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AKTUALNOŚCI

NOWY MODEL NADZORU NAD SEKTOREM 
ROPY I GAZU

W najnowszym numerze dwumiesięcznika „Chemia 
Przemysłowa” ukazał się artykuł mec. Mikołaja Gossa dotyczący 
nowego modelu nadzoru nad sektorem ropy i gazu. W artykule 
zostaje poruszony problem niewykorzystanego potencjału 
boomu łupkowego w latach 2007-2010 oraz braku rozwiązań 
w polskim prawie regulujących odpowiednio działalność 
w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania 
węglowodorów w tym czasie. Autor opisuje obecną sytuację 
na rynku wydobywczym oraz przedstawia prognozy i kierunek 
potencjalnych przeobrażeń w zakresie wydobycia gazu 
łupkowego w Polsce.  Serdecznie zachęcamy do lektury.
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CENTRALNE REPOZYTORIUM ELEKTRONICZNYCH 
WYPISÓW AKTÓW NOTARIALNYCH

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, zakłada powołanie do 
życia Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. 

Nowe przepisy mają docelowo umożliwić szersze zastosowanie środków teleinformatycznych przy składaniu wniosków o wpis 
do KRS i nakładać obowiązek elektronicznej komunikacji pomiędzy sądem rejestrowym a stronami postępowań rejestrowych. 
Planowane jest także stworzenie ogólnodostępnej platformy internetowej, która umożliwi wszystkim zainteresowanym dostęp do 
wszystkich dokumentów składanych do KRS, orzeczeń sądu rejestrowego, a także umożliwi bieżące śledzenie toku prowadzonego 
postępowania.

Zgodnie z projektem, w Repozytorium mają znaleźć się przede wszystkim elektroniczne wypisy aktów notarialnych, które ze 
względu na swoją treść podlegają zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców KRS. 

Samo zamieszczenie elektronicznych wypisów aktów notarialnych w Repozytorium ma następować niezwłocznie po podpisaniu 
aktu. Ponadto, elektroniczne wypisy aktu notarialnego również będą mogły być wydawane – po opatrzeniu ich przez notariusza 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

W przypadku sporządzenia aktu notarialnego, stanowiącego podstawę wpisu (ujawnienia zmian) w KRS lub podlegającego złożeniu 
do akt rejestrowych, notariusz poinformuje stronę aktu notarialnego o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu 
rejestrowym. We wniosku takim powinien znaleźć się numer wypisu lub wyciągu aktu w Repozytorium. Dodatkowo notariusz 
przekaże stronie kopię zawiadomienia otrzymanego za pośrednictwem systemu elektronicznego, zawierającego numer dokumentu 
w Repozytorium.

Powołanie we wniosku składanym do KRS numeru aktu notarialnego w Repozytorium będzie zrównane w skutkach z 
przedłożeniem oryginału (w formie pisemnej) wypisu aktu do wniosku o wpis. Dokumenty ujęte w Repozytorium miałyby podlegać 
automatycznemu przekazaniu sądowi rejestrowemu.

Za umieszczenie elektronicznego wypisu aktu notarialnego w Repozytorium ma być pobierana opłata, nie wyższa jednak niż 
aktualna opłata za wypis aktu notarialnego w formie papierowej.

Zgodnie z treścią projektu proponowane zmiany miałyby wejść w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. 

adw. Magdalena Grykowska
Head of Litigation
magdalena.grykowska@gglegal.pl
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DOBRA REPUTACJA W TRANSPORCIE DROGOWYM

Posiadanie dobrej reputacji przez przedsiębiorcę przewozowego jest jednym z podstawowych wymogów uzyskania zezwolenia 
na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Warto przybliżyć krótko to pojęcie zwłaszcza w obliczu zmiany jego regulacji.        

Charakterystyka

Dobrą reputację można określić jako brak skazania osób zarządzających przedsiębiorstwem przewoźnika, w szczególności 
członków zarządu lub wspólników, a także osób zarządzających transportem w przedsiębiorstwie przewoźnika (legitymujących 
się certyfikatem kompetencji zawodowych), za popełnione przestępstwa dotyczące dziedzin prawa wymienionych w art. 6 ust. 1 lit.
b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. (prawo handlowe, prawo 
upadłościowe, płace i warunki zatrudnienia, prawo o ruchu drogowym, odpowiedzialność zawodowa, handel ludźmi lub 
narkotykami) albo za naruszenia norm unijnych wymienionych w załączniku IV do tego Rozporządzenia (przekroczenie określonej 
wielkości okresów prowadzenia pojazdów, brak tachografu, transport towarów zakazanych). Ustawa mówi o przestępstwach 
popełnionych umyślnie, która to przesłanka jej spełniona, kiedy sprawca ma zamiar popełnienia przestępstwa, to jest chce go 
popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi (art. 9 § 1 Kodeksu karnego).

W doktrynie wskazuje się wyraźnie, że pojęcie dobrej reputacji powinno być interpretowane z uwzględnieniem norm moralnych i 
etycznych1, zaś „przedsiębiorcy z racji udzielonej licencji wykonujący przewozy powinni cieszyć się pełnym zaufaniem osób, które 
korzystają lub zamierzają skorzystać z ich usług”2. 

Istotą dobrej reputacji jest posiadanie jej przez przedsiębiorcę nie tylko na etapie występowania o zezwolenie, ale także w każdym 
momencie jego obowiązywania. Warto także podkreślić, że przed implementacją w dniu 15 sierpnia 2015 r. do ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.) wymogów Rozporządzenia nr 1071/2009 
(wtedy wprowadzono m. in. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego), w polskiej ustawie występowało już 
pojęcie dobrej reputacji jako jednego z podstawowych wymogów licencji na wykonywanie transportu drogowego. Był to art. 5 
ust. 3 pkt 1 tejże ustawy wskazujący zamknięty katalog rodzajów przestępstw umyślnych, których popełnienie skutkowało utratą 
wymogu dobrej reputacji. 

Sygnalizacja zmian 

W dniu 15 grudnia 2016 r. weszła w życie większa część nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wprowadzana ustawą z dnia 
4 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1935), która wprowadza nowe regulacje dotyczące wymogu dobrej reputacji. Nowością jest 
art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym, który uszczegóławia zamknięty katalog przestępstw, których popełnienie w sposób 
umyślny może być przyczyną utraty wymogu dobrej reputacji. Będą to przestępstwa przewidziane m. in. w art. 173-175, art. 178-180, 
art. 189a, art. 218-221 Kodeksu karnego, w art. 586-589 Kodeksu spółek handlowych, czy w art. 522 i art. 523 ustawy z dnia 28 lutego 
2003 r. - Prawo upadłościowe. Wcześniej polska ustawa odsyłała w tym zakresie jedynie ogólnie do dziedzin prawa wskazanych w 
Rozporządzeniu nr 1071/2009. Celem tej zmiany jest usunięcie wszelkich wątpliwości interpretacyjnych oraz zwiększenie zaufania 
obywateli do Państwa, co z pewnością należy ocenić pozytywnie. 

Nowelizacja implementuje także do polskiego porządku prawnego przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) z dnia 18 marca 2016 r. nr 
2016/403, które uzupełniło Rozporządzenie PEiR nr 1071/2009, w zakresie klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, 
które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego. Rozporządzenie wymienia poszczególne 
naruszenia, przypisaną im klasyfikację (PN-poważne naruszenia, BPN–bardzo poważne naruszenia, NN-naruszenia z załącznika IV 
Rozporządzenia nr 1071/2009, które zostały utrzymane) oraz algorytm umożliwiający obliczenie ich częstotliwości.
W tym przypadku polski ustawodawca, zgodnie z wcześniejszą praktyką regulacyjną w przypadku norm UE, nie wprowadzał 
regulacji wymieniającej powyższe naruszenia - w ustawie o transporcie drogowym dokonano odniesień do nowego Rozporządzenia 
nr 2016/403. Warto w tym zakresie przyjrzeć się treści art. 7d ustawy o transporcie drogowym po nowelizacji, która wskazuje, 
kiedy organ dokona wszczęcia postępowania w przedmiocie spełniania wymogu dobrej reputacji.      

Pozostałe przepisy nowelizacji wejdą w życie w dniu 30 listopada 2017 r. i będą dotyczyły wprowadzenia Krajowego Rejestru 
Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego (piszemy o nim w osobnym artykule). GITD został zobowiązany do 
podjęcia działań do utworzenia tego Rejestru już od dnia 1 grudnia 2016 r.

1. Rychter Renata Alicja, Dobra reputacja jako jeden z warunków dostępu do zawodu przewoźnika drogowego w Unii Europejskiej (LEX/el. 2016)
2. (por. wyrok NSA z dnia 2 lutego 2011 r., sygn. akt II GSK 127/10)

r. pr. Bartosz Poręba
Senior Associate
bartosz.poreba@gglegal.pl
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KRAJOWY REJESTR ELEKTRONICZNY 
PRZEDSIĘBIORCÓW TRANSPORTU DROGOWEGO

– NOWE REGULACJE

Ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym polski ustawodawca zmodyfikował dotychczasowe 
regulacje dotyczące rejestracji przedsiębiorców funkcjonujących w branży transportu drogowego. Znowelizowane przepisy 
przewidują utworzenie i prowadzenie w formie elektronicznej nowego, krajowego rejestru przedsiębiorców, którzy posiadają 
zezwolenie na wykonywanie działalności przewoźnika drogowego. 

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD) będzie opierał się na rejestrach już 
prowadzonych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD), tj. centralnej ewidencji naruszeń (CEN) i Transbit oraz 
ewidencji przewoźników drogowych prowadzonej przez starostwa powiatowe i miasta na prawach powiatu. CEN jest aktualnie 
stosowany w procesach kontrolnych oraz postępowaniach administracyjnych związanych z kontrolami, zaś system Transbit służy 
do wydawania i rejestracji dokumentów niezbędnych do świadczenia usług w transporcie międzynarodowym. KREPTD będzie 
więc obejmował wszystkie powyższe systemy, a ponadto zostanie połączony z analogicznymi bazami danych innych państw 
członkowskich poprzez punkt kontaktowy. Prowadzenie całego Rejestru, jak również wykonywanie zadań punktu kontaktowego 
oraz administratora danych osobowych będzie należało do GITD. 

Struktura i funkcjonowanie KREPTD

Rejestr będzie obejmował trzy ewidencje:
• ewidencję przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
• ewidencję poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1071/2009. Poważne naruszenie wspólnotowych przepisów w zakresie transportu drogowego oznacza naruszenie, które 
może prowadzić do utraty dobrej reputacji zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub do czasowego albo 
trwałego cofnięcia licencji, oraz
• ewidencję osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu 
przywrócenia dobrej reputacji zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Dane gromadzone w pierwszej ewidencji będą jawne i publicznie dostępne z wyjątkiem danych dotyczących daty i miejsca 
urodzenia oraz adresu zamieszkania zarządzającego transportem.
 
Natomiast dostęp do danych z ewidencji poważnych naruszeń oraz osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania 
operacjami transportowymi przedsiębiorcy, będą posiadały jedynie upoważnione organy oraz osoba, której dotyczą.

Przekazywanie danych do Rejestru i wgląd do zawartych w nim informacji będą możliwe drogą elektroniczną, za pośrednictwem 
elektronicznej skrzynki podawczej GITD lub środkami komunikacji elektronicznej w ramach Rejestru. 

Wejście w życie nowelizacji

Przepisy przewidujące utworzenie KREPTD wejdą w życie z dniem 30 listopada 2017 r., choć aktualnie obowiązuje już przepis 
zobowiązujący GITD do podjęcia działań w kierunku jego utworzenia.

Wskazane w ustawie organy mają natomiast obowiązek przekazania danych niezbędnych do prowadzenia KREPTD do dnia
1 marca 2018 r.

apl. radc. Dominik Hincz
Associate
dominik.hincz@gglegal.pl
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WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ NA CZAS 
OKREŚLONY JESZCZE BEZ PODAWANIA PRZYCZYNY

Każdemu praktycznie pracodawcy znana jest zasada, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony, w 
przeciwieństwie do umowy zawartej na czas nieokreślony, nie wymaga wskazywania pracownikowi przyczyny. Tymczasem 
ostatnio kwestia ta stała się przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego, a w dniu 1 grudnia 2016 r. wydano wyrok, który potwierdził 
tę zasadę (I PK 241/15).

Tło faktyczne sprawy

Spór w tej sprawie powstał w wyniku zakończenia w drodze wypowiedzenia stosunku pracy przez jeden z urzędów ze swoją 
pracownicą zatrudnioną na okres trzech lat. Umowa została rozwiązana na skutek konfliktu w zespole zarządzanym przez 
kobietę i podejrzenia stosowania mobbingu. Pracownica odwołała się od wypowiedzenia, żądając przywrócenia jej do pracy na 
dotychczasowym stanowisku. Sądy, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji nie znalazły podstaw do uwzględnienia jej 
powództwa. Uprawnienie, które Pracownica wywodziła, w ocenie Sądów przysługiwało tylko osobom, co do których w sposób 
nieuzasadniony wypowiedziano umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony.

Równe traktowanie pracowników na różnych umowach

Argumentacja pracownicy opierała się jednak na zasadzie równości praw osób zatrudnionych na czas określony i nieokreślony. Jej 
pełnomocnik wnosił, aby Sąd zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wykładnię przepisów unijnych w tym 
zakresie (chodziło o Dyrektywę nr 99/70/WE z 28 czerwca 1999 r. dotyczącą porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas 
określony). Zagadnienie, jakie miał rozstrzygnąć Sąd Najwyższy, wspomagając się opinią TSUE, dotyczyło tego, czy można dochodzić 
przywrócenia do pracy również w przypadku nieuzasadnionego wypowiedzenia terminowej umowy o pracę, a tym samym, czy 
obowiązujące przepisy kodeksu pracy w tym zakresie nie stanowią przejawu dyskryminacji pracowników zatrudnionych na czas 
określony względem tych zatrudnionych na umowach bezterminowych. 

Przyczyna tylko przy rozwiązaniu umowy bezterminowej

Sąd Najwyższy nie skierował pytania prejudycjalnego do TSUE, zaś skargę kasacyjną Pracownicy oddalił. W ocenie SN w świetle 
obowiązującego stanu prawnego brak jest podstaw do kwestionowania zasadności wypowiedzenia i żądania przywrócenia do 
pracy przez pracownika zatrudnionego na czas określony, któremu wypowiedziano umowę o pracę. Jednocześnie Sąd uzasadnił, 
że w skardze kasacyjnej nie został zaskarżony właściwy przepis, tj. art. 50 § 3 k.p. Z uwagi na ten brak, bezcelowe było zdaniem 
sędziów kierowanie pytania prejudycjalnego, bowiem nawet wypowiedzenie się przez Trybunał nie wpłynęłoby na treść wyroku 
SN. 

Trzeba spodziewać się zmian

W związku z tym na rozstrzygnięcie przedmiotowego zagadnienia przez TSUE w kontekście równości praw pracowników będzie 
trzeba poczekać do pojawienia się kolejnej tego rodzaju sprawy. Można jednak spodziewać się, że w przypadku uznania w przyszłości 
przez TSUE, iż pracownicy zatrudniani na czas określony i nieokreślony powinni być traktowani tak samo w zakresie prawa do 
sądu, dojdzie w tej kwestii do zasadniczych zmian w prawie. Wniosek taki wysnuć można, biorąc pod uwagę wpływ, jaki na polskie 
prawo pracy miał niedawny wyrok TSUE z dnia 13 marca 2014 r. (C-38/13). Na skutek tego orzeczenia dokonano kompleksowej 
nowelizacji w zakresie zasad zawierania, terminów wypowiedzeń i dopuszczalnego czasu trwania umów terminowych.

adw. Paulina Gromadzińska
Senior Associate
paulina.gromadzińska@gglegal.pl
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adw. Paulina Rumińska
Senior Associate
paulina.ruminska@gglegal.pl

ZWOLNIENIE PRACOWNIKA Z OBOWIĄZKU 
ŚWIADCZENIA PRACY W OKRESIE WYPOWIEDZENIA

Zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 362 kodeksu pracy, w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić 
pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. Omawiana regulacja jest o tyle ciekawa, że ma na 
celu ochronę interesów pracodawcy przed niewłaściwym lub nielojalnym zachowaniem pracownika żegnającego się z pracodawcą. 
Nie oznacza jednakże, że jest niekorzystna dla pracownika. Przeciwnie, zgodnie bowiem ze zdaniem drugim powołanego przepisu 
– w okresie zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.  

Do czasu wejścia w życie ww. przepisu (tj. do dnia 22 lutego 2016 r.), w polskim prawie nie obowiązywały przepisy pozwalające 
pracodawcy na zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia (chociaż w praktyce pracodawcy 
powszechnie stosowali tego typu rozwiązania, a Sąd Najwyższy, w swoim orzecznictwie, przyzwalał na to). Tym samym zwolnienie 
pracownika z obowiązku świadczenia pracy wymagało co do zasady porozumienia (zgody) obu stron stosunku pracy.

Na chwilę obecną pracodawca może samodzielnie zdecydować, czy po złożeniu wypowiedzenia (czy to przez pracownika, czy 
przez pracodawcę) o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.   

Co w szczególności istotne, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy może zostać zastosowane bez względu na czas na jaki 
umowa została zawarta. Oznacza to, że zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy może zostać zarówno pracownik zatrudniony 
na czas określony, nieokreślony, a także na okres próby. Ustawodawca nie ogranicza przy tym prawa pracodawcy do decydowania, 
czy pracownik zostanie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy w okresie całego wypowiedzenia, czy też jego części. 
Pracodawca ma w tym względzie całkowitą dowolność. Pracownik powinien zdawać sobie jednakże sprawę z tego, że pracodawca 
może wezwać pracownika do powrotu do pracy (np. celem przepracowania okresu do końca wypowiedzenia), a zatem pracownik 
musi pozostawać w gotowości do jej podjęcia. Zwolnienie ze świadczenia pracy nie jest bowiem jednoznaczne ze zwolnieniem z 
obowiązku pozostawania w dyspozycji pracodawcy.

Odnosząc się do kwestii wynagrodzenia pracownika, nie budzi wątpliwości, że pracownikowi, za okres zwolnienia z obowiązku 
świadczenia pracy, należy się stosowne wynagrodzenie. Wątpliwości budzi jednak sposób jego obliczenia. Możliwość stosowania 
różnego rodzaju rozwiązań potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 czerwca 2005 r. , gdzie wskazał, że w omawianym 
przypadku pracodawca może wypłacić pracownikowi wynagrodzenie obliczone jak za przestój, jak za urlop wypoczynkowy albo 
jak ekwiwalent za urlop. W praktyce pracodawcy stosują najczęściej metodę wykorzystywaną przy obliczaniu ekwiwalentu za 
urlop. Z punktu widzenia pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy jest to z pewnością metoda najkorzystniejsza.

mailto:paulina.ruminska%40gglegal.pl?subject=
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O DOPUSZCZALNOŚCI ODSTĘPSTWA OD WARUNKÓW 
TECHNICZNYCH NA ETAPIE WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH

Podstawowym celem instytucji odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych jest złagodzenie rygoryzmu warunków 
technicznych konstrukcji i usytuowania obiektów budowlanych oraz ich eksploatacji wyrażonych w rozporządzeniach wydanych 
na podstawie art. 7 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2016, poz. 290).   Instytucja ta została szczegółowo uregulowana 
w art. 9 pr. bud., który określa materialnoprawne przesłanki oraz procedurę uzyskania odstępstwa. Choć przepisy te obowiązują, 
z zastrzeżeniem drobnych modyfikacji od wejścia w życie ustawy, to w praktyce wątpliwości budzi, na których etapach procesu 
budowlanego możliwe jest uzyskanie odstępstwa.   

Podejście ostrożnościowe 

Literalna wykładnia art. 9 ust. 3 pr. bud. wskazuje, że odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych może być udzielone 
jedynie przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę1. Potwierdzeniem tego jest proceduralna konstrukcja odstępstwa, które 
jest udzielane w drodze postanowienia wydawanego w ramach postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i 
wydania pozwolenia na budowę. W konsekwencji należałoby przyjąć, że nie jest możliwe uzyskanie odstępstwa po rozpoczęciu 
lub zakończeniu robót budowlanych, w ramach postępowania legalizacyjnego, czy też w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na 
użytkowanie. Uzasadnione wątpliwości budzi jednak zastosowanie takiej wykładni do  postępowania w sprawie zmiany pozwolenia 
na budowę, co zdarza się w praktyce organów administracji architektoniczno-budowlanej.    
 

W stronę wykładni funkcjonalnej 
 
Choć w literaturze i orzecznictwie dominuje wykładnia literalna, to w roku 2009 Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że 
wykładnia funkcjonalna przemawia za możliwością stosowania instytucji odstępstwa w postępowaniu legalizacyjnym2.  Orzeczenie 
to zostało skrytykowane ze względu na brak odpowiednich kompetencji organów nadzoru budowlanego oraz „następczego” 
charakteru postępowania legalizacyjnego3. Mimo tych argumentów, w najnowszym orzecznictwie NSA opowiada się za wykładnią 
funkcjonalną wskazując, że decyzja legalizująca samowolę budowlaną wydawana w postępowaniu legalizacyjnym jest w istocie 
odpowiednikiem decyzji o pozwoleniu na budowę, a ocena zgodności inwestycji z przepisami techniczno-budowlanymi nie powinna 
być różnicowana w zależności od tego, na jakim etapie ta ocena następuje4, a także wskazując że wymóg złożenia wniosku o 
odstępstwo przed wydaniem pozwolenia na budowę miał uzasadnienie, gdy nie istniała instytucja legalizacji samowoli budowlanej5.

Odstępstwo a pozwolenie zamienne

W kontekście przedstawionych rozważań trudno znaleźć argumenty uniemożliwiające inwestorowi wystąpienie o odstępstwo 
w ramach postępowania w sprawie zmiany pozwolenia na budowę. Postępowanie to jest prowadzone przez organ administracji 
architektoniczno-budowlanej posiadający stosowne kompetencje, materialnoprawne przesłanki wydania odstępstwa pozostają 
niezmienione, co zapewnia należytą ochronę interesu publicznego, a dokonywana kontrola ma charakter ex ante, co powoduje że 
zamienne pozwolenie budowlane ma zbliżony charakter prawny do pierwotnego pozwolenia na budowę. W konsekwencji należy 
uznać, że w ramach postępowania w sprawie zmiany pozwolenia na budowę, inwestor powinien być uprawniony do skorzystania 
z instytucji łagodzącej rygoryzm przepisów techniczno-budowlanych i umożliwiającej mu skorzystanie z wolności zabudowy.

1. Z. Niewiadomski (red.), Komentarz do art. 9, nb. 14 [w:] Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2016, Legalis.
2. Wyrok NSA w Warszawie z 22 grudnia 2009 r., II OSK 1951/08.
3. Zob. A. Ostrowska, Glosa do wyroku NSA z dnia 22 grudnia 2009 r., II OSK 1951/08, [w:] Samorząd Terytorialny, 11/2010, s. 77-84.
4. Wyrok NSA w Warszawie z dnia 14 czerwca 2016 r., II OSK 2480/14.
5. Wyrok NSA w Warszawie z dnia 12 stycznia 2016 r., II OSK 1139/14.

dr Dominik Sypniewski
Senior Associate
dominik.sypniewski@gglegal.pl
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NOWE WSPARCIE DLA KOBIET W CIĄŻY I ICH RODZIN

W dniu 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 
(„Ustawa”). Celem Ustawy jest zapewnienie kobietom w ciąży oraz rodzinom wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki 
zdrowotnej i instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Ustawa przewiduje, że wsparcie realizowane będzie m.in. poprzez zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki 
prenatalnej, zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie 
i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju 
dziecka lub w czasie porodu, dostęp do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci, o których mowa powyżej, czy też możliwość przeprowadzenia porodu w szpitalu III poziomu referencyjnego.

Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu dziecka, które powstały w prenatalnym 
okresie jego rozwoju lub w czasie porodu, stwierdzać ma w drodze zaświadczenia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, posiadający 
specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Ustawodawca wskazał, że uprawnienie na rzecz kobiety w ciąży oraz dziecka do wsparcia w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, 
ma obejmować w szczególności: diagnostykę prenatalną, świadczenia medyczne z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
i leczenia szpitalnego, wsparcie psychologiczne, rehabilitację leczniczą, zaopatrzenie w wyroby medyczne, opieką paliatywną i 
hospicyjną, a także poradnictwo laktacyjne. 

Wsparcie ma stanowić także dla kobiet w ciąży oraz osób do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne 
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie jego rozwoju lub w czasie 
porodu, prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w 
aptekach. 

Rząd do dnia 31 grudnia 2016 roku ma przyjąć program kompleksowego wsparcia, o którym mowa w Ustawie. Nadzór nad 
prawidłową realizacją Ustawy sprawować mają wojewodowie.

r. pr. Jan Hasik
Head of Healthcare Practice
jan.hasik@gglegal.pl
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TRANSAKCJE REFINANSOWANIA NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Na rynku oprócz tradycyjnych modeli finasowania, których celem są: nabycie nieruchomości, finansowanie korporacyjne lub 
projektowe, ukształtowały się również transakcje związane z restrukturyzacją zadłużenia. 

Komercyjny kredyt refinansowy udzielany jest na spłatę wszelkich zobowiązań finansowych w ramach jednego przedsięwzięcia 
finansowego, w którym istnieją liczne zobowiązania finansowe. Podstawowymi podmiotami biorącymi udział w transakcji 
refinansowania są: bank refinansujący, bank refinansowany oraz kredytobiorca. Obecność innych podmiotów uzależniona jest od 
tego, jakiej pierwotnie transakcji dotyczy dane refinansowanie. 

Przy transakcji refinansowania można wyróżnić kilka etapów, do których między innymi należy etap dotyczący spłaty pierwotnego 
zadłużenia, zwolnienia z długu oraz zwolnienia zabezpieczeń ustanowionych wcześniej w związku z kredytem refinansowanym, 
jak również ustanowienie nowych zabezpieczeń jako konsekwencja kredytu refinansującego. Kwestią zasadniczą jest podpisanie 
umowy kredytowej z nowym bankiem refinansującym, który wypłaci środki z tytułu nowego kredytu dopiero po spełnieniu 
konkretnie wskazanych warunków zawieszających określonych w umowie. Należy również wskazać, iż kluczową dla banku 
refinansującego kwestią jest  zwalnianie oraz szybkość wykreślenia zabezpieczeń ustanowionych na rzecz banku refinansowanego. 
Zwolnienie zabezpieczeń powinno być dokonane w określonych formach w odniesieniu do konkretnych zabezpieczeń, jak również 
niezbędne jest dopełnienie właściwych warunków formalnych. 

W transakcjach refinansowania nieruchomości należy również zwrócić szczególną uwagę na inne aspekty prawne jak np. brak 
roszczeń reprywatyzacyjnych, ustanowienie hipoteki czy przedłożenie właściwych oświadczeń z odpowiednich organów.

Anna Palczewska
Senior Associate
anna.palczewska@gglegal.pl
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ZMIANA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE 
KORZYSTANIA Z POTENCJAŁU OSÓB TRZECICH

Wraz z wejściem w życie w dniu 14 grudnia 2016 r. nowej ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty 
budowlane lub usługi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1920) wprowadzone zostały zmiany w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm., p.z.p.). 

Do najbardziej istotnych zmian wprowadzonych do p.z.p. należy w szczególności zaliczyć zmiany wprowadzone w art. 25a ust. 
3 oraz w art. 36b ust. 2 p.z.p. Zmiany te, choć z pozoru nieznaczne, uregulowały kwestie dotyczące możliwości powoływania 
się przez wykonawców na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia kryteriów selekcji. W rezultacie od dnia 14 
grudnia 2016 r. wykonawcy mogą powoływać się na zdolności innych podmiotów jedynie w celu wykazania spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu. Zatem w przypadku postępowań dwuetapowych, przy ustalaniu tzw. krótkiej listy, wykonawca nie ma 
możliwości powoływania się na takie zdolności w celu spełnienia kryteriów selekcji i w ten sposób zwiększenia swoich szans na 
zakwalifikowanie się do drugiego etapu postępowania. Tym samym, przy ocenie spełniania kryteriów selekcji, brane będą pod 
uwagę tylko zasoby własne wykonawcy ubiegającego się o dane zamówienie.

Teoretycznie wydaje się, że wprowadzone przez ustawodawcę zmiany p.z.p. spełniły swój główny cel, czyli usunęły wątpliwości 
co do instytucji: „kryteria selekcji” oraz „warunki udziału w postępowaniu” i rozstrzygnęły, że wykonawcy nie mogą powoływać 
się na potencjał podmiotów trzecich, aby zwiększyć swoje szanse w celu spełnienia kryteriów selekcji. Natomiast największą 
wadą nowelizacji jest brak przewidzenia przez ustawodawcę przepisów przejściowych, regulujących zastosowanie ww. zmiany 
do postępowań przetargowych wszczętych pomiędzy 28 lipca 2016 r., a 14 grudnia 2016 r. Wskazany przedział czasowy obejmuje 
okres od wejścia w życie poprzedniej dużej nowelizacji p.z.p. z dnia 22 czerwca 2016 r. (tj. 28 lipca 2016 r.) do wejścia w życie 
przedmiotowych zmian p.z.p. spowodowanych opisywaną powyżej nową ustawą (tj. 14 grudnia 2016 r.). Trudno jednoznacznie 
przyjąć czy do postępowań przetargowych w ww. przedziale czasowym wprowadzone zmiany dotyczące instytucji „kryteriów 
selekcji” również mają zastosowanie. Co ważne, wątpliwości tych nie rozstrzyga również dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych.

apl. adw. Jolanta Brym
Associate
jolanta.brym@gglegal.pl
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REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA 
ZARZĄDU W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(część I)

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka 
zarządu w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością

Nie budzi żadnych wątpliwości, iż członek zarządu, 
który chce zrezygnować z pełnionej przez siebie 
funkcji, powinien złożyć spółce oświadczenie 
o rezygnacji. Mniej oczywista pozostaje kwestia 
adresata oraz formy przedmiotowego oświadczenia, 
a także daty od której wywołuje ono skutki prawne. 
Analizowane zagadnienia mają niezwykle istotne 
znaczenie praktyczne, gdyż nieskutecznie złożone 
oświadczenie o rezygnacji nie wywoła zamierzonych 
skutków prawnych, a tym samym osoba, która takie 
oświadczenie złożyła będzie dalej traktowana jak 
członek zarządu spółki.

Forma oświadczenia o rezygnacji

Przepisy kodeksu spółek handlowych nie określają 
formy oświadczenia o rezygnacji. Mając więc na 
uwadze przepis art. 2 tej ustawy, do omawianej kwestii 
odpowiednie zastosowanie będą miały przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. 
dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) – w tym zwłaszcza 
artykułu 60 k.c., zgodnie z którym, z uwagi na brak 
regulacji szczególnych, oświadczenie może zostać 
złożone w dowolnej formie, byle tylko jednoznacznie 
została wyrażona wola składającego oświadczenie, 
niemniej jednak dla celów dowodowych najlepiej 
by oświadczenie zostało złożone w formie pisemnej, 
dokumentowej lub elektronicznej.

Od kiedy rezygnacja jest skuteczna

Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji 
w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
podobnie jak wypowiedzenie zlecenia przez 
przyjmującego zlecenie, może zostać złożone 
w każdym czasie. Rezygnacja skuteczna jest 
z chwilą doręczenia właściwemu adresatowi 
oświadczenia o rezygnacji w taki sposób, aby ten 
mógł się z nim zapoznać(problematyka związana 
z prawidłowym określeniem adresata oświadczenia 
zostanie omówiona w II części artykułu).Zgodnie 
z ugruntowanym orzecznictwem nie jest wymagane 
dodatkowe działanie adresata oświadczenia, w tym 
w szczególności podjęcie przez odpowiedni organ 
uchwały o odwołaniu. Tym bardziej skuteczność 
rezygnacji nie jest uzależniona od złożenia wniosku 
o zmianę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 

apl. radc. Katarzyna Surowiec
Junior Associate
katarzyna.surowiec@gglegal.pl
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apl. adw. Natalia Siadkowska
Junior Associate
natalia.siadkowska@gglegal.pl

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY PORTALI 
INTERNETOWYCH ZA KOMENTARZE INTERNAUTÓW

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2016 r. – Izba Cywilna, sygn. akt I CSK 598/15

Sąd Najwyższy w dniu 30 września 2016 r. wydał wyrok mający istotne znaczenie dla ustalenia zasad odpowiedzialności wydawcy 
portali internetowych (w tym firm świadczących tzw. usługi hostingowe) za umieszczanie przez internautów, pod artykułami 
prasowymi, komentarzy naruszających dobra osobiste osób trzecich.

Sąd Najwyższy tym samym wzmocnił ochronę prawną osób, których dobra osobiste zostały naruszone za pomocą anonimowych 
wpisów umieszczanych przez internautów na tzw. forach internetowych portali. Wolność wypowiedzi stworzona w sieci 
internetowej bowiem często sprzyja i prowokuje internautów do niepohamowanych wypowiedzi, które przeradzają się w mowę 
nienawiści w stosunku do osób trzecich. Anonimowość, jaką daje Internet sprawiała, że pociągnięcie do odpowiedzialności 
poszczególnych internautów było w dotychczasowej praktyce prawnej niemalże niemożliwe.
 
Sąd Najwyższy w ww. wyroku wskazał, że podstawę odpowiedzialności wydawcy portalu internetowego za zamieszczane na nim 
obraźliwe komentarze anonimowych internautów, należy rozpatrywać na gruncie przepisu art. 24 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – kodeks cywilny w powiązaniu z przepisem art. 14 § 1 i art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, które to normy wzajemnie się uzupełniają. Dotychczas bowiem sądy błędnie przyjmowały, że nie mogą w takich 
przypadkach stosować art. 24 § 1 kodeksu cywilnego.
 
Powyższy przełom w dominującej praktyce orzeczniczej oznacza, że na wydawcy portalu, na którym zamieszczono komentarze, 
spoczywa teraz ciężar udowodnienia, że nie wiedział o inkryminowanych komentarzach internautów.

Jako wiedzę wydawcy portalu o inkryminowanych komentarzach internautów w rozumieniu przepisu art. 14 § 1 ustawy o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną należy zakwalifikować sytuację, kiedy administrator portalu w związku z doświadczeniem 
z dotychczasowej działalności na polu świadczenia usług hostingu, liczy się z realną możliwością dokonywania przez internautów 
wpisów o treści naruszającej dobra osobiste konkretnych osób i, godząc się z tym, nie podejmuje stosownych działań, i) pomimo 
zatrudnienia pracowników, którzy zajmują się także usuwaniem wpisów oraz ii) pomimo wiedzy, że system automatycznej filtracji 
używanego przez internautów słownictwa nie jest skuteczny.

Dotychczas to podmiot trzeci, którego dobra daną wypowiedzią zostały naruszone, musiał wykazać, iż administrator portalu 
internetowego (a więc wydawca portalu) miał pozytywną wiedzę o bezprawnym charakterze wpisów. Powyższe było skutkiem 
braku stosowania do omawianych sytuacji przepisu art. 24 § 1 kodeksu cywilnego oraz czyniło dochodzenie ochrony prawnej ww. 
osób trzecich iluzorycznym. Administrator w przypadku tego rodzaju sporów mógł bowiem powołać się na przepis art. 15 ustawy 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwalniający go od obowiązku sprawdzania przechowywanych lub udostępnionych 
przez niego danych internetowych. Wiedza administratora portalu na temat inkryminowanych wpisów internautów wyklucza 
skuteczność powoływania się na przepis art. 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sąd Najwyższy przesądził zatem, że wydawcy portali internetowych odpowiadają za treść anonimowych komentarzy 
zamieszczonych pod artykułami. 
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