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J. Balcarczyk zwraca uwag! na podnoszon" w# literatu-
rze kwesti!, $e autorytet aktorów wynika cz!sto z#b%!dne-
go uto$samiania odtwórców ról z#postaciami, w#które si! 
wcielaj". Zachowanie takie oparte na podstawowym b%!dzie 
atrybucji w#istocie sprowadza si! do b%!du poznawczego7. 
Autorka wskazuje równie$ na si%!, jak" maj" takie automa-
tyczne konotacje w#umys%ach odbiorców, co przek%ada si! na 
wzrost zainteresowania danym produktem, je&li 'rmuje go 
tzw. znana twarz, z#któr" uosabiaj" oni pozytywne wra$enia 
lub prze$ycia. 

Image merchandising w nauce prawa
Z#prawnego punktu widzenia w#takich sytuacjach mamy 

do czynienia ze zjawiskiem character merchandisingu. Id"c 
w#&lad za de'nicj" przedstawion" w#raporcie WIPO, jest to 
komercyjne wykorzystanie postaci 'kcyjnej albo wizerunku 
osoby 'zycznej dla skojarzenia ich z#okre&lonymi dobrami 
wyst!puj"cymi w#obrocie konsumenckim8. Raport WIPO 
nie jest jednak aktem prawa powszechnie obowi"zuj"cego, 
a#jedynie omówieniem zjawiska przez jedn" z#wyspecjalizo-
wanych agencji ONZ. 

Historycznych pocz"tków image merchandisingu nale$y 
upatrywa( w#latach 30. XX w., gdy W. Disney rozpocz"% eks-

Image merchandising jako element komercjalizacji 
dóbr osobistych1

adw. Aleksandra Glanc-Walkiewicz2 
B!a"ej Gadek3

Niniejszy artyku# omawia image merchandising. Autorzy, odwo#uj"c si$ do doktryny polskiego prawa autorskiego i orzecz-
nictwa s"dowego, posi#kuj"c si$ %ród#ami zagranicznymi, poszukuj" odpowiedzi na pytanie, kto jest dysponentem do 
komercyjnego wykorzystania maski scenicznej, czyli wykreowanej przez aktora postaci, na potrzeby marketingowe 
okre!lonych dóbr lub us#ug.

1  Image merchandising as a factor of personal rights’ commercialization.
2  Autorka jest adwokatem, specjalizuje si! w prawie w%asno&ci intelek-

tualnej, w tym w prawie autorskim, do&wiadczona procesualistka prowa-
dz"ca obs%ug! prawn" przedsi!biorstw. W latach 1999–2011 pe%ni%a urz"d 
s!dziego S"du Rejonowego, delegowana do S"du Okr!gowego we Wroc%a-
wiu. Obecnie uczestniczka studiów doktorskich na WPAiE Uniwersytetu 
Wroc%awskiego.

3  Autor jest absolwentem prawa WPAiE Uniwersytetu Wroc%awskiego. 
Zawodowy obszar jego zainteresowa) obejmuje szeroko pojmowane pra-
wo prywatne, ze szczególnym uwzgl!dnieniem styku nowych technologii 
i#prawa.

4  *e Graham Norton Show | Series 11 Episode 6 | BBC One, https://
youtu.be/hFjwbKMlmF4 (dost!p z 22.2.2020 r.).

5  A. Grzeszak, Jaki Ba&ka mia%a biust?, Polityka 2004, Nr 34.
6  Za: G. Zaltman, How Customers *ink: Essential Insights into the 

Mind of the Market, Boston 2003, s. 9.
7  D. Doli!ski, B. Bloch, Ukryte sensy zachowa). Rozmowy o wywieraniu 

wp%ywu i reklamie, Kraków 2006, s. 114. 
8  WIPO, Character Merchandising, Geneva 1994, s. 6.

Uwagi wst"pne
Image merchandising polega na wykorzystaniu dla 

promocji okre&lonych dóbr lub us%ug wizerunku artysty, 
w#szczególno&ci wcielaj"cego si! w#rol! aktora. Zjawisko to 
rozpowszechni%o si! w#latach 70. XX w. i#jest silnie powi"zane 
z#popularno&ci" gwiazd kina. Polski system prawny nie de'-
niuje image merchandisingu. Zjawisko to mo$na umiejscowi( 
na pograniczu ochrony wizerunku w#kontek&cie ochrony 
dóbr osobistych oraz ochrony wizerunku scenicznego artysty. 
Problematyczne mo$e okaza( si! wskazanie, kto jest dyspo-
nentem do komercyjnego wykorzystania maski scenicznej, 
czyli wykreowanej przez aktora postaci, na potrzeby mar-
ketingowe okre&lonych dóbr lub us%ug. Chodzi o#ustalenie, 
czy b!dzie to producent 'lmowy, na którego aktor przenosi 
prawa do artystycznego wykonania, w#zwi"zku z#produkcj" 
utworu, czy te$ mo$e sam aktor, dysponuj"cy prawem do 
rozporz"dzania swym wizerunkiem.

Uto#samianie aktora z rol$
Podczas wywiadu telewizyjnego w#popularnym, brytyj-

skim talk-show, W. Smith wspomina% pocz"tki swojej kariery 
'lmowej, dla której prze%omem mia%a si! okaza( rola w#sit-
comie pt. Bajer z#Bel-Air. Przywo%a% on zabawn" anegdot" 
dotycz"c" wyboru imienia i#nazwiska postaci, w#któr" mia% 
si! wciela(. A. Riberio, równie$ wyst!puj"cy w#tym serialu, 
mia% mu powiedzie(: „Przez reszt! $ycia ludzie b!d" si! do 
ciebie zwraca( twoim serialowym imieniem i#nazwiskiem. 
Nazwij j" W. Smith”4.

Ta historia egzempli'kuje zjawisko, które w#psychologii 
ujmowane jest w#ramach tzw. transferu emocji5. Widzowie 
maj" tendencj! do uto$samiania bohaterów 'lmowych i#ich 
prze$y( z#aktorem, który wciela si! w#rol!. Pozytywne sko-
jarzenia i#emocje, które budzi posta( znana ze srebrnego 
ekranu, transferowane s" na obiekt, b!d"cy przedmiotem 
reklamy, a#zachwalany ad casum przez aktora nierozerwalnie 
%"cz"cego si! w#zbiorowej &wiadomo&ci z#rol", któr" odgrywa. 
Nie powinno to dziwi(, gdy$ a$ w#95% przypadków wp%yw 
na decyzje konsumentów ma pod&wiadomo&(6. 
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9  Ibidem, s. 6–7.
10  Za CNBC, https://www.cnbc.com/2017/04/18/star-wars-helps-make-

-disney-57-billion-in-licensed-products.html (dost!p z 22.2.2020 r.).
11  Reklama Master Card, re$. T. Kuntz, 2006, za: https://youtu.be/gYryLF-

fOa8k (dost!p z 22.2.2020 r.).
12  S. Ritterman, Komentarz do ustawy o prawie autorskim, Kraków 1937, 

s. 120.
13  J. Barta, R. Markiewicz, Ochrona powszechnych dóbr osobistych, 

[w:]# J." Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Prawo mediów, Warszawa 2001, 
s.#A/14. 

14  J. Balcarczyk, Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja, Warszawa 
2009, s. 24.

budzi%aby u#potencjalnych klientów zainteresowanie, gdy$ 
jest silnie zwi"zana z#wyobra$eniem dzia%ania takiego ochro-
niarza, wynikaj"cym z#wykreowanej przez aktora postaci 
w#'lmie. Móg%by zatem on dyskontowa( swoj" gr! w#'lmie, 
który okaza% si! mi!dzynarodowym przebojem, na inne ob-
szary dzia%alno&ci gospodarczej. Tak" agencj! ochroniarsk", 
odwo%uj"c" si! do roli K. Costnera z#„Bodyguarda”, mog%aby 
równie$ za%o$y( osoba trzecia, anga$uj"c aktora tylko w#pro-
mocj! jej dzia%alno&ci. Sytuacja rodzi%aby wiele pyta) odno-
&nie do to$samo&ci dysponenta, prawa do skomercjalizowa-
nego wykorzystania postaci, która stanowi element dzie%a, 
a# jednocze&nie jest nieodparcie zwi"zana  z#wizerunkiem 
konkretnej osoby 'zycznej. 

Maska artystyczna a wizerunek
Dostrze$ony wy$ej problem nie umkn"% równie$ nauce 

prawa. W#polskiej doktrynie prawa autorskiego wyró$niono 
poj!cie maski artystycznej, maj"cej odró$ni( wizerunek, pod-
dany ochronie prawnoautorskiej od sk%adowej cz!&ci dzie%a, 
jak" jest wizerunek sztuczny, poniewa$ wykreowany przez 
aktora na potrzeby wcielenia si! w#posta(, któr" odgrywa. 
Poj!ciem tym jako pierwszy pos%u$y% si! S. Ritterman, który 
zde'niowa% mask! artystyczn" jako „wizerunek, jaki artysta 
sztucznie stwarza dla oddania cudzej, a#nie w%asnej postaci”12. 

Poj!cie image merchandisingu jest zatem immamentnie 
zwi"zane z#mask" artystyczn", cho( samo okre&lenie maski 
artystycznej nie stanowi de'nicji legalnej. Je&li jednak uda 
si! ustali( desygnat nazwy „maska artystyczna”, zdaje si!, $e 
b!dzie mo$na precyzyjnie wskaza( uprawnionego do dyspo-
nowania wizerunkiem scenicznym artysty. Je&li oczywi&cie 
nie okaza%oby si!, $e zakresy poj!( maski artystycznej i#wi-
zerunku w#konkretnym przypadku krzy$uj" si! wzajemnie.

Rozró$nienie, gdzie ko)czy si! wizerunek, a#zaczyna ma-
ska artystyczna, napotyka wiele trudno&ci. J. Barta i#R."Mar-
kiewicz wskazuj", $e nie mo$na wykluczy(, $e pos%ugiwanie 
si! wypracowanymi przez aktora cechami tudzie$ z# nim 
kojarzonymi, jak chocia$by elementy stroju, rekwizyty czy 
fryzury, mo$e stanowi( pos%ugiwanie si! jego wizerunkiem13. 
Nie ograniczaj" si! oni zatem li tylko do naturalnych cech 
cz%owieka, jak zauwa$a J. Balcarczyk14. Stoi to w#opozycji do 
pogl"du, który wyra$a E. Wojnicka, wskazuj"ca, $e wizerun-
kiem s" dostrzegalne, 'zyczne cechy cz%owieka tworz"cego 

ploatacj! wizerunku Myszki Miki oraz innych bohaterów ze 
swej stajni, przenosz"c je na przedmioty codziennego u$yt-
ku. Lata 70. i#80. XX w. to z#kolei  okres wyj"tkowo wzmo-
$onego korzystania w#merchandisingu z#postaci 'kcyjnych, 
wykreowanych na potrzeby 'lmów – wystarczy wspomnie( 
Rambo, ET czy postaci z#Gwiezdnych Wojen, które tra'a%y 
na wszystkie artyku%y, które mo$na sprzeda( – po&ciele, ko-
szulki, bluzy, miniaturowe 'gurki czy gargantuiczne plakaty9. 
Sektor ten sta% si! niezwykle dochodowy. W#samym 2014 r. 
tylko Disney, globalny lider rynku licencjodawców, na mer-
chandisingu zarobi% blisko 41 mld dolarów, a#tylko dwa lata 
pó+niej 56,6 mld10.

Image mechandising, b!d"cy jednym z#podtypów charac-
ter merchandisingu, polega na wykorzystywaniu, do celów 
prowadzenia dzia%alno&ci gospodarczej (us%ug, reklamy, pro-
dukcji towarów) 'kcyjnej postaci, wykreowanej na potrze-
by odegrania okre&lonej roli 'lmowej, przez aktora (osob! 
'zyczn" w#rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego). By 
pos%u$y( si! instruktywnym przyk%adem – image merchandi-
sing to koszulka z#wizerunkiem S. Stallone’a, przedstawiaj"ca 
go jako boksera, w#sportretowanej przez niego roli Rocky’ego 
Marciano, z#'lmu pt. Rocky, lub reklama karty p%atniczej, 
w#której wyst"pi% R.D. Anderson, pokazuj"ca jak za pomoc" 
przedmiotów $ycia codziennego, za które zap%aci( mo$na 
kart" p%atnicz", umyka on oprawcom. Nazwisko Anderson 
mo$e w#pierwszej chwili nie brzmie( znajomo, ale pod&wia-
domo&( Czytelników na pewno podsun!%aby w%a&ciwy obraz, 
gdyby powiedzie(, i$ jest to odtwórca roli MacGyvera11.

Praktyka stosowania image merchandisingu

Zjawisko image merchandisingu nie jest zawieszone 
w#prawnej pró$ni. Jego regulacja wi"$e si! &ci&le z#instytucj" 
ochrony wizerunku, zarówno na gruncie prawnocywilnej 
ochrony dóbr osobistych, jak i#ochrony wizerunku w#rozu-
mieniu prawnoautorskim. Zagadnienia te zostan" poddane 
analizie w#dalszej cz!&ci artyku%u.

W#obrocie gospodarczym wykorzystanie wizerunku ak-
tora do celów reklamowych mo$e przybiera( dwie zasadnicze 
postaci. Aktor mo$e reklamowa( produkt lub us%ug!, niejako 
podpisuj"c si! pod nimi w%asnym imieniem i#nazwiskiem, 
co u#odbiorcy, pozytywnie identy'kuj"cego posta( artysty, 
prowadzi do ch!ci nabycia danych dóbr lub us%ug. To zagad-
nienie, &ci&le zwi"zane z#komercjalizacj" prawa do wizerunku, 
jako jednej z#postaci dóbr osobowych, pozostaje poza przed-
miotem zainteresowania niniejszego artyku%u.

Druga z#tych postaci, jednocze&nie  stanowi"ca przedmiot 
analizy, to image character, b!d"cy hybryd" real personali-
ty i"#ctional character. Przyk%adowo agencj! ochroniarsk" 
chcia%by za%o$y( K. Costner, który gra% w#'lmie „Bodyguard” 
z#W. Houston. Nazwa%by j" Frank Farmer Bodyguard i#wy-
st!powa% w#materia%ach promocyjnych, a# jego dzia%alno&( 
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szerzaj"cej de'nicji maski artystycznej, któr" pos%u$y% si! 
SN, o#jej zastosowaniu mówiono by zawsze, gdy aktor zosta% 
przedstawiony w#roli, w#jakiej przedstawiony jest w#'lmie. 
Z#uwagi na wykonanie artystyczne w#'lmie, dziej"cym si! 
we wspó%czesnych aktorowi czasach albo w#takich sytuacjach, 
gdy rola nie wymaga od niego diametralnej zmiany wygl"du 
zewn!trznego, glosator widzi pole do kolizji mi!dzy mask" 
artystyczn" a#prawem do wizerunku. Autor wskazywa%, $e 
w#takich wypadkach „nie ulegaj" zatarciu cechy indywidu-
alizuj"ce aktora jako jednostk! 'zyczn" i#dlatego mamy do 
czynienia z#wizerunkiem”20. 

Jest on zatem zwolennikiem rozró$nienia sytuacji mi!-
dzy t", gdy wykorzystanie maski artystycznej mog%oby do-
prowadzi( do naruszenia wizerunku, a#realizacj" uprawnie) 
dysponenta praw do artystycznego wykonania, z#racji ich 
„wch%oni!cia” przez producenta, w#ramach umowy o#wspó%-
udzia% w#realizacji utworu audiowizualnego.

Rzeczywi&cie stanowisko SN nie wydaje si! do&( przeko-
nuj"ce, zwa$ywszy na to, $e na pierwszy rzut oka w#zakresie 
merchandisingu postaci ogranicza%oby producentów 'lmo-
wych do wy%"cznie takich artystycznych wykona), gdy aktor 
swym wygl"dem znacz"co odbiega%by od swego wizerunku 
na co dzie). Mog%oby wr!cz doj&( do kuriozalnej sytuacji, 
gdy aktor graj"cy bardzo charakterystyczn" rol!, niewyma-
gaj"c" od niego jednocze&nie mocnej zmiany wizerunku, 
dyskontowa%by t! rol! na poczet w%asnych korzy&ci, w%a&nie 
za spraw" image merchandisingu, cho( de facto uprawnienia 
do rozporz"dzania mask" artystyczn" przeniós% na produ-
centa 'lmowego. J. Balcarczyk wskazuje, $e nie sposób w#ta-
kiej sytuacji oczekiwa( od przeci!tnego odbiorcy, i$ domy&li 
si!, $e fotos przedstawia nie aktora, jako osob! 'zyczn", lecz 
wykonawc! w#trakcie gry aktorskiej21. To rozumowanie jed-
nak mo$e nie zawsze okaza( si! poprawne. Ilustratywnym 
przyk%adem by%oby wykorzystanie dla celów marketingo-
wych A. Schwarzeneggera, przyodzianego w#skórzan" kurtk! 
i#charakterystyczne, przeciws%oneczne okulary. Wydaje si!, 
$e du$a grupa odbiorców mog%aby w#pierwszej chwili rzec 
Terminator, by dopiero w#drugiej kolejno&ci poda( nazwisko 
by%ego gubernatora Kalifornii. Nale$y jednak zwróci( uwag! 
na odmienno&( prawa ameryka)skiego, które w#tym zakresie 
wyró$nia poj!cie prawa do wizerunku postaci 'kcyjnej, przy-
znaj"c ochron! odtwórcy, który si! w#ni" wcieli% – a#zatem 
spojrzenie odmienne od rodzimego.

jego wygl"d i#pozwalaj"ce na identy'kacj! osoby w&ród lu-
dzi. Barta i#Markiewicz wydaj" si! zwolennikami podej&cia, 
w#którym nast!puje precyzyjne rozdzielenie przedmiotów 
ochrony, poddanych dodatkowo odr!bnym re$imom praw-
nym – dobrom osobistym oraz prawom pokrewnym do ar-
tystycznego wykonania, aczkolwiek zauwa$aj", $e w#pew-
nych okoliczno&ciach rozpowszechnianie artystycznego 
wykonania i#wizerunku s" ze sob" równoznaczne15. Podej-
&cie to jest jednak dyskusyjne, poniewa$ natychmiastowo 
nasuwa si! kontrargument z#zastosowaniem art. 87 ustawy 
z#4.2.1994#r. o#prawach autorskich i#prawach pokrewnych16. 
Zgodnie z#brzmieniem tego przepisu: „Je$eli umowa nie 
stanowi inaczej, zawarcie przez artyst! wykonawc! z#pro-
ducentem#utworu audiowizualnego umowy o#wspó%udzia% 
w#realizacji utworu audiowizualnego przenosi na producenta 
prawa do rozporz"dzania i#korzystania z#wykonania, w#ra-
mach tego utworu audiowizualnego, na wszystkich znanych 
w#chwili zawarcia umowy polach eksploatacji”.

Zauwa$alna jest zatem problematyka precyzyjnego roz-
dzielenia przedmiotów ochrony, poddanych dodatkowo 
odr!bnym re$imom prawnym – cywilnoprawnej regulacji 
dóbr osobistych oraz prawnoautorskiemu systemowi ochrony 
praw pokrewnych do artystycznego wykonania. Z#kolei inni 
autorzy, jak chocia$ T. Grzeszak czy A. Matlak stoj" na stano-
wisku, $e przedmioty ochrony mog" mie( wspólne zakresy, 
gdy nie jest mo$liwe obiektywne rozdzielenie rzeczywistej 
postaci od odtwarzanej17.

Granica pomi"dzy mask$ artystyczn$ 
a wizerunkiem artysty

O#komplikacji wynikaj"cej z#takich ró$nych stanowisk 
&wiadczy spór w#doktrynie b!d"cy echem orzeczenia SN 
z#15.4.1965 r.18. Przedmiotem sprawy by% zarzut powódki 
– aktorki, znanej z#'lmu pt. Krzy$acy z#roli Danu$ki, która 
twierdzi%a, $e publikacja pocztówek, które j" przedstawia%y 
podczas odgrywania roli, narusza%a jej prawo do wizerunku19. 
S"d odmówi% jednak aktorce prawa do ochrony wizerunku, 
gdy$ jak wskaza% w#uzasadnieniu, to producent jest upraw-
niony do u$ycia zdj!( zrobionych przez operatora na potrzeby 
promocji 'lmu. 

W#&wietle obecnie obowi"zuj"cych przepisów, zw%aszcza 
przywo%anego art. 87 PrAutU, nie budzi to oczywi&cie w"tpli-
wo&ci, zw%aszcza $e mowa tu o#zdj!ciach realizowanych przez 
ekip! 'lmow" na planie 'lmowym, ale wymaga to przyj!cia, 
$e pola eksploatacji, o#których mowa w#przywo%anej normie 
prawnej, obejmuj" równie$ obszar marketingu produkcji, 
co prima facie, zdaje si! jak najbardziej uzasadnionym po-
dej&ciem.

Jednak w#uzasadnieniu SN szeroko wyznaczy% zakres 
maski artystycznej, co spotka%o si! z# krytyk" A. Kop%a. 
W#glosie do wyroku argumentowa% on, $e przy u$yciu roz-

15  J. Barta, R. Markiewicz, Wokó% prawa do wizerunku, [w:] Zeszyty Na-
ukowe Uniwersytetu Jagiello)skiego. Prace z Wynalazczo&ci i Ochrony 
W%asno&ci Intelektualnej 2002, Nr 80.

16   T.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.; dalej jako: PrAutU.
17  T. Grzeszak, Prawo do wizerunku i korespondencji, [w:] J. Barta (red.), 

System prawa prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2007.
18  I CR 58/65, Legalis.
19  J. Balcarczyk, Prawo do…, s. 36.
20  A. Kop%, Glosa do wyroku SN z 15.4.1965 r., I CR 58/65, OSP 1966, z.#6, 

poz. 130.
21  J. Balcarczyk. Prawo do…, s. 36.
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spo%ecznej dosz%o do ujednolicenia wykonawcy oraz odgry-
wanej przez niego postaci w#ten sposób, $e w#odbiorze stali si! 
nieroz%"czni25. Wzmiankowany test ma za zadanie u%atwie-
nie oceny, czy konkretne artystyczne wykonanie zbiega si! 
jednocze&nie z#prawem do wizerunku. Je&li w#&wiadomo&ci 
spo%ecznej posta( wykreowana na potrzeby utworu zbieg%a-
by si! nierozerwalnie z#wizerunkiem artysty, nale$y nada( 
pierwsze)stwo wizerunkowi. O#rozbudowanie testu pokusi%a 
si! A.D. Cook, która wyodr!bni%a sytuacje, gdzie dochodzi 
do zbiegu artystycznego wykonania i#prawa do wizerunku26. 
Uwagi poczynione przez ameryka)sk" badaczk! mog" si! 
przys%u$y( równie$ w#polskich warunkach, gdy$ stworzony 
przez ni" katalog zawiera ró$ne, potencjalne sytuacje, gdzie 
dochodzi do uto$samiania wizerunku artysty oraz jego ma-
ski artystycznej. Uszeregowane wed%ug stopnia nasilenia, jak 
zauwa$a J. Balcarczyk, mog" stanowi( pomocny materia% dla 
s"du, by dokona( oceny – czy w#konkretnym przypadku pra-
wo do wizerunku i#maska artystyczna stanowi" niedaj"c" si! 
roz%"czy( jedno&(27.

Image merchandising jako pole eksploatacji?
J. Balcarczyk zadaje pytanie, czy samo przedstawienie ak-

tora na fotosie z#'lmu albo na zdj!ciu wykonanym na planie 
'lmowym (tzw. werk) mo$e by( uznane za artystyczne wyko-
nanie28. Autorka s%usznie kontestuje pogl"d J. Barty i#R."Mar-
kiewicza, którzy dowodz", $e „tak jak zagranie jednej nuty 
trudno uzna( za artystyczne wykonanie utworu, tak w"tpliwe 
jest traktowanie tego, co znajduje si! na jednym kadrze jako 
artystyczne wykonanie roli”29. Poszukiwanie wymiernych 
wska+ników, od jak d%ugiej sekwencji 'lmowej lub od ilu 
nut mo$na mówi( o#artystycznym wykonaniu, zdaje si! ska-
zane z#góry na pora$k!. Autorka s%usznie wskazuje na takie 
sytuacje, które przedstawiaj" aktora w#pe%nym kostiumie lub 
charakteryzacji, co uniemo$liwia przyznanie mu prawa do 
ochrony wizerunku, gdzie ewidentnie do czynienia mamy 
z#mask" artystyczn"30. 

Zdaniem A. Go&aszewskiej, je&li udzia% aktora lub aktorki 
ogranicza si! do biernego statystowania w#uj!ciu, przez co 

Z#drugiej strony jednak, art. 87 PrAutU ma charakter 
dyspozytywny. D. Flisak wskazuje, $e przepis ten uzupe%nia 
norm! z#art. 70 ust. 1 PrAutU, obejmuj"c" domniemania 
nabycia przez producenta utworu audiowizualnego, na pod-
stawie umów o#stworzenie utworu lub o#wykorzystanie ju$ 
istniej"cego utworu, autorskich praw maj"tkowych do eks-
ploatacji tych utworów w#ramach utworu audiowizualnego 
jako ca%o&ci22. Brak sprecyzowanego wyró$nienia w#umowie 
o#artystyczne wykonanie pól eksploatacji mo$e spowodowa( 
spór o#granic! mi!dzy domy&lnym korzystaniem z#maski 
artystycznej przez producenta 'lmowego, w#ramach zgo-
dy ustawowej, a#naruszeniem prawa do wizerunku artysty 
– wykonawcy. Rzeczywi&cie, zw%aszcza tam, gdzie aktor, 
kolokwialnie mówi"c, „gra siebie”, dla unikni!cia sporów 
kluczowe by%oby sporz"dzenie umowy o#artystyczne wyko-
nanie, która nie tyle nawet kazuistycznie, ile kompleksowo 
i#rozs"dnie, przedstawia%aby t! sytuacj!.

Nietrudno wyobrazi( sobie bowiem sytuacj!, zw%aszcza 
przy dost!pnych obecnie &rodkach technicznych, umo$li-
wiaj"cych produkcj! tzw. deepfake’ów, polegaj"c" na wyko-
rzystaniu wizerunku z#pocz"tków kariery niegdy& nieznanej 
aktorki/aktora, po osi"gni!ciu przez ni" rozpoznawalno&ci. 
Powstaje pytanie, czy takie ewentualne dzia%anie producen-
ta zas%ugiwa%oby na ochron! prawn"? Wydaje si!, $e przy 
domy&lnej, ustawowej regulacji, taka sytuacja mog%aby si! 
sta( zarzewiem sporu prawnego, w#szczególno&ci $e dosz%oby 
do kon,iktu w#ocenie, czy zastosowano wizerunek, czy te$ 
mo$e pos%u$ono si! mask" artystyczn". Silnym argumentem 
za przyj!ciem pierwszej oceny by%oby wskazanie, $e dla spo-
%ecze)stwa dany artysta sta% si! znany nie z#roli, która teraz 
jest przedmiotem image merchandisingu, tylko w#wyniku 
pó+niejszych dokona). Taki merchandising u#przeci!tnego 
odbiorcy budzi%by zatem skojarzenia nie z#postaci", w#któr" 
artysta obecnie rozpoznawany wciela% si!, lecz#z#jego tera+-
niejszymi dokonaniami.

Ciekawy kierunek interpretacji wyroku SN, który przy-
toczono wy$ej, zaproponowa% B. Michalski. W#szczególno&ci 
dokonywa% on rozró$nienia uprawnienia do reklamy przez 
producenta, bez zgody artysty, w#zale$no&ci od wykorzystania 
zdj!( dla celów bezpo&rednio zwi"zanych z#reklam" i#propa-
gand" 'lmu. Niedopuszczalne jego zdaniem jest dokonywa-
nie w#imieniu aktora cesji jego praw na innego przedsi!biorc!, 
w#celu obliczonej na zysk dzia%alno&ci handlowej23. Wci"$ 
zatem zagadnienie ogniskuje si! na rozró$nieniu maski ar-
tystycznej i#wizerunku w#konkretnym przypadku. W#Stanach 
Zjednoczonych w#takich przypadkach korzysta si! z#tzw. testu 
McFarlanda. By% on ameryka)skim aktorem, który zarzuci% 
sieci restauracji wykorzystanie fotosów z#serialu, w#którym 
gra% g%ówn" rol!, do dekoracji wn!trz lokali, co stanowi%o 
bezprawne naruszenie jego prawa do wizerunku, mimo uzy-
skania przez w%a&ciciela restauracji zgody od producenta24. 
S"d przyzna% mu racj!, uzna% bowiem, $e w#&wiadomo&ci 

22  D. Flisak, [w:]#D. Flisak (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Ko-
mentarz, Warszawa 2015, s. 1186; podobnie K. Grzybczyk, [w:]#P. 'l(zak 
(red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, 
Warszawa 2017, s. 614.

23  B. Michalski, Glosa do wyroku S"du Najwy$szego z 15.4.1965 r., I CR 
58/65, PiP 1967, z. 4–5, s. 801 i n.

24  McFarland v. Miller, 14 F.3d 912 (3d Cir.1994).
25  L.S. )ompson, *e Current State of Actors’ Rights in Characters *ey 

Portray, 12 J. Contemporary Legal Issues 2001, Nr 611, s. 612 i n.
26   A.D. Cook, Should right of publicity protection be extended to actors 

in the characters which they portray, 9 DePaul – Lca Journal At & Enterta-
inment Law Nr 309/1999.

27  J. Balcarczyk, Prawo do…, s. 48.
28  Ibidem, s. 41.
29  J. Barta, R. Markiewicz, Wokó%…, s. 14.
30  J. Balcarczyk, Prawo do..., s. 42.



PME   Nr 1/2020

8

w#ustawodawstwie innych krajów pojawiaj" si! poj!cia zbli-
$one, o#analogicznej funkcji, takie jak sposób korzystania 
(Nutzungsart) w#prawie niemieckim34. Ustawodawca, po-
s%uguj"c si! zwrotem w#szczególno&ci, po którym wymienia 
w#art. 50 PrAutU pola eksploatacji, dokonuje przyk%adowej 
ich egzempli'kacji, z#czego nie mo$na wyci"ga( wniosku, $e 
jest to katalog wyczerpuj"cy35. To przyk%adowe wyliczenie 
mocno nawi"zuje do rozpowszechnionej unijnej nomen-
klatury, gdzie u$ywane s" terminy: prawo zwielokrotniania 
(reproduction right), prawo dystrybucji (distribution right) 
oraz prawo rozpowszechniania publicznego (communication 
right). Najpopularniejsza de'nicja mówi, $e jest to forma 
korzystania z#utworu wyra+nie odr!bna pod wzgl!dem tech-
nicznym lub ekonomicznym36.

Reklamowanie utworu nale$a%oby przyporz"dkowa( 
do niewymienionego explicte pola eksploatacji, z#uwagi na 
trudno&( przyporz"dkowania go do którejkolwiek z#katego-
rii, jakimi pos%uguje si! ustawodawca. Przeciwko takiemu 
pogl"dowi wyst!puj" jednak #M. Czajkowska-D*browska37 
i#T. Targosz38, podzielaj"c argumentacj!, $e cel eksploatacji 
nie mo$e by( kryterium decyduj"cym o#odr!bno&ci pola. 
Wskazuj" one bowiem, $e kryterium celowe jest niespójne 
z#polami wyszczególnionymi w#art. 50 PrAutU. Eksploatacja 
utworu w#reklamie ma przecie$ polega( na jego zwielokrot-
nianiu, rozpowszechnianiu czy wprowadzaniu do obrotu. 
Jest to jednak prawdziwe jedynie o#tyle, o#ile utwór w#for-
mie niezmienionej, ewentualnie fragmentarycznej, tra'a 
do reklamy. 

Nale$y bowiem zauwa$y(, $e tak jak przyk%adowo wyko-
rzystanie utworu muzycznego w#reklamie b!dzie obejmowa( 
pola eksploatacji (w#tradycyjnym rozumieniu tego poj!cia) 
znane ju$ w#chwili powstania utworu, tak w#przypadku image 
merchandisingu przedmiotem eksploatacji nie b!dzie sam 
utwór, lecz jego element, czyli artystyczne wykonanie, który 
zosta% wch%oni!ty z#chwil" zawarcia umowy (z#uwagi na zo-
bowi"zuj"co-rozporz"dzaj"cy skutek takiej umowy). Z#po-
gl"dem tym polemizuje T. Targosz, który wskazuje, $e pola 
celowe nie powinny by( dopuszczalne, ze wzgl!du na zapew-
nienie bezpiecze)stwa obrotu39. Zbycie prawa cz"stkowego 

nie mo$na nada( takiej obecno&ci charakteru artystycznego 
wykonania, to wype%nia to mimo wszystko dyspozycj! art. 87 
PrAutU. Argumentum a"maiori ad minus wykonawca prze-
niós% na rzecz producenta prawa pokrewne do artystycznego 
wykonania wraz z#prawem do wykorzystania wizerunku, to 
tym bardziej nale$y przyj"(, $e wyrazi% zgod! wy%"cznie na 
wykorzystanie wizerunku w#utworze audiowizualnym31.

Jednocze&nie nale$y zauwa$y(, $e art. 87 PrAutU wska-
zuje na wch%oni!cie prawa do artystycznego wykonania 
przez utwór, a#ratio legis polega na u%atwieniu korzystania 
z#niego przez producenta utworu audiowizualnego. -cis%a 
wyk%adnia tego przepisu, zgodna z#zasad" exceptiones non 
sunt extendendae, nakazuje do&( ostro$ne pos%ugiwanie si! 
t" regulacj", w#celu komercyjnego wykorzystania maski ar-
tystycznej, a#wr!cz implikuje zastosowanie odr!bnych posta-
nowie) umownych, pod rygorem bezprawnego korzystania 
z#wizerunku artysty, nawet gdy wciela si! w#charakterystyczn" 
rol! – element utworu. Jest to istotne zw%aszcza ze wzgl!du 
na pos%u$enie si! przez ustawodawc! formu%" „w#ramach 
utworu” odnosz"c" si! do regu% korzystania przez producenta 
utworu audiowizualnego. Tak" te$ wyk%adni! tego artyku%u 
proponuje A. Go&aszewska32. 

O#tym, $e merchandising mo$e nie mie&ci( si! w#takim 
domy&lnym prawie producenta, &wiadczy( mo$e otwarty 
katalog pól eksploatacji, wyszczególniony w#art. 50 PrAutU. 
Dyrektywa wyk%adni, nakazuj"ca interpretowa( te same 
zwroty w#obr!bie tego samego aktu prawnego w#sposób jed-
nolity, prowadzi do takiej w%a&nie konkluzji. Pola eksploatacji 
utworu, wprowadzone do j!zyka prawnego, jednocze&nie nie 
doczeka%y si! legalnej de'nicji. 

Interesuj"cy kazus, wart cho(by wzmianki, proponuj" 
N. Kewalramani i#S. Hedge, którzy dostrzegaj" potencjalny 
kon,ikt pomi!dzy umow" na merchandising produktu za-
wart" z#aktorem a#wykorzystaniem przez producenta utwo-
ru audiowizualnego maski scenicznej tego samego aktora, 
w#celach merchandisingu konkurencyjnego produktu33. Je&li 
przedsi!biorstwo, które zawar%o umow! z#aktorem, do%"czy%o 
do umowy postanowienie o#wy%"czno&ci, istnieje wysokie 
ryzyko, $e spotka si! na drodze s"dowej z#aktorem za z%a-
manie warunków kontraktu. Je&li jednak maska sceniczna 
oddzielona jest od wizerunku aktora, to czy mo$na mówi( 
o#jego winie? Wydaje si!, $e niezb!dne na tym etapie rozwa-
$a) jest ustalenie, czy image merchandising wchodzi w#sk%ad 
pól eksploatacji istniej"cych w# chwili powstania utworu 
audiowizualnego. B!dzie to bowiem przes"dza( o#zakresie 
uprawnie) producenta i#relacji ochrony prawnoautorskiej 
z#ochron" dóbr osobistych.

Poj!cie pól eksploatacji jest charakterystycznym zwro-
tem, którym pos%uguje si! polski ustawodawca, a#nieznanym 
w#prawodawstwie innych krajów. Ma on istotne praktyczne 
znaczenie, gdy$ okre&la zakres dopuszczalnego korzystania 
(sposób korzystania) z#utworu. Jak wskazuje W. Macha&a, 

31  A. Go&aszewska, Art. 87, [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Ko-
mentarz, Lex/el. 2019. 

32  Ibidem, teza 10.
33  N. Kewalramani, S. Hedge, Character Merchandising, [w:] Journal of 

Intelectuall Property Laws, vol. 17, Georgia 2012, s. 458.
34  M. Wojciech, Art. 50, [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komen-

tarz, Lex/el. 2019.
35  Ibidem.
36  E."Traple, [w:]# J."Barta, R."Markiewicz (red.), Prawo autorskie i prawa 

pokrewne. Komentarz, Warszawa 2011, s. 330.
37  M. Czajkowska-D*browska, Pola eksploatacji utworów, czyli o dezin-

tegracji poj!cia, [w:] Spory o w%asno&( intelektualn". Ksi!ga jubileuszowa 
dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, 
Warszawa 2013, s. 178.

38  T. Targosz, [w:] T. Targosz, K. W&odarska-Dziurzy!ska, Umowy przeno-
sz"ce autorskie prawa maj"tkowe, Warszawa 2010, s. 193.
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Podsumowanie
Umowy o#artystyczne wykonanie, których jednym z#sy-

gnatariuszy b!dzie aktor, powinny zawiera( postanowienia, 
precyzyjnie reguluj"ce kwestie wykorzystania postaci, w#któ-
r" wciela si! autor. Powinien on przenie&( prawo  do rozpo-
wszechniania, rozporz"dzania i#korzystania z#opracowa) ar-
tystycznego wykonania w#zamian za wynagrodzenie. Zgodnie 
z#art. 87 PrAutU in #ne przej&cie praw dotyczy wszystkich 
pól eksploatacji, znanych w#chwili zawarcia umowy. Dopre-
cyzowanie tych poj!( przyczyni si! do wyeliminowania ja-
kiejkolwiek niejasno&ci, w#kontek&cie wykorzystania przez 
producenta image characteru, którego no&nikiem jest aktor 
w#danej roli. Pozostaj"c przy dominuj"cym sposobie rozu-
mienia pól eksploatacji, wydaje si!, $e najw%a&ciwsze by%oby 
uj!cie w#umowie z#aktorem odr!bnej klauzuli uwzgl!dniaj"cej 
prawo do wykorzystania „maski artystycznej” na potrzeby 
merchandisingu.

uszczupla bowiem prawa zbywcy, a#w#razie przyjmowania 
pól eksploatacji wed%ug niejednoznacznych kryteriów mo$e 
to prowadzi( do nak%adania si! pól na siebie.

Je&li jednak i&( za dominuj"cym pogl"dem doktryny, 
wed%ug którego nie mo$na ze wzgl!du na kryterium celo-
wo&ciowe rozró$nia( pól eksploatacji, nale$y si! zastanowi(, 
kto jest dysponentem maski artystycznej z#danego utworu 
i#na jakiej podstawie. Wydaje si! za zasadne przyj!cie, $e 
je&li aktor, kolokwialnie mówi"c, „nie gra samego siebie”, 
to ka$da maska artystyczna stanowi cz!&( utworu audio-
wizualnego. Co za tym idzie – producent mo$e nim rozpo-
rz"dza(, jednak dopuszczalne jest to jedynie w#granicach 
wyznaczanych przez art. 87 PrAutU. A# je&li takie za%o$e-
nie przyjmujemy za zasadne, jednocze&nie nie w%"czaj"c 
image merchandisingu do pól eksploatacji, to wykorzysta-
nie wizerunku artysty, przebranego w#nawet najbardziej 
wymy&lny kostium, ma charakter bezprawnego, je&li tylko 
wykorzystano to do celu odr!bnego ni$ produkcja utworu 
lub promowanie go. Istotne jest bowiem tutaj rozró$nienie, 
czy przedmiotem reklamy jest samo dzie%o, czy te$ dobro 
lub us%uga, sprzedawane konsumentom, powo%uj"c si! na 
przywo%any na pocz"tku tekstu „transfer emocji” oparty na 
b%!dzie poznawczym. 39  T. Targosz, Art. 50, [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, 

Lex/el. 2019.

S!owa kluczowe:  image merchandising, maska sceniczna, maska artystyczna, dobra osobiste, wizerunek.

Image merchandising as an element of commercialization of 
personal rights

This article discusses image merchandising. The authors refer to the doctrine of Polish copyright law and judicial decisions, using 
foreign sources. They attempt to answer the question of who is the administrator for the commercial use of the stage mask, i.e. 
a character created by an actor for marketing purposes of certain goods and services. 

Keywords: image merchandising, stage mask, artistic mask, personal rights, image.
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(np.#spó%ka prawa handlowego, stowarzyszenie, fundacja), 
podmiot publiczny (np. Centrum Us%ug Wspólnych), jak 
i# jednostka lub inny podmiot (w#tym tzw. u%omna osoba 
w#my&l art. 331 § 1 KC). Ogólne rozporz"dzenie wskazuje, i$ 
administrator korzysta z#us%ug podmiotu przetwarzaj"cego. 
Mo$na postawi( tez!, $e nie ka$dy podmiot, który &wiadczy 
okre&lone us%ugi, mo$e by( stron" umowy (lub innego in-
strumentu prawnego) powierzenia przetwarzania danych. 
Podmiot ten powinien zapewnia( wdro$enie odpowiednich 
&rodków technicznych i#organizacyjnych, by przetwarzanie 
spe%nia%o wymogi ogólnego rozporz"dzenia, a#tak$e chroni%o 
prawa osób, których dane dotycz". Podmiot przetwarzaj"-
cy nie determinuje procesu przetwarzania danych tak jak 
administrator (nie ustala celów i#sposobów przetwarzania, 
nie podejmuje samodzielnie decyzji odno&nie do wyboru 
podmiotu, któremu dane osobowe b!d" podpowierzone). 
Administrator oddelegowuje realizacj! okre&lonej us%ugi, 
która wi"$e si! z#przetwarzaniem danych osobowych, pod-
miotowi cechuj"cemu si! profesjonalizmem. Wydaje si! 
równie$, $e nie ma przeszkód, aby wspó%administratorzy 
powierzyli przetwarzanie danych jednemu podmiotowi. Pra-
wodawca wskaza%, i$ „administrator powinien, powierzaj"c 
podmiotowi przetwarzaj"cemu czynno&ci przetwarzania, 
korzysta( z#us%ug wy%"cznie podmiotów przetwarzaj"cych, 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 
w !wietle ogólnego rozporz$dzenia o ochronie danych

Aleksandra Pyka1

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie instytucji powierzenia przetwarzania danych osobowych w !wietle 
rozporz"dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi"z-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep#ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporz"dzenie o ochronie danych)2, które zosta#o uregulowane w art. 28. Powo#any przepis okre!la 
w szczególno!ci wymogi dotycz"ce wyboru podmiotu przetwarzaj"cego dane na zlecenie, jak równie& elementy obliga-
toryjne umowy b"d% innego instrumentu prawnego, który regulowa#by omawian" instytucj$ powierzenia przetwarzania 
danych osobowych. 

1  Autorka jest inspektorem ochrony danych w#Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim Jana Paw%a II, koordynatorem ds. ochrony danych osobowych 
w#Towarzystwie Przyjació% KUL oraz doktorantk" na Wydziale Prawa, Pra-
wa Kanonicznego i#Administracji KUL.

2  Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1; dalej jako: RODO lub rozporz"dzenie ogólne.
3  P. Litwi!ski, P. Barta, M. Kawecki, Rozporz"dzenie UE w# sprawie 

ochrony osób 'zycznych w#zwi"zku z#przetwarzaniem danych osobowych 
i# swobodnym przep%ywem takich danych. Komentarz, Warszawa 2018, 
s.#473.

4  Dz.U. z#2016 r. poz. 922 ze zm.
5  K. Witkowska-Nowakowska, Podmiot przetwarzaj"cy, [w:] E. Bielak-Jo-

maa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporz"dzenie o#ochronie danych. 
Komentarz, Warszawa 2018, s. 634.

6  J. Sobczak, Dane osobowe przetwarzane w#chmurze obliczeniowej, In-
formacja w#Administracji Publicznej 2017, Nr 2, s. 34.

Uwagi wst"pne
Powierzenie przetwarzania danych osobowych nie jest 

instytucj" now"3, gdy$ zosta%o wprowadzone w#art. 31 ustawy 
z#29.8.1997 r. o#ochronie danych osobowych4, który stanowi%, 
i$ administrator danych mo$e powierzy( innemu podmio-
towi, w#drodze umowy zawartej na pi&mie, przetwarzanie 
danych. Obecnie powierzenie przetwarzania danych osobo-
wych zosta%o znacznie szerzej uregulowane w#art. 28 RODO. 
Jak stanowi ust. 1 tego przepisu, je$eli przetwarzanie ma by( 
dokonywane w#imieniu administratora, korzysta on wy%"cz-
nie z#us%ug takich podmiotów przetwarzaj"cych, które za-
pewniaj" wystarczaj"ce gwarancje wdro$enia odpowiednich 
&rodków technicznych i#organizacyjnych, by przetwarzanie 
spe%nia%o wymogi rozporz"dzenia i#chroni%o prawa osób, 
których dane dotycz" (tzw. podmiotów danych). Niniejszy 
przepis reguluje instytucj! powierzenia przetwarzania danych 
osobowych w#&wietle stosowanego od 25.5.2018 r. ogólnego 
rozporz"dzenia. Powo%ana podstawa prawna powierzenia 
przetwarzania danych nie zawiera de'nicji powierzenia5. Ce-
lem niniejszej publikacji jest przedstawienie instytucji po-
wierzenia przetwarzania danych w#odniesieniu do przepisów 
ogólnego rozporz"dzenia, a#tak$e w#aspekcie praktycznym.

Podmiot, któremu powierzono 
przetwarzanie

W#my&l art. 4 pkt 8 RODO pod poj!ciem podmiotu prze-
twarzaj"cego nale$y rozumie( osob! 'zyczn" lub prawn", or-
gan publiczny, jednostk! lub inny podmiot, który przetwarza 
dane osobowe w#imieniu administratora. Charakterystyczne 
dla tego podmiotu jest wi!c przetwarzanie danych osobowych 
na zlecenie. Podmiot przetwarzaj"cy nie mo$e przetwarza( 
danych osobowych w#innym celu ni$ wskazany w#umowie 
powierzenia lub innym instrumencie prawnym6.

Podmiotem przetwarzaj"cym dane osobowe na zlece-
nie mo$e by( zarówno osoba 'zyczna (w#tym osoba 'zycz-
na prowadz"ca dzia%alno&( gospodarcz"), osoba prawna 
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7  P. Fajgielski, Glosa do wyroku SN z#1.6.2017 r., CSK 597/16, OSP 2018, 
Nr 10.

8  Takie stanowisko podniós% organ nadzorczy (GIODO – obecnie PUO-
DO) w#sprawie tocz"cej si! przed WSA w#Warszawie (wyrok z#20.12016 r., 
II SA/Wa 1190/15, Legalis).

9  P. Fajgielski, Ogólne rozporz"dzenie o# ochronie danych. Ustawa 
o#ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018, s. 342.

&ci. W#przypadku gdy dojdzie do powierzenia przetwarzania 
danych osobowych, podmiot ten mo$e przetwarza( dane 
osobowe wy%"cznie na udokumentowane polecenie admini-
stratora – co dotyczy tak$e przekazywania danych osobowych 
do pa)stwa trzeciego lub organizacji mi!dzynarodowej – 
chyba $e obowi"zek taki nak%ada na niego prawo Unii lub 
prawo pa)stwa cz%onkowskiego, któremu podlega podmiot 
przetwarzaj"cy (vide art. 28 ust. 3 lit. a#RODO). Decyzyjno&( 
w#relacjach powierzenia przetwarzania danych jest charak-
terystyczna przede wszystkim dla administratora. Podmiot 
przetwarzaj"cy dane na zlecenie mo$e jednak niezw%ocznie 
poinformowa( administratora, $e w#jego ocenie wydane po-
lecenie stanowi naruszenie ogólnego rozporz"dzenia b"d+ 
innych przepisów Unii lub pa)stwa cz%onkowskiego o#ochro-
nie danych. 

Obowi$zki podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie

Podmiot przetwarzaj"cy dane na zlecenie jest obowi"-
zany do identy'kowania ryzyka zwi"zanego z#przetwarza-
niem danych osobowych, a#tak$e stosowania odpowiednich 
&rodków technicznych i#organizacyjnych maj"cych zapew-
ni( bezpiecze)stwo przetwarzania. Prawodawca dostrzeg% 
potrzeb! okre&lenia obowi"zków spoczywaj"cych równie$ 
na podmiocie przetwarzaj"cym, o#czym stanowi motyw 79 
preambu%y RODO: „Ochrona praw i#wolno&ci osób, których 
dane dotycz", oraz obowi"zki i#odpowiedzialno&( prawna, 
administratorów i# podmiotów przetwarzaj"cych – tak$e 
w#odniesieniu do monitorowania ze strony organów nad-
zorczych i#do &rodków przez nie stosowanych – wymagaj" 
dokonania w#ramach niniejszego rozporz"dzenia jasnego 
podzia%u obowi"zków (...)”. Ponadto podmiot przetwarzaj"cy 
jest zobowi"zany informowa( administratora o#obowi"zku 
przekazania danych do pa)stwa trzeciego lub organizacji 
mi!dzynarodowej, je$eli wynika to z#przepisów prawa UE lub 
prawa pa)stwa cz%onkowskiego (art. 28 ust. 3 RODO). Ka$dy 
podmiot przetwarzaj"cy dane na zlecenie jest zobowi"zany 
prowadzi( zgodnie z#art. 30 ust. 2 RODO rejestr wszystkich 
kategorii czynno&ci przetwarzania dokonywanych w#imieniu 
administratora.

które zapewniaj" wystarczaj"ce gwarancje – w#szczególno-
&ci je$eli chodzi o#wiedz! fachow", wiarygodno&( i#zaso-
by – wdro$enia &rodków technicznych i#organizacyjnych 
odpowiadaj"cych wymogom niniejszego rozporz"dzenia, 
w#tym wymogom bezpiecze)stwa przetwarzania” (motyw#81 
preambu%y ogólnego rozporz"dzenia). W#tym miejscu na-
le$y doda(, $e art. 32 RODO – dotycz"cy bezpiecze)stwa 
przetwarzania – stanowi explicite, $e zapewnienie odpowied-
nich &rodków technicznych i#organizacyjnych (celem za-
pewnienia stopnia bezpiecze)stwa odpowiadaj"cego ryzyku 
przetwarzania) jest równie$ obowi"zkiem podmiotu prze-
twarzaj"cego dane na zlecenie. Podmiot ten nie powinien 
zatem wy%"cznie opiera( si! na zaleceniach administratora, 
lecz ka$dorazowo analizowa(, czy istotnie wdro$one &rodki 
techniczne i#organizacyjne zapewniaj" odpowiedni poziom 
bezpiecze)stwa. Stwierdzenie naruszenia ochrony danych, 
które nast"pi%o w#wyniku dzia%ania b"d+ zaniechania pod-
miotu przetwarzaj"cego po zawarciu umowy powierzenia 
przetwarzania (lub innego instrumentu prawnego), nie mo$e 
prowadzi( do kwestionowania wyboru ww. podmiotu przez 
administratora w#kontek&cie niespe%niania kryterium „profe-
sjonalizmu”. Jak wskazuje si! w#pi&miennictwie, „nie sposób 
zgodzi( si! z#tego rodzaju wnioskowaniem, gdy$ oznacza%oby 
to sprowadzenie sprawdzenia statusu podmiotu, któremu 
administrator zamierza powierzy( przetwarzanie, do do-
konywania oceny jego post!powania po zawarciu umowy 
(z#perspektywy ewentualnych narusze)), a#w#konsekwencji 
prowadzi%oby do mo$liwo&ci zakwestionowana profesjonal-
nego statusu praktycznie wobec ka$dego podmiotu, który 
przed zawarciem umowy oceniony zosta% jako podmiot za-
pewniaj"cy odpowiednie zabezpieczenie przetwarzanych 
danych”7.

Warto nadmieni(, $e powierzenie przetwarzania danych 
osobowych nie wymaga zgód osób, których dane dotycz"8. 
Niemniej realizuj"c obowi"zek informacyjny, administrator 
– na podstawie art. 13 ust. 1 lit. e) oraz art. 14 ust. 1 lit. e) 
RODO – jest zobowi"zany poinformowa( o#odbiorcach da-
nych lub kategoriach odbiorców, je$eli istniej". Odwo%uj"c si! 
do s%ownika poj!( zawartego w#art. 4 pkt 9 RODO – podmiot 
przetwarzaj"cy dane na zlecenie jest odbiorc" danych, cho( 
nie wynika to literalnie z#samej de'nicji odbiorcy.

Pos%ugiwanie si! przez prawodawc! zwrotem „podmiot 
przetwarzaj"cy” mo$e nasuwa( w"tpliwo&ci interpretacyjne9. 
Pod tym poj!ciem rozumie( mo$na zarówno osoby przetwa-
rzaj"ce dane z#polecenia administratora (vide art. 29 RODO), 
jak i#inne podmioty, które w#operacjach przetwarzania da-
nych osobowych odgrywaj" okre&lon" rol! (w#tym inni od-
biorcy oraz organy publiczne, którym udost!pniono dane 
w#ramach konkretnego post!powania zgodnie z#prawem UE 
lub prawem pa)stwa cz%onkowskiego). 

Stosunku powierzenia przetwarzania danych osobowych 
nie nale$y pojmowa( jako formy zale$no&ci b"d+ podleg%o-
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przez podmiot przetwarzaj"cy ma charakter odp%atny, jed-
nak wydaje si!, $e nie ma przeszkód, aby kwesti! dotycz"c" 
wyp%aty ekwiwalentu pieni!$nego uregulowa( szczegó%owo 
w#samej umowie powierzenia przetwarzania danych lub 
w#innym instrumencie prawnym, zw%aszcza w#sytuacji gdy 
wsparcie ze strony podmiotu przetwarzaj"cego mo$e zna-
cz"co wp%ywa( na dzia%alno&( tego podmiotu. Podmiot, 
któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych, 
jest zobowi"zany pomaga( administratorowi równie$ w#wy-
pe%nianiu obowi"zków okre&lonych w#art.#32–36 RODO. 
Umowa lub inny instrument prawny powinny regulowa( 
równie$ kwesti! zako)czenia wspó%pracy pomi!dzy pro-
cesorem a#administratorem w#zakresie dotycz"cym zwrotu 
danych osobowych lub ich usuni!cia. Postanowienia umo-
wy odmienne od przepisów prawa UE lub prawa pa)stwa 
cz%onkowskiego dotycz"cego dalszego przetwarzania da-
nych po zako)czeniu korzystania z#us%ug procesora b!d" 
niewa$ne, a#odpowiednie zastosowanie znajd" w%a&ciwe 
regulacje normatywne. Warto wskaza( w#formie przyk%adu 
przepis ustawodawstwa krajowego, który wy%"cza swobod! 
uregulowania zako)czenia wspó%pracy pomi!dzy admini-
stratorem a#podmiotem przetwarzaj"cym dane na zlece-
nie. Zgodnie z#art. 24 ust. 7 ustawy z#6.11.2008 r. o#pra-
wach pacjenta i#Rzeczniku Praw Pacjenta11, w#przypadku 
zaprzestania przetwarzania danych osobowych zawartych 
w#dokumentacji medycznej przez podmiot, któremu po-
wierzono takie przetwarzanie, w#szczególno&ci w#zwi"z-
ku z# jego likwidacj", jest on zobowi"zany do przekazania 
danych osobowych zawartych w#dokumentacji medycznej 
podmiotowi, okre&lonemu w#ust. 1, który powierzy% prze-
twarzanie danych osobowych12. Wy%"czona zostaje zatem 
ex"lege mo$liwo&( usuni!cia danych osobowych.

Forma powierzenia przetwarzania danych 
osobowych

Warto zwróci( uwag! na tez! przedstawion" w#pi&mien-
nictwie na gruncie ustawy o#ochronie danych osobowych 
z#1997 r., wed%ug której „Umowa w#sprawie powierzenia prze-
twarzania danych innemu podmiotowi nie zosta%a w#przepi-
sach Ustawy [z#1997 r. o#ochronie danych osobowych] spre-
cyzowana odno&nie do jej rodzaju. Brak tak$e szczególnej 
regulacji tej umowy w#przepisach prawa cywilnego. Ten stan 
prawny zostawia swobod! wyboru, ale wydaje si!, $e umowa 

Wymogi dotycz$ce tre!ci umowy 
powierzenia przetwarzania danych 
osobowych lub innego instrumentu 
prawnego

Ogólne rozporz"dzenie – w#przeciwie)stwie do ustawy 
z#1997 r. – okre&la dosy( istotne wymogi dotycz"ce tre&ci 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub 
innego instrumentu, w#ramach którego administrator po-
wierza przetwarzanie. Obowi"zuj"ca przez przesz%o 20 lat 
ww. ustawa wskazywa%a w#art. 31 obligatoryjne elementy 
umowy powierzenia, do których zaliczy( nale$a%o zakres 
i#cel przetwarzania. Obecnie ogólne rozporz"dzenie zna-
cz"co rozbudowa%o obligatoryjne wymogi dotycz"ce tre&ci 
powierzenia. Umowa b"d+ inny instrument prawny (poro-
zumienie administracyjne, ogólne warunki ubezpieczenia 
etc.)10 powinny zawiera( postanowienia dotycz"ce przed-
miotu i#czasu trwania przetwarzania, jego charakteru i#celu, 
rodzaju danych osobowych, a#tak$e kategorii osób, których 
dane dotycz", oraz obowi"zków i#praw administratora (vide 
art. 28 ust. 3 RODO). Prawodawca okre&li% równie$ enume-
ratywny katalog postanowie), które powinny by( obliga-
toryjnie zawarte w#umowie lub innej formie powierzenia. 
Maj"c na uwadze tre&( ww. normy prawnej, mo$na stwier-
dzi(, $e elementy obligatoryjne stanowi" swoistego rodzaju 
essentialia negotii, które powinny by( zawarte w#umowie 
o#charakterze cywilnoprawnym, lecz równie$ w#ka$dej innej 
formie (w#tym w#porozumieniu administracyjnym).

Powierzaj"c przetwarzanie danych osobowych, admini-
strator powinien zobowi"za( procesora do przetwarzania 
danych jedynie na udokumentowane polecenie. Odnosi si! 
to równie$ do przekazywania danych poza teren Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego. Podmiot przetwarzaj"cy 
dane na zlecenie jest jednak zwolniony z# konieczno&ci 
dzia%ania z#polecenia, je&li obowi"zek przetwarzania da-
nych wynika z#prawa UE b"d+ pa)stwa cz%onkowskiego, 
któremu podlega ten podmiot. Przetwarzanie na podstawie 
udokumentowanego polecenia administratora wzmacnia 
rol! podmiotu, który ustala cele i#sposoby przetwarzania 
danych, tym samym znacz"co ograniczaj"c autonomiczno&( 
procesora. Powierzenie przetwarzania danych osobowych 
uregulowane w#okre&lonej formie prawnej powinno odnosi( 
si! równie$ do kwestii &rodków technicznych i#organizacyj-
nych. Podmiot przetwarzaj"cy dane osobowe na zlecenie jest 
zobowi"zany do podj!cia wszelkich &rodków wymaganych 
na mocy art.#32 RODO, tj. zabezpiecze) adekwatnych do 
ryzyka zwi"zanego z#przetwarzaniem danych osobowych. 
Jak stanowi art.#28 ust.#3 lit. e) RODO, procesor powinien 
w# miar! swych mo$liwo&ci pomaga( administratorowi 
wywi"za( si! z#obowi"zku realizowania uprawnie) osób, 
których dane dotycz" – okre&lonych w#rozdziale III. Ogól-
ne rozporz"dzenie nie wskazuje, czy &wiadczenie pomocy 

10  Warto zwróci( uwag!, i$ w#doktrynie pojawi%o si! stanowisko, zgodnie 
z# którym pod poj!ciem innego instrumentu prawnego rozumie( nale$y 
równie$ tzw. delegacj! ustawow". Zob. M. Ujejski, Ukszta%towanie wzajem-
nych stosunków administratorów i# procesorów w# ramach administracji 
publicznej, Informacja w#Administracji Publicznej 2018, Nr 1, s. 21.

11  T.j. Dz.U. z#2019 r. poz. 1127 ze zm.
12  M. Kami!ski, Powierzenie przetwarzania osobowych danych medycz-

nych a#perspektywy prowadzenia dokumentacji medycznej w#postaci elek-
tronicznej, Prawo Mediów Elektronicznych 2008, Nr 8, s. 7.
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spe%nialiby kryteria okre&lone w#ogólnym rozporz"dzeniu. 
Oznacza to, i$ dopuszczalno&( aneksowania umowy o#&wiad-
czenie us%ug zawartej w#trybie okre&lonym w#ww. ustawie nie 
jest jednoznaczna. Ponadto „za niedopuszczalne na gruncie 
prawa zamówie) publicznych w#zwi"zku z#tre&ci" art. 140 
PrZamPubU nale$y, o#czym wspominano szeroko wcze&niej, 
uzna( wszelkie zmiany do umowy powoduj"ce rozszerze-
nie zakresu &wiadczenia wykonawcy poza zakres okre&lony 
w#przedmiocie zamówienia”16.

Wed%ug art. 28 ust. 9 RODO „umowa lub inny akt 
prawny, o#których mowa w#art. 3 i#4, maj" form! pisem-
n", w#tym form! elektroniczn"”17. Forma pisemna (b"d+ 
elektroniczna) nie zosta%a zastrze$ona przez prawodawc! 
unijnego dla celów dowodowych (ad probationem). Niedo-
chowanie rygoru zastrze$enia formy szczególnej – pisem-
nej lub elektronicznej – skutkowa( b!dzie niewa$no&ci" 
umowy (ad solemnitatem). Zmiana postanowie) umowy, 
wypowiedzenie czy te$ rozwi"zanie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych powinno równie$ nast"-
pi( w#formie pisemnej lub elektronicznej, cho( nie wynika 
to wprost ze wskazanego powy$ej przepisu. Odnosz"c si! 
do niewa$no&ci czynno&ci prawnej, warto nadmieni(, i$ 
w"tpliwo&ci mo$e budzi( tak$e zawieranie umów powie-
rzenia przetwarzania danych osobowych z#moc" wsteczn" 
(retroaktywnie) – zarówno w#formie aneksu, jak i#odr!bnej 
umowy. Ogólne roz porz"dzenie nie odnosi si! jednak do 
zawierania umów powierzenia przetwarzania danych oso-
bowych z#moc" wsteczn". 

W#przypadku podmiotów publicznych (tj. w#relacji po-
mi!dzy tymi podmiotami) powierzenie przetwarzania nie 
mo$e nast"pi( w#formie umowy cywilnoprawnej18. Zawarcie 
w#&wietle Kodeksu cywilnego umowy nienazwanej nie ma 
zastosowania w#stosunkach pomi!dzy podmiotami prawa 
administracyjnego. Kodeks cywilny reguluje stosunki cywil-
noprawne mi!dzy osobami 'zycznymi a#osobami prawnymi 
(vide art. 1 KC). W#tym przypadku w%a&ciwe jest powierzenie 

powierzaj"ca przetwarzanie danych osobowych powinna by( 
kwali'kowana jako umowa o#&wiadczenie us%ug, nienormo-
wana w#sposób szczególny”13. Powierzenie przetwarzania da-
nych mo$e nast"pi( niewy%"cznie w#formie postanowienia 
zawartego w#nienazwanej umowie o#&wiadczenie us%ug. Rów-
nie w%a&ciw" form" b!dzie zawarcie w#pe%ni odr!bnej umowy 
powierzenia przetwarzania danych, która ma charakter akce-
soryjny w#stosunku do umowy o#&wiadczenie us%ug. Zarówno 
z#perspektywy prawa cywilnego przyj!cie formy aneksu, jak 
i#odr!bnej umowy powierzenia przetwarzania danych nie 
wi"$e si! z#$adnymi reperkusjami. Warto nadmieni(, i$ budzi 
w"tpliwo&( twierdzenie, wed%ug którego dopuszczalne jest 
aneksowanie umowy zawartej w#wyniku udzielenia zamó-
wienia publicznego w#trybie ustawy z#29.1.2004 r. – Prawo 
zamówie) publicznych14. W#sytuacji gdy w#umowie o#&wiad-
czenie us%ug nie zawarto postanowie) dotycz"cych powierze-
nia przetwarzania danych osobowych, w"tpliwe jest zawarcie 
aneksu do tej$e umowy. W%a&ciwe b!dzie argumentowanie, 
$e powierzenie przetwarzania w# formie aneksu narusza 
tre&( art. 144 ust. 1 PrZamPubU (dot. zmian postanowie) 
zawartej umowy lub umowy ramowej w#stosunku do tre&ci 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy). 
Nie ma natomiast przeszkód, aby aneksowa( inne umowy, 
które nie zosta%y zawarte w#wyniku udzielenia zamówienia 
publicznego przeprowadzonego na podstawie ustawy Prawo 
zamówie) publicznych, je&li przepisy nie stanowi" inaczej. 
Dla potwierdzenia s%uszno&ci tej tezy warto odnie&( si! do 
orzecznictwa s"dów administracyjnych. Jak wynika z#tezy 
wyroku WSA w#Krakowie z#28.2.2018 r.15: „art. 144 ust. 1 
PrZamPubU nie wskazuje, jakie zmiany umowy w#sprawie 
zamówienia publicznego nale$y traktowa( jako istotne, jed-
nak zmiana zamówienia publicznego w#czasie jego trwania 
mo$e by( uznana za istotn", je$eli wprowadza ona warunki, 
które – gdyby zosta%y uj!te w#ramach pierwotnej procedury 
udzielania zamówienia – umo$liwi%yby dopuszczenie innych 
oferentów ni$ ci, którzy zostali pierwotnie dopuszczeni, lub 
umo$liwi%yby dopuszczenie innej oferty ni$ ta, która zosta%a 
pierwotnie dopuszczona”. Maj"c na uwadze powy$sze, nale$y 
zwróci( uwag!, i$ taka wyk%adnia art. 144 ust. 1 PrZamPubU 
mo$e wywo%ywa( w"tpliwo&ci interpretacyjne. Problematyka 
dotyczy sytuacji, w#której w#drodze aneksu zamawiaj"cy wraz 
z#wykonawc" uregulowaliby postanowienia dotycz"ce powie-
rzenia, przy czym wykonawca, jako podmiot przetwarzaj"cy 
dane na zlecenie, nie spe%nia%by cho(by kryterium z#art. 28 
ust. 3 lit. c RODO (podj!cie wszelkich &rodków – technicz-
nych i#organizacyjnych – wymaganych na mocy art. 32), czy 
te$ korzysta z#us%ug innego podmiotu przetwarzaj"cego, który 
nie zapewnia przestrzegania m.in. warunków dotycz"cych 
stosowania odpowiednich &rodków technicznych i#organiza-
cyjnych. Istotna by%aby zatem zmiana wprowadzona w#for-
mie aneksu w#postaci powierzenia przetwarzania danych 
wówczas, gdy pozostali oferenci (pierwotnie dopuszczeni) 

13  R. Golat, Przekazywanie przez pracodawców przetwarzania danych 
osobowych innym podmiotom, S%. Prac. 2011, Nr 8, s. 11–14. 

14  T.j. Dz.U. z#2019 r. poz. 1843 ze zm.; dalej jako: PrZamPubU.
15  I#SA/Kr 930/17, Legalis.
16  J. Olszewska-Stompel, M. Stompel, Prawo zamówie) publicznych. Wy-

bór najkorzystniejszej oferty i#zawieranie umów, Lex/el. 2013.
17  Zawarcie umowy w# formie ustnej nie spe%nia wymogu okre&lonego 

w#art. 28 ust. 9 RODO. Warto nadmieni(, $e zagadnienie to by%o poruszane 
tak$e na gruncie dotychczas obowi"zuj"cej ustawy z#1997 r. o#ochronie da-
nych osobowych. Zob. D. Fleszer, Zakres przetwarzania danych osobowych 
w#dzia%alno&ci gospodarczej, Warszawa 2008, s. 238 i#239.

18  Warto poczyta( szerzej na temat powierzenia przetwarzania pomi!dzy 
podmiotami publicznymi na gruncie ustawy z#1997 r. o#ochronie danych 
osobowych. Zob. P. Barta, Powierzenie przetwarzania danych osobowych 
w#sektorze publicznym po zmianach w#ustawie o#ochronie danych osobo-
wych wprowadzonych ustaw" 500+, Informacja w#Administracji Publicz-
nej 2016, Nr 2, s. 43–47. Zob. T. Osiej, Dopuszczalno&( zawierania umów 
powierzenia przetwarzania danych osobowych w#administracji publicznej, 
Informacja w#Administracji Publicznej 2015, Nr 3, s. 25–27.

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc%23hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1973026:part=a140&full=1
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przetwarzanie danych. Subprocessor musia%by dysponowa( 
wiedz", którym podmiotom administrator powierzy% prze-
twarzanie danych.

Odpowiedzialno!% podmiotu 
przetwarzaj$cego na zlecenie

Administrator nie ponosi ju$ odpowiedzialno&ci za 
dzia%ania (b"d+ zaniechania) podmiotu przetwarzaj"cego 
na zlecenie dane osobowe, gdy$ procesor mo$e równie$ by( 
adresatem decyzji wydanej przez Prezesa Urz!du Ochrony 
Danych Osobowych22. Odpowiedzialno&( podmiotu przetwa-
rzaj"cego nie jest zatem ograniczona do odpowiedzialno&ci 
cywilnej z#tytu%u niewykonania lub nienale$ytego wykonania 
umowy (w#przypadku umów cywilnoprawnych), lecz dotyczy 
równie$ odpowiedzialno&ci za niezgodne z#prawem prze-
twarzanie danych (obszar prawa administracyjnego), a#tak$e 
odpowiedzialno&ci karnej na gruncie ustawy z#10.5.2018 r. 
o#ochronie danych osobowych23. Powierzenie procesorowi 
przetwarzania danych osobowych zwalnia administratora 
z#odpowiedzialno&ci spoczywaj"cej na tym podmiocie na 
gruncie ogólnego rozporz"dzenia. W# zasadzie odpowie-
dzialno&( ta zostaje scedowana na podmiot przetwarzaj"cy. 
Odmiennie kszta%tuje si! odpowiedzialno&( za podpowie-
rzenie przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z#art. 28 
ust. 4 RODO „je$eli ten inny podmiot przetwarzaj"cy nie 
wywi"$e si! ze spoczywaj"cych na nim obowi"zków ochro-
ny danych, pe%na odpowiedzialno&( wobec administratora 
za wype%nienie obowi"zków tego innego podmiotu prze-
twarzaj"cego spoczywa na pierwotnym podmiocie prze-
twarzaj"cym”. Korzystaj"c z#metody prawnoporównawczej, 
z#ca%" pewno&ci" mo$na stwierdzi(, $e kwestia uregulowania 
obowi"zków spoczywaj"cych na procesorze zosta%a znacznie 
szerzej uregulowana w#ogólnym rozporz"dzeniu, ani$eli by%o 
to w#poprzednim stanie prawnym24.

przetwarzania danych osobowych w#drodze porozumienia 
administracyjnego19.

Podpowierzenie
Na gruncie poprzednio obowi"zuj"cej ustawy nie ure-

gulowano instytucji podpowierzenia, jednak nie stanowi%o 
to przeszkody, aby taka konstrukcja by%a stosowana. Aktu-
alna pozostaje de'nicja podpowierzenia przytoczona przez 
G."Sibig(, który wskazuje, $e „przez podpowierzenie prze-
twarzania danych osobowych b!dziemy rozumieli sytuacj!, 
w#której podmiot, któremu powierzono przetwarzanie da-
nych na podstawie art. 31 OchrDanOsobU (przetwarzaj"cy, 
processor), dalej powierza ich przetwarzanie kolejnemu pod-
miotowi lub podmiotom (podwykonawca, subprocessor)”20. 
Jak stanowi art. 28 ust. 2 RODO, „podmiot przetwarzaj"cy 
nie korzysta z#us%ug innego podmiotu przetwarzaj"cego 
bez uprzedniej szczegó%owej lub ogólnej pisemnej zgody 
administratora. W#przypadku ogólnej pisemnej zgody pod-
miot przetwarzaj"cy informuje administratora o#wszelkich 
zamierzonych zmianach dotycz"cych dodania lub zast"pie-
nia innych podmiotów przetwarzaj"cych, daj"c tym samym 
administratorowi mo$liwo&( wyra$enia sprzeciwu wobec 
takich zmian”. Korzystanie z#us%ug innego podmiotu przez 
procesora nie jest dozwolone. Przes%ank" wy%"czaj"c" zakaz 
podpowierzenia jest szczegó%owa lub ogólna zgoda wyra$o-
na przez administratora. Niekiedy postanowienia umowne 
wskazuj", $e form" akceptacji ze strony administratora jest 
niewniesienie sprzeciwu w#przeci"gu okre&lonego czasu 
(np. 7 dni). Administrator kszta%tuje struktur! powierzenia 
poprzez dobór podmiotu przetwarzaj"cego dane na zlecenie 
oraz podmiotu, któremu podpowierzono przetwarzanie. 
Niemniej odpowiedzialno&( za przetwarzanie podpowierzo-
nych danych osobowych spoczywa na procesorze, o#czym 
by%a mowa wy$ej. Warto nadmieni(, $e niedopuszczalne s" 
postanowienia umowy, wed%ug których odpowiedzialno&( 
za dzia%ania lub zaniechania podmiotu, któremu podpo-
wierzono przetwarzania danych, spoczywa na administra-
torze. W#przypadku scedowania ww. odpowiedzialno&ci 
w# drodze postanowie) umowy lub innego instrumentu 
prawnego trac" one sw" moc, a#tym samym zastosowanie 
znajduje wskazany powy$ej art. 28 ust. 4 RODO. Nale$y 
poda( w#w"tpliwo&( stwierdzenie, $e „z#podpowierzeniem 
nie b!dziemy mieli natomiast do czynienia w#sytuacji, gdy 
administratora danych %"czy bezpo&rednia umowa z#pod-
wykonawc", obok umowy z#przetwarzaj"cym, którego te$ 
%"czy umowa z#podwykonawc"”21. Oznacza to, $e realizuj"c 
okre&lone zadanie w#imieniu administratora, podmiot prze-
twarzaj"cy nie móg%by podpowierzy( przetwarzania danych 
podmiotowi, z#którym administrator zawar% bezpo&rednio 
umow!. Eliminowa%oby to zatem z#obrotu – w#konstruk-
cji podpowierzenia – podmioty, którym ju$ powierzono 

19  W# nawi"zaniu do poczynionych uwag warto nadmieni(, $e zgodnie 
z#wyrokiem NSA z#6.7.2004 r. (FSK 228/04, Legalis) „Przepisy prawa cy-
wilnego reguluj" stosunki cywilnoprawne pomi!dzy osobami 'zycznymi 
i#osobami prawnymi. Nie znajduj" one zastosowania dla oceny skuteczno-
&ci czynno&ci jakie podejmuj" organy egzekucyjne w#wykonawczym post!-
powaniu podatkowym, a#wi!c post!powaniu o#charakterze publicznopraw-
nym”.

20  G. Sibiga, Podpowierzenie przetwarzania danych osobowych, MoP 
2012, Nr 7, s. 31.

21  J. Byrski, Umowne powierzenie do przetwarzania danych osobowych 
w#ustawie o#ochronie danych osobowych, dyrektywie 95/46 i#w#ogólnym 
rozporz"dzeniu o#ochronie danych, MoP 2016, Nr 20, s. 36–37.

22  P. Litwi!ski, Ochrona danych osobowych w# ogólnym post!powaniu 
administracyjnym, Warszawa 2009, s. 109.

23  T.j. Dz.U. z#2019 r. poz. 1781 ze zm.
24  Dla przyk%adu mo$na odnie&( si! do poprzednio obowi"zuj"cej ustawy 

z#1997 r. o#ochronie danych osobowych. Zob. Obowi"zki przy powierzeniu 
przetwarzania danych [w:] M. Krekora, M. 'wierczy!ski, E. Traple, Prawo 
farmaceutyczne. Zagadnienia regulacyjne i# cywilnoprawne, Warszawa 
2008, s. 208–209.
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przetwarza( dane osobowe. Centrum Us%ug Wspólnych, 
jako jednostka obs%uguj"ca, b!dzie przetwarza( dane oso-
bowe jako podmiot, któremu powierzono przetwarzanie 
danych osobowych, jednak$e jest to tzw. ustawowe powie-
rzenie przetwarzanie danych. Wykonywanie ww. zada) 
nie b!dzie wymaga%o zawarcia odr!bnego porozumienia 
administracyjnego reguluj"cego kwestie powierzenia prze-
twarzania danych osobowych. Ogólne rozporz"dzenie nie 
de'niuje poj!cia „innego instrumentu prawnego”, niemniej 
art. 10d SamGminU stanowi"cy, i$ „jednostka obs%uguj"ca 
jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych prze-
twarzanych przez jednostk! obs%ugiwan" w#zakresie i#celu 
niezb!dnych do wykonywania zada) w#ramach wspólnej 
obs%ugi tej jednostki”, nale$y zakwali'kowa( jako „inny 
instrument prawny”. W#formie przyk%adu warto wskaza(, 
i$ Centrum Us%ug Wspólnych b!dzie legitymowa%o si! sta-
tusem podmiotu przetwarzaj"cego dane na zlecenie m.in. 
wówczas, gdy b!dzie przetwarza( dane osobowe na potrzeby 
prowadzenia dokumentacji zwi"zanej z#dowozem niepe%no-
sprawnych dzieci do szkó%. Zgodnie z#art. 39 ust. 4 ustawy 
z#14.12.2016 r.  – Prawo o&wiatowe27 obowi"zkiem gminy jest 
zapewnienie bezp%atnego transportu i#opieki w#czasie prze-
wozu do szko%y uczniom niepe%nosprawnym. Jest to zadanie 
w%asne gminy, a#realizacja zadania w#postaci prowadzenia 
dokumentacji zwi"zanej z#obowi"zkiem zapewnienia bez-
p%atnego transportu do szkó% uczniom niepe%nosprawnym 
mo$e by( powierzona jednostce obs%uguj"cej. Podmiot ten 
stanie si! wówczas podmiotem przetwarzaj"cym dane na 
zlecenie.

Podsumowanie
Powierzenie przetwarzania danych osobowych – jak ju$ 

wskazano na pocz"tku – nie jest instytucj" now". W#zu-
pe%no&ci nieprawid%owe jest twierdzenie, $e powierzenie 
zosta%o uregulowane dopiero w#ogólnym rozporz"dzeniu. 
Ten akt normatywny nie zmieni% znacz"co istoty powierze-
nia przetwarzania danych osobowych. Analizuj"c przepisy, 
mo$na jedynie stwierdzi(, i$ prawodawca unijny znacznie 
szerzej uregulowa% t! instytucj!. Maj"c na uwadze ca%o-
kszta%t uwag poczynionych w#niniejszym artykule, nale$y 
nadmieni(, $e umowa powierzenia lub inny instrument 
prawny nie mog" zawiera( postanowie) maj"cych na celu 
wyeliminowanie b"d+ obej&cie przepisów ogólnego roz-

W#pi&miennictwie podkre&lana jest równie$ odpowie-
dzialno&( cywilnoprawna podmiotu przetwarzaj"cego dane 
na zlecenie, gdy$ „(…) mo$na stwierdzi(, $e naruszenie 
przepisów RODO mo$e w#szczególno&ci narazi( procesora 
na roszczenia (w#tym odszkodowawcze na podstawie prze-
pisów powszechnego prawa cywilnego o#deliktach) w#zwi"z-
ku z#naruszeniem dóbr osobistych (prawa do prywatno&ci) 
podmiotu danych”25.

Z#ca%" pewno&ci" nale$y zanegowa( mo$liwo&( przenie-
sienia administracyjnej kary pieni!$nej na%o$onej na ad-
ministratora lub podmiot przetwarzaj"cy dane na zlecenie 
przez Prezesa Urz!du Ochrony Danych Osobowych w#drodze 
decyzji administracyjnej, jako jedno z#postanowie) umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innego 
instrumentu prawnego. Wydaje si!, $e nie jest równie$ do-
puszczalne uregulowanie w#umowie powierzenia przetwarza-
nia mo$no&ci zwolnienia z#administracyjnej kary pieni!$nej 
nawet przed wydaniem decyzji administracyjnej przez organ 
nadzorczy. Warto przy tym nadmieni(, $e administracyjne 
kary pieni!$ne nak%adane mog" by( jedynie w#zale$no&ci od 
okoliczno&ci ka$dego indywidualnego przypadku (art. 83 
ust.#2 RODO). Niekiedy w#umowach powierzenia przetwa-
rzania danych pojawiaj" si! stwierdzenia, $e administrator 
ponosi wy%"czn" odpowiedzialno&( za okre&lenie celów i#spo-
sobów, w#jakich dane osobowe s" lub maj" by( przetwarza-
ne. Tak sformu%owane postanowienie umowy jest niezgodne 
z#art. 28 ust. 10 RODO, $e bez uszczerbku dla art.#82, 83 
i#84 RODO, je$eli podmiot przetwarzaj"cy naruszy niniejsze 
rozporz"dzenie przy okre&laniu celów i#sposobów przetwa-
rzania, uznaje si! go za administratora w#odniesieniu do tego 
przetwarzania.

Centrum Us&ug Wspólnych jako 
podmiot publiczny przetwarzaj$cy dane 
na zlecenie

Centrum Us%ug Wspólnych jako jednostka obs%uguj"ca 
mo$e by( utworzona m.in. na podstawie art. 10a ustawy 
z#8.3.1990 r. o#samorz"dzie gminnym26, który stanowi, i$ 
„Gmina mo$e zapewni( wspóln" obs%ug!, w#szczególno&ci 
administracyjn", 'nansow" i#organizacyjn": 1) jednostkom 
organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora 'nansów 
publicznych, 2) gminnym instytucjom kultury, 3) innym 
zaliczanym do sektora 'nansów publicznych gminnym oso-
bom prawnym utworzonym na podstawie odr!bnych ustaw 
w#celu wykonywania zada) publicznych, z#wy%"czeniem 
przedsi!biorstw, instytutów badawczych, banków i#spó%ek 
prawa handlowego – zwanym dalej „jednostkami obs%ugi-
wanymi”. W#&wietle art. 10b ust. 1 SamGminU wspóln" ob-
s%ug! mo$e prowadzi( m.in. jednostka organizacyjna gminy, 
która w#ramach realizacji zada) zwi"zanych ze wspóln" 
obs%ug" administracyjn", 'nansow" i#organizacyjn", mo$e 

25  M. Gomularz, E. Laskowska, Wp%yw ogólnego rozporz"dzenia o#ochro-
nie danych na zasady prowadzenia baz danych – problemy praktyczne 
na styku prawa prywatnego i# publicznego, [w:] Ogólne rozporz"dzenie 
o#ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia, M. Kawecki, T. Osie-
ja (red.), Warszawa 2017, s. 86.

26  T.j. Dz. U. z#2019 r. poz. 506 ze zm.; dalej jako: SamGminU.
27  T.j. Dz.U. z#2019 r. poz. 1148 ze zm.
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porz"dzenia. Z#rozwag" nale$y równie$ analizowa(, czy 
istotnie okre&lony stosunek mo$na zakwali'kowa( jako 
powierzenie przetwarzania danych osobowych, gdy$ nie-

S!owa kluczowe: RODO, administrator, procesor, przetwarzanie, dane osobowe.

Entrusting the processing of personal data in the light of GDPR

The purpose of this article is to present the institution of entrusting the processing of personal data in the light of regulation 
of the European Parliament and of the Council 2016/679 of 27.4.2016, in the matter of protection of natural persons in regard 
to processing of personal data and free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (GDPR), which has been 
regulated in article 28. Directive specifies requirements regarding election of an entity to process data on request, and also 
obligatory elements of a contract, or another legal instrument, which would regulate the institution in question of entrusting 
the processing of personal data.

Keywords: GDPR, controller, processor, processing, personal data.

 

sie to za sob" daleko id"ce konsekwencje, jak przyk%adowo 
mo$liwo&( przeprowadzania audytów czy inspekcji przez 
administratora.
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nie. Wp%yw ma na to niew"tpliwie historycznie du$o d%u$sza 
obecno&( wspomnianych sportów w#powszechnej &wiado-
mo&ci, co przek%ada si! automatycznie na ich presti$, sfer! 
pewnej donios%o&ci i#uznania dla tego rodzaju aktywno&ci, 
w#odró$nieniu od sportów elektronicznych, które w#dalszym 
ci"gu, szczególnie w&ród starszego pokolenia uznawane s" za 
do&( infantyln", niewyszukan" i#w#gruncie rzeczy szkodliw" 
rozrywk!. W%a&nie ów rozrywkowy charakter (obok pozornie 
stosunkowo niewielkiej podejmowanej aktywno&ci 'zycznej) 
stanowi jeden z#g%ównych zarzutów stawianych e-sportowi 
i#podstaw! odmówienia mu statusu sportu w#powszechnie 
przyj!tym znaczeniu. W#takim uj!ciu sporty elektroniczne 
zostaj" zrównane z#innymi aktywno&ciami maj"cymi na celu 
przede wszystkim rozrywk! czy te$ szeroko poj!t" zabaw!. 
Takie podej&cie jest wysoce krzywdz"ce i#niesprawiedliwe, 
a#tak$e &wiadczy jednocze&nie o#do&( pobie$nym zapoznaniu 
si! ze specy'k" uprawiania sportów elektronicznych w#obec-
nym, nowoczesnym wydaniu.

E-sport w !wietle nowelizacji ustawy o sporcie 

Szymon Myrna1

Celem niniejszego opracowania jest analiza prawnych i faktycznych mo&liwo!ci uznania e-sportu za pe#noprawny sport 
w !wietle nowelizacji ustawy o sporcie z 20.7.2017 r. oraz 16.10.2019 r. Autor poszukuje odpowiedzi na pytania, czy wpro-
wadzone zmiany wp#ywaj" w sposób znacz"cy na prawny status sportów elektronicznych, a tak&e jakie wi"&" si$ z tym 
konsekwencje dla spo#eczno!ci e-sportowej. W opracowaniu poruszono tak&e kwesti$ mo&liwo!ci utworzenia polskiego 
zwi"zku sportów elektronicznych, k#ad"c szczególny nacisk na rol$ polskiego zwi"zku sportowego jako ustawowej 
formy organizacji wspó#zawodnictwa sportowego. Autor poddaje analizie zmiany w przepisach reguluj"cych tworzenie 
polskich zwi"zków sportowych, jak równie& konsekwencje prawne i faktyczne rozszerzenia uprawnie' Ministra Sportu 
w omawianej materii z punktu widzenia e-sportu. 

1  Autor jest absolwentem stacjonarnych studiów prawa na Uniwersytecie 
Wroc%awskim, aplikantem adwokackim Izby Wroc%awskiej.

2  T.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.; dalej jako: SportU.
3  W# tym miejscu nale$y wspomnie( tak$e o# de'nicji sportu ustalonej 

przez Rad! Europy, przyj!tej nast!pnie przez Komisj! Europejsk" w#Bia%ej 
ksi!dze na temat sportu z#11.7.2007 r., COM (2007) 391. Sport zde'niowa-
no tam jako „wszelkie formy aktywno&ci 'zycznej, które poprzez uczest-
nictwo dora+ne lub zorganizowane, stawiaj" sobie za cel wypracowanie lub 
poprawienie kondycji 'zycznej i#psychicznej, rozwój stosunków spo%ecz-
nych lub osi"gni!cie wyników sportowych na wszelkich poziomach”.

4  A#zatem przed nowelizacj" ustawy o#sporcie z#20.7.2017 r.
5  M. Badura, H. Basi!ski, G. Ka&u+ny, M. Wojcieszak, Ustawa o#sporcie. 

Komentarz, Lex/el. 2011, komentarz do art. 2; W. Cajsel, Ustawa o#sporcie. 
Komentarz, Legalis/el. 2011, komentarz do art. 2.

6  Chocia$ nawet w#przypadku tych sportów owe kontrowersje si! poja-
wiaj" – zob. np. wyrok TSUE z#26.10.2017 r., C-90/16, *e English Bridge 
Union Limited przeciwko Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Cu-
stoms, Legalis – w#którym to Trybuna% orzek%, $e bryd$ porównawczy nie 
jest sportem w#rozumieniu dyrektywy VAT. Zdaniem Trybuna%u bowiem, 
aby dan" aktywno&( mo$na by%o uzna( za sport w#rozumieniu dyrektywy 
VAT, musi j" cechowa( „niepozbawiony znaczenia element 'zyczny”.

Uwagi wst"pne
Zagadnienie mo$liwo&ci uznania e-sportu za pe%no-

prawny sport od d%u$szego czasu stanowi przedmiot sporu 
w#dyskusjach mi!dzy zwolennikami i#przeciwnikami takie-
go rozwi"zania. Dotychczasowy brak szczególnych regulacji 
prawnych dotycz"cych e-sportu (okre&lanego cz!sto zbiorczo 
mianem sportów elektronicznych) powodowa% konieczno&( 
poszukiwania odpowiednich rozwi"za) w&ród istniej"cych 
ju$ instrumentów prawnych. Chodzi tutaj przede wszystkim 
o#ustaw! z#25.6.2010 r. o#sporcie2, w#której to w#art. 2 zawarto 
de'nicj! sportu3.

We wcze&niejszym brzmieniu4 nacisk po%o$ono wy%"cz-
nie na sfer! aktywno&ci 'zycznej, ca%kowicie pomijaj"c inne 
mo$liwe obszary ludzkiej aktywno&ci, a#zw%aszcza aktyw-
no&( intelektualn"5. To z#pozoru niewielkie niedoci"gni!-
cie automatycznie pozostawia poza kr!giem zainteresowa) 
wspomnianej ustawy ca%" rzesz! sportów opartych w#g%ównej 
mierze na rywalizacji intelektualnej, takich jak np. szachy, 
warcaby, bryd$ sportowy czy wreszcie sporty elektroniczne. 
Tak w"skie uj!cie sfery aktywno&ci ludzkich, k%ad"ce nacisk 
wy%"cznie na aktywno&( 'zyczn" jako nieod%"czny element 
ka$dego sportu, oceni( nale$y jako b%!dne i#zdecydowanie 
niewystarczaj"ce. Z# aprobat" przyj!to zatem nowelizacj! 
ustawy o#sporcie z#20.7.2017 r., w#której to dodano ust. 1a 
w#brzmieniu: „Za sport uwa$a si! równie$ wspó%zawodnic-
two oparte na aktywno&ci intelektualnej, którego celem jest 
osi"gni!cie wyniku sportowego”.

Jakie za& niesie to konsekwencje dla dynamicznie 
rozwijaj"cej si! ga%!zi sportów elektronicznych? Czy 
wspomniane rozszerzenie definicji sportu pozwala uzna( 
e-sport za spe%niaj"cy jej ustawowe przes%anki, zrównuj"c 
tym samym t! form! aktywno&ci z#innymi tradycyjnymi 
rodzajami sportu?

O#ile w#przypadku szachów, bryd$a czy warcabów sy-
tuacja jest do&( jasna, a#obj!cie tych dyscyplin zakresem 
ustawy nie powinno budzi( wi!kszych kontrowersji6, o#tyle 
w#przypadku e-sportu sytuacja kszta%tuje si! zgo%a odmien-
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7  „Wspó%zawodnictwo”, [w:] S%ownik j!zyka polskiego PWN, http://sjp.
pwn.pl/szukaj/wspó%zawodnictwo.html, (dost!p z#20.3.2020 r.).

8  Tak równie$ T. Wcis&o, Finansowanie organizacji e-sportowych przez 
jednostki samorz"du terytorialnego ze &rodków przeznaczonych na roz-
wój sportu w#&wietle ustawy o#sporcie, Samorz"d Terytorialny 2019, Nr 12, 
s.#67–69.

O%ensive. Ponadto organizowane s" ogromne wydarzenia, 
przyci"gaj"ce zarówno tysi"ce fanów w#miejscu rozgrywek, 
organizowanych cz!sto na stadionach pi%karskich lub du-
$ych halach sportowych, jak i#dziesi"tki profesjonalnych 
zawodników rywalizuj"cych mi!dzy sob" o#presti$, a#tak$e 
wielomilionowe nagrody i#kontrakty sponsorskie, wreszcie 
transmisje z#rozgrywek ogl"dane s" przez kibiców na ca%ym 
&wiecie, nie ust!puj"c przy tym cz!sto innym, klasycznym 
wydarzeniom sportowym. Równie$ kolejna z#przes%anek, 
tj.#oparcie na aktywno&ci intelektualnej, zdaje si! by( spe%-
niona przez sporty elektroniczne. Odbywaj"ce si! wspó%za-
wodnictwo mimo wyst!puj"cego pewnego elementu 'zycz-
nego, w#postaci konieczno&ci obs%ugi kontrolerów urz"dze) 
multimedialnych – najcz!&ciej tzw. myszki komputerowej, 
niew"tpliwie polega w#g%ównej mierze na aktywno&ci in-
telektualnej uczestników, którzy to w# trakcie rozgrywki 
decyduj" o#stosowanych taktykach i#strategiach, planuj"c 
indywidualnie lub dru$ynowo, jak pokona( przeciwnika, 
opieraj"c si! na znajomo&ci struktury i#mechaniki danej 
gry. Wreszcie sporty elektroniczne uprawiane s" w#zdecy-
dowanej wi!kszo&ci w#celu osi"gni!cia wyniku sportowego. 
Gracze wspó%zawodnicz" o#miejsca w#rankingach, na listach 
&wiatowych, specjalne odznaczenia czy te$ jak np. w#Coun-
ter-Strike: Global O%ensive  – o#awanse do co raz to wy$szych 
grup zrzeszaj"cych graczy o#wi!kszych umiej!tno&ciach a$ 
do uzyskania rangi tzw. Global Elite, któr" posiadaj" wy-
%"cznie najlepsi u$ytkownicy, cz!sto profesjonalni gracze, 
wyst!puj"cy na zawodach na szczeblu mi!dzynarodowym. 
Coraz cz!&ciej osi"gane wyniki sportowe wi"$" si! z#real-
nymi, powa$nymi graty'kacjami 'nansowymi (np. za zwy-
ci!stwo w#danym turnieju) lub te$ mo$liwo&ci" podpisania 
kontraktów z#profesjonalnymi dru$ynami e-sportowymi 
lub te$ umów sponsorskich (np. z#'rmami produkuj"cymi 
sprz!t dla graczy).

Zaproponowane w# niniejszym opracowaniu stanowi-
sko przyznaj"ce e-sportowi prawa do bycia traktowanym 
w#sposób równorz!dny z#innymi dyscyplinami sportu, jako 
przedstawiciela grupy sportów intelektualnych (umys%owych) 
uregulowanych w#art. 2 ust. 1a SportU, stanowi naturaln" 
konsekwencj! rozwoju tego rodzaju aktywno&ci. Co wi!cej, 
proces ten b!dzie si! pog%!bia(, o#czym &wiadczy( mo$e 
przede wszystkim ogromna popularno&( e-sportu w&ród 
dzieci i#m%odzie$y. Podj!cie kroków legislacyjnych w#celu 
uregulowania chocia$by podstawowych i# wspólnych dla 
wi!kszo&ci tytu%ów gier w#obr!bie kategorii sportów elek-

Problematyka uznania e-sportu za sport
Analizuj"c mo$liwo&( uznania e-sportu za sport w#ro-

zumieniu znowelizowanych przepisów, nale$y pochyli( si! 
przede wszystkim nad kwesti", czy cybersport spe%nia usta-
wowe przes%anki zawarte w#ust. 1a SportU. Pierwsz" z#nich 
stanowi wspó%zawodnictwo, drug" – oparcie na aktywno-
&ci intelektualnej, trzeci" natomiast jest cel, który to musi 
by( ukierunkowany na osi"gni!cie wyniku sportowego. Jak 
wskazano w#de'nicji zawartej w#s%owniku PWN, za wspó%-
zawodnictwo uwa$a si! „ubieganie si! kilku osób lub grup 
o#pierwsze)stwo w#czym& lub o#zdobycie czego&”7, natomiast 
w#przypadku aktywno&ci intelektualnej brak jest jednoznacz-
nej, uznanej de'nicji tego poj!cia. Trzeba zatem przyj"( jej 
zwyk%e znaczenie w#j!zyku potocznym, czyli s" to wszelkie 
przejawy aktywno&ci umys%owej o#ukierunkowanym, celo-
wym dzia%aniu. Ten rodzaj aktywno&ci mo$na te$ charakte-
ryzowa( a"contrario, przy u$yciu poj!cia aktywno&ci 'zycznej, 
tj. jako sfer! aktywno&ci, w#której g%ówny nacisk po%o$ony 
jest na sfer! umys%ow", podczas gdy w#przypadku aktywno&ci 
'zycznej na pierwszy plan wysuwa si! bez w"tpienia sfera 
ruchowa, podejmowana przy udziale uk%adu ruchu cz%owie-
ka. Oczywi&cie tego rodzaju rozró$nienie ma charakter do&( 
umowny, gdy$ obydwie te sfery przenikaj" si! wzajemnie, 
ale jednocze&nie jednoznacznie pokazuje, $e aktywno&ci te 
ró$ni" si! przede wszystkim stopniem nat!$enia g%ównego 
czynnika, którym b!dzie w#przypadku aktywno&ci 'zycznej 
ruch i#praca mi!&ni cz%owieka, natomiast w#przypadku ak-
tywno&ci intelektualnej wysi%ek i#praca umys%owa. Rozpatru-
j"c wi!c kwesti! wspó%zawodnictwa opartego na aktywno&ci 
intelektualnej, rozumie( przez to nale$y ubieganie si! osoby 
lub grupy osób o#pierwsze)stwo lub zdobycie czego& poprzez 
podejmowan" aktywno&( g%ównie o#charakterze umys%owym, 
nie'zycznym. Ostatni" za& ustawow" przes%ank! stanowi cel, 
który ma by( ukierunkowany na osi"gni!cie wyniku sporto-
wego. Nie ma przy tym wi!kszego znaczenia, czy dane wspó%-
zawodnictwo odbywa si! na poziomie amatorskim czy te$ 
profesjonalnym. Jedynym warunkiem jest rodzaj motywa-
cji wewn!trznej, co skutkuje uczestnictwem w#rywalizacji 
sportowej, pewnych oczekiwa) co do osi"gni!tego wyniku, 
a#tak$e ch!( sprawdzenia swoich umiej!tno&ci na tle innych 
uczestnicz"cych osób.

Czy zatem e-sport spe%nia powy$sze kryteria? Tutaj 
zdania s" podzielone. Analizuj"c kwesti! spe%nienia omó-
wionych, ustawowych przes%anek w#przypadku sportów 
elektronicznych, mo$na pokusi( si! o#stwierdzenie, $e brak 
jest przeciwwskaza) do uznania e-sportu za sport w#ro-
zumieniu znowelizowanej ustawy o#sporcie8. Wyst!puje 
w#nim bowiem bez w"tpienia element wspó%zawodnictwa 
np. w#obr!bie istniej"cych profesjonalnych lig e-sportowych 
o#globalnym zasi!gu i#uznaniu, zrzeszaj"cych graczy w#takie 
tytu%y jak Leauge of Legends czy te$ Counter-Strike: Global 
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stawianego jako negatywny przyk%ad osoby ca%kowicie nie-
zainteresowanej aktywno&ci" 'zyczn". Ponadto w#uzasad-
nieniu projektu ustawy autorzy s%usznie zauwa$aj", i$ sporty 
elektroniczne ju$ od ponad 20 lat intensywnie si! rozwijaj", 
czego przejawem s" ju$ istniej"ce, a#tak$e ci"gle pojawia-
j"ce si! nowe zwi"zki i#federacje e-sportowe, zarówno na 
szczeblu lokalnym, krajowym, jak i#mi!dzynarodowym. 
Zapoznaj"c si! za& z#ca%o&ci" uzasadnienia, mo$na zauwa-
$y(, $e jego ogólny wyd+wi!k w#kontek&cie rozszerzenia 
ustawowej de'nicji sportu o#kategorie e-sportowe ma jak 
najbardziej charakter pozytywny. Z#pewnym dystansem, 
ale i#zaskoczeniem mo$na wi!c potraktowa( wyja&nienia 
zawarte w#komunikacie przes%anym przez Ministerstwo 
Sportu i#Turystyki portalowi Wirtualnemedia.pl, w#którym 
to stwierdzono, i$ nowe propozycje nie zmieniaj" statusu 
prawnego tzw. e-sportu, s" natomiast zmianami technicz-
nymi i#symbolicznymi. Maj" stanowi( symboliczne otwarcie 
si! na &rodowisko sportów elektronicznych. W#$adnym wy-
padku jednak, zdaniem Ministerstwa, omawiana noweliza-
cja ustawy o#sporcie nie zrównuje sportu elektronicznego 
ze sportem tradycyjnym. Co wi!cej, samo „symboliczne 
otwarcie na &rodowisko e-sportowe” ma przede wszystkim 
polega( na zwi!kszeniu mo$liwo&ci promowania aktywno-
&ci 'zycznej w&ród osób uprawiaj"cych sporty umys%owe, 
w#tym tak$e sporty elektroniczne10. Nie neguj"c oczywi&cie 
pozytywnego elementu, jaki stanowi niew"tpliwie ka$dego 
rodzaju promocja aktywno&ci 'zycznej, szczególnie w&ród 
m%odzie$y, nie sposób nie zauwa$y(, $e w#takim uj!ciu spor-
ty elektroniczne traktowane s" w#sposób podrz!dny, nie jako 
osobna, rozbudowana, a#przede wszystkim równoprawna 
kategoria sportowa, lecz jedynie jako platforma umo$liwia-
j"ca dotarcie do uprawiaj"cych e-sport zawodników czy te$ 
fanów &ledz"cych ich zmagania. Trudno pozby( si! wra$e-
nia, i$ zamiast kroku milowego w#dziedzinie uregulowania 
kwestii sportów elektronicznych otrzymano jedynie pewny 
mi%y i#zas%uguj"cy na uznanie, ale wci"$ jednak tylko gest, 
nienios"cy ze sob" powa$niejszych konsekwencji prawnych.

Polski zwi$zek sportów elektronicznych – 
uwagi de lege lata i de lege ferenda

Jednym z#g%ównych argumentów resortu sportu maj"-
cym uzasadnia( omawiane powy$ej stanowisko, odmawiaj"ce 
sportom elektronicznym przymiotu równo&ci z#innymi spor-
tami, jest brak jakiegokolwiek, istniej"cego obecnie zwi"zku 

tronicznych kwestii wydaje si! zatem nie tylko potrzebne, 
ale wr!cz konieczne.

W$tpliwo!ci wokó& projektu nowelizacji 
ustawy o sporcie

Polski ustawodawca zdaje si! dostrzega( omawiany 
problem, czego wyrazem jest poruszenie kwestii sportów 
elektronicznych m.in. w#uzasadnieniu do projektu nowe-
lizacji ustawy o#sporcie z#20.7.2017 r., przy czy wydaje si! 
bardzo niekonsekwentny w#swoim podej&ciu do tego tematu. 
Z#jednej strony bowiem w#uzasadnieniu projektu nowelizacji 
wprost odniesiono si! do sportów elektronicznych jako jed-
nej z#kategorii sportów, których obj!cie regulacjami umo$-
liwi w%a&nie wprowadzenie do art. 2 omawianego ust. 1a, by 
nast!pnie z#drugiej strony, w#komunikacie wydanym przez 
Ministerstwo Sportu i#Turystyki – ju$ po przyj!ciu noweli-
zacji przez Sejm  – w#sposób do&( znacz"cy zwery'kowa( 
swoje wcze&niejsze stanowisko. Zanim jednak zostanie to 
poruszone w#dalszej cz!&ci tekstu, warto przytoczy( wybra-
ne fragmenty wspomnianego uzasadnienia, gdy$ zawieraj" 
one s%uszne – a#przy tym do&( post!powe i#id"ce z#duchem 
czasu – spostrze$enia &wiadcz"ce o#du$ej otwarto&ci autorów 
tego projektu na to wci"$ jeszcze stosunkowo nowe zjawisko.

Autorzy projektu trafnie wskazuj", $e „nie tylko ak-
tywno&( 'zyczna sprzyja umacnianiu wi!zi spo%ecznych 
czy budowaniu w%asnej warto&ci. Anga$owanie aktywno&ci 
umys%owej poprzez gr! w#bryd$a sportowego, warcaby czy 
szachy, a#tak$e sporty elektroniczne stwarza mo$liwo&( roz-
woju intelektualnego, wzmacnia relacje spo%eczne, sprzyja 
socjalizacji uczestników, dodaje pewno&ci siebie. Skutki 
aktywno&ci intelektualnej w#aspekcie spo%ecznym s" zatem 
podobne do uprawiania aktywno&ci 'zycznej. Nale$y rów-
nie$ mie( na wzgl!dzie, $e profesjonalne podej&cie do gry 
w#szachy, warcaby, bryd$a sportowego, a#tak$e sporty elek-
troniczne wymaga od uczestników uprawiania aktywno&ci 
'zycznej. Ponadto gry w#szachy, warcaby, bryd$a sportowe-
go oraz sporty elektroniczne wyrabiaj" szybko&( reakcji oraz 
rozwijaj" strategiczne my&lenie”9. Poruszona zosta%a do&( 
istotna kwestia, a#mianowicie jednym ze sztandarowych 
argumentów przeciwników zrównania sportów elektronicz-
nych z#innymi tradycyjnymi rodzajami sportu bywa cz!sto 
stwierdzenie, $e do uprawiania e-sportu nie jest niezb!dna 
aktywno&( 'zyczna lub jej udzia% jest minimalny. Podej&cie 
takie oceni( nale$y jako b%!dne, szczególnie w#odniesieniu 
do osób uprawiaj"cych e-sport na szczeblu profesjonalnym, 
które to oprócz godzin sp!dzonych w#&wiecie wirtualnym na 
doskonaleniu niezb!dnych umiej!tno&ci w#zdecydowanej 
wi!kszo&ci przypadków pozosta%y czas sp!dzaj", poprawia-
j"c swoj" sprawno&( 'zyczn", manualn", swoje reakcje czy 
te$ (wicz"c re,eks. Mo$na wysnu( przypuszczenie, $e w#tym 
wypadku pokutuje do&( powszechny ci"gle stereotyp gracza 

9  Projekt ustawy o#zmianie ustawy o#sporcie oraz ustawy o#ujawnianiu in-
formacji o#dokumentach organów bezpiecze)stwa pa)stwa z#lat 1944–1990 
oraz tre&ci tych dokumentów z#16.3.2017 r., druk Nr 1410, Sejm#VIII ka-
dencji.

10  Zob. https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sejm-przyjal-noweliza-
cje-ustawy-o-sporcie-do-de'nicji-wlaczono-sport-elektroniczny-symbo-
liczne-otwarcie-na-srodowisko-esportu (dost!p z#28.11.2019 r.).
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w#ustawie, sam zwi"zek za& powinien obejmowa( swoj" pie-
cz" wszystkie podkategorie e-sportowe, podobnie jak to jest 
w#przypadku Polskiego Zwi"zku Narciarskiego (obejmuje 
ró$ne dyscypliny, m.in. skoki narciarskie, biathlon czy biegi 
narciarskie) lub te$ Polskiego Zwi"zku Pi%ki No$nej (oprócz 
klasycznej odmiany obejmuje tak$e np. pi%k! no$n" osób 
niewidomych, futsal czy te$ pi%k! no$n" pla$ow"). Zdecy-
dowanie pozytywnie nale$y wi!c oceni( zmiany wprowa-
dzone w#ustawie o#sporcie jej nowelizacj" z#16.10.2019 r., 
które to znacz"co rozszerzaj" uprawnienia Ministra Sportu 
w#kwestiach zwi"zanych z#tworzeniem polskich zwi"zków 
sportowych. Jakie za& ma lub mo$e mie( to prze%o$enie na 
kwesti! e-sportu?

Przede wszystkim w#przedmiotowej kwestii znaczenie 
maj" zmiany poczynione w#art. 11 SportU11. W#przepisie 
tym ust. 2 pkt 4 wyra$aj"cy wspomniane kryterium przyna-
le$no&ci do federacji mi!dzynarodowej otrzyma% nast!puj"ce 
brzmienie: „za&wiadczenie o#przynale$no&ci do mi!dzynaro-
dowej federacji sportowej dzia%aj"cej w#sporcie olimpijskim 
lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Mi!dzynarodo-
wy Komitet Olimpijski albo uj!tej w#wykazie, o#którym mowa 
w#ust. 2a”, natomiast po ust. 2 dodano ust. 2a i#2b, zawieraj"ce 
delegacj! ustawow" do okre&lenia, w#drodze rozporz"dzenia 
wykazu mi!dzynarodowych federacji, do których przynale$-
no&( stwarza mo$liwo&( uzyskania zgody Ministra Sportu na 
utworzenie polskiego zwi"zku sportowego (ust. 2a), a#tak$e 
formu%uj"c" nakaz wykre&lenia danej mi!dzynarodowej fe-
deracji z#wykazu wspomnianego w#ust. 2a, w#przypadku gdy-
by MKOl uzna% inn" mi!dzynarodow" federacj! lub gdyby 
dana federacja przesta%a spe%nia( kryteria, o#których mowa 
w#ust.#2a (ust. 2b). Z#kolei w#uzasadnieniu mo$na przeczyta(, 
$e: „Projektowane rozwi"zanie ma na celu wprowadzenie do-
datkowej przes%anki, której spe%nienie umo$liwi%oby podmio-
tom niespe%niaj"cym dotychczas warunku przynale$no&ci do 
mi!dzynarodowej federacji sportowej dzia%aj"cej w#sporcie 
olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez 
Mi!dzynarodowy Komitet Olimpijski skuteczne ubieganie 
si! o#status polskiego zwi"zku sportowego”12. Wprowadzona 
zmiana w#teorii znacz"co wp%ywa na mo$liwo&( zarejestro-
wania polskiego zwi"zku sportów elektronicznych, oczywi-
&cie jedynie przy za%o$eniu, $e Minister Sportu umie&ci we 
wspomnianym wykazie któr"kolwiek z#powstaj"cych lub te$ 
ju$ istniej"cych mi!dzynarodowych federacji e-sportowych. 
By tak si! jednak sta%o, która& z#nich musia%aby zyska( po-

sportowego maj"cego zrzesza( zawodników, a#tak$e dzia%a-
czy e-sportowych. Dotychczas bowiem $adna z#organizacji 
e-sportowych nie spe%nia%a kluczowej przes%anki umo$liwia-
j"cej rejestracj! polskiego zwi"zku sportowego w#rozumieniu 
ustawy o#sporcie przed nowelizacj", tj. konieczno&ci przed%o-
$enia Ministrowi Sportu za&wiadczenia o#przynale$no&ci do 
mi!dzynarodowej federacji sportowej dzia%aj"cej w#sporcie 
olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez 
Mi!dzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl). W#sportach 
elektronicznych bowiem brak jest obecnie jednej, uznanej 
federacji sportowej o#charakterze mi!dzynarodowym, która 
mog%aby spe%nia( omawiane kryterium, co odró$nia sporty 
elektroniczne od tradycyjnych rodzajów sportu.

Powodów takiego stanu rzeczy upatrywa( mo$na przede 
wszystkim w#stosunkowo krótkiej historii istnienia sportów 
elektronicznych, które to wci"$ s" zjawiskiem dosy( &wie$ym 
i#rozwojowym. Ponadto innym wa$nym aspektem rzutuj"cym 
na opisywane zagadnienie jest niew"tpliwie specy'ka gier 
elektronicznych, które to co prawda mo$na okre&li( zbiorczo 
mianem sportów elektronicznych (jako pewnej kategorii czy 
te$ dyscypliny), ale w#praktyce sprowadzaj" si! do one do 
rywalizacji w#obr!bie danego tytu%u (gry komputerowej). 
Czy nale$a%oby wi!c utworzy( odr!bne zwi"zki sportowe dla 
ka$dego z#popularnych tytu%ów (np. Polski Zwi"zek Coun-
ter-Strike), czy te$, co wydaje si! bardziej racjonalne, nale$y 
utworzy( jeden zwi"zek sportów elektronicznych, zrzeszaj"cy 
wszystkich uprawiaj"cych e-sport, bez rozró$niania ich ze 
wzgl!du na konkretn" gr! komputerow". Innym wa$nym 
aspektem wymagaj"cym odpowiedniego uregulowania po-
zostawa%aby tak$e rola producentów gier czy te$ ich dystry-
butorów w#tym przedsi!wzi!ciu. Gry komputerowe bowiem, 
poza pojedynczymi przypadkami, maj" do&( k%opotliw" ce-
ch!, a#mianowicie szybko si! dezaktualizuj", zarówno pod 
wzgl!dem technicznym – w#wyniku wprowadzania na rynek 
nowego oprogramowania (so,ware) czy te$ rozwoju techno-
logiczno-sprz!towego (hardware), jak i#oczekiwa) graczy. 
Kolejne cz!&ci najbardziej znanych tytu%ów takich jak FIFA 
wypuszczane s" co roku, inne za&, np. Counter-Strike, raz na 
kilka lat. Powstawanie gier komputerowych ma oczywi&cie 
charakter komercyjny – op%aca si! utrzymywa( wy%"cznie ser-
wery gier ciesz"cych si! zainteresowaniem graczy, natomiast 
nierentowne tytu%y s" porzucane, a#ich serwery – wygasza-
ne. Mog%oby wi!c hipotetycznie doj&( do sytuacji, w#której 
dany polski zwi"zek sportowy utraci%by racj! bytu, poniewa$ 
w#wyniku decyzji deweloperskich zaniechano by wspierania 
danego tytu%u, co sprawi%oby, i$ rozgrywka w#danej grze sta-
%aby si! niemo$liwa. Uzasadniony w#takim wypadku wydaje 
si! pogl"d, $e utworzenie odr!bnych zwi"zków sportowych 
do konkretnych tytu%ów gier komputerowych by%oby niece-
lowe, a#lepszym rozwi"zaniem by%oby utworzenie jednego, 
wspólnego polskiego zwi"zku sportowego dzia%aj"cego pod 
egid" Ministerstwa Sportu i#Turystyki na zasadach zawartych 

11  Art. 11.1. Wniosek o#wyra$enie zgody na utworzenie polskiego zwi"zku 
sportowego sk%ada si! do ministra w%a&ciwego do spraw kultury 'zycznej. 

2. Do wniosku, o#którym mowa w#ust. 1, wnioskodawca do%"cza […]:
4) za&wiadczenie o#przynale$no&ci do mi!dzynarodowej federacji spor-

towej dzia%aj"cej w# sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej 
uznanej przez Mi!dzynarodowy Komitet Olimpijski albo uj!tej w#wykazie, 
o#którym mowa w#ust. 2.

12  Projekt ustawy o#zmianie ustawy o#sporcie z#9.4.2019 r., druk Nr 3388, 
Sejm VIII kadencji.
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a#tak$e &wiadomie kszta%towa( kierunki jego rozwoju i#popu-
laryzacji. Wreszcie powstanie polskiego zwi"zku sportowe-
go dla e-sportu umo$liwi%oby graczom starania o#stypendia 
sportowe15 b!d"ce w#gestii Ministerstwa Sportu i#Turystyki 
czy te$ ró$nego rodzaju dotacje rz"dowe16.

Podsumowanie
Zmiany wprowadzone do ustawy o#sporcie nowelizacja-

mi z#2017 i#2019 r. w#kontek&cie e-sportu stanowi" oczeki-
wane i#konieczne otwarcie si! ustawodawcy na rozwijaj"c" 
si! kwesti! sportów elektronicznych. Zarówno rozszerzenie 
ustawowej de'nicji sportu, mimo pojawiaj"cych si! sporów 
co do donios%o&ci i#znaczenia tego faktu, jak i#stopniowe lu-
zowanie restrykcji ustawowych dotycz"cych zak%adania pol-
skich zwi"zków sportowych, szczególnie w#kwestii sportów 
nieolimpijskich s" szans" dla e-sportu na trwa%e opuszczenie 
kategorii rozrywki i#zrównanie swojej pozycji z#innymi, tra-
dycyjnymi ga%!ziami sportu. Aby tak si! jednak mog%o sta(, 
niezb!dne wydaj" si! dalsze, najlepiej ca%o&ciowe dzia%ania 
legislacyjne, ukierunkowane ju$ bezpo&rednio na kwesti! 
sportów elektronicznych.

wszechne uznanie &rodowiska zarówno e-sportowego, jak 
i#sportowego, szczególnie na szczeblu resortowym. Bior"c 
pod uwag! wspomniane kontrowersje dotykaj"ce tak podsta-
wowego dla tej materii problemu, jakim jest uznanie e-sportu 
za sport, mo$na domniemywa(, $e minie sporo czasu, zanim 
dojdzie do jakich& gwa%townych zmian w#podej&ciu usta-
wodawcy do zagadnienia sportów elektronicznych. Warto 
w#tym miejscu wspomnie( o#pojawiaj"cych si! informacjach 
o#prowadzonych zaawansowanych rozmowach m.in. przez 
International e-Sports Federation – IeSF, federacj! zrzesza-
j"c" stowarzyszenia e-sportowe z#ca%ego &wiata z#Mi!dzyna-
rodowym Komitetem Olimpijskim, których przedmiotem 
by%o uznanie przez ten komitet e-sportu za jeden ze sportów 
olimpijskich13, co mog%oby równie$ do&( znacz"co wp%yn"( 
na nastawienie rodzimego ustawodawcy. Mimo tego wci"$ 
wydaje si!, $e sporo czasu jeszcze up%ynie, zanim pojawi" si! 
konkretne, wi"$"ce i#pewne ustalenia w#tej materii. Dlaczego 
jednak prawna legitymizacja polskiego zwi"zku sportowego 
dla sportów elektronicznych ma tak istotne znaczenie?

Przede wszystkim powstanie takiego zwi"zku znacz"co 
wzmocni%oby pozycj! e-sportu.

Posiadanie o'cjalnego zwi"zku mog"cego korzysta( 
z#przywilejów zarezerwowanych wy%"cznie polskim zwi"z-
kom sportowym oznacza%oby bowiem de facto zrównanie 
e-sportu z#innymi tradycyjnymi dyscyplinami, które rów-
nie$ posiadaj" dedykowane im zwi"zki sportowe. Do tych 
przywilejów, wymienionych w#art. 13 ust. 1 SportU, zaliczy( 
mo$na przede wszystkim wy%"czno&( na organizowanie 
i#prowadzenie wspó%zawodnictwa sportowego o#tytu% Mi-
strza Polski oraz Puchar Polski w#danej dyscyplinie, a#tak$e 
wy%"czne prawo ustanawiania i#realizacji regu% sportowych 
i#dyscyplinarnych we wspó%zawodnictwie sportowym organi-
zowanym przez zwi"zek (z#wyj"tkiem regu% dyscyplinarnych 
dotycz"cych dopingu w#sporcie). Wreszcie taki ustanowiony 
polski zwi"zek sportów elektronicznych mia%by wy%"czno&( 
na powo%ywanie narodowej kadry e-sportowej, reprezentu-
j"cej Polsk! na arenie mi!dzynarodowej14. Ponadto o'cjalnie 
uznawanemu zwi"zkowi sportowemu zdecydowanie %atwiej 
jest reprezentowa( interesy osób uprawiaj"cych dany sport, 

13  J. -ukomski, Wy&cig po status polskiego zwi"zku (e-)sportowego, 
https://lukomski-niklewicz.pl/wyscig-po-status-polskiego-zwiazku-e-
-sportowego/ (dost!p z#29.11.2019 r.).

14  J.E. Krze$niak, Kluby i#organizacje sportowe w#prawie polskim na tle 
rozwi"za) zagranicznych, Warszawa 2016, s. 367–369.

15  M. Niewczas, B. St(pie!-Za&ucka, Dyskryminacja polskich zwi"zków 
sportów nieolimpijskich. Uwagi na tle art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy o#sporcie, 
PPP 2015, Nr 6, s. 57–60.

16  W# tym miejscu nale$y zasygnalizowa(, $e w# grudniu 2019 r. w# me-
diach zajmuj"cych si! sportami elektronicznymi pojawi%a si! informacja 
o#uznaniu przez Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich e-sportu za sport, 
a# tak$e w%"czeniu Polskiego Zwi"zku Sportów Elektronicznych w# grono 
dyscyplin obj!tych patronatem przez wspomniany komitet. Wydarze-
nie to, cho( pozytywne dla sceny e-sportowej, zosta%o do&( powszechnie 
b%!dnie zinterpretowane w# mediach. Zarówno bowiem Polski Komitet 
Sportów Nieolimpijskich, jak i# Polski Zwi"zek Sportów Elektronicznych 
s" organizacjami prywatnymi, pozarz"dowymi. Nieuprawnione jest wi!c 
pojawiaj"ce si! stwierdzenie, $e decyzje wspomnianych organizacji nios" 
ze sob" jakiekolwiek konsekwencje dla statusu e-sportu z#punktu widzenia 
polskiego ustawodawstwa. Sam za& Polski Zwi"zek Sportów Elektronicz-
nych, poza myl"c" nazw", nie ma nic wspólnego z#opisywan" w#artykule 
form" wyst!puj"c" w#ustawie o#sporcie, tj. polskim zwi"zkiem sportowym, 
do utworzenia którego niezb!dna jest zgoda Ministra Sportu i#Turystyki.

S!owa kluczowe: e-sport, nowelizacja ustawy o#sporcie, sporty elektroniczne, polski zwi"zek sportów elektronicznych, sport, 
aktywno&( intelektualna.
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E-sport in the light of amendments to the Act on Sport

The aim of the presented study is the analysis of the legal and factual possibilities of recognition of e-sport as a fully-fledged 
sport in the light of amendments to the Act on Sport of 20 July 2017 and 16 October 2019. The author argues whether the 
implemented changes significantly a#ect the legal status of electronic sports and what are the consequences for the e-sports 
community. Moreover, this work discusses the possibility of creating Polish electronic sports association with an emphasis on 
the role of the Polish sports association as a legal entity responsible for organization of sports competitions. The author analyzes 
changes in the regulations of creating Polish sports associations as well as the legal and factual consequences of extending the 
powers of the Minister of Sport in this matter in the context of e-sport.

Keywords: e-sport, amendments to the Act on Sport, electronic sports, Polish electronic sports association, sport, intel-
lectual activity.



23

Nr 1/2020   PME

sób ustawodawca reguluje status prawny Internetu, wp%ywa-
j"c dzi!ki temu m.in. na stan bezpiecze)stwa u$ytkowników 
czy stosowanie prawa. 

Z#dotychczasowego prawnego stanu wiedzy wynika, $e 
problem regulacyjny trwa, co komplikuje kwestie dotycz"ce 
egzekwowania przestrzegania prawa przez u$ytkowników 
i#w#razie potrzeby skutecznej mo$liwo&ci realizowania tego$ 
prawa przy jednoczesnym powstrzymywaniu rozprzestrze-
niania skutków negatywnego wp%ywu dzia%alno&ci cyber-
przest!pców. 

Status prawny Internetu
Kiedy zastanawiamy si! nad pozycj" i#charakterem praw-

nym Internetu, na my&l przychodzi wiele ró$nych aktów 
prawnych, które co do zasady powinny regulowa( i#wskazy-
wa( przynajmniej ogólne przepisy reguluj"ce i#determinuj"ce 
tak wa$n" sfer! $ycia spo%ecznego i#publicznego, jak" niew"t-
pliwie jest przestrze) i#samo narz!dzie Internetu. Internet s%u-
$y bowiem nie tylko jako narz!dzie jednocz"ce spo%eczno&( 
w#komunikacji, ale tak$e stanowi narz!dzie w#s%u$bie admini-
stracji publicznej i#umiejscowienie dla elektronicznych wersji 
aktów prawnych. W#tym miejscu przywo%a( mo$na Biuletyn 
Informacji Publicznej czy Dziennik Ustaw Rzeczypospoli-
tej Polskiej, który od 1.1.2012 r. publikowany jest wy%"cznie 
w#formie elektronicznej i#udost!pniany na specjalnie do tego 

Status prawny Internetu w !wietle Konstytucji RP 
i obowi$zuj$cego prawodawstwa polskiego

Szymon Jan Malinowski1

(rodki spo#ecznego komunikowania stanowi" wspó#cze!nie integraln" cz$!) &ycia ludzko!ci. Media wywieraj" ogromny 
wp#yw na !wiadomo!) cz#owieka, kszta#tuj"c jego charakter, preferencje, zachowania i pogl"dy. Mass media, zw#aszcza 
Internet, sta#y si$ alternatywn" rzeczywisto!ci" – nowym !wiatem pe#nym wielu mo&liwo!ci i licznych pokus i zagro&e'. 
Wiele osób uwa&a, &e jest to niezale&ny !wiat, w którym u&ytkownicy s" anonimowi, prawa i obowi"zki nie istniej", mo&liwa 
jest bezkarno!), a granice dzia#alno!ci i czynów wyznacza jedynie subiektywna ocena u&ytkownika. Cz#owiek stworzy# 
narz$dzie przysz#o!ci, które staje si$ coraz wi$kszym zagro&eniem dla niego samego. Równie& próba opracowania sku-
tecznego prawa determinuj"cego i okre!laj"cego kszta#t funkcjonowania Internetu okazuje si$ trudna do uregulowania, 
jak równie& zrealizowania. Wspó#cze!nie, kiedy praktycznie ka&d" przestrze' &ycia spo#ecznego staramy si$ zdefiniowa) 
i uregulowa) prawnie, Internet wci"& pozostaje niejako poza zasi$giem skutecznej egzekutywy prawnej. Cho) s" podej-
mowane próby stworzenia ró&nych przepisów prawa po!wi$conych tej&e materii, skuteczno!) egzekwowania tego prawa 
w praktyce okazuje si$ niewystarczaj"ca. Pozostaje wi$c pytanie, jakie uwarunkowania prawne tworzy obecnie polska 
Konstytucja, a tak&e czy istniej" przepisy odr$bne wytyczaj"ce nieprzekraczalne granice Internetu oraz jak nale&y tworzy) 
prawo, aby w pe#ni regulowa#o cyfrow" przestrze'? Tematyka ta sta#a si$ istot" niniejszych rozwa&a' prawno-naukowych. 
Rozwa&ania oparto na analizie obowi"zuj"cego prawodawstwa krajowego, jak równie& judykatury SN i kazuistycznych 
komentarzy prawniczych oraz pi!miennictwa prawniczego. W pracy wykorzystano metod$ analizy przypadków i dyskusj$ 
naukow" dla opracowania ogólnych za#o&e' syntetycznych niniejszego zagadnienia badawczego. 

1  Wydzia% Prawa i#Administracji, Uniwersytet Miko%aja Kopernika.

Uwagi wst"pne
W# dzisiejszych czasach &rodki spo%ecznego komuni-

kowania ju$ na dobre „przenikn!%y” $ycie prawie ka$dego 
cz%owieka na ziemi. Sta%y si! one nieod%"cznym elementem 
ludzkiej egzystencji i#pewnego rodzaju „motorem” nap!do-
wym w#dzia%aniu. Komunikatory g%osowe zamiast telefonów, 
elektroniczne poczty e-mailowe zast!puj"ce tradycyjn" pocz-
t! listow" czy portale spo%eczno&ciowe jako swego rodzaju 
wspó%czesna „wizytówka” cz%owieka, to jedynie przyk%ady 
tego, jak media zmieni%y oblicze ludzkiego dzia%ania. O#ile 
tradycyjne formy &rodków spo%ecznego komunikowania, 
przez niektórych nazywane równie$ &rodkami masowego 
przekazu b"d+ po prostu w#skrócie mass mediami, takie jak: 
telewizja, radio czy gazeta zago&ci%y lata temu w#$yciu co-
dziennym i#nie stanowi%y dotychczas wi!kszego powodu do 
niepokojów, o#tyle ju$ Internet b!d"cy wynalazkiem wspó%-
czesno&ci wyznacza nowe granice i#wzbudza w"tpliwo&ci 
oraz rodzi wiele pyta) o#swoj" istot! i#charakter, dzia%anie 
i#zasi!g wp%ywu, jak równie$ form! kontroli i#umiejscowienia 
na gruncie prawnym, co stanowi istot! niniejszych rozwa$a) 
naukowych.

Problem przedmiotowy jest istotny dla ka$dego z#obywa-
teli korzystaj"cych na co dzie) z#dóbr oferowanych im przez 
Internet. Na jego z%o$ono&( wskazuje wzajemne zbieganie si! 
wielu ró$nych dziedzin nauki podejmuj"cych analiz! i#nada-
j"cych tym samym wielo&( spojrze) na „cyfrowy &wiat”. Tym 
bardziej stanowi to w%a&ciwy impuls do rozwa$a), w#jaki spo-
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2  D. Chromicka, Problematyka udost!pniania aktów prawnych i#orzecze) 
w#internecie, Kwartalnik Prawa Publicznego 2012, Nr 12, s. 127–140, http://
bazhum.muzhp.pl/media//'les/Kwartalnik_Prawa_Publicznego/Kwartal-
nik_Prawa_Publicznego-r2012-t12-n2/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-
-r2012-t12-n2-s127-140/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2012-t12-n-
2-s127-140.pdf (dost!p z#13.1.2020 r.).

3  T.j. Dz.U. z#2018 r. poz. 1914 ze zm.; dalej jako: PrPrasU.
4 M. Maj, Jest projekt usuni!cia „komuny” z#Prawa prasowego… ale tyl-

ko powierzchownie!, https://bezprawnik.pl/prawo-prasowe-2018/ (dost!p 
z#13.1.2020 r.).

5  D. Dr*+ek, Ustawa Prawo prasowe, [w:] P. Gondek (red.), Zeszyty 
Dziennikarskie Studium Dziennikarskiego im. &w. Maksymiliana M. Kol-
bego 2001, Nr 1, s. 63.

6  T.j. Dz.U. z#2020 r. poz. 505 ze zm.; dalej jako: RadTelU.
7  T.j. Dz.U. z#2019 r. poz. 2460 ze zm.; dalej jako: PrTelU.
8  P. Waglowski, Czy istnieje prawo internetowe?, http://prawo.vagla.pl/

skrypts/prawo_internetowe.htm (dost!p z#13.1.2020 r.).
9  T.j. Dz.U. z#2019 r. poz. 2410 ze zm.

cechy: ukazuje si! nie rzadziej ni$ raz do roku, opatrzona jest 
sta%ym tytu%em lub nazw", a#tak$e numerem i#dat". Ponadto 
ustawodawca wymienia, co rozumie pod poj!ciem prasy, 
a#wi!c zarówno dzienniki i#czasopisma, jak i serwisy agen-
cyjne, sta%e przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe 
i#telewizyjne oraz kroniki 'lmowe. Co istotne, zalicza tutaj 
tak$e wszelkie ju$ istniej"ce, jak te$ powstaj"ce w#wyniku 
post!pu technicznego &rodki masowego przekazu i#ludzi two-
rz"cych te media oraz#zajmuj"cych si! dzia%alno&ci" dzienni-
karsk".. Wspomniane powy$ej „powstaj"ce w#wyniku post!pu 
technicznego &rodki masowego przekazu” uto$samiane s" 
wspó%cze&nie w%a&nie m.in. z#Internetem. Niemniej jednak 
interpretacje te s" czynione niejako z#przymusu, obowi"zku 
w#drodze odpowiedniej interpretacji, koniecznej na potrzeby 
rozpoznania danej sprawy. 

Równie$ na gruncie ustawy z#29.12.1992 r. o#radiofonii 
i#telewizji6 przestrze) Internetu jest wymieniona jedynie jako 
miejsce publikacji gromadzonych informacji przez Krajow" 
Rad! Radiofonii i#Telewizji. Nie ma jednak $adnych regulacji 
okre&laj"cych charakter prawny wspomnianej przestrzeni. 
Sam cel nadrz!dny dzia%alno&ci Krajowej Rady Radiofonii 
i#Telewizji (KRRiT) zosta% okre&lony w#art. 6 ust.#1 Rad TelU, 
który mówi, $e: „Krajowa Rada stoi na stra$y wolno&ci s%owa 
w#radiu i#telewizji, samodzielno&ci dostawców us%ug medial-
nych i#interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i#plurali-
styczny charakter radiofonii i#telewizji”. Kontrola dzia%alno&ci 
KRRiT ogranicza si! wi!c wy%"cznie do radia i#telewizji, a#co 
z#Internetem?

Inna ustawa podejmuj"ca zagadnienie Internetu, tj. usta-
wy z#16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne7, nie próbuje 
wyja&nia( charakteru istoty prawnej narz!dzia Internetu. Z#tej 
ustawy mo$emy dowiedzie( si! jedynie o#ogólnej specy'ce 
dzia%alno&ci sieci telekomunikacyjnych8. 

Omawiane zagadnienie jest równie$ przedmiotem regula-
cji prawnej zawartej w#ustawie z#7.5.2010 r. o#wspieraniu roz-
woju us%ug i#sieci telekomunikacyjnych9, która cho( porusza 

przeznaczonej stronie internetowej2. S%uszne wydaje si! wi!c 
stwierdzenie, $e w#swej istocie prawo w#okre&lony sposób po-
winno ukszta%towa( form! prawn" Internetu, tworz"c ramy 
jego dzia%alno&ci. 

Podejmuj"c prób! odnalezienia dowodów dla tego stwier-
dzenia, zasadne zdaje si! odwo%anie do najwa$niejszego aktu 
prawnego tworz"cego krajowy system prawny w#Polsce, jakim 
jest bez w"tpienia Konstytucja RP. Niestety na gruncie pra-
wa konstytucyjnego nie odnajdziemy ani jednego artyku%u 
prawnego (przepisu), odwo%uj"cego si! wprost do materii 
Internetu. Co wi!cej, w#Konstytucji RP nie pada ani razu 
s%owo „Internet”. Konstytucja wskazuje jedynie w#ogólno&ci 
na &rodki spo%ecznego przekazu, które jedynie przez wnio-
skowanie analogiczne mo$na uto$samia( z#narz!dziem, jakim 
jest Internet. Warto w#tym miejscu wspomnie( o#tych arty-
ku%ach prawnych, które odnajdziemy na gruncie Konstytu-
cji, a#wi!c o#zapewnieniu wolno&ci prasy i#innych &rodków 
spo%ecznego przekazu (art. 14), wolno&ci i#ochrony tajemnicy 
komunikowania si! oraz ewentualnych formach ich ograni-
czenia (art.#49), a#tak$e wolno&ci wyra$ania swoich pogl"dów 
oraz pozyskiwania i#rozpowszechniania informacji oraz za-
kazu cenzury prewencyjnej &rodków spo%ecznego przekazu 
(art.#54)..

Bior"c pod uwag! polski porz"dek prawny, nie jest w#tym 
nic dziwnego, $e Konstytucja RP nie podejmuje wprost tema-
tyki wspó%czesnego „cyfrowego &wiata” Internetu. Za uspra-
wiedliwienie mo$e pos%u$y( fakt, $e w#roku jej uchwalania 
w#1997 Internet, cho( „zawita%” ju$ w#Polsce, to jednak nie by% 
jeszcze a$ tak znany, a#tym bardziej upowszechniony. Cho( 
Konstytucja RP po 2000 r. by%a dwukrotnie nowelizowana 
w#2006 i#2009 r., a#przestrze) Internetu by%a ju$ w#tym czasie 
bardzo rozwini!ta, nasuwa si! pytanie o#przyczyn! pomini!-
cia w#nowelizacji omawianego zagadnienia i#nieuwzgl!dnie-
nia $adnych regulacji prawnych. Prawodawca nie po&wi!ci% 
uwagi temu zagadnieniu na gruncie ustawy zasadniczej.

Nawet w#regulacjach ustawowych trudno jest doszukiwa( 
si! jakichkolwiek zapisów mówi"cych bezpo&rednio o#niniej-
szej poruszanej materii. Funkcjonuj"ca od 24.1.1984 r. ustawa 
 – Prawo prasowe3, która by%a kilkukrotnie nowelizowana, nie 
wspomina o#przestrzeni Internetu, cho( do niedawna jeszcze 
posiada%a zapisy odwo%uj"ce si! wprost do okresu Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej4.

Podejmuje si! jednak próby interpretacji Prawa praso-
wego jako ca%okszta%tu przepisów prawnych reguluj"cych 
sfer! stosunków spo%ecznych zwi"zanych z# dzia%alno&ci" 
prasy. Wspomnian" pras!, na potrzeby stosowania prawa 
rozszerza si! ju$ nie tylko na ogó% dzienników i#czasopism, 
czyli tzw. pras! drukowan", ale równie$ media elektroniczne 
i#wszystkie instytucje tworz"ce system medialny5. Przyzwala 
na to art. 7 ust. 2 pkt 1 PrPrasU, w#przedmiocie którym pra-
sa oznacza publikacje periodyczne nietworz"ce zamkni!tej 
ca%o&ci jednorodnej, posiadaj"cej swoiste charakterystyczne 
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sieci przez w%asnych klientów, a#ju$ w#ogóle ich eliminowania, 
cho(by poprzez blokowanie dost!pu do us%ug czy zerwanie 
umowy z#us%ugobiorc". 

U$ytkownik w#sieci nie jest anonimowy. Nasze poczy-
nania w#wirtualnym &wiecie s" rejestrowane, przetwarzane 
i#analizowane. Czynione jest to, zarówno przez tzw. dostaw-
ców Internetu, przez ró$nego rodzaju portale i#aplikacje, 
do których si! logujemy, a#którym to wyrazili&my zgod! na 
pozyskiwanie i#gromadzenie naszych informacji b"d+ sami 
je wprowadzili&my na etapie rejestracji (efektem s" sperso-
nalizowane reklamy i#oferty dostarczane u$ytkownikowi), 
a$ po dzia%alno&( hakerów, jak i#pracowników agencji wy-
wiadu i#innych instytucji pa)stwowych organów &cigania, 
m.in.#Agencji Bezpiecze)stwa Wewn!trznego czy Central-
nego Biura Antykorupcyjnego.

Dzia%alno&( u$ytkownika w#sieci jest wi!c kontrolowana, 
a#przynajmniej monitorowana i#analizowana, ale czy idzie to 
w#parze z#odpowiedzialno&ci" prawn" i#odpowiednimi sankcja-
mi za nienale$yte (czytaj bezprawne) korzystanie z#Internetu?

Do&( tylko przypomnie( histori! znanego portalu 
Megaupload Kima Dotcoma do transferowania plików poza 
obszarem legalnego dost!pu. Serwis posiada% 180 mln zare-
jestrowanych u$ytkowników, oko%o 50 mln odwiedzaj"cych 
dziennie, strony %"cznie by%y wy&wietlone ponad miliard razy, 
unikatowych odwiedzaj"cych by%o ponad 81 mln. Strona me-
gaupload.com by%a jedn" z#13 najpopularniejszych na &wiecie. 
Megaupload przyczyni% si! do strat w#wysoko&ci 500 mln dola-
rów (przynajmniej tak utrzymuj" w%a&ciciele praw autorskich 
do wielu plików znajduj"cych si! na serwerach serwisów), 
a#wygenerowa% 175 mln dolarów zysku. Cho( 19.1.2012 r. 
dosz%o do zatrzymania w%a&ciciela portalu i#jego wspólników 
oraz zabezpieczenia mienia, szybko okaza%o si!, $e sukces 
s%u$b by% krótkotrwa%y. Zatrzymanie uznano za przeprowa-
dzone niezgodnie z#prawem, a#sam w%a&ciciel og%osi%, $e w#rok 
po zlikwidowaniu Megaupload powstanie nowy portal pod 
nazw" Mega, co sta%o si! faktem15. Najbardziej istotne w#tym 
nie jest to, ile zarobiono na transferze tych danych w#ramach 

kwesti! materialn" Internetu, to czyni to jedynie w#kontek&cie 
jego dost!pno&ci, a#wi!c równie$ ogólnej dzia%alno&ci sieci 
telekomunikacyjnej, nie za& istoty formalnej przedstawiaj"cej 
pozycj! prawn" Internetu. Nale$y jednak zauwa$y(, $e ze 
wzgl!du na swoje znaczenie spo%eczne i#gospodarcze media s" 
wspó%cze&nie przedmiotem obszernej i#bardzo zró$nicowanej 
regulacji prawnej. W#polskim porz"dku prawnym w#dzie-
dzinie mediów nie przyj!to jednolitej terminologii. Cech" 
charakterystyczn" jest tak$e to, $e brak jest szczegó%owego 
unormowania wszystkich kwestii dotycz"cych mediów10.

W# pi&miennictwie prawniczym wyra$ono pogl"d, $e 
wobec dynamicznego rozwoju techniki komunikowania si! 
Internet ca%y czas si! zmienia, a#w#jego sk%ad wchodz" coraz 
to nowe technologie, które nieustannie wymagaj" opracowy-
wania nowych regulacji prawnych. Nie jest jednak mo$liwe 
stworzenie jednolitego i#zarazem aktualnego w#chwili wy-
dania prawa, które ca%o&ciowo regulowa%oby problematy-
k! Internetu, a#co za tym idzie, sama normatywna de'nicja 
Internetu by%aby trudna do skonstruowania11. Mo$na wi!c 
dostrzec wiele ró$nych regulacji prawnych, w#pewien sposób 
podzielonych na ró$ne akty prawne funkcjonuj"ce w#pra-
wodawstwie krajowym. Wystarczy wspomnie( chocia$by 
o#„dost!pie warunkowym do us%ug chronionych” zawartych 
w#ustawie z#5.7.2002 r. o#ochronie niektórych us%ug &wiad-
czonych drog" elektroniczn" opartych lub polegaj"cych na 
dost!pie warunkowym12 czy rozporz"dzeniu Parlamentu Eu-
ropejskiego i#Rady UE Nr 2016/679 z#27.4.2016 r. w#sprawie 
ochrony osób 'zycznych w#zwi"zku z#przetwarzaniem danych 
osobowych i#w#sprawie swobodnego przep%ywu takich da-
nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozpo-
rz"dzenie o#ochronie danych)13 powszechnie znanego jako 
RODO, jak równie$ o#wspomnianych ju$ powy$ej innych 
regulacji ustawowych.

Internet a bezkarno!%
Brak jednolitej regulacji prawnej dotycz"cej Internetu 

mo$e rodzi( w"tpliwo&ci, czy prawo jest rzeczywi&cie spójne, 
zespolone i#skuteczne dla prawid%owego jego egzekwowania 
w#tej przestrzeni $ycia spo%ecznego, a#tym samym ochrony 
jego u$ytkowników. 

Ustawodawca co prawda narzuca na nadawców i#ope-
ratorów sieci kablowych dba%o&( o#to, aby audycje lub inne 
przekazy nie propagowa%y postaw i#pogl"dów sprzecznych 
m.in. z#moralno&ci" i#dobrem spo%ecznym, a#w#szczegól-
no&ci nie zawiera%y tre&ci dyskryminuj"cych ze wzgl!du na 
ras!, p%e( lub narodowo&(14. Jednak$e nale$y zauwa$y(, $e 
cho( dostawcy us%ug kablowych oferuj" swoim abonentom 
równie$ inne interaktywne us%ugi multimedialne, takie jak 
chocia$by Internet, to jednak rzeczywisto&( pokazuje, $e nie 
prowadz" oni praktycznie $adnych dzia%a), które zmierza%yby 
do przechwytywania niew%a&ciwych tre&ci dostarczanych do 

10 K. Skubisz-K(pka, Sprostowanie i#odpowied+ w#prasie. Studium z#zakre-
su prawa polskiego na tle prawnoporównawczym, Warszawa 2009, s. 30, 
https://books.google.pl/books?id=j2pSAwAAQBAJ&pg=PA30&dq=pra-
w o + m e d i % C 3 % B 3 w & h l = p l & s a = X & v e d = 0 a h U K E w j Xv M i -
V37PoAhVT8aYKHTSPB34Q6AEIPjAD#v=onepage&q=prawo%20me-
di%C3%B3w&f=false (dost!p z#24.3.2020 r.).

11  P. Waglowski, Czy istnieje prawo internetowe?…, op.cit. 
12  T.j. Dz.U. z#2015 r. poz. 1341 ze zm.
13  Dz.Urz. UE Nr L 119, s. 1.
14  K. Cha&ubi!ska-Jentkiewicz, Media audiowizualne. Kon,ikt regula-

cyjny w# dobie cyfryzacji, Warszawa 2011, s. 129, https://books.google.
pl/books?id=XFlSAwAAQBAJ&pg=PA116&dq=pornografia+w+me-
diach+prawo&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjq7OWX4bPoAhWLA-
hAIHd8CBbcQ6AEIJzAA#v=onepage&q=pornografia%20w%20me-
diach%20prawo&f=false (dost!p z#24.3.2020 r.).

15 J. Janecki, Krótka historia o# Megaupload Limited, https://www.
pcworld.pl/news/Krotka-historia-o-Megaupload-Limited,384254.html 
(dost!p z#13.1.2020 r.).
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regulacji. Nie oznacza to, $e dzia%alno&( reklamowa wykorzy-
stuj"ca to nowe +ród%o komunikowania i#przekazu jest niczym 
nieograniczona. Wydaje si!, $e niektóre przepisy wprowadza-
j"ce zakazy reklamy np. niektórych produktów, us%ug znajd" 
równie$ zastosowanie w#stosunku do przestrzeni Internetu16. 
Tak$e w#przypadku otrzymywania niechcianych informacji 
handlowych, na które u$ytkownik nie wyrazi% zgody, osoba 
taka jako pokrzywdzona mo$e $"da( &cigania (na#wniosek) 
sprawcy w#zwi"zku z#pope%nieniem wykroczenia17. 

Brak jednolitej ustawy na temat Internetu w#prawodaw-
stwie polskim nie zwalnia wi!c u$ytkownika z#prawego za-
chowania ani odpowiednich organów z#egzekwowania prawa. 
W#prawie krajowym przepisy odnosz"ce si! do Internetu 
s" wprawdzie rozbite w#ró$nych aktach prawnych, co mo$e 
utrudnia( ich poznanie oraz pó+niejsze egzekwowanie, jed-
nak wy%"cza to z#pewno&ci" prawdziwo&( tezy, $e Internet 
jest miejscem bezprawnego dzia%ania.

Analogia
Brak w%a&ciwych przepisów mo$e jednak rodzi( wiele 

w"tpliwo&ci, czy takie wnioskowanie jest s%uszne i#zgodne 
z#zasad" legalizmu prawnego. Wypowiedzia% si! na ten temat 
wielokrotnie SN, który w#swoim orzecznictwie przyj"% za 
dozwolone i#zasadne stosowanie przepisów powszechnych 
analogicznie do sfery Internetu, gdy brak jest bezpo&redniego 
wskazania, $e dana sytuacja mo$e wyst"pi( równie$ za po-
&rednictwem przestrzeni sieciowej. Argumentowa% to tym, $e 
czym innym jest odpowiednie stosowanie przepisów, a#czym 
innym stosowanie ich w#drodze analogii, przy czym analogi! 
mo$na stosowa(, w#przypadku gdy stwierdzona zostanie luka 
prawna uniemo$liwiaj"ca rozstrzygni!cie prawnie istotnego 
zagadnienia (czyli tzw. luka instrumentalna)18.

Dla przyk%adu SN w#postanowieniu z#26.7.2007 r.19 stwier-
dzi%, $e osoba rozpowszechniaj"ca bez rejestracji we#w%a&ci-
wym s"dzie okr!gowym dziennik b"d+ czasopismo za po-
&rednictwem Internetu, zarówno wówczas, gdy przekaz taki 
towarzyszy przekazowi utrwalonemu na papierze, stanowi"c 
inn" elektroniczn" jego posta(, jak i#wówczas, gdy istnie-
je tylko w#formie elektronicznej w#Internecie, wyczerpuje 
znamiona przest!pstwa z#art. 45 PrPrasU. Oznacza to, $e 
ustawodawca wyra+nie i#jednoznacznie stwierdza – co ju$ zo-
sta%o wspomniane wcze&niej – $e pras" s", zarówno dzienniki 
i#czasopisma, jak i#wszelkie istniej"ce oraz powstaj"ce w#wy-

dzia%alno&ci portalu, lecz fakt, $e dane te mimo zamkni!cia 
portalu nadal pozostawa%y w#sieci i#rozprzestrzeni%y si! na 
ca%" wirtualn" rzeczywisto&(. Nie by%o sposobu na zatrzyma-
nie tego, gdy$ w#jednej sekundzie w%a&cicielem tych danych 
(plików udost!pnianych za po&rednictwem portalu) móg% 
sta( si! praktycznie ka$dy u$ytkownik „cyfrowego &wiata”. 

Odpowied+ na pytanie dotycz"ce bezkarno&ci sieciowej 
by%aby twierdz"ca, jednak$e w#literaturze prawniczej prezen-
towane s" ró$ne pogl"dy i#argumenty w#przedmiocie tych 
rozwa$a). 

Za przyk%ad kontrargumentu dla bezkarno&ci pos%u$y( 
mo$e czyn pedo'lski w#rozumieniu art. 202 KK, dla które-
go przestrze) Internetu nie jest wy%"czona spod odpowie-
dzialno&ci karnej i#zosta%a w#sposób dos%owny wskazana 
w#przepisie.. Ukazany przyk%ad potwierdza, $e mo$liwe jest 
wypracowanie dobrych rozwi"za) prawnych pozwalaj"cych 
na zastosowanie odpowiednich regulacji per analogiam, za-
równo do czynu pope%nionego za po&rednictwem, jak i#na 
gruncie samego Internetu. W#Kodeksie karnym wyst!puje 
mnóstwo norm, które mog" zosta( naruszone w#odniesieniu 
do Internetu. Regulacja zawarta w#Kodeksie karnym si!ga 
wi!c swoim wp%ywem równie$ na obszar cyfrowej rzeczywi-
sto&ci. W"tpliwe wydaje si! stwierdzenie, $e istnieje w#sieci 
bezkarno&(. O#ile brak jest bezpo&rednich regulacji odno-
sz"cych si! wprost do poruszanej w#niniejszej pracy materii, 
o#tyle przepisy odr!bne znajduj" swoje zastosowanie równie$ 
na tym gruncie i#s" one stosowane analogicznie do czynów 
pope%nionych w#przestrzeni wirtualnej – Internetu. Wa$ny 
wydaje si! tu art. 9 § 1 KK, tj. „Czyn zabroniony pope%niony 
jest umy&lnie, je$eli sprawca ma zamiar jego pope%nienia, 
to jest chce go pope%ni( albo przewiduj"c mo$liwo&( jego 
pope%nienia, na to si! godzi”. W#celu okre&lenia samego faktu 
nie jest ju$ istotne miejsce pope%nienia czynu zabronionego. 
Ustawodawca nie wy%"cza wi!c spod odpowiedzialno&ci prze-
strzeni cyfrowej, a#jedynie na gruncie obowi"zuj"cego pra-
wodawstwa krajowego nie postanowi% wprost skody'kowa( 
przepisów szczególnych w%a&ciwych wy%"cznie dla przestrzeni 
Internetu ani zastosowa( ustawowego zapisu wymuszonego 
stosowania analogii.

Innym przyk%adem z#Kodeksu karnego, który wprost od-
wo%uje si! do czynu pope%nionego w#&rodkach spo%ecznego 
komunikowania, jest art. 216 § 2 KK. Wskazuje on na to, 
$e: „Kto zniewa$a inn" osob! za pomoc" &rodków masowe-
go komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolno&ci albo pozbawienia wolno&ci do roku”. Ustawodawca 
na gruncie Kodeksu karnego wymienia wi!c kilka przyk%a-
dów – regulacji prawnych bezpo&rednio odnosz"cych si! do 
przestrzeni Internetu, które zosta%y opatrzone odpowiednimi 
sankcjami karnymi.

Dobrym przyk%adem mo$e by( równie$ kwestia reklamy 
w#&rodkach spo%ecznego przekazu. W#odniesieniu do reklamy 
w#Internecie brak jest w#polskim ustawodawstwie ca%o&ciowej 

16 K. Grzybczyk, Prawo reklamy, Warszawa 2012, wyd. 3, s. 222, https://
books.google.pl/books?id=8KNSAwAAQBAJ&pg=PA200&dq=prawo+-
medi%C3%B3w+elektronicznych&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwj9-4a-
b4LPoAhVa4KYKHWEJAQwQ6AEILzAB#v=onepage&q=prawo%20me-
di%C3%B3w%20elektronicznych&f=false (dost!p z#24.3.2020 r.).

17  Por. art. 10 z#ustawy z#18.7.2002 r. o#&wiadczeniu us%ug drog" elektro-
niczn", t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 344 ze zm. 

18  Zob. uchwa%a SN z#29.9.2009 r., III CZP 41/09, http://sn.pl/sites/orzecz-
nictwo/Orzeczenia1/III%20CZP%2041-09.pdf (dost!p z#13.1.2020 r.).

19  IV KK 174/07, Legalis.
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kontroli dzia%alno&ci przestrzeni cyfrowej i#przeciwdzia%ania 
negatywnym zachowaniom. Bynajmniej nie chodzi tu o#re-
gulacje ograniczaj"ce wolno&( mediów czy wprowadzaj"ce 
cenzur! w#przestrzeni sieciowej, jak np. s%ynna dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i#Rady w#sprawie praw autorskich 
na jednolitym rynku cyfrowym – tzw. Acta222. 

Problem stwarza fakt, $e w#Internecie granice pa)stwo-
we i#geogra'czne nie maj" praktycznie $adnego znaczenia. 
Ka$dy u$ytkownik, je&li przepisy danego pa)stwa na to ze-
zwalaj", mo$e umie&ci( tre&( na serwerze po drugiej stronie 
globu w#pa)stwie, które zezwala na publikowanie okre&lo-
nych tre&ci. Komplikuje to prac! organów egzekwuj"cych 
prawo, które nie mog" skutecznie dzia%a( poza granicami 
swojego pa)stwa bez zaistnienia mi!dzynarodowych porozu-
mie) i#skomplikowanych procedur. Z%o$ono&( problematyki 
egzekwowania prawa przez pa)stwa mo$e generowa( poczu-
cie „politycznej bezradno&ci” i#sk%ania( do podejmowania 
radykalnych, a#niekoniecznie sensowych kroków. Poczucie 
bezradno&ci mo$e sprawi(, $e prosty &rodek, jakim jest zablo-
kowanie nielegalnych tre&ci dla w%asnych obywateli, stanowi( 
b!dzie intratne rozwi"zanie. 

Internet stwarza w#zasadzie nieograniczone mo$liwo&ci 
rozpowszechniania informacji, tak$e tych szkodliwych. Tre&ci 
te pozostaj" jednak dost!pne dla wszystkich poza blokuj"cym 
krajem, a#i#tam w#%atwy sposób mo$na omin"( blokad!. Jedy-
nym skutecznym rozwi"zaniem jest usprawnianie procedur 
i#stworzenie ponadnarodowej sieci kontaktów operacyjnych 
dla organów &cigania23. Wprowadzenie jedynie odpowiednich 
norm na gruncie prawa wspólnotowego (unijnego) wydaje 
si! w"tpliwe, gdy$ nie tworzy%oby to wi!kszych mo$liwo&ci 
prawnych w#eliminowaniu skutków dzia%alno&ci przest!pczej. 
Tak$e regulacyjne normy prawne prawa mi!dzynarodowego 
pozostawia%yby wiele pyta) o#faktyczn" zdolno&( do realizacji 
tych idei – usuwania z#przestrzeni wirtualnej niechcianych 
b"d+ naruszaj"cych prawo tre&ci. 

Pozostaje pytanie, czy w#jakikolwiek sposób mo$na efek-
tywnie egzekwowa( prawo w#Internecie, nie tylko w#drodze 
sankcji na%o$onych na poszczególnych u$ytkowników, ale 
tak$e w#kontroli tre&ci, które znajduj" si! na tysi"cach, jak 

niku post!pu technicznego &rodki masowego przekazywania, 
upowszechniaj"ce publikacje periodyczne w#ró$nej formie.

Z#kolei w#postanowieniu z#17.4.2018 r.20 SN podzieli% 
pogl"d Rzecznika Praw Obywatelskich i#uzna%, $e Internet 
jest równie$ miejscem publicznym w#rozumieniu art. 141 
KW. Doda% tak$e, $e tre&ci publikowane w#Internecie cho( 
'zycznie rzeczywi&cie znajduj" si! na dyskach twardych, to 
jednak tworz" pewien rodzaj przestrzeni. Je&li s" wi!c dost!p-
ne na stronie internetowej, na któr" ka$dy, bez ogranicze) 
mo$e wej&(, to tym samym przestrze) tak" nale$y uzna( za 
miejsce publiczne. S"d Najwy$szy zwróci% ponadto uwag!, 
$e nie ka$da strona internetowa mo$e by( traktowana jako 
przestrze) publiczna. Dost!p do niektórych tre&ci wymaga 
np. zalogowania si! i#w#takich sytuacjach pojawi( si! mo$e 
w"tpliwo&(, czy mówimy o#przestrzeni publicznej21. Pozostaje 
to wi!c wci"$ otwart" kwesti" do dyskusji. 

Trudno wi!c nie zgodzi( si! z#orzecznictwem SN, któ-
ry zgodnie z#prawem stwierdzi% de lege lata, $e taka forma 
stosowania prawa jest w#obecnym prawodawstwie w%a&ciwa 
i#zasadna dla efektywnego orzekania w#sprawach, które do-
tycz" przestrzeni wirtualnej – Internetu.

Problemy stosowania prawa
W#odniesieniu do przestrzeni Internetu powstaje zasad-

niczy problem: co w#przypadku gdy polskie prawo krajowe 
okre&la dane tre&ci b"d+ czyny za naruszaj"ce obowi"zuj"cy 
porz"dek prawny (czyny zabronione), podczas gdy prawo 
mi!dzynarodowe b"d+ regulacje innych pa)stw normuj" 
podobne dzia%ania w#odmienny sposób lub pozostawiaj" 
nieuregulowane? 

Raz jeszcze warto przypomnie( w#tym miejscu o#dzia-
%alno&ci Megaupload, która cho( zosta%a zlikwidowana, to 
jednak tre&ci przez ni" wytworzone i# przetransferowane 
pozosta%y. Na podobnej zasadzie dzia%a wiele stron interne-
towych oferuj"cych w#sposób darmowy b"d+ odp%atny (na 
rzecz w%a&ciciela portalu nie za& twórcy czy dystrybutora) 
mo$liwo&( obejrzenia, a#cz!sto tak$e pobrania 'lmów, które 
w#normalnej sytuacji dost!pne s" jedynie w#emisji kinowej 
lub telewizyjnej b"d+ oferowane w#formie dystrybucji p%yto-
wej lub za po&rednictwem o'cjalnych sieciowych kana%ów 
dystrybucyjnych. Prawa autorskie w#Internecie s" tu nagmin-
nie %amane tak$e przez samych u$ytkowników korzystaj"cych 
i#wybieraj"cych t! form! ogl"dalno&ci. 

Egzekutywa prawna jest w# tym przypadku znacz"co 
utrudniona, je&li w#ogóle mo$liwa, gdy$ z#jednej strony na 
gruncie prawa krajowego wymusza stosowanie przepisów od-
r!bnych poprzez analogi! w#odwo%aniu do zaistnia%ego stanu 
faktycznego w#przestrzeni Internetu, natomiast z#drugiej stro-
ny wymaga stworzenia odpowiedniej mi!dzynarodowej regu-
lacji prawnej b"d+ umownych dzia%a) mi!dzypa)stwowych, 
zmierzaj"cych do skoordynowanych dzia%a) na rzecz prawnej 

20  IV KK 296/17, Legalis.
21  Komunikat SN z# 17.4.2018 r., Internet jest miej-

scem publicznym, IV KK 296/17, http://www.sn.pl/aktu-
a l n o s c i / S i t e Pa g e s / Ko m u n i k a t y _ o _ s p r a w a c h . a s p x ? It e m S I -
D=223-271e0911-7542-42c1-ba34-d1e945cae.2&ListName=Komunika-
ty_o_sprawach (dost!p z#13.1.2020 r.).

22  KE z14.9.2016 r., COM[2016] – 2016/0280[COD]; K. Jano$, ACTA2. 
W%a&ciciel Wykopu: Internet wróci do czasów przed Facebookiem, ht-
tps://www.money.pl/gospodarka/acta2-wlasciciel-wykopu-internet-wro-
ci-do-czasow-przed-facebookiem-6364553501243521a.html (dost!p 
z#13.1.2020 r.).

23  K. Szymielewicz, A. Mazgal, Internet a#prawa podstawowe. Ekspresowy 
przegl"d problemów regulacyjnych, Warszawa 2011, https://panoptykon.
org/sites/default/files/publikacje/raport_internet_a_prawa_podstawo-
we_0_2.pdf (dost!p z#13.1.2020 r.).
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nie milionach serwerów na &wiecie. Internet wykroczy% ju$ 
bowiem po&rednio poza ramy prawne i#stanowi powa$ny 
problem nie tylko dla organów &cigania czy ustawodawcy, 
ale równie$ w#stosunku do u$ytkowników, którzy mog" sta( 
si! celem ataku cyberprzest!pców. 

Nale$y równie$ zauwa$y(, $e nie jest mo$liwe, aby wraz 
z#dynamicznym rozwojem nowych technologii równocze-
&nie powstawa%y normy prawne reguluj"ce pojawiaj"ce si! 
na bie$"co zmiany technologiczne. Na pocz"tku bowiem 
zawsze jest okres przej&ciowy, w#którym albo nie ma jeszcze 
$adnych unormowa) danej kwestii, albo nie maj" one jeszcze 
utrwalonej praktyki co do ich praktycznego stosowania24.

Cyberprzest"pczo!%
W#sieci znajduje si! ogromna ilo&( newralgicznych da-

nych umieszczonych, zarówno przez samego u$ytkownika, 
jak i#administracj! publiczn" (w#formie elektronicznych baz 
danych, np. Krajowy System Informacji Policyjnej), których 
ujawnienie mo$e stanowi( powa$ne zagro$enie, zarówno dla 
u$ytkownika, jak i#dla bezpiecze)stwa pa)stwa. Jest tu wi!c 
wiele norm, które mog" zosta( naruszone25. 

Próby formalnego uj!cia tematyki ochrony informacji 
przetwarzanej w#systemach komputerowych podejmowa-
ne s" ju$ od pocz"tku lat 70. XX w.26 W#demokratycznym 
pa)stwie powinni&my jednak unika( radykalnych prawnie 
rozwi"za), które by( mo$e w#jakim& stopniu odpowiadaj" na 
problem, ale przy okazji prowadz" do powa$nych narusze) 
podstawowych praw. Wprowadzenie ustawowego obowi"zku 
blokowania stron internetowych, które zawieraj" nielegalne 
tre&ci, jest odpowiedzi" nieproporcjonaln" i#w#swoich dale-
kosi!$nych skutkach zmierzaj"c" do zamkni!cia Internetu, 
który ze swej natury powinien zosta( otwarty i#neutralny27. 

Nielegalne tre&ci nale$y skutecznie usuwa(, a#nie prowi-
zorycznie blokowa(, gdy$ poruszaj"cy si! sprawnie u$ytkow-
nik Internetu jest w#stanie bez wi!kszego problemu obej&( 
na%o$one zabezpieczenia. Blokowanie tre&ci z#de'nicji jest 
niebezpieczne dla wolno&ci s%owa, cho( polski TK w#orze-
czeniu z#7.6.1994 r.28 uzna%, $e wolno&( wyra$ania opinii jako 
posta( wolno&ci s%owa jest warto&ci" konstytucyjn" chronio-
n" w#art.#83 Konstytucji i#nie ma ona charakteru absolutne-
go. Trybuna% gruntownie rozwa$a% zasad! wolno&ci s%owa, 
wskazuj"c w#szczególno&ci, $e mo$e by( ona poddawana 
koniecznym ograniczeniom29.

Jednak$e praktyka pa)stw, które eksperymentowa%y 
z#tym &rodkiem pokazuje, $e ze wzgl!du na techniczne ogra-
niczenia nie da si! z#tzw. chirurgiczn" precyzj" blokowa( 
tylko tego, co prawodawca uzna za nielegalne. Za przyk%ad 
mo$e pos%u$y( Wielka Brytania, która zas%yn!%a z#blokowa-
nia tre&ci pornogra'cznych30. Mechanizm wychwytywania 
i#blokowania niepo$"danych tre&ci okaza% si! jednak zbyt 
ogólny. Doprowadzi% do tego, $e system, blokuj"c strony za-

wieraj"ce has%a pornogra'czne, zablokowa% równie$ stron! 
konserwatywnego cz%onka parlamentu brytyjskiego – Claire 
Perry, która sama nawo%ywa%a do blokowania tre&ci por-
nogra'cznych. Jak wida(, blokowane bywaj" tak$e legal-
ne tre&ci. Nie jest wi!c %atwe stworzenie narz!dzia, które 
z#du$" precyzj" eliminowa%oby wy%"cznie rzeczywiste tre&ci 
zakazane. Co wi!cej, opracowanie takiego algorytmu infor-
matycznego wymaga stworzenia specjalnej infrastruktury 

24  Prawo Internetu, Czy prawo dogoni post!p?, https://prawointernetu.
eu/nowosci-prawne/czy-prawo-dogoni-postep (dost!p z#24.3.2020 r.).

25  K. Grabianowska, Bezpiecze)stwo w# sieci. Szanse i# zagro$enia ko-
munikacji internetowej z# perspektywy pedagogicznej, [w:] T. Bier-
nat, J. Gierszewski (red.), Wielowymiarowo&( bezpiecze)stwa &rodo-
wiska wychowawczego, Chojnice 2014, s. 81, https://books.google.
pl/books?id=yNJ0CQAAQBAJ&pg=PA81&dq=pornografia+w+-
mediach&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjwhq314LPoAhXys4sK-
Hao3ANAQ6AEIJzAA#v=onepage&q=pornografia%20w%20med-
iach&f=false (dost!p z# 24.3.2020 r.): „[…] wyró$ni( mo$na nast!puj"ce 
zagro$enia wynikaj"ce z#powszechnego wprowadzania technologii infor-
macyjnej do $ycia cz%owieka: zanik humanistycznych warto&ci – techno-
kratyczny sposób widzenia &wiata; mo$liwo&( swobodnego manipulowania 
lud+mi – sterowania ich &wiadomo&ci"; trudno&ci w#przystosowaniu si! do 
zasad funkcjonowania w#spo%ecze)stwie informacyjnym oraz uzale$nienie 
si! od technologii. Ponadto […] rozszerzanie si! patologicznych proce-
sów zwi"zanych z#u$ytkowaniem technologii takich jak: przemoc i#agresja 
w#sieci (internetowe strony nienawi&ci zach!caj" do terroru itp.), erotyka 
i#pornogra'a, piractwo i#hakerstwo, elektroniczny hazard, prze%adowanie 
informacjami i#manipulacja nimi”. 

26  K. Liderman, Zapewnianie integralno&ci informacji, [w:] J. Kosi!ski 
(red.), Przest!pczo&( teleinformatyczna, Szczytno 2010, s. 21.

27  K. Szymielewicz, A. Mazgal, op.cit.: Problem blokowania stron interne-
towych zaistnia% w#polskiej debacie publicznej w#2009 r., w#zwi"zku z#rz"-
dow" propozycj" stworzenia Rejestru Stron i#Us%ug Niedozwolonych. Pró-
bowano tym sposobem rozwi"za( m.in. problemy nielicencjonowanego 
hazardu w#Internecie, mowy nienawi&ci oraz rozpowszechniania obrazów 
seksualnego wykorzystywania dzieci. Propozycja upad%a w#wyniku maso-
wych protestów wszystkich &rodowisk zwi"zanych z#Internetem. Ju$ wów-
czas przewidywano jednak, $e temat wróci, pod najlepszym politycznym 
pretekstem ochrony dzieci. W#2010 r. pojawi% si! projekt unijnej dyrektywy, 
zak%adaj"cej blokowanie stron jako metod! walki z#rozpowszechnianiem 
obrazów seksualnego wykorzystywania dzieci. Istnieje jednak obawa, $e 
na blokowaniu takich tre&ci si! nie sko)czy. Przemys% rozrywkowy ju$ sy-
gnalizuje ch!( wykorzystania tego mechanizmu do wzmocnienia ochrony 
praw autorskich. 

28  K 17/93, OTK 1994, Nr 1, poz. 11.
29  K. Cha&ubi!ska-Jentkiewicz, Media audiowizualne…, op.cit., s. 131. 
30  M.M. Bieczy!ski, Prawne granice wolno&ci twórczo&ci artystycznej 

w# zakresie sztuk wizualnych, Warszawa 2011, s. 276–277, https://bo-
oks.google.pl/books?id=fHBSAwAAQBAJ&pg=PA276&dq=pornogra-
'a+prawo&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwiak5ei4bPoAhWVrIsKHcwDB-
cgQ6AEIUDAF#v=onepage&q=pornogra'a%20prawo&f=false (dost!p 
z# 24.3.2020 r.): „W# prawie polskim zagadnienia zwi"zane z# pornogra'" 
regulowane s" w#kodeksie karnym. Przest!pstwem jest publiczne prezento-
wanie tre&ci pornogra'cznych w#sposób mog"cy narzuci( ich odbiór oso-
bie, która tego sobie nie $yczy lub osobie poni$ej 15. roku $ycia. Karalna 
jest produkcja, sprowadzanie lub rozpowszechnianie pornogra'i z#udzia-
%em osób poni$ej lat 18 albo zwi"zane z#u$yciem przemocy lub pos%ugiwa-
niem si! zwierz!ciem. Posiadanie pornogra'i karalne jest tylko w#przypad-
ku tre&ci pornogra'cznych z#udzia%em osób poni$ej 15. roku $ycia. Innego 
rodzaju pornogra'a jest w#Polsce dozwolona. […] Dla bytu przest!pstwa 
konieczne jest jednak istnienie no&nika. […] W#&wietle wyników wyk%adni 
j!zykowej wskazana regulacja mo$e znale+( zastosowanie w#takim samym 
stopniu w#stosunku do dzie%a malarskiego, performance, sztuki video, jak 
równie$ wszystkich innych mediów wykorzystywanych w# dzia%alno&ci 
artystycznej, poj!cie tre&ci pornogra'cznej ma bowiem charakter ogólny 
i#nie ogranicza si! do enumeratywnie wymienionych sposobów jej prezen-
tacji”.
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i#odpowiednich regulacji prawnych, zanim b!dzie mog%o 
by( wykorzystywane do legalnego i#odpowiedniego bloko-
wania okre&lonych tre&ci31. 

Z#ko)cem 2016 r. w#Polsce powo%ano przy Komendzie 
G%ównej Policji specjalne Biuro Do Walki z#Cyberprzest!p-
czo&ci", które ma u%atwi( walk! z#przest!pczo&ci" zwi"-
zan" z#u$yciem najnowocze&niejszych technologii, a#do 
jego g%ównych zada) nale$y rozpoznanie, zapobieganie 
i#zwalczanie cyberprzest!pczo&ci oraz ujawnianie i#&ciga-
nie sprawców32. 

W#ostatnim czasie coraz wi!cej mówi si! o#wojskach cy-
bernetycznych, które mia%yby powsta( w#Si%ach Zbrojnych 
RP. Nale$y jednak zauwa$y(, $e powo%anie odpowiednich 
organów ochrony prawnej to jedynie cz!&( sukcesu. O#wiele 
bardziej istotne jest stworzenie spójnych przepisów praw-
nych i#przyznanie odpowiednich kompetencji ustawowych, 
pozwalaj"cych podejmowa( okre&lone czynno&ci przez or-
gany &cigania, np. w#sferze przeciwdzia%ania przest!pczo&ci 
sieciowej. Pozwoli to na faktyczne poprawienie stanu bezpie-
cze)stwa pa)stwa, zwi!kszaj"c przy tym realne mo$liwo&ci 
egzekwowania prawa. 

Bez w%a&ciwych regulacji prawnych poziom egzekutywy 
b!dzie jedynie po&redni – wy%"cznie w#stosunku do wino-
wajcy, z#pomini!ciem mo$liwo&ci niwelowania skutków tych 
dzia%a). 

Obywatele maj" prawo oczekiwa(, $e pa)stwo zagwa-
rantuje im faktyczn" ochron! dóbr osobistych, jak równie$ 
uchroni przed potencjalnym atakiem i#staniem si! celem 
przest!pców. Wynika to tak$e z#przepisów Kodeksu cywil-
nego, cho(by z#art. 24: „Ten, czyje dobro osobiste zostaje za-
gro$one cudzym dzia%aniem, mo$e $"da( zaniechania tego 
dzia%ania, chyba $e nie jest ono bezprawne”33. Jednak samo 
zablokowanie tre&ci w#Internecie nie wyeliminuje $adnego 
z#przejawów cyberprzest!pczo&ci34. 

Nale$y wi!c szuka( takich rozwi"za) na gruncie regulacji 
prawnych, które z#jednej strony umo$liwia%yby pokrzywdzo-
nym %atwe i#szybkie dochodzenie swoich roszcze), a#z#drugiej 
zachowanie tego, co jest nadrz!dn" cech" Internetu: mo$li-
wo&( nieskr!powanej, nieograniczonej wymiany informacji 
i#pogl"dów, jak równie$ komunikacji. W#wielu krajach pró-
buje si! osi"gn"( ten cel poprzez przerzucenie cz!&ciowej 
(warunkowej) odpowiedzialno&ci za publikowan" tre&( na 
po&redników, np. administratorów portalu czy dostawców 
sieci, którzy maj" techniczn" mo$liwo&( kontrolowania u$yt-
kowników, ich dzia%a) i#aktywno&ci oraz tre&ci zamieszcza-
nych w#przestrzeni cyfrowej. W#Polsce dla przyk%adu wymaga 
si! od dystrybutora sieci rejestrowania, kodowania i#przecho-
wywania przez okre&lony czas aktywno&ci swoich odbiorców 
dla ewentualnych potrzeb organów &cigania. Rozwi"zanie 
to nie jest jednak doskona%e i#nie gwarantuje sukcesu. Mo$e 
ono doprowadzi( do gro+nej w#demokratycznym porz"dku 
prawnym sytuacji, kiedy to po&rednicy – z#ostro$no&ci – b!d" 

eliminowa( ze swoich platform wszelkie potencjalnie kon-
trowersyjne tre&ci.

W#Polsce obecnie do&wiadczane przez u$ytkowników 
s" sytuacje, w#których tre&ci zamieszczane na poszczegól-
nych portalach s" cenzurowane, g%ównie nie z#powodów 
naruszenia prawa, lecz ze wzgl!dów politycznych i#ideolo-
gicznych. Dlatego te$ odpowiednie ukszta%towanie zasad 
odpowiedzialno&ci po&redników za tre&(, jak równie$ kon-
trola prowadzonej cenzury staje si! kluczowym wyzwaniem 
regulacyjnym35. 

Nale$y zwróci( uwag! na fakt, $e tre&ci umieszczone 
w#sieci rozpowszechniaj" si! i#wp%ywaj" na opinie innych 
u$ytkowników, bez wzgl!du na to, czy s" zgodne z#praw-
d". U$ytkownicy Internetu zwykle nie maj" wp%ywu na to, 
gdzie faktycznie docieraj" tworzone przez nich tre&ci i#jakie 
wywo%uj" skutki. 

Osoba pokrzywdzona, która do&wiadczy%a znies%awie-
nia czy naruszenia prywatno&ci lub innych dóbr osobistych 
w#Internecie, nie ma %atwej drogi dochodzenia swoich praw. 
Problemem jest tak$e samo wskazanie, wobec kogo mo$e je 
ro&ci(. Prawo w#tym zakresie nie jest wystarczaj"co precyzyj-
ne. Pokrzywdzony co prawda mo$e zwróci( si! z#$"daniem 
zablokowania spornej tre&ci do po&rednika – czyli 'rmy, która 
zarz"dza platform", na której tre&( zosta%a opublikowana – 
jednak nie ma $adnej gwarancji, $e wys%ana przez niego „wia-
domo&(” zostanie uznana za wart" zainteresowania. Je&li po-
krzywdzony zdecyduje si! wyst"pi( na drog! s"dow", to poza 
d%ugotrwa%" i#kosztown" procedur" napotka fundamentaln" 
barier!: obowi"zek ustalenia to$samo&ci i#adresu domnie-
manego naruszyciela, bo bez tego nie mo$na nawet wnie&( 
sprawy do s"du. Nale$y bowiem zauwa$y(, $e cz!sto tre&ci 
nielegalne b"d+ naruszaj"ce czyje& dobra s" umieszczane na 
serwerach trudnych do zlokalizowania, cz!sto tak$e w#pa)-
stwach poza stref" Unii Europejskiej. Dodatkowo nie ma 
mo$liwo&ci np. zablokowania tre&ci, które s" rozpowszech-
niane przez wyszukiwarki w#formie zachowanych kopii stron 
internetowych. 

31  K. Szymielewicz, A. Mazgal, op.cit.
32  Komenda G%ówna Policji, Biuro do Walki z#Cyberprzest!pczo&ci" Ko-

mendy G%ównej Policji rozpocz!%o dzia%alno&(, http://www.policja.pl/pol/
aktualnosci/135801,Biuro-do-walki-z-Cyberprzestepczoscia-Komendy-
-Glownej-Policji-rozpoczelo-dzialal.html (dost!p z#13.1.2020 r.).

33  Por. art. 24 KC.
34  P. Wasilewski, Wolno&( prasowej wypowiedzi satyrycznej. Studium 

cywilistyczne na tle porównawczym, Warszawa 2012, s. 230, https://bo-
oks.google.pl/books?id=e6FSAwAAQBAJ&pg=PA205&dq=prawo+me-
di%C3%B3w&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjXvMiV37PoAhVT8aYKHT-
SPB34Q6AEIbzAJ#v=onepage&q=prawo%20medi%C3%B3w&f=false 
(dost!p z# 24.3.2020 r.): Dobra osobiste podlegaj" szczególnym rygorom 
ochrony prawnej. Centralnym jej elementem jest domniemanie bezpraw-
no&ci zagro$enia/naruszenia dobra osobistego.

35  K. Szymielewicz, A. Mazgal, op.cit.
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wi!kszego problemu w#odniesieniu do cyberprzest!pstw po-
pe%nionych przez obywateli polskich. 

Nale$y jednak zwróci( uwag!, $e w#przypadku, w#któ-
rym tre&ci pochodz" z#zagranicznych serwerów, jak równie$ 
w#przypadku gdy zosta%y one zamieszczone przez u$ytkow-
ników polskich na ogólnodost!pnych stronach, mo$liwo&( 
przeciwdzia%ania w#takich przypadkach jest znacz"co utrud-
niona, a#momentami niemo$liwa. Mo$na co prawda poci"-
gn"( do odpowiedzialno&ci autora tre&ci, jednak samo napra-
wienie szkody poprzez usuni!cie danych tre&ci z#przestrzeni 
publicznej jest ju$ raczej niemo$liwe. Wynika to z#braku 
rozwi"za) w#tym zakresie, zarówno prawnych, jak i#przede 
wszystkim technicznych. Dopóki nie zostan" wypracowane 
dzia%aj"ce poprawnie mechanizmy technicznego przeciw-
dzia%ania przest!pstwom sieciowym, prawo b!dzie jedynie 
cz!&ciowo skuteczne.

Tak$e tworzenie odr!bnej ga%!zi „prawa internetowego” 
cho( mo$e wydawa( si! zasadne, to jednak z#racji wspo-
mnianego ju$ dynamicznego rozwoju Internetu i#wspó%cze-
snych nowych technologii, prawo to w#momencie uchwa-
lania prawdopodobnie by%oby ju$ nieaktualne i#tworzy%oby 
jeszcze wi!ksz" liczb! w"tpliwo&ci interpretacyjnej, a#tym 
samym stanowi%o mo$liwo&( elastycznej interpretacji (uni-
kania odpowiedzialno&ci) przez cyberprzest!pców. Bardziej 
zasadne wydaje si! wi!c stworzenie spójnej regulacji praw-
nej. W#mojej ocenie takie dzia%anie pozwoli na zachowanie 
porz"dku prawnego i#%atwiejsze dokonywanie interpretacji 
przepisów, a#tym samym stosowanie i#egzekwowanie obo-
wi"zuj"cego prawa wzgl!dem ca%ej przestrzeni „wirtualnej 
rzeczywisto&ci”.

Podsumowanie
Zadanie, które stoi przed regulatorami na ca%ym &wiecie, 

to pogodzenie interesów i#warto&ci, jakie wyst!puj" po oby-
dwu stronach sporu. Istot" jest opracowanie skutecznego 
mechanizmu eliminowania z#sieci tre&ci, które rzeczywi&cie 
naruszaj" prawa innych osób, nie ograniczaj"c przy tym wol-
no&ci s%owa bardziej, ni$ jest to konieczne, a#tak$e zachowuj"c 
zasady uczciwego procesu36.

Wydaje si! wi!c zasadne, by prawo by%o w#taki sposób 
skonstruowane, aby wszystkie osoby i#podmioty powi"zane 
w#jakikolwiek sposób z#przestrzeni" wirtualnej rzeczywisto&ci 
rozumia%y i#zna%y swoje prawa oraz obowi"zki. 

Brak ustawowego bezpo&redniego uregulowania prze-
strzeni Internetu w# postaci odr!bnej ustawy nie zwalnia 
u$ytkowników z#zachowania zgodnego z#przyj!tymi nor-
mami i#obowi"zuj"cym prawem powszechnym. Nie nada-
je ich dzia%alno&ci równie$ cech nieskr!powanej wolno&ci 
i#bezkarno&ci. Jak ju$ zosta%o wskazane na przyk%adach, s"dy 
,,elastycznie” podchodz" do interpretowania prawa w#tym 
zakresie i#przeciwdzia%ania dzia%alno&ci cybernetycznej prze-
st!pców. Obowi"zuj"ce regulacje prawne dotycz"ce ró$nych 
sfer aktywno&ci mog" dotyczy( równie$ przestrzeni Inter-
netu, gdy$ w#orzecznictwie wskazuje si! na mo$liwo&( sto-
sowania przepisów analogicznie do przestrzeni Internetu. 
Problemem pozosta( mo$e umiej!tno&( dokonania stosownej 
subsumpcji stanu faktycznego z#ustalon" norm" i#wydanie 
ostatecznego orzeczenia. 

Dlatego te$ w#toku podj!tych rozwa$a) uwa$am, $e cho( 
brak jest faktycznych regulacji prawnych w#przedmiocie In-
ternetu, zarówno na gruncie Konstytucji, jak i#innych ustaw, 
to mimo wszystko poziom egzekutywy prawnej nie stanowi 36  Ibidem.

S!owa kluczowe: Rzeczypospolita Polska, prawo konstytucyjne, prawo mediów, Internet, nowe technologie, cyberzagro$enia, 
przest!pczo&(, czyn zabroniony, zagro$enia cywilizacyjne i#kulturowe, Konstytucja RP.

Legal status of the Internet in the light of the Constitution 
of the Republic of Poland and applicable Polish law

Means of social communication are nowadays an integral part of humanity’s life. The media have a huge impact on human 
consciousness, shaping their character, preferences, behaviors and views. Mass media, especially the Internet, have become 
an alternative reality – a new world full of many possibilities and numerous temptations and threats. Many people think that 
this is an independent world, in which users are anonymous, rights and obligations do not exist, impunity is possible, and the 
limits of activity and actions are only determined by the subjective assessment of the user. Human has created a tool of the 
future, which is becoming a growing threat to himself. Also, an attempt to develop an e#ective law determining and defining 
the shape of the functioning of the Internet turns out to be di$cult to regulate as well as to implement. In the modern era, 
when we try to define and regulate virtually every area of social life, the Internet space is still somewhat beyond the reach of 
an e#ective legal executive. Although attempts are being made to create various legal provisions devoted to this matter, the 
e#ectiveness of enforcement of this law in practice turns out to be insu$cient. So the question remains what legal conditions 
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are currently created by the Polish Constitution, and whether there are separate provisions defining the impassable limits of the 
Internet and how should law be created to fully regulate digital space? This subject has become the essence of these legal and 
scientific considerations. Deliberations are based on e#ective national legislation, and also judicature of the Supreme Court 
and casuistic legal remarks and juridical literature. In the paper, the author used the method of case study and scientific debate 
in order to formulate arguments a priori of the issue in question.

Keywords: Republic of Poland, constitutional law, media law, Internet, new technologies, cyberthreats, crime, prohibited 
act, civilizational and cultural threats, constitution.
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J. Kowalski, Jak pisa( przypisy?,  t. 2, Warszawa 2006, s. 12–13.

W"przypadku kolejnego powo)ania si& bezpo$rednio na cytowan+ 
pozycj&:
 Ibidem, s. 15–16.
Powo"anie kolejny raz, gdy cytujemy tylko jedn+ pozycj& danego 
autora:
 J. Kowalski, op. cit., s. 29–20.
Kolejne powo"anie, gdy cytuje si& kilka pozycji danego autora, 
zawiera pierwsze wyrazy tytu)u, np.:
 J. Kowalski, Jak pisa(..., s. 28–29.
W"przypadku prac pod redakcj%, je'li powo)ywana publikacja 
stanowi cz&'( ca)o'ci:
 P. Igrek, Cytowanie, [w:] J. Kowalski (red.), Jak pisa( przypisy?, 

t. 2, Warszawa 2006, s. 12–13.
W przypadku publikacji w czasopismach tytu) czasopisma 
zast&puje nazw& wydawnictwa, po nim nast&puje rok (rocznik), 
przecinek, nast&pnie numer (nr) w"ramach rocznika ewentualnie 
tak*e numer od pocz+tku wydawania pisma i"numer strony:
 J. Kowalski, Jak pisa( przypisy?,  Wiadomo'ci Tek'ciarskie 2006, 

Nr 28 (236), s. 7.
Kilka kwestii specjalistycznych:
1. Oczekiwane oznaczenie ustawy wygl+da nast&puj+co: Dz.U. 

z"2006 r. Nr 28, poz. 456.
2. Publikator prosimy podawa( jedynie przy pierwszym przy-

wo)aniu aktu prawnego. Wówczas nazw& aktu i" dat& (mie-
si+c s)ownie) podajemy w" tek'cie g)ównym (np. ustawa 
z"13.4.2003 r. o"zasadach pisania artyku)ów), w"przypisie za' 
publikator (np. t.j. Dz.U. z"2006 r. Nr 28, poz. 456).

3. Zapisuj+c artyku), ust&p, punkt aktu prawnego, skrótów nie od-
dzielamy przecinkami, tak wi&c: art. 28 ust. 59 pkt (bez kropki!) 
36, a"nie: art. 28, ust. 59, pkt. 36.

4. W"przypadku orzecze, s+dowych prosimy o"zastosowanie na-
st&puj+cych oznacze,: Wyrok SN z"11.5.2011 r., I"CA 123/11, 
OSNCP 2011, Nr 8, poz. 34. Nazw& orzeczenia i"jego dat& pro-
simy poda( w"tek'cie g)ównym (np. wyrok SN z"11.5.2011 r.), 
natomiast w"przypisie publikator (I"CA 123/11, OSNCP 2011, 
Nr 8, poz. 34).

Harmonogram publikacji:
Nr 1 – teksty do ko,ca stycznia, druk luty/marzec
Nr 2 – teksty do ko,ca kwietnia, druk maj/czerwiec
Nr 3 – teksty do ko,ca lipca, druk sierpie,/wrzesie,
Nr 4 – teksty do ko,ca pa-dziernika, druk listopad/grudzie,
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