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Wprowadzenie 

Broszura adresowana jest do tych, którzy posiedli warsztat pisania tekstów prawniczych, lecz 

nie mając doświadczenia w edytowaniu Wikipedii, chcą zapoznać się z praktycznymi 

wskazówkami dotyczącymi pisania artykułów prawniczych w Wikipedii. 

Wikipedia nie ma jednolitego regulaminu z usystematyzowanymi schematami postępowania. 

Jedną z głównych dyrektyw jest odradzanie przerostu biurokracji czy kodyfikacji, dlatego 

rozwiązanie większej części problemów jest wyprowadzane z zasad ogólnych, a normy 

bardziej szczegółowe, np. dotyczące określonego obszaru tematycznego, są odrębnie opisane 

wtedy, kiedy wyprowadzanie ich z zasad ogólnych budzi poważne wątpliwości. Tak więc 

interpretacje dokonywane przez doświadczonych wikipedystów pełnią znaczną rolę. 

Tekst ten opisuje główne zasady Wikipedii, następnie przechodzi do przedstawienia kwestii 

szczegółowych. Informacje opatrzone są komentarzem. Mając świadomość różnorodności 

materii, na końcu broszury umieszczono dane kontaktowe do autora, który służy 

doświadczeniem przy rozwiązywaniu praktycznych problemów.  

Spośród różnorodnych stylów tekstów prawniczych, styl zalecany do Wikipedii jest najbliższy 

naukowemu. Różnice wynikają z charakteru powszechnej encyklopedii sieciowej. 

System zasad Wikipedii 

Wikipedia jest encyklopedią internetową o otwartej treści, co znaczy, że każdy ma do niej 

dostęp, może rozpowszechniać jej kopie, zmieniać jej treść i rozpowszechniać zmienioną treść 

(spełnia tzw. cztery wolności Richarda Stallmana). 

Warunki te osiągnięto poprzez zastosowanie tzw. wolnych licencji, będących wyrazem 

alternatywnego (wobec tradycyjnego zastrzeżenia wszystkich praw autorskich) podejścia do 

działalności twórczej. Technicznie rzecz ujmując, każdy ma prawo do założenia konta 

w Wikipedii, każdy – co do zasady – ma prawo do edytowania każdej strony oraz każdy, pod 

pewnymi warunkami, ma prawo do wykorzystania treści Wikipedii (także w celach 

komercyjnych). Przy tak szeroko zakrojonym kręgu adresatów wyżej wspomnianych wolności 

niezbędne było ustalenie fundamentalnych norm określających sposób pisania artykułów oraz 



podstawy interakcji między użytkownikami Wikipedii, których relacje wymykają się 

tradycyjnym definicjom autorstwa czy współautorstwa. 

Normy statuujące fundamenty Wikipedii, wspólne wszystkim autonomicznym wersjom 

językowym tej encyklopedii, nazywane są filarami. Pięć filarów określa podstawowe cechy: 

„Wikipedia to encyklopedia”, „Wikipedia to neutralny punkt widzenia”, „Wikipedia to wolny 

zbiór wiedzy”, „Wikipedia to przestrzeganie netykiety” oraz „Wikipedia to brak sztywnych 

reguł”. 

Konkretyzację filarów stanowi pięć zasad. Pierwsza z nich, w angielskim oryginale 

nazwana No original research (NOR), zakazuje wprowadzania twierdzeń, które 

wcześniej nie zostały opublikowane. Wikipedia jest w każdym przypadku wtórnym źródłem 

informacji, a twórczość wikipedystów, związanych granicami wiedzy dostarczanej przez 

źródła pierwotne, może polegać najwyżej na kompilacji. Nie można oprzeć treści na bazie 

badań, których wyniki nie zostały upublicznione niezależnie od Wikipedii w taki sposób, aby 

można było je zacytować. 

Niedopuszczalne są więc nieopublikowane opracowania, uwagi, komentarze, wnioski czy 

próby usystematyzowania, nawet jeżeli byłyby zgodne z prawdą lub wypełniały istotną lukę 

w nauce czy praktyce prawa. 

Jako druga wymieniona jest zasada wyliczająca negatywne definicje Wikipedii odnoszące się 

do jej charakteru i roli w Internecie oraz kształtujące jej zawartość (nie jest encyklopedią 

papierową, słownikiem, blogiem, mównicą itp.). 

Nie należy zamieniać tekstu encyklopedycznego (omawiającego) fragmentami aktów 

normatywnych. Tak samo jak w tekście naukowym, przywołanie całej najmniejszej jednostki 

redakcyjnej jest możliwe dla czytelnego przedstawienia problemu, jednak posłużenie się 

treścią jednostki złożonej (np. artykułu z ustępami lub paragrafami) zamiast komentarza jest 

niewłaściwe. 

Współgra z nimi zasada neutralnego punktu widzenia (NPOV) wprowadzająca ideę 

encyklopedii powszechnej, a nie na przykład etnocentrycznej; rzetelnie przedstawiającej 

sumę najbardziej popularnych stanowisk, lecz nie faworyzującej żadnego z nich. 

Zakaz faworyzowania poglądów badacza przeciwnego większości doktryny jest dla naukowca 

łatwo zrozumiały, jednak NPOV to zasada najtrudniejsza do zastosowania, szczególnie 

w metodologii paradygmatycznej, ze względu na – w ujęciu idealnym – zakaz etnocentryzmu 

i prezentyzmu, preferowanie metod historycznych, socjologicznych, ekonomicznej analizy 

prawa itp. Rozwiązania problemu „polonocentryzmu” zostaną omówione osobno. 



Kolejna zasada nakłada na wikipedystę wprowadzającego nowe treści obowiązek 

przytoczenia odpowiednich źródeł informacji (WER) – przyjmuje się, że powinny one być 

przedstawione w formie przypisów bibliograficznych lub spisu bibliografii pod artykułem. 

Prawnicza wiedza naukowa w głównej części spełnia przesłanki rzetelności i uprzedniego 

opublikowania. Zaleca się umieszczanie przypisu po każdej przytaczanej jednostce logicznej, 

popularne są przypisy harwardzkie łączone ze spisem bibliografii. Spis ten ma zawierać 

wyłącznie źródła wiedzy zawartej w danym artykule, nie wylicza polecanej literatury 

przedmiotu. 

Piąta zasada ustala status Wikipedii jako zbioru utworów opublikowanych na licencji Creative 

Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0. Określa ona prawa i obowiązki 

twórców treści oraz osób korzystających z Wikipedii, a także sposób postępowania w razie 

naruszenia praw twórców. Licencja CC BY-SA 3.0 przewiduje, że utwór należy oznaczyć 

w sposób określony przez pierwotnego twórcę, a jeśli zmienia się lub przekształca utwór, lub 

tworzy inny na jego podstawie, można rozpowszechniać powstały w ten sposób nowy utwór 

tylko na podstawie takiej samej licencji, czyli również CC BY-SA. Ponadto utwór stworzony na 

podstawie tej licencji można kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać, tworzyć 

utwory zależne, a co więcej – wykorzystać utwór w celach komercyjnych. Dzięki temu nie 

następuje proces zawłaszczania przez użytkowników utworów, które wedle zamysłu twórców 

zostały wprowadzone do powszechnego użytku na wolnej licencji1. 

Nie ma możliwości opublikowania na innej licencji. Nie zwalnia ona z uznania osobistych praw 

autora, a ma większość zalet tekstów udostępnionych w tzw. otwartym dostępie, m.in. 

zapewnia łatwiejszy obrót utworami i wytropienie plagiatów, vide casus pracy doktorskiej mgra 

Goliszewskiego czy książki prof. Baumana. Działania noszące znamiona plagiatu bez specjalnie 

zarejestrowanej zgody autorów są zabronione. 

Wikipedyczna metodologia prawnicza 

Tagowanie pojęć systemowych 

Wikipedia przedstawia wiedzę prawniczą w sposób systemowy, nie linearny. Jest to duże 

ułatwienie przy opisywaniu systemu prawa. Poza tym nie ma limitu objętości omawiania 

tematu, co pozwala na opracowanie rzetelnego, obszernego wywodu. 

Nie ma sensu szerokie opisywanie pojęć „osoba fizyczna” ani „działalność gospodarcza” 

w artykule omawiającym przedsiębiorcę, ponieważ wystarczy tam umieścić linki do 

odpowiednich artykułów. Tłumaczenie pobocznych pojęć powinno być ograniczone do 

minimum, podyktowane wygodą płynnego czytania. 



Pojawia się problem, jakie pojęcia zasługują na odrębne opisanie, jaki jest stopień ich 

samodzielności. Przyjmuje się, że uczestnicy postępowania mogą być opisani w odrębnych 

artykułach; szybko staje się to nieostre (w przypadku samego pojęcia uczestnika: uczestnik 

postępowania cywilnego, karnego, karno-skarbowego, dyscyplinarnego) lub wątpliwe 

(stopień „głębokości” omawiania pojęć w artykułach przekrojowych jak „postępowanie 

cywilne”). Są też wątpliwości co do samodzielności ujęć według różnych dyscyplin. 

Przyjęło się, że w osobnych artykułach są opisywane pojęcia, które praktycznie jest omawiać 

w osobnym kontekście, tak więc istnieją artykuły „błąd (prawo karne)” i „błąd (prawo cywilne)”, 

„konsument (prawo)” i „konsument (ekonomia)”. Ten problem wymaga dopracowania. 

Wikipedia jako encyklopedia szczególnego rodzaju 

Z filaru „Wikipedia to encyklopedia [powszechna]” wynika kilka wniosków metodologicznych. 

Po pierwsze nie jest źródłem naukowym, jej czytelnikami nie są wyłącznie prawnicy. 

Styl tekstu powinien być zrozumiały, pozbawiony elementów właściwych dla tekstów czysto 

naukowych (wyrazy i wyrażenia łacińskie) lub czysto dydaktycznych (1. osoba czasownika 

i formy takie jak „wyróżniamy”). Encyklopedia nie wyodrębnia do osobnych artykułów 

tematów dających się odrębnie potraktować głównie na gruncie dogmatyki prawa. Nie 

rozwiązuje konkretnych, praktycznych problemów, nie zawiera porad prawnych. 

Wikipedia jako encyklopedia możliwa do przeredagowywania w każdym czasie nie jest 

obarczona największym mankamentem praktycznych tekstów prawniczych (takich jak zbiory 

porad prawnych), jednak nie należy liczyć, że po każdorazowej nowelizacji wszystkie 

powiązane artykuły zachowają charakter aktualnego i wyczerpującego omówienia. 

Prawniczy styl encyklopedyczny jest raczej popularnonaukowy, zbliżony do naukowego, niż 

praktyczny. Ze względu na wysokie ryzyko dezaktualizacji wiedzy dogmatycznej nie jest zbyt 

szczegółowy. 

Wikipedia omawia wyroki sądów, akty normatywne, wreszcie pojęcia o ściśle określonym za 

pomocą języka prawnego znaczeniu na gruncie dogmatyki prawa, lecz traktuje je jako 

zjawiska dające się opisać z innej perspektywy (socjologicznej, historycznej i in.). 

Należy pójść na kompromis między ścisłym osadzeniem w czasie i miejscu, które jest 

wymagane w przypadku wyczerpującego tekstu naukowego oraz praktycznego, a ekonomią 

pisania tekstów encyklopedycznych. Od szczegółowego omówienia aktualnego stanu 

prawnego lepiej wypada skupienie się na ujęciu in abstracto oraz na przyczynach aktualnego 

stanu prawnego. 

 



Polonocentryzm 

Polskojęzyczna Wikipedia n i e  j e s t  n a r o d o w a ,  p a ń s t w o w a ,  p o l s k a  i co do 

zasady nie ogranicza się do przedstawienia stanu prawnego RP. Odpowiadające sobie 

pojęcia na gruncie różnych systemów prawa mogą mieć różne zakresy znaczeniowe 

i Wikipedia powinna to uwzględniać. 

W przypadku pojęcia niemającego jednej, niezmienionej podstawy prawnej (obecnego w wielu 

prawodawstwach, nowelizowanego), definicja nie może prezentować wyłącznie aktualnie 

obowiązującego prawa polskiego. Szczegółowe informacje opisujące aktualnie obowiązujące 

prawo polskie powinny być zamieszczone w innych sekcjach, niż informacje ogólne. 

Artykuły traktujące na ten sam temat, a napisane w różnych wersjach językowych Wikipedii, 

powinny do siebie nawzajem linkować („założenie uniwersalności wiedzy”2), co dodatkowo 

osłabia wizję ściśle dogmatycznych artykułów. Jest to problem systemowy, którego 

rozwiązanie leży w gestii najaktywniejszych wikipedystów-prawników. 

Wystarczy, że artykuł podaje definicję in abstracto, w ujęciu prawnoporównawczym, 

niedogmatycznym, a następnie w osobnych sekcjach rozwija międzynarodowy, unijny i polski 

stan prawny. Klarowność części in abstracto nie może odbyć się kosztem zasad OR i WER, do 

czego skłaniałaby niezbyt rozwinięta polskojęzyczna komparatystyka prawnicza. 

  



Wnioski w pigułce 

 Należy minimalizować niebezpieczeństwo szybkiej dezaktualizacji treści skupiając się na 

informacjach podstawowych, ujęciu niedogmatycznym i aparadygmatycznym.  

 Zalecany schemat artykułu w przypadku pojęcia niewystępującego wyłącznie na gruncie 

polskiego porządku prawnego w sytuacji, gdy dysponujemy informacjami niedotyczącymi 

wyłącznie Polski: 

 definiendum – definiens (ujęty możliwie jak najszerzej w zakresie czasowym 

i terytorialnym), 

 sekcje niedogmatycznoprawne – informacje historycznoprawne, 

socjologicznoprawne, ekonomiczne i in., 

 sekcja dogmatycznoprawna – zatytułowana „[pojęcie] w Polsce”, 

 sekcja „Przypisy”, 

 sekcja „Bibliografia”. 

 W przypadku, gdy informacje właściwe sekcjom niedogmatycznoprawnym dotyczą 

wyłącznie Polski, a pojęcie nie występuje wyłącznie na gruncie polskiego porządku 

prawnego, sekcje z punktu 2 i 3 otrzymują wspólny nagłówek „[pojęcie] w Polsce”. 

 W przypadku, gdy pojęcie wywodzi się z obcych systemów prawnych, po definiendum 

umieszcza się fragment na kształt „(z łac. actio Pauliana)”. 

 Przytaczając akt prawny należy w przypisie podać jego pełną nazwę oraz miejsce 

publikacji, tak jak w wydawnictwach naukowych. Analogicznie przy orzeczeniach należy 

podawać sygnaturę akt. 
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