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KRAKOWSKA AKADEMIA PRZESTRZENIĄ 
DLA DIALOGU SPOŁECZNEGO. DEBATA SPOŁECZNA 

„ACTA – WOLNOŚCI I PRAWA W INTERNECIE”

Dynamiczny proces rozszerzania kompetencji Wspólnot Europejskich i Unii Euro-
pejskiej, mający miejsce od początku lat 90. XX w. nie był zasadniczo przedmio-
tem żywszego zainteresowania społeczeństw europejskich. Dyskusje na ten temat 
były prowadzone przede wszystkim przy okazji ratyfikacji kolejnych traktatów re-
wizyjnych i to raczej w wąskim gronie polityków i ekspertów z dziedziny prawa 
UE czy integracji europejskiej. Ostatnie lata jednak zdecydowanie zmieniły ten 
obraz – za przyczyną dwóch zdarzeń. 

Po pierwsze kryzys finansowy, a raczej działania Unii Europejskiej mające 
na celu przeciwdziałanie niekorzystnym dla całej strefy euro skutkom kryzysu, 
doprowadziły do postawienia pytań, wyrażanych czasem nawet w formie gwał-
townych protestów, o zakres ingerencji instytucji unijnych w sprawy gospodarek 
państw członkowskich. Drugim zdarzeniem był etap końcowy zawierania umowy 
handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE i jej 
państwami członkowskimi a Australią, Kanadą, Japonią, Koreą, Meksykiem, Ma-
rokiem, Nową Zelandią, Singapurem, Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi (ang. 
Anticounterfeiting Trade Agreement – ACTA)1.

Zawarcie wyżej wymienionej umowy było możliwe właśnie na skutek stop-
niowego, aczkolwiek konsekwentnego rozszerzania kompetencji Wspólnoty Euro-

1 Tekst umowy został załączony do wniosku Komisji o wydanie przez Radę decyzji w spra-
wie zawarcia umowy ACTA, KOM (2011), 380, wersja ostateczna.
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pejskiej, a następnie Unii Europejskiej, w zakresie wspólnej polityki handlowej2. 
Obecnie, w świetle art. 207 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE)3, wspólna polityka handlowa obejmuje również zawieranie umów cel-
nych i handlowych dotyczących handlu towarami i usługami oraz do handlowych 
aspektów własności intelektualnej. W odniesieniu do procedury zawierania wspo-
mnianych umów, do których należy umowa ACTA ma zastosowanie procedura  
z art. 218 TFUE, natomiast art. 207 ust. 3 i 4 TFUE wprowadza pewne rozwiązania 
szczegółowe, w świetle których Komisja przedstawia zalecenia Radzie. Upoważ-
nia ją to do rozpoczęcia rokowań w celu zawarcia umowy. Rokowania są prowa-
dzone przez Komisję w porozumieniu ze specjalnym komitetem wyznaczonym 
przez Radę w celu jej wsparcia. Komisja powinna składać temu komitetowi oraz 
Parlamentowi Europejskiemu regularne sprawozdania z postępu w rokowaniach. 
O przebiegu rokowań i zawarciu umowy decyduje Rada jednomyślnie4. W świetle 
powyższych postanowień należy zauważyć, że z jednej strony procedura nego-
cjowania wspomnianej umowy została poddana ścisłej kontroli ze strony przed-
stawicieli rządów państw członkowskich, a także przedstawicieli obywateli UE  
w Parlamencie Europejskim, ale z drugiej strony same negocjacje były poufne, a więc 
Komisja Europejska nie mogła przedstawić pełnej dokumentacji o ich przebiegu5.

Podstawową przesłanką podjęcia negocjacji w sprawie zawarcie wyżej 
wspomnianej umowy była konieczność ograniczenia handlu towarami podrobio-
nymi, który zdaniem Komisji Europejskiej, negatywnie odbija się na konkuren-
cyjności i innowacyjności gospodarki6. W świetle danych Komisji Europejskiej 
organy celne państw członkowskich UE w latach 2005–2010 zanotowały potroje-
nie liczby wykrytych przypadków importu do UE towarów podrobionych. W roku 
2010 zanotowano 80 tys. takich przypadków, które dotyczyły 103 milionów przed-
miotów. Według studium opracowanego przez OECD, wartość handlu towarami 
podrobionymi w 2007 r. wyniosła już 250 bln dolarów i wykazywała tendencję 

2 Możliwość zawierania umów w dziedzinie handlowych aspektów własności intelektualnej 
została wprowadzona przez traktat z Nicei. M. Jeżewski, Art. 207, [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, t. 2, red. A. Wróbel, Warszawa 2012, s. 1445.

3 Dz.Urz. UE, 26.10.2012, C 326, s. 47.
4 14 kwietnia 2008 r. Rada przyjęła wytyczne negocjacyjne, negocjacje w sprawie umowy 

ACTA rozpoczęły się 3 czerwca 2008 r. i trwały do 15 listopada 2010 r. Tekst parafowano 25 listo-
pada 2010 r. po 11 rundach negocjacji. Uzasadnienie do wniosku Komisji o wydanie przez Radę 
decyzji w sprawie zawarcia umowy ACTA, KOM (2011), 380, wersja ostateczna.

5 W trakcie negocjacji Komitet ds. Polityki Handlowej na bieżąco informował państwa 
członkowskie o ich przebiegu. O negocjacjach regularnie informowano także Parlament Euro-
pejski podczas trzech debat plenarnych zorganizowanych w 2010 r. Parlament Europejski przyjął  
w listopadzie 2010 r. rezolucję popierającą ACTA, uzasadnienie do wniosku Komisji o wydanie 
przez Radę decyzji w sprawie zawarcia umowy ACTA, KOM (2011), 380, wersja ostateczna; K. De 
Gucht, Transparency and the State of Play the ACTA Negotiations, www.trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2012/february/tradoc_149136.pdf.

6 European Commission, Why ACTA Matters, www.trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/
january/tradoc_148963.pdf.
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wzrostową7. Zakończenie negocjacji w listopadzie 2010 r. i podjęcie działań mają-
cych na celu związanie się umową przez Unię Europejską i jej państwa członkow-
skie doprowadziło do gwałtownego „obudzenia” europejskiej opinii publicznej. 
Przy czym powodem kontrowersji, które doprowadziły do masowych protestów  
o niespotykanej dotąd skali i zakresie, nie były bynajmniej ograniczenia czy sankcje 
za handel „podróbkami”, które już w większości państw europejskich uchodzą za 
kwestię wstydliwą8, lecz kwestia ochrony prawa autorskich do treści upowszech-
nianych w Internecie. Postanowienia wspomnianej powyżej umowy dotyczące tej 
ostatniej kwestii były postrzegane przez wiele środowisk jako wprowadzenie swo-
istej cenzury, a także ograniczenie wolności i praw człowieka. Natomiast zdaniem 
Komisji, przedmiotowa umowa nie wprowadza nowych praw z zakresu własności 
intelektualnej, a jedynie ma na celu poprawę ochrony praw już istniejących9.

Na tle tej ostatniej kwestii doszło także w Polsce do gwałtownej konfron-
tacji pomiędzy grupami społecznymi skupiającymi zwłaszcza ludzi młodych, sta-
nowiących najbardziej aktywną grupę internautów, wyrosłych już w przestrzeniu 
wirtualnej a rządem RP, który musiał podjąć decyzję o związaniu się umową ze 
względu na jej mieszany charakter10 na dwóch poziomach: w ramach Rady UE, 
oraz jako organ władzy państwowej inicjujący krajowe w sprawie zawarcia umo-
wy. Ze względu na wspomnianą powyżej konfrontację rząd podjął, spóźnioną co 
prawda, próbę nawiązania dialogu z zainteresowanymi grupami społecznymi.  
W tym kontekście należy zauważyć doniosłą rolę środowiska akademickiego, któ-
re nie występując zasadniczo jako strona w sporze, próbowało stworzyć przestrzeń 
do dyskusji, dostarczając jednoczenie rzetelnych i profesjonalnych informacji na 
temat trudnych zagadnień ochrony własności intelektualnej na poziomie prawa 
krajowego, unijnego i międzynarodowego.

Udaną próbą stworzenia przestrzeni dla dialogu pomiędzy przedstawicie-
lami opinii publicznej z jednej i rządu z drugiej przy wsparciu ekspertów z dzie-
dziny prawa własności intelektualnej, integracji europejskiej oraz prawa UE, 
była debata „ACTA – wolności i prawa w Internecie”, która odbyła się 24 lutego  
2012 r. w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Została 
ona zorganizowana z inicjatywy dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodo-
wych prof. Bogusławy Bednarczyk, która pełni jednocześnie obowiązki kierow-

7 Magnitude of Counterfeiting and Piracy of Tangible Products: an Update, November 
2009, www.oecd.org/industry/ind/44088872.pdf.

8 W. Ferfecki, Podrabiana torebka Szczypińskiej, www.wprost.pl/ar/?O=108024#an_1109998900.
9 European Commission, Why ACTA Matters…
10 W związku z tym, że umowa ACTA nie obejmuje jedynie zagadnień związanych z handlo-

wymi aspektami własności intelektualnej, które w świetle art. 3 ust. 2 TFUE w zw. z art. 207 ust. 1 
TFUE należą do kompetencji wyłącznych UE, ale także przepisy dotyczące dochodzenia i egzekwo-
wania praw w postępowaniu karnym, objęte w świetle art. 4 ust. 2 lit. j TFUE w związku z art. 83 ust. 
2 TFUE kompetencjami dzielonymi, Komisja zadecydowała, iż nie będzie wnioskowała o wykonanie 
kompetencji UE w tym obszarze i umowa powinna wobec powyższego zostać zawarta jako umowa 
mieszana, tzn. przez UE i państwa członkowskie UE.
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nika Międzywydziałowego Centrum Praw Człowieka. Ze względu na ścisłe po-
wiązanie tematu debaty z kwestią ochrony wolności i praw człowieka, patronat 
objęła Rzecznik Praw Obywatelski, prof. Irena Lipowicz, reprezentowana przez 
pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: dyrektora Zespołu Prawa 
Międzynarodowego i Konstytucyjnego dra Mirosława Wróblewskiego oraz dr 
Marta Kolendowską-Matejczuk. Kontekst prawno-polityczny, ze szczególnym 
uwzględnieniem kwestii dopuszczalnych ograniczeń wolności i praw człowieka, 
został przedstawiony przez B. Bednarczyk i S. Domaradzkiego. 

Następnie w ramach panelu I, którego moderatorem był prof. dr hab. Ja-
nusz Szwaja, kierownik Katedry Prawa Cywilnego KAAFM, zostały omówione 
zagadnienia z zakresu prawa własności intelektualnej, a w szczególności kwe-
stia ewentualnych ograniczeń wolności i prawa człowieka wprowadzanych przez 
przedmiotową umowę na tle obecnie obowiązujących w tym zakresie rozwią-
zań prawa polskiego. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele środowiska na-
ukowego i prawnicy praktycy: prof. dr hab. E. Traple oraz dr Anna Pluszyńska  
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Krzysztof Siewicz z Uniwersytetu Warszaw-
skiego, dr M. Kolendowska-Matejczuk z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich 
oraz mecenas Roman Bieda. 

Po przedstawieniu kwestii prawnych odbył się panel II, którego modera-
torem był dr Mirosław Wróblewski, poświęcony zagadnieniom społeczno-poli-
tycznym. W tej części debaty wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarzą-
dowych: K. Szymielewicz z Fundacji Panoptykon, D. Głowacka z Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka oraz J. Lipszyc z Fundacja Nowoczesna Polska,  
a także T. Grzegory, dyrektor Działu Prawnego Google Polska. Dyskusja nie była 
prowadzona tylko w wąskim gronie zaproszonych gości, ale po przedstawieniu sta-
nowisk w ramach panelu I i II, odbyła się otwarta dyskusja połączona z możliwo-
ścią zadawania przez publiczność pytań do ekspertów i przedstawicieli organiza-
cji społecznych. Społeczny i otwarty charakter debaty został dostrzeżony również 
przez media, gdyż informacje na temat możliwości udziału w spotkaniu zostały 
opublikowane nie tylko na stronach Akademii, ale także przez prasę11.

Przebieg spotkania ujawnił niewątpliwą potrzebę konsultowania ze zain-
teresowanymi grupami społecznymi rozwiązań prawnych, przyjmowanych za-
równo na poziomie unijnym, jak i krajowym, ale nie na etapie ich uchwalania, 
lecz projektowania. Na tym etapie pożądany byłby udział również świata akade-
mickiego, co mogłoby doprowadzić do tak szeroko postulowanego połączenia 
wiedzy uniwersyteckiej i praktyki, a w rezultacie do ograniczenia wprowadzania 
niewłaściwych i nieakceptowanych społecznie przepisów prawa. Należy dodać, 
że w związku z wątpliwościami dotyczącymi wpływu przedmiotowej umowy 
na wolności i prawa człowieka, 10 maja 2012 r. Komisja Europejska skierowała  
w trybie art. 218 ust. 11 TFUE, wniosek do Trybunału Sprawiedliwości UE o wy-

11 www.krakow.gazeta.pl/krakow/1,44425,11226173,Boni_i_Zdrojewski_w_dyskusji_o_
ACTA.html; www.krakow.treespot.pl/3935-krakow-acta-wolnosci-i-prawa-w-internecie.
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danie opinii dotyczącej zgodności umowy ACTA z Traktatami oraz Kartą Praw 
Podstawowych12. 

Przedstawiciele obywateli UE nie czekali jednak na jej wydanie i w lipcu 
2012 r. Parlament Europejski nie wyraził wymaganej w świetle art. 216 ust. 6 
lit. a pkt v TFUE, zgody na zawarcie umowy. W tej sytuacji nie doszło ani do 
jej przyjęcia przez Radę, ani tym bardziej do jej wdrożenia do prawa krajowego.

12 Overview of the European Commission’s Referral of ACTA to the European Court of Jus-
tice, www.trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/may/tradoc_149464.doc.pdf.


