
zaakceptowanym argumencie14. Doda& nale(y, (e kolejno%& 

wiele posuni#& w$przysz!o%&7. Wskaza& nale(y, (e AlphaGo to 
program komputerowy opracowany przez Google DeepMind 
do celów gry w$Go. Algorytm AlphaGo wykorzystuje kom-
binacj# uczenia maszynowego i$wyszukiwania na zasadzie 
drzewa kombinacji w$po!)czeniu ze szkoleniem ze zbiorów 
gier z$komputerem i$lud"mi. AlphaGo pocz)tkowo zosta!a 
stworzona, aby na%ladowa& ludzk) gr#, próbuj)c dopaso-
wa& ruchy graczy poprzez analiz# gier historycznych z$bazy 
oko!o 30 mln ruchów z$160 000 gier. Kolejnym etapem by!a 
analiza tych danych w$celu ustanawiania w!asnych posuni#& 
i$tworzenia w!asnych strategii oraz$scenariuszy gry8. Auto-
rzy programu wskazuj), (e mimo i( maj) zaprogramowane 
urz)dzenie do prowadzenia gier z$lud"mi, to nie wiedz), jak 
program tworzy w!asn) strategi# gry. Program stworzony jest 
ze zbiorów danych i$algorytmów, natomiast gra prowadzona 
jest samodzielnie przez AlphaGo9.

Nale(a!oby na bazie wskazanych zjawisk zastanowi& si#, 
czy tzw. deep learning dost#pny dla poszczególnych progra-
mów komputerowych oraz post#p w$syntezie mowy mog) 
i$powinny mie& wp!yw na wymiar sprawiedliwo%ci, na stano-
wienie i$stosowanie prawa w$szerokim tego s!owa znaczeniu. 
Na tle wskazanej ustawy oraz rozporz)dzenia 910/2014 wska-
za& nale(y na grup# przepisów wprowadzonych do polskiego 
systemu prawnego realizuj)cego, zdaniem ustawodawcy, idee 
identy-kacji elektronicznej i$us!ug zaufania w$odniesieniu do 
transakcji elektronicznych na rynku wewn#trznym. 

Tworzenie ram dla zastosowania 
sztucznej inteligencji w procesie 
stosowania prawa 

Zanim jednak uwaga czytelnika zostanie skierowana na 
kwesti# materialnoprawn), omówienia wymaga, w$wyselek-
cjonowanym zakresie, aktualna literatura z$zakresu sztucznej 
inteligencji. W$pierwszej po!owie lat 90. XX w. podstawa 
bada' nad sztuczn) inteligencj) i$prawem w$Stanach Zjed-
noczonych, mog)ca mie& jakikolwiek zwi)zek z$procesem 
stosowania prawa, koncentrowa!a si# g!ównie na rozwi)zy-
waniu poszczególnych spraw, nie obejmuj)c swym zakre-
sem ca!o%ciowych bada' nad przedmiotow) problematyk)10. 
Wszystkie badane sprawy traktowano jednorodnie, niezale(-
nie od tego, w$jakim okresie by!y rozpoznawane, oraz nieza-
le(nie, z$jakiego rz)du czy rodzaju s)du pochodzi!y. Jednym 
z$podstawowych za!o(e' tych bada' by!o ustalenie polegaj)ce 
na tym, (e traktowanie przypadków jako jednorodnych jest 
jednym z$wa(nych sposobów prowadzenia bada'. Takie po-
dej%cie umo(liwia!o zbieranie rozs)dnej liczby interesuj)cych 
spraw, wybieranych z$poszczególnych s)dów z$rozró(nieniem 
na ich wag# oraz zakres terytorialny itp. Jednak, jak zauwa(o-
no, ignorowanie czasu, miejsca i$kontekstu proceduralnego 
mo(e zniekszta!ca& sposoby badania precedensów, a$tak(e 
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istnieje potrzeba zastosowania narz#dzi analitycznych, które 
mog) zapobiega& b!#dom oraz, co istotniejsze, wprowadzenia 
systemu – mo(e opartego w!a%nie na sztucznej inteligencji, 
który wyeliminowa!by albo istotnie zredukowa! skal# tych 
uchybie'. Jak ju( wspomniano, w$literaturze dotycz)cej pra-
wid!owego rozumowania dowodowego w$ramach propozycji 
budowy mechanizmów sztucznej inteligencji wyró(niono 
trzy ustrukturyzowane narz#dzia analityczne: argumenty, 
scenariusze i$prawdopodobie'stwa18. Narz#dzia te maj) na 
celu pomóc w$organizacji i$uporz)dkowaniu materia!u do-
wodowego, zapobiegaj)c tym samym najcz#%ciej wyst#pu-
j)cym b!#dom, oraz da& podstaw# do budowy algorytmów 
w$ramach sztucznej inteligencji, mog)cych podj)& prób# sku-
tecznego dania odporu narastaj)cemu problemowi b!#dów 
wymiaru sprawiedliwo%ci. 

Nawi)zuj)c do wcze%niej wymienionego porz)dku na-
rz#dzi, nale(y wskaza&, (e w$analizie argumentacyjnej roz-
wa(eniu podlega struktura powi)zanych ze sob) dowodów, 
przyczyn i$hipotez. Zazwyczaj materia! dowodowy nie jest 
jednolity, tj. dowody zebrane w$sprawie cz#sto s) sprzeczne 
ze sob). Wskaza& nale(y, (e poddanie analizie niejednolitego 
materia!u dowodowego ma istotny sens badawczy, poniewa( 
tylko wtedy, kiedy w!a%nie ten materia! dowodowy nie jest 
jednolity, wy!aniaj) si# zagadnienia istotne dla omawianej 
problematyki. Niektóre dowody w$takich zbiorach s) sprzecz-
ne z$mo(liwymi wnioskami. Analiza argumentacyjna pomaga 
w$rozwi)zywaniu takich kon.iktów19. W$analizie scenariuszy 
dochodzi do wery-kacji rozmaitych hipotetycznych scena-
riuszy, które nast#pnie s) rozwa(ane w$%wietle dowodów. 
Analiza dokonywana poprzez hipotetyczne scenariusze po-
maga spójnej interpretacji wszystkich dowodów20. W$analizie 
probabilistycznej pewne okoliczno%ci uprawdopodabniaj) 
rzeczywisty stan rzeczy. Analiza probabilistyczna okre%la ró(-
ne stopnie prawdopodobie'stwa w$dowodach. Samo usuwa-
nie prawdopodobie'stwa na rzecz dowodzenia odbywa si# 

tekstów w$warunkach akceptacji jest okre%lona przez odpo-
wiednie priorytety przypisane do w#z!ów poprzednich lub 
nast#pnych. Zauwa(y& nale(y, (e priorytety s) zorganizowane 
w$oparciu na w#ze!-w#ze! i$nie ma potrzeby zachowania spój-
no%ci preferencji w$w#z!ach. Ograniczenie to mog!oby zosta& 
na!o(one, ale wydaje si#, (e ta elastyczno%& daje wi#cej korzy-
%ci ni( strat15. Badania w$zakresie sztucznej inteligencji zosta!y 
skierowane tak(e na inne kwestie istotne dla przedmiotowej 
problematyki. Wskaza& tu nale(y, (e jednym z$za!o(e' przed-
miotu bada' jest ustalenie polegaj)ce na tym, (e skuteczno%& 
argumentacji zale(y od warto%ci wyznawanych przez interlo-
kutora. Tote( jednym z$tematów analizy argumentacji opartej 
na warto%ciach jest porównanie warto%ci. Modele formalne 
dotycz)ce porównywania warto%ci korzystaj) z$szablonów ja-
ko%ciowych lub ilo%ciowych. Niektórzy z$badaczy zastosowali 
techniki !)cz)ce jako%ciowe i$ilo%ciowe szablony opracowane 
z$my%l) o$dowodzeniu opartym na$warto%ciach16. 

Uzasadnienie czynno%ci dokonywanych w$toku post#po-
wania nie jest !atwym zaj#ciem, dotyczy to zarówno czynno%ci 
wpadkowych, podawanych ustnie w$toku prowadzenia spra-
wy, jak i$ostatecznych (ko'cz)cych dan) instancj#) decyzji 
procesowych. Podejmowane decyzje – akty decyzyjne obar-
czone s) cz#stokro& b!#dami mog)cymi prowadzi& do wypa-
czenia istoty sprawiedliwo%ci i$skutkowa& mog) powstaniem 
niejednokrotnie powa(nych konsekwencji dla podmiotów 
b#d)cych stronami takich post#powa'. Analityczne metody 
w!a%ciwego post#powania dowodowego zazwyczaj skupiaj) 
si# na jednym z$trzech narz#dzi: argumentów, spostrze(e' 
(scenariuszy) lub prawdopodobie'stw (w$szczególno%ci na 
pewnych etapach post#powania cywilnego). /)czenie w$ra-
mach budowy struktury sztucznej inteligencji ww. narz#dzi 
napotyka okre%lone przeszkody. G!ówn) z$nich jest b!#dna 
interpretacja zakresów wskazanych wy(ej narz#dzi, a$w!a-
%ciwie mo(na by!oby stwierdzi&, (e owa b!#dna interpretacja 
zakresów dotyczy braku zgody co do znaczenia tych poj#& 
(braku powszechnej zgody). To pozwala stwierdzi&, (e for-
malna budowa struktury, jak) mia!aby pos!ugiwa& si# sztucz-
na inteligencja, nie mo(e by& oparta li tylko na ilo%ciowych 
i$jako%ciowych zbiorach argumentów !)czonych z$hipotezami 
stawianymi w$okre%lonych post#powaniach. Przyk!adowo 
wskaza& tu nale(y, (e ustalenie, jaki przebieg mia!o przest#p-
cze dzia!anie, jest cz#stokro& zadaniem o$wysokim stopniu 
skomplikowania. Taki stan sprzyja powstawaniu b!#dów, któ-
re – mo(na by!oby zaryzykowa& stwierdzenie – s) wprost 
proporcjonalne do stopnia skomplikowania danego stanu 
rzeczy. Jak wskazuj) badania, ilo%& b!#dów pope!nianych 
w$post#powaniach karnych, np. w$Holandii, jest na istotnym 
poziomie. Ostatnie badania wskazuj), (e szacuje si#, i( liczba 
b!#dnych ustale' w$wyrokach skazuj)cych w$procesach kar-
nych w$Holandii jest rz#du 5–10%17. Taki odsetek b!#dnych 
wyroków jest nie tylko pora(k) wymiaru sprawiedliwo%ci, 
ale tak(e zagra(a bezpiecze'stwu spo!ecznemu. W$rezultacie 

15  L. Al-Abdulkarim, K. Atkinso, T. Bench-Capon, Accommodating 
change..., s. 419.

16  B. Verheij, Formalizing value-guided argumentation for ethical sys-
tems design, Artif Intell Law 2016, Nr 24 (4), s. 387–407.

17  T. Derksen, Onschuldig vast. ISVW, Leusden 2016, s. 38.
18  T. Anderson, D. Schum, W. Twining, Analysis of evidence, 2nd edn. 

Cambridge University Press, Cambridge 2005, s. 33; A.P. Dawid, W. Twi-
ning, M. Vasiliki (red.), Evidence, inference and enquiry, Oxford 2011, 
s.$12; H. Kaptein, H. Prakken, B. Verheij (red.), Legal Evidence and Proof: 
Statistics, Stories, Logic (Applied Legal Philosophy), Farnham 2009, s. 68.

19  J.H. Wigmore, +e principles of judicial proof as given by logic, psy-
chology, and general experience, and illustrated in judicial trials, 2nd edn 
1931, 3rd edn +e science of judicial proof 1937, Boston 1913, s. 37.

20  W.L. Bennett, M.S. Feldman, Reconstructing reality in the courtroom, 
London 1981, s. 71; N. Pennington, R. Hastie, Reasoning in explanation-ba-
sed decision making, Cognition 1993, Nr 49(1–2), s. 123–163; W.A.!Wage-
naar, P.J. van Koppen, H.F.M. Crombag, Anchored narratives. +e psycho-
logy of criminal evidence, London 1993, s. 13.
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sposób rozwi)zano np. problem polegaj)cy na konieczno%ci 
podania wi#kszej liczby danych ni( s) aktualnie dost#pne 
w$czasie rzeczywistym, gdy dany problem jest rozwi)zywa-
ny. Zastrzec tu jednak nale(y, (e istota problemu wy!ania 
si# dopiero przy bardziej z!o(onych przyk!adach. Bardziej 
realistyczne (cz#%ciej wyst#puj)ce) przyk!ady mog) szybciej 
wykaza&, czy i$jak tak zaprojektowana sztuczna inteligencja 
radzi sobie z$zadan) materi). Kolejn) kwesti) jest pochodze-
nie stanów faktycznych poddanych analizie. Z$formalnego 
punktu widzenia ocena argumentów i$scenariuszy zachodzi 
w$kontek%cie modelu danego przypadku. Taka ocena wyma-
ga, aby ten model mia! charakter wery-kowalny. W$obecnych 
badaniach widzimy próby wyja%nienia, w$jaki sposób argu-
menty, scenariusze i$rachunek prawdopodobie'stwa zostaj) 
zaprz#gni#te w$analiz# materia!u dowodowego. Poprzez wyja-
%nienie formalnych powi)za' mi#dzy jako%ciowymi i$ilo%cio-
wymi modelami analitycznymi mo(na zrozumie&, dlaczego 

metodami naukowymi pozwalaj)cymi przenie%& okre%lone 
stany do zbioru dowodów (chodzi tu np. o$badania DNA)21.

Rola sztucznej inteligencji 
w tworzeniu narz!dzi do jej 
wykorzystania w stosowaniu prawa 

Badania nad sztuczn) inteligencj) dostarczaj) wiele te-
matów natury poznawczej. Sztuczna inteligencja w$zakresie 
stosowania prawa, po!)czona z$badaniem stanu faktycznego, 
wykazuje wiele niedoci)gni#& natury formalnej, tj. wyst#pu-
j)cych w$funkcjonowaniu algorytmów sztucznej inteligencji. 
G!ównym "ród!em ró(nic, na którym opieraj) si# nieprawi-
d!owo%ci w$dzia!aniu sztucznej inteligencji, s) jako%ciowe 
i$ilo%ciowe niedobory w$analizie materia!u dowodowego22. 
Niektórzy naukowcy w$zwi)zku z$takim stanem rzeczy pro-
ponuj) podej%cie probabilistyczne do bada' nad systemem23. 
Zwróci& tu wypada uwag# na wiele zagadnie' %ci%le zwi)-
zanych z$problemami, przed którymi stoi proces tworzenia 
sztucznej inteligencji i$jej zastosowania w$omawianym zakre-
sie. Wskazuje si# m.in. na to, (e w$zakresie ilo%ciowym wyst#-
powanie okre%lonych zjawisk mo(na uzna& za wsparcie dla 
probalistycznej metody funkcjonowania sztucznej inteligen-
cji w$ocenie stanu faktycznego, akcentuj)c probabilistyczne 
adaptacje argumentacji abstrakcyjnej opartej na okre%lonych 
za!o(eniach24. Innym istotnym zagadnieniem jest  zbadanie 
rozk!adu prawdopodobie'stwa w$supozycjach argumentacji 
abstrakcyjnej i$logicznej, co prowadzi do wyeksponowania 
ró(nych rodzajów niespójno%ci, które mog) si# pojawi& pod-
czas analizy okre%lonych stanów faktycznych25. Problematyka 
badawcza obejmuje tak(e badanie rozumowania niemonoto-
nicznego pod wzgl#dem domy%lnego rozumowania, opieraj)-
cego si# np. na semantyce Adamsa pod k)tem ekstremalnych 
prawdopodobie'stw26.

W$literaturze dotycz)cej analiz scenariuszy wykorzystano 
tak(e kilka poj#& w$celu analizy „jako%ci” rozwa(anych scena-
riuszy. Trzy poj#cia, jak si# wydaje, odgrywaj) tu zasadnicze 
znaczenie, a$mianowicie: spójno%& scenariusza, prawdopo-
dobie'stwo scenariusza i$kompletno%& scenariusza. Scena-
riusz jest spójny, je%li nie zawiera sprzeczno%ci. Przyk!adowo 
podejrzany nie mo(e by& zarówno w$domu, jak i$na miejscu 
zbrodni. Scenariusz jest wiarygodny, gdy pasuje do wiedzy 
o$%wiecie (ogólnej, powszechnej), np. w$scenariuszu morder-
stwa o-ara umiera z$powodu strza!u z$broni palnej. Scena-
riusz jest kompletny, gdy wszystkie jego elementy znajduj) si# 
w$odpowiednich relacjach logicznych, tj. pasuj) do siebie27. 

Jednakowo( wskaza& tak(e nale(y, (e wed!ug niektórych 
badaczy omawianej problematyki, w$opozycji do prezentowa-
nego podej%cia, a$w$zwi)zku z$wnioskowaniem bayesowskim, 
dzia!anie sztucznej inteligencji nie wymaga modelowania 
dowodów pod k)tem ich prawdopodobie'stwa28. W$ ten 

21  F. Taroni, C. Champod, P. Margot, Forerunners of Bayesianism in 
early forensic science, Jurimetrics 1998, Nr 38, s. 183–200. Teoria argu-
mentacji skupia si# na rozwa(eniu argumentów, b#d)cych argumentami 
presumptycznymi (zwanymi tak(e wzmacniaj)cymi), w zakresie logiczne-
go wykraczania poza ich przes!anki. Na tle klasycznej logiki argument ze 
zbioru P do wniosków Q wykracza poza jego rozbiór, gdy Q nie wynika lo-
gicznie z P. Wskaza& nale(y, (e wiele argumentów stosowanych w praktyce 
jest domniemywanych i nie maj) one oparcia w zgromadzonym w sprawie 
materiale dowodowym. Przyk!adowo %wiadek mo(e twierdzi&, (e podej-
rzany by! na miejscu zbrodni. Fakt, (e %wiadek tak zeznawa!, nie uzasadnia 
logicznie faktu, (e podejrzany by! na miejscu zbrodni. W szczególno%ci 
gdy zeznania %wiadków s) celowo fa!szywe albo oparte na niedok!adnych 
spostrze(eniach lub niemo(no%ci przypomnienia sobie, co u niektórych 
wymusza konfabulacj#, by unikn)& przyznania, (e si# nie pami#ta, gdy 
tymczasem faktycznie podejrzanego nie by!o w ogóle na miejscu zbrodni. 
Niekiedy organ rozpoznaj)cy spraw# w takiej sytuacji zaw#(a czynno%ci 
poznawcze do rozstrzygni#cia, która z wersji jest prawdziwa, a któr) na-
le(y wykluczy&, z góry zak!adaj)c, (e jedna z nich musi by& prawdziwa, 
a$ druga nie. W takiej sytuacji odbywa si# niejako wa(enie argumentów, 
tj.$dowodów zgromadzonych w sprawie. I te, które s) „mocniejsze”, zdaj) 
si# potwierdza& rzeczywisty stan rzeczy.

22  B. Verheij, Formalizing…, s. 387–407. 
23  J. Kohlas, B. Anrig, R. Haenni, P-A. Monney, Model-based diagnostics 

and probabilistic assumption- based reasoning, Artif Intell 1998, Nr 104 
(1–2), s. 71–106.

24  P.M. Dung, P. "ang, Towards probabilistic argumentation for jury-
-based dispute resolution, [w:] Computational Models of Argument: Pro-
ceedings of COMMA 2010, Desenzano del Garda, Italy, 8–10 Sept 2010, 
Amsterdam 2010, s. 171–182.

25  A. Hunter, A probabilistic approach to modelling uncertain logical 
arguments, Int J Approx Reason 2013, Nr 54, s. 47–81; S. Benferhat, A.!Saf-
#otti, P. Smets, Belief functions and default reasoning, Artif Intell 2000, 
Nr$122(1–2), s. 1–69. 

26  Ibidem.
27  N. Pennington, R. Hastie, Reasoning…, s. 123–163; W.A. Wagenaar, 

P.J.! van Koppen, H.F.M. Crombag, Anchored narratives..., s. 39; F.J. Bex, 
P.J. van Koppen, H. Prakken, B. Verheij, A hybrid formal theory of argu-
ments, stories and criminal evidence, Artif Intell Law 2010, Nr 18, s. 1–30; 
B.!Verheij, F.J. Bex, Accepting the truth of a story about the facts of a crimi-
nal case, [w:] H. Kaptein, H. Prakken, B. Verheij (red.), Legal Evidence and 
Proof…, s. 161–193; C.S. Vlek, H. Prakken, S. Renooij, B. Verheij, Represen-
ting the quality of crime scenarios in a Bayesian network, [w:] A. Rotolo 
(red.), Legal Knowledge and Information Systems: JURIX 2015: the twen-
ty-eighth annual conference, Amsterdam 2015, s. 131–140.

28  B. Verheij, Proof with and without probabilities, Artif Intell Law 2017, 
Nr 25, s. 127–154. 
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Inne prezentowane stanowisko polega na tym, (e 
np.$w$projekcje Moora okre%lone schematy s) ustanowione 
do dzia!ania w$ograniczonym, przewidywalnym %rodowi-
sku, podczas gdy rzeczywisty %wiat nie jest przewidywalny 
i$pojawiaj) si# nieprzewidziane sytuacje w$nieograniczonym 
zakresie. Trudno jest wi#c zaaplikowa& do systemu maj)cego 
za zadanie stosowanie okre%lonych norm opartych na$okre-
%lonych warto%ciach taki zbiór dopuszczalnych dzia!a', które 
mog!yby odnie%& si# do niesko'czonej ilo%ci nieprzewidzia-
nych okoliczno%ci36. W$zwi)zku z$ tym autorzy wskazuj), 
(e podmioty prawa w$otwartych systemach, w$których do-
puszcza si# kierowanie normami moralnymi, powinny mie& 
mo(liwo%& wyra"nego uzasadnienia dzia!a', jakie podejmu-
j), a$w$szczególno%ci mie& prawo do uzasadnienia swojego 
stanowiska dotycz)cego okre%lonego zachowania w$ramach 
prawa jako zgodne z$normami etycznymi37. 

Budowa systemów warto"ci 
w zastosowaniu sztucznej inteligencji 

Niew)tpliwie sztuczna inteligencja, maj)ca by& mecha-
nizmem rozwi)zuj)cym problematyk# zwi)zan) z$bardziej 
z!o(onymi problemami merytorycznymi, powinna opiera& 
si# na systemach etycznych. Powstaje jednak pytanie, jakie s) 
kryteria etyczne, za pomoc) których nale(y wybra& zarówno 
normy etyczne b#d)ce podstaw) pó"niejszych decyzji, jak 
i$ ich stopie' z!o(ono%ci dopasowany do rozwi)zywanych 
problemów. Chocia( ilo%ciowe podej%cie mo(e wystarczy& 
w$prostych scenariuszach, to w$z!o(onych wymagaj)cych 
kalkulacji nie da si# zastosowa& prostych rozwi)za'. Pami#ta& 
nale(y, (e w$rzeczywistym stanie rzeczy charakterystyczny-
mi scenariuszami s) te o$bardziej z!o(onych konstrukcjach, 
st)d pochodn) s) zbiory dylematów moralnych rozbudowane 

niektórzy wol) racjonalnie analizowa& dowody jako%ciowo, 
a$inni ilo%ciowo (liczbowo)29.

Rosn)ca potrzeba tworzenia norm, które mog!yby by& 
interpretowane przez sztuczn) inteligencj# w$procesie stoso-
wania prawa, zaczyna by& coraz bardziej zauwa(alna. Obecne 
podej%cie do budowy norm w$systemach prawa wielu krajów 
jest tradycyjne, tj. norma ma po prostu zakazywa& dzia!a' 
niedozwolonych lub tworzy& zespó! regu! (zasad), które pod-
miot ma obowi)zek przestrzega&, zarówno w$ramach praw 
i$obowi)zków, jak i$w$celu unikni#cia sankcji i$kar. Gdyby 
jednak budowa norm dawa!a mo(liwo%& wykorzystywania 
zdolno%ci do znajomo%ci systemu prawa, poprzez zrozumie-
nie warto%ci spo!ecznych i$moralnych, którym normy maj) 
s!u(y&, tzn. gdyby przepisy umo(liwia!y tak) interpretacj# 
prawa, która uwzgl#dnia!aby moralno%& w$powszechnym 
rozumieniu, w$szczególno%ci chodzi tu o$takie rozumowa-
nie, które pozwala przy konkurencyjnych normach zastoso-
wa& rozs)dek przeci#tnego adresata tych norm, to dawa!oby 
to szanse na wykorzystanie sztucznej inteligencji do celów 
stosowania prawa30. Jednym ze sposobów na wdro(enie ta-
kiego rozwi)zania jest skorzystanie z$systemu argumentacji 
opartego na warto%ciach i$zaprojektowanie go do praktycz-
nego „rozumowania” – u(ytku na zasadzie wygenerowania 
argumentów za i$przeciw dzia!aj)cych przy u(yciu schema-
tu, w$którym adresaci norm wybieraj) mi#dzy dzia!aniami 
opartymi na ich preferencjach w$ramach stosowania prawa 
opartego na warto%ciach31. Rozumowanie moralne wymaga, 
aby podmioty prawa mia!y akceptowalny zestaw warto%ci 
i$akceptowalny sposób ich egzekwowania. Tu pojawia si# 
zagadnienie wykraczaj)ce poza ramy tego opracowania, po-
legaj)ce na próbie udzielenia odpowiedzi, czy norma praw-
na musi by& oznajmiana poprzez j#zyk, a$nie zapis cyfrowy. 
Zmiana sposobu zapisu normy prawnej przenios!aby system 
w$ca!kowicie inny wymiar, otwieraj)c mo(liwo%ci, o$których 
obecnie nie sposób my%le& i$których przewidzie& si# nie da. 

Niektórzy autorzy podaj) w$w)tpliwo%& zagadnienie, aby 
kiedykolwiek uda!o si# doprowadzi& do tego, (e sztuczna 
inteligencja mo(e stosowa& zasady moralne32. W$literaturze 
przedmiotu od lat wskazywano ró(nic# pomi#dzy domy%l-
nymi systemami etycznymi (w$zakresie stosowania norm) 
a$systemami opartymi na$zasadach etycznych33. To rozró(-
nienie stosuje si# obecnie do wi#kszo%ci podej%& do analizy 
zastosowania sztucznej inteligencji na podstawie stosowania 
norm etycznych. Takiej argumentacji towarzyszy!y obawy 
polegaj)ce na tym, (e systemy etyczne musz) rozwija& tak(e 
normy chroni)ce ludzko%& przed ekspansj) sztucznej inteli-
gencji i$skierowaniem jej przeciwko ludziom. W$rzeczywisto-
%ci jednak okaza!o si#34, (e autonomiczne systemy oparte na 
sztucznej inteligencji, dzia!aj)ce w$realnym %wiecie, sta!y si# 
coraz bardziej cz#%ci) naszej (ludzkiej) rzeczywisto%ci i$jak 
na razie nie stanowi) zagro(enia ani te( nie s) systemami 
samorozwijaj)cymi si#35. 

29  Ibidem.
30  T. Bench-Capon, S. Modgil, Norms and value based reasoning: justify-

ing compliance and violation, Artif Intell Law 2017, Nr 25, s. 29–64. 
31  Ibidem.
32  J.H. Moor, +e nature, importance, and di0culty of machine ethics, 

IEEE Intell Syst 2006, Nr 21(4), s. 18–21. 
33  Ibidem.
34  Moore wskazywa! na opisane obawy ponad dekad# temu.
35  S. Russell, D. Dewey, M. Tegmark, Research priorities for robust and be-

ne-cial arti-cial intelligence: an open letter, AI Mag 2016, Nr 36(4), s.$3–4. 
Moor uzna!, (e domy%lne systemy etyczne mo(na uzna& za moralne. Ale nie 
wszyscy zgodziliby si# na takie postawienie sprawy, na przyk!ad Immanuel 
Kant (1785 r.) twierdzi, (e dzia!ania podejmowane w zgodzie z prawem 
maj) sens tylko wówczas, gdy s) one równie( wykonane dla dobra prawa. 

36  M. Esteva, D. De La Cruz, C. Sierra, Islander: an electronic institutions 
editor, [w:] Proceedings of 1st international joint conference on autonomo-
us agents and multiagent systems 2002, s. 1045–1052; T. Agotnes, W.!van 
der Hoek, M. Tennenholtz, M. Wooldridge, Power in normative systems, 
[w:] Proceedings of +e 8th International Conference on Autonomous 
Agents and Multiagent Systems 2009, vol. 1, s. 145–152; W. van der Hoek, 
M. Roberts, M. Wooldridge, Social laws in alternating time: E1ectiveness, 
feasibility, and synthesis, Synthese 2007, Nr 156(1), s. 1–19. 

37  Ibidem.
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-kowanie pragnie', które mo(na zrealizowa& w$konkretnej 
sytuacji (zamiary kandydata), a$nast#pnie podporz)dkowa& 
si# jednej lub kilku intencjom i$wybra& taki sposób dzia!ania, 
aby zrealizowa& zwi)zane z$tym cele. To jednak rodzi pytanie, 
sk)d pochodz) pragnienia, a$w$systemach BDI nie ma (adne-
go wyja%nienia tej kwestii. Cz#sto s) one ca!kowicie niede--
niowalne, a$nawet w$sytuacjach, w$których obecnie znajduje 
si# podmiot, istnieje sta!y zestaw potencjalnych pragnie', 
z$których niektóre s) aktywne w$danej sytuacji, a$inne nie. 
Ta niezdolno%& do uzasadnienia pragnie' znacznie ogranicza 
zdolno%& rozumowania moralnego w$przejrzysty sposób i$na 
precyzyjnie okre%lonych zasadach51.

W$literaturze przedmiotu wyst#puj) tak(e alternatywne 
podej%cia do kwestii rozumowania praktycznego i$sformali-
zowanego jako rozumowania opartego na warto%ciach, trak-
towanego jako %rodek umo(liwiaj)cy podmiotom prawa uza-
sadnienie norm poprzez rozumienie warto%ci spo!ecznych 
i$moralnych52. Za!o(enie tu jest takie, (e podmioty prawa 
powi)zane s) szeregiem warto%ci spo!ecznych, aspiracjami 
lub celami, jak np. wolno%&, równo%&, braterstwo, bogactwo, 
zdrowie i$szcz#%cie. Warto%ci te stanowi) powody, dla których 
pewne zachowania s) uwa(ane za cele podmiotu, a$zatem 
pozwalaj) na uzasadnienie jego pragnie'53. Podstawow) ide) 
jest tu za!o(enie, (e podmioty prawa maj) zestaw okre%lonych 
warto%ci, a$ich aspiracje i$preferencje mo(na usystematyzo-

proporcjonalnie do tej problematyki38. Zatem niew)tpliwie 
wymagane jest tu podej%cie obliczeniowe okre%laj)ce uzasad-
nienie takiego rozumowania. Próba takiego obliczeniowego 
rozumowania zosta!a zbadana zarówno w$grupie podmiotów 
prawa, jak i w$kontek%cie przekona', pragnie' oraz$intencji 
(BDI)39, a$przede wszystkim poprzez po!)czenie deontologii, 
epistemologi i$logiki40. Zaznaczy& tu nale(y, (e podej%cia te 
nie odnosz) si# bezpo%rednio do kwestii racjonalnego wy-
boru opcji dzia!ania poprzez odwo!anie si# do kryteriów 
etycznych. Jednak od 2006 r. rodzi si# coraz wi#ksze zainte-
resowanie korzystaniem z$teorii argumentacji w$kontek%cie 
praktycznego rozumowania w$celu rozwi)zania takiej pro-
blematyki41. Du() rol# odegra!y w$tym aspekcie badania nad 
rozumowaniem i$argumentacj) na bazie warto%ci42. W$ba-
daniach tych kryteria etyczne odwo!ywa!y si# do przyj#tych 
warto%ci promowanych przez dzia!ania i$wzgl#dne znaczenie 
oparte na$rankingu tych warto%ci tworzony w$zakresie cz#-
stotliwo%ci pos!ugiwania si# nimi43. Na tle tych rozwa(a' 
trudno by!oby przyj)& za podstaw# tez# uzasadniaj)c) bu-
dow# sztucznej inteligencji na algorytmie opartym tylko na 
argumentacji i$uzasadnianiu stawianych tez, z$pomini#ciem 
warto%ci, jako wystarczaj)cym dla formalnej realizacji celu, 
jakim jest zastosowanie konkretnej normy. Kompleksowe 
spojrzenie na omawian) problematyk# mo(e prowadzi& do 
wniosku polegaj)cego na tym, (e modele takie mog) wyma-
ga& w!)czenia BDI i$logiki deontycznej, a$by& mo(e tak(e in-
tegracji ilo%ciowej i$jako%ciowej w$zakresie warto%ciowania44. 
Dlatego, jak si# wydaje, celem bada' nad samym stworzeniem 
i$zastosowaniem sztucznej inteligencji powinno by& rozumo-
wanie i$argumentacja oparta na warto%ciach. Takie dzia!ania 
mog!yby odegra& wa(n) rol# w$zdolno%ci do zrozumienia  
norm i$zwi)zanych z$nimi wzgl#dów etycznych, a$tym samym 
tak(e do radzenia sobie z$nieprzewidzianymi sytuacjami45. 
W$badaniach nad sztuczn) inteligencj) analizie poddana zo-
sta!a tak(e teoria gier w$zakresie dylematu wi#"nia. Badanie 
rozmaitych scenariuszy na podstawie tej teorii wskazuje na 
wi#ksz) efektywno%& uzyskiwan) w$warunkach wspó!pracy, 
nie za% w$warunkach konkurencji46. Jednak nale(y tu zwróci& 
uwag# na fakt, (e badania prowadzono na wysoce jedno-
rodnej spo!ecznie grupie i$stosowano t# sam) metodologi# 
dla ka(dego eksperymentu. W$konsekwencji tak przyj#tej 
metodologii nie jest prawdopodobne, aby teoretyczne modele 
gier i$ich kryteria by!y uzasadnieniem dla norm post#powania 
napotykanych w$codziennym (yciu spo!ecze'stw47. Innym 
podej%ciem do omawianej problematyki jest modelowanie 
scenariuszy jako stanowych48 schematów przej%ciowych 
(STD) oraz zbadanie, w$jaki sposób normy mo(na projekto-
wa& w$takich sytuacjach tak, aby unikn)& niepo()danych wy-
ników49. W$tych podej%ciach czynniki s) typowe i$wyst#puj) 
przy u(yciu modelu Belief-Desire-Intention (BDI)50. Model 
BDI zak!ada, (e podmioty prawa maj) zestaw przekona' i$ze-
staw celów (pragnie'). Dzia!ania s) wybierane przez identy-

38  D. Dennet, Darwin’s Dangerous Idea, Simon & Schuster, New York 
1995, s. 11

39  A.S. Rao, M. George$, Modeling rational agents within a BDI-ar-
chitecture, [w:] Proceedings of the Second International Conference on 
Principles of Knowledge Representation and Reasoning (KR’91) 1991, 
s.$473–484.

40  J. van Den Hoven, G.J. Lokhorst, Deontic logic and computer-suppor-
ted computer ethics, [w:] J. Moor, T.W. Bynum (red.), Cyberphilosophy: the 
intersection of philosophy and computing, Blackwell 2002, s. 376–386. 

41  I. Rahwan, L. Amgoud, An argumentation based approach for practical 
reasoning, Proc AAMAS 2006, Nr 6, s. 347–354.

42  K. Atkinson, T. Bench-Capon, Practical reasoning as presumptive ar-
gumentation using action based alternating transition systems, Artif Intell 
2007, Nr 171(10–15), s. 855–874; B. Verheij, Formalizing…, s. 387–407. 

43  Ibidem.
44  T. Bench-Capon, S. Modgil, Norms and value…, s. 29–64. 
45  Ibidem.
46  E. Ullmann-Margalit, +e emergence of norms, Oxford 1977, s. 36–38.
47  T. Bench-Capon, S. Modgil, Norms and value…, s. 29–64. 
48  W zasadzie nie mo(na tego sformu!owania inaczej przet!umaczy&.
49  M. Wooldridge, W. van der Hoek, On obligations and normative abili-

ty: towards a logical analysis of the social contract, J Appl Log 2005 Nr$3, 
s. 396–420; W. van der Hoek, M. Roberts, M. Wooldridge, Social laws in 
alt (2010) Optimal social laws, [w:] Proceedings of the 9th International 
Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems 2010, vol. 1, 
s.$667–674. 

50  A.S. Rao, M. George$, Modeling rational agents…, s. 473–484; 
M.! Wooldridge, An introduction to multiagent systems, Wiley, Hoboken 
2009, s. 171.

51  I. Rahwan, L. Amgoud, An argumentation…, s. 347–354. 
52  J. Raz, Practical Reasoning, Oxford University Press, Oxford 1979, 

s.$76.
53  K. Atkinson, T. Bench-Capon, States, goals and values: revisiting prac-

tical reasoning, Argum Comput 2016 Nr 7(2–3), s. 135–154; K. Atkinson, 
T.!Bench-Capon, Value based reasoning and the actions of others, [w:] 22nd 
European Conference on Arti-cial Intelligence 2016, s. 680–688. 
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w$literaturze przedmiotu, w$spo!ecze'stwie nie ma tzw. czy-
stych przyjemno%ci (tzw. przyjemno%ci netto), zawsze s) one 
okupione prac) lub wyrzeczeniami do nich prowadz)cymi. 
Niezadowolenie z$pracy, która pozwala zarobi&, jest niwe-
lowane przyjemno%ciami podczas odpoczynku od niej, co 
prowadzi tak(e do wniosku, (e nie ma samych obowi)zków 
netto. Ju( na tym przyk!adzie wskaza& mo(na problematyk# 
jako%ciow), tj. czy norma ma preferowa& zwi#kszon) ochron# 
pracy czy wypoczynku, czy mo(e próbowa& znale"& rów-
nowag# pomi#dzy tymi postawami spo!ecznymi. Ponadto 
wskaza& nale(y, (e istniej) przyjemno%ci wy(szego rz#du, 
których konsumentami jest odpowiednio w)ska grupa osób 
w$danym spo!ecze'stwie, wi#c ochrona ich stanów zawsze 
budzi& b#dzie okre%lone kontrowersje58.

Tu pojawia si# inne zagadnienie dotycz)ce nieomawianej 
dot)d problematyki. Otó( problemy natury etycznej, aksjolo-
gicznej wyst#puj) tak(e na etapie tworzenia prawa, wi#c, jak 
si# wydaje, samo ich wyst#powanie nie mo(e by& podstaw) 
dopatrywania si# z!o(ono%ci problematyki z$zakresu sztucznej 
inteligencji jedynie w$zakresie stosowania prawa. Uwag# nale(y 
skierowa& na jurydyczny aspekt tworzenia prawa. Traktowanie 
orzecznictwa, w$tym precedensu, w$krajach, gdzie system pra-
wa nie jest, co do zasady, systemem prawa stanowionego, jako 
"ród!o stanowi)ce podstaw# do ustale' subsumcyjnych, jest 
zasadniczo po()danym i$powszechnym zachowaniem. Cyto-

wa&, tj. m.in. u!o(y& w$kolejno%ci warto%ci spo!ecznych (skla-
sy-kowa&). Próba promowania lub unikania preferowanych 
warto%ci stanowi powód dla po()dania niektórych stanów 
i$wybierania konkretnych dzia!a'. W$kontek%cie opartego 
na takich argumentach modelach rozumowania, prefero-
wane warto%ci mog) by& postrzegane jako publiczne, tj. s) 
akceptowane przez ogó!54. Zatem argumentacja (jej przyj#cie) 
na rzecz zachowania honoruj)cego okre%lon) warto%& spo-
!eczn) zale(y nie tylko od samego argumentu, ale musi by& 
tak(e akceptowana spo!ecznie i$tak powinna by& postrzegana 
przez systemy sztucznej inteligencji w$procesie stosowania 
prawa. Argumentacja jest zbijana poprzez inne argumenty 
tylko wówczas, gdy kontrargumenty s) tej samej warto%ci 
w$zakresie akceptacji spo!ecznej55. Korzystanie z$tej metody 
umo(liwia wyja%nienie (i$obliczanie) ró(nych argumentów 
zaakceptowanych przez ró(ne grona odbiorców. Za!o(enie 
warto%ciowe zosta!o wykorzystane jako podstawa praktycz-
nego rozumowania w$wielu opracowaniach56. Podstaw) roz-
wa(a' staje si# tu podej%cie polegaj)ce na tym, (e podmioty 
prawa musz) stawi& czo!a sytuacjom wymagaj)cym doko-
nania wyboru co do sposobu dzia!ania. Zwykle wybieraj) 
dzia!anie, które ma najbardziej korzystne konsekwencje dla 
nich samych. Poniewa( ró(ne podmioty b#d) mia!y ró(ne 
preferencje, tote( dokonywane przez nich wybory b#d) 
zgo!a odmienne. Jednak podmioty te nie istniej) w$pró(ni, 
musz) mie& %wiadomo%& tego, (e ich wybory wp!ywaj) na 
inne czynniki, a$inne czynniki wp!ywaj) (m.in. wtórnie) na 
konsekwencje w!asnych dzia!a'. W$systemach norm, jakimi 
kieruje si# grupa spo!eczna, poszczególne dzia!ania zostan) 
zaakceptowane lub nie, co dla okre%lonego dzia!ania ma za-
sadnicze znaczenie. Poszczególne dzia!ania mog) by& zatem 
sprzeczne z$interesem grupy lub mog) pobudza& ch#& zgro-
madzenia dodatkowych informacji o$tym, czego inni mog) 
si# spodziewa& poprzez podj#te dzia!ania. Szeroko poj#tymi 
normami mog) by& normy spo!eczne lub prawne. W$oby-
dwu przypadkach s) one zazwyczaj wzmacniane sankcja-
mi. Pami#ta& jednak nale(y, (e normy prawne s) wspierane 
sankcjami formalnymi, w$szczególno%ci sankcj) karn), pod-
czas gdy normy spo!eczne s) wspierane przez nieformalne 
sankcje, takie jak ostracyzm, wy%miewanie lub dezaprobata. 
Natomiast normy moralne powinny by& zabezpieczone nor-
mami prawnymi oraz powinny by& z$nimi zgodne, jednak 
normy moralne nie s) zazwyczaj obwarowane sankcjami. 
Prawo, wprowadzaj)c instytucj# sankcji i$kar, cz#sto zmierza 
do realizacji celu, jakim jak promowanie trwa!o%ci grupy lub 
spo!ecze'stwa oraz wspólnych warto%ci57.

Co do warto%ci, to wskaza& nale(y, (e ju( samo pro-
jektowanie algorytmiczne sztucznej inteligencji mog)cej 
podejmowa& zadania decyzyjne w$oparciu na$okre%lonych 
warto%ciach, napotyka zasadniczy problem w!a%nie na etapie 
de-niowania i$warto%ciowania (katalogowania) warto%ci, na 
których mia!by by& zbudowany ów system. Jak si# wskazuje 

54  C. Perelman, +e new rhetoric, Berlin 1971, s. 56–58.
55  P.M. Dung, On the acceptability of arguments and its fundamental role 

in nonmonotonic reasoning, logic programming and n-person games, Ar-
tif Intell 1995, Nr 77(2), s. 321–357; T. Bench-Capon, G. Sartor, A model of 
legal reasoning with cases incorporating theories and values, Artif Intell 
2003, Nr 150(1), s. 97–143.

56  Ibidem; A. Garcez, D. Gabbay, L. Lamb, Value-based argumentation 
frameworks as neural-symbolic learning systems, J Log Comput 2005, 
Nr$ 15(6), s. 1041–1058; J. Tremblay, I. Abi-Zeid, Value-based argumen-
tation for policy decision analysis: methodology and an exploratory case 
study of a hydroelectric project in Quebec, Ann Oper Res 2016, Nr 236(1), 
s.$233–253; F. Nawwab, T. Bench-Capon, P. Dunne, A methodology for ac-
tion-selection using value-based argumentation, [w:] P. Besnard, S. Doutre, 
A. Hunter (red.), Computational Models of Argument – Proceedings of 
COMMA 2008, vol. 172 Frontiers in Arti-cial Intelligence and Applica-
tions, Amsterdam 2008, s. 264–275; B. Burgemeestre, J. Hulstijn, Y.-H.!Tan, 
Value-based argumentation for justifying compliance, Artif Intell Law 
2011, Nr 19(2–3), s. 149–186; T. Payne, V. Tamma, Using preferences in 
negotiations over ontological correspondences [w:] PRIMA 2015: Prin-
ciples and Practice of Multi-Agent Systems 2015, s. 319–334; C.!Trojahn, 
P.! Quaresma, R. Vieira, An extended value-based argumentation fra-
mework for ontology mapping with con-dence degrees, [w:] I. Rahwan, 
S.!Parsons, C.!Reed, Argumentation in Multi-Agent Systems 2007, vol. 4946 
of lecture notes in computer science, 2008, s. 132–144. Autorzy uciekaj) si# 
do opowiadania o mrówce i koniku polnym. Latem konik polny wypoczy-
wa, %piewa i je to, co jest dla niego osi)galne. Mrówka za% ci#(ko pracuje, 
gromadz)c zapasy na zim#. Zim) mrówka (yje w ukryciu w dostatku, na-
tomiast konik polny umiera z g!odu, poniewa( nie zadba! o zgromadzenie 
nale(ytego po(ywienia. Daj)c inny przyk!ad, a mianowicie biblijn) przypo-
wie%& o synu marnotrawnym, wskazuj), (e syn ten zosta! przyj#ty na !ono 
rodziny, a jego wyst#pki zosta!y mu przebaczone. Tu nast#puje konstatacja, 
(e podobne zachowania maj) inne zako'czenia i towarzysz) im odmienne 
skutki (sankcje na p!aszczy"nie prawa). 

57  T. Bench-Capon, S. Modgil, Norms and value…, s. 29–64. 
58  Ibidem.
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wanie zapad!ego orzecznictwa czy to w$pismach procesowych, 
czy te( w$orzecznictwie innych s)dów, je%li nie jest ono contra 
legem, nie budzi kontrowersji i$stanowi obraz sposobu my%lenia 
i$stosowania technik doboru potrzebnej do przedstawienia 
danego stanowiska argumentacji prawniczej. Proceder ten za-
pewnia tak(e stabilno%& rozumowania oko!onormatywnego, 
maj)c) by& warto%ci) sam) w$sobie, wp!ywaj)c) zasadniczo 
np. na stabilno%& norm spo!ecznych, które prawa ma chroni& 
i$zabezpiecza&. Nie sposób wskaza&, jaki wp!yw na kszta!to-
wanie si# lini orzeczniczej ma analiza zapad!ych orzecze', 
zw!aszcza w$sytuacjach nieoczywistych, tj. takich, w$których 
zapad!e orzeczenie nie jest bezpo%rednio cytowane, po prostu 
nie koresponduje z$omawianym stanem faktycznym. Jednak 
w$sytuacjach, w$których s)d wprost powo!uje si# na dane orze-
czenie albo na utrwalon) lini# orzecznictwa, oczywisty wydaje 
si# ich wp!yw na dan) spraw#, w$której owe orzeczenia s) cy-
towane i$do których s)d si# odwo!uje. Bazy orzecze' istniej) 
w$ka(dym systemie prawa – zw!aszcza takim, które nie by!o 
dotkni#te zmianami ustrojowymi. Powstaj)ce wyszukiwarki 
i$ich kwali-kowane postaci zdaj) si# wprowadza& intuicyjne 
odniesienia do gromadzonego materia!u zarówno w$zakresie 
prawa, jak i$orzecznictwa, a$tak(e w$zakresie doktryny ko-
mentuj)cej normy prawne i$zapad!e orzecznictwo. Ju( sama 
budowa wyszukiwarek tego typu daje podstawy do tworzenia 
algorytmów mog)cych stanowi& podstaw# do tworzenia poza-
ludzkich procesów decyzyjnych przy %ci%le okre%lonym stanie 
faktycznym. W$zasadzie zgodnie z$regu!ami matematyczny-
mi wskaza& nale(y, (e im wi#cej orzecznictwa na okre%lony 
temat posiada system, tym jest ono bardziej reprezentatywne 
w$przedmiotowym zakresie. Ta reprezentatywno%& mog!aby 
mie& wp!yw na legitymizacj# okre%lonych decyzji wydawanych 
przez „system”. Niew)tpliwie takie rozwi)zania mog!yby mie& 
wp!yw na jedn) z$naczelnych warto%ci prawa, a$mianowicie 
na przewidywalno%& w$procesie jego stosowania. W$sprawach 
bardziej z!o(onych, których z!o(ono%& w$tym kontek%cie polega 
przede wszystkim na tym, (e norma prawna i$zgromadzone 
orzecznictwo nie odpowiadaj) w$pe!ni na z!o(ono%& stanu fak-
tycznego przedstawionego do rozstrzygni#cia, tj. historycznie 
subsumpcja w$tym zakresie nie mia!a miejsca lub mia!a miej-
sce, ale nie w$odniesieniu do identycznego stanu faktycznego, 
nale(a!oby tak zaprojektowa& algorytmy stosuj)ce dane normy 
do okre%lonego stanu faktycznego, aby mog!y one w$jak naj-
pe!niejszym zakresie znale"& zastosowanie w$danej sprawie. 
Poprzez gromadzenie wskazanych wy(ej danych tworzy si# 
taka baza danych, której parametry umo(liwiaj) ich przetwo-
rzenie w$tym stopniu i$w$takich zakresach, które daj) podstaw# 
do u(ycia kwanty-katora wielomianowego Bayesa, przy u(yciu 
funkcji j#zykowych skierowanych na automatyczn) identy--
kacj# opisu stanów faktycznych umo(liwiaj)cych stosowanie 
okre%lonych i$adekwatnych norm prawnych. Pozytywne wyniki 
realizacji tych zada' by!yby dowodem na to, (e system jest 
w$stanie zaadaptowa& informacj# nap!ywaj)c) od cz!owie-

ka i$przetworzy& j) w$celu wydania orzeczenia „s)dowego” 
uwzgl#dniaj)cego stan faktyczny i$podstaw# prawn) wynika-
j)c) z$procesu zastosowania adekwatnej normy prawnej.

Nale(y w$tym miejscu odnie%& si# do budowy systemu 
prawa sensu largo. Na gruncie prawa polskiego b#d) to "ród!a 
prawa powszechnie obowi)zuj)cego, w$tym prawa lokalne, 
orzeczenia maj)ce moc zasad prawa, pozosta!e orzecznictwo, 
literatura przedmiotu oraz ewentualnie uzasadnienia do pro-
jektów aktów prawnych, które wesz!y w$(ycie – to w$szerszej 
formie interpretacji, w$której poszukuje si# znaczenia ratio 
legis interpretowanego przepisu. Natomiast na gruncie prawa 
common law wskaza& nale(y, (e jako pierwszorz#dne "ród!a 
postrzega si# ustaw# (przepis prawa i$orzecznictwo), drugo-
rz#dne to literatura i$komentarz do ustawy (szerzej prawa), 
natomiast trzeciorz#dne to digesta i$paremie odzwierciedlaj)-
ce ogólny sens ca!ych bloków regulacyjnych – na tle polskiej 
nomenklatury, powiedzie& by mo(na, instytucji prawnych59. 
Jakkolwiek by nie postrzega& owych zbiorów, wszystkie one 
dla danego systemu wchodzi!yby w$baz#, która dokonywa!aby 
subsumcji stanów faktycznych na potrzeby wymiaru sprawie-
dliwo%ci60. W$tym miejscu powstaje pytanie, co ze sprawami, 
które nie s) przedmiotem szczegó!owego orzecznictwa ani 
nie stanowi) interesuj)cego dla doktryny przedmiotu analizy. 
Zgodzi& si# wypada, (e dla pe!nego zastosowania omawiane-
go systemu musia!by on poradzi& sobie tak(e i$z$tymi aspekta-
mi spraw61. Ta sama konstatacja dotyczy zasadniczo sytuacji, 

59  O. Shulayeva, A. Siddharthan, A. Wyner, Recognizing cited facts and 
principles in legal judgements, Artif Intell Law 2017, Nr 25, s. 107–126. 

60  Obecnie najwi#kszymi dostawcami takich tre%ci s) LexisNexis i West-
Law – za O. Shulayeva, A. Siddharthan, A. Wyner, Recognizing…, s. 110.

61  Zauwa(y& wypada, (e pierwsze próby usystematyzowania informacji 
o$cytowaniu innych dzie! b)d" dokumentów zosta!y przeprowadzone w dzie-
dzinie prawa przez Franka Sheparda w 1873 r., który polegaj)c na zebranej 
analogowo wiedzy, w tym ze s!owników, encyklopedii, czasopism etc., stara! 
si# usystematyzowa& cytaty pochodz)ce z orzecznictwa. Reminiscencj) tej 
pracy jest serwis Citations Service LexisNexis Shepard. Pomimo (e praw-
nicy byli pionierami analizy cytowa' (Ogden 1993 r.), badania nad analiz) 
cytowa' w prawie nie rozwija!y si# tak szybko jak analiza cytowa' dzie! 
w$innych dziedzinach naukowych. Gar#eld (i jego praca z 1955 r.) jest cz#sto 
wymieniany jako jeden z pionierów i g!ównych uczestników analizy cytatów 
w nauce. Gar#eld zainspirowany pracami nad cytatami Sheparda twierdzi!, 
(e podobne metody mog) by& przydatne do podsumowania cytowania dzie! 
naukowych (Gar#eld 1955 r). Gar#eld zastosowa! podej%cie bibliogra-czne 
do tworzenia indeksów cytowa' ICI, a dane z indeksów cytowa' by!y pó"-
niej wykorzystywane do wielu bada' bibliometrycznych (Moed 2005 r.). 
Uwa(a!, (e analiza cytowania mo(e by& wykorzystana do oceny osi)gni#& 
naukowych, np. przy klasy-kacji czasopism na podstawie cz#stotliwo%ci cy-
towania. Jak zauwa(y! Moed (2005 r.), dane ilo%ciowe z$bada' bibliometrycz-
nych s) szeroko stosowane do oceny wyników poszczególnych naukowców, 
czasopism naukowych, instytucji badawczych oraz ogólnych, strukturalnych 
aspektów systemu naukowego (np. pomiaru trendów w krajowym nak!adzie 
publikacji). Niedawno wzros!o zainteresowanie studiami nad procesem cy-
towania dzie!, gdzie wydaj) si# tworzy& dwa zasadnicze kierunki: zastosowa-
nie analizy sieci do cytowa' (Zhang i$Koppaka 2007 r., Leicht i in.  2007 r., 
Winkels i in., Lupu i Voeten 2012 r., van Opijnen 2012 r., Neale 2013 r.) oraz 
systemy klasy-kacji umo(liwiaj)ce oszacowanie statusu cytowanego przy-
padku (Jackson i in. 2003 r., Galgani i in. 2015 r.). „Modn)” metod) jest tak(e 
podej%cie oparte na RFC (powód powo!ania – reason for citation), opatento-
wanej technologii, która pozwala ustali& powody, dla których przytaczano 
dany fragment (Humphrey i in. 2005 r.). 
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w$których dochodzi do wyk!adni systemowej albo funkcjo-
nalnej – tu problematyka zaprojektowania logarytmów, które 
b#d) w$stanie poradzi& sobie z$takimi sposobami interpretacji 
prawa, wydaje si# tworzy& najwi#ksze wyzwania dla budowy 
sztucznej inteligencji w$procesie stosowania prawa. 

Skoro zapad!oby orzeczenie w$ramach stosowania prawa 
wydane przez sztuczn) inteligencj#, to i$pojawi!aby si# pro-
blematyka uzasadnienia tego orzeczenia. Formalne modele 
argumentacji sta!y si# przedmiotem zainteresowania ró(-
norakich zespo!ów pracuj)cych nad sztuczn) inteligencj). 
G!ównymi zagadnieniami, wokó! których skupia si# general-
na uwaga badaczy, s): rozumowanie monotoniczne, systemy 
wielopodmiotowe i$tworzenie uzasadnie' prawnych. Ramy 
argumentacji stosowane na potrzeby tworzenia uzasadnie' 
o$charakterze prawnym stanowi) tak(e szczególny sposób de-
-niowania skutków niemonotonicznych przez konstruowa-
nie i$porównanie argumentów oraz okre%lenie ich wzajemnej 
pozycji w$zbiorze, który tworz) na potrzeby danego uzasad-
nienia, jak te( w$relacji do innych uzasadnie' w$celu zapew-
nienia spójno%ci w$warto%ciowaniu argumentacyjnym. Jak 
si# wydaje, szczególnie skuteczne i$powszechnie stosowane s) 
abstrakcyjne ramy aran(acji wprowadzone przez P.M. Dunga 
(1995 r.). Te ramy s) zasadniczo wykresami, których w#z!y 
reprezentuj) argumenty. Tre%& tych argumentów nie jest dalej 
analizowana. Linki na wykresach do tych ram przedstawiaj) 
argumenty. Intuicyjnie, w$takim szablonie argument zostaje 
zaakceptowany, chyba (e zostanie on uwzgl#dniony w$in-
nym zaakceptowanym argumencie. Dung zde-niowa! kilka 
zasad semantyki formalizuj)cych ró(ne nauki oraz wskaza!, 
które argumenty mo(na zaakceptowa& w$oparciu na$konkret-
nych ramach, w$szczególno%ci, jak to nazywa, ugruntowan), 
preferowan) i$stabiln) semantyk#. Ramy Dunga s) bardzo 
przydatne jako narz#dzia analityczne do porównywania 
ró(nych form argumentacji. S) one powszechnie u(ywane 
jako systemy docelowe do dokonywania t!umaczenia z$mniej 
abstrakcyjnych systemów formalnych. Te formalizmy na-
st#pnie transponuj), poprzez t!umaczenie na ramy Dunga, 
semantyk#. Wielu naukowców, takich jak A.$Wyner, C. Bench -
- Capon, i$T. Dunne (2009 r.) czy H. Prakken (2009 r.), pod)-
(y!o za tym podej%ciem i$zbudowa!o systemy argumentacji 
oparte na pracach Dunga. Jednak oczywiste jest, (e ramy 
Dunga nie maj) pewnych cech, które s) powszechnie stoso-
wane w$niemal ka(dej formie argumentacji. Jedn) z$takich 
funkcji s) standardy dowodowe. Literatura rozumowania 
prawnego jest pe!na dyskusji na temat standardów, takich jak 
si!a dowodów, przewaga dowodów, ich jako%& i$moc wyklu-
czeniowa w$stosunku do innych itp. Równie( w$codziennym 
stosowaniu standardów dowodowych odgrywaj) zasadni-
cz) rol#, np. w$sytuacjach zwi)zanych z$ryzykiem stosujemy 
wy(sze standardy ni( w$przypadkach, w$których go nie ma, 
tj.$niejako bardziej zwracamy uwag# np. na prawdomówno%& 
kontrahenta. Warunki akceptacji w$ramach Dunga obejmuj) 

bowiem dowoln) funkcj# okre%laj)c) stan w#z!a w$oparciu na 
status w#z!ów nadrz#dnych. Obejmuje to warunki uzale(nio-
ne od twierdze', a$tym samym wykracza poza kilka dobrze 
znanych standardów prawnych. Ten stan zostanie osi)gni#ty 
na podstawie niektórych w!a%ciwo%ci/typów !)cz)cych si# na 
poszczególnych wykresach. Warunki akceptacji pozwalaj) na 
wprowadzenie ró(nych typów w#z!ów i$!)czy. Wp!yw w#z!a 
na inny w#ze! jest okre%lony ca!kowicie przez warunki ak-
ceptacji. W$przeciwie'stwie do ram Dunga, w$których !)cza 
reprezentuj) jeden szczególny rodzaj relacji, a$mianowicie 
argument, gdzie w#z!y s) akceptowane, chyba (e zosta!y one 
niejako wyagrumentowane, inne ramy pozwalaj) na elastycz-
ne odwzorowanie ró(nych odmian argumentacji: mog) one 
mie& w#z!y, które nie s) akceptowane bez dodatkowego uza-
sadnienia oraz odpowiadaj)ce im !)cza. Mo(emy te( mie& 
linki (!)czniki) o$ró(nych warto%ciach argumentacyjnych, 
a$nawet linki (!)czniki), które wspieraj) lub niwecz) w#ze! 
w$zale(no%ci od kontekstu. Poni(szy wzór charakteryzuje 
to podej%cie: 

abstrakcyjne dialektyczne ramy = wykresy zale(no%ci 
+ warunki akceptacji.

Podsumowanie

Wa(nym aspektem jest uogólnienie standardowej se-
mantyki Dunga. Okazuje si#, (e ugruntowana semantyka 
mo(e rzeczywi%cie by& uogólnieniem do arbitralnych metod 
dialektycznych. Do ustanowienia stabilnej i$preferowanej 
semantyki potrzebna jest koncepcja wsparcia i$ataku, która 
jest obecna w$nieco ograniczonej, ale wci)( silnej i$elastycz-
nej klasie ram, któr) nazywamy dwubiegunow). W$celu 
odzwierciedlenia tej ogólno%ci wyst#puje poj#cie „struk-
tur dwukierunkowych”. W$-lozo-i klasycznej dialektyka 
jest form) rozumowania opart) na wymianie argumentów 
i$argumentów przeciwstawnych, opowiadaj)c si# za zda-
niami (wnioskami – tezami) i$przeciwstawnymi (antytezy). 
W$strukturach Dunga natomiast argument zostaje zaakcep-
towany, chyba (e zostanie zaatakowany przez zaakcepto-
wany w#ze!. Jak wspomniano powy(ej, w$tych strukturach 
Dung opiera si# ca!kowicie na warunku akceptacji, tj. roz-
strzyga, czy w#ze! jest akceptowany, czy nie. Nadal mo(emy 
mie& w#z!y, które zachowuj) si# jak argumenty – w$gruncie 
rzeczy s) to szczególne przypadki ram, ale te( mog) istnie& 
w#z!y, które s) odrzucane, je%li nie s) obs!ugiwane przez 
niektóre akceptowane w#z!y62.

62  G. Brewka, S. Woltran, Abstract Dialectical Frameworks…, s. 15–16.
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 S!owa kluczowe: sztuczna inteligencja, stosowanie prawa, algorytmiczna analiza dowodów, de-niowanie warto%ci, abstrak-
cyjne ramy dialektyczne.

Artificial intelligence and singularity in the process of applying law

There is no question that certain elements of information and communications technology entered the Polish system of law and 
other legal systems of European countries. In Poland, it is worth mentioning regulations of the act of 5.9.2016, on trust services 
and electronic identification. This act is to serve the implementation of the regulation of the European Parliament and the 
Council no 910/2014 of 23.7.2014, regarding electronic identification on external market and amending directive 1999/93/EC. 
A question arises: are we going into uncharted territory, which is application of artificial intelligence in the process of law, and 
maybe in the future also making law, or is the abovementioned amendment the first step towards that direction, or may be 
one in the future?

Keywords: artificial intelligence, applying law, algorithmic analysis of evidence, defining values, abstract dialectical frames.
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