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AKTUALNOŚCI

KONGRES
„KODEKS URBANISTYCZNO-BUDOWLANY”

W dniu 19 stycznia 2017 r. w ramach Warszawsko - Gdańskiego 
Sympozjum Naukowego pt. „Kodeks urbanistyczno-budowlany. 
Oczekiwania i obawy” pod honorowym patronatem Pana 
Andrzeja Adamczyka - Ministra Infrastruktury i Budownictwa, 
dr Dominik Sypniewski wygłosił referat na temat sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na 
wniosek inwestorów (deweloperów). 

„ŚWIAT PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO”

Informujemy, że w nowym wydaniu „Świata Przemysłu 
Farmaceutycznego” (nr 4/2016) pojawił się artykuł autorstwa 
mec. Jana Hasika – szefa działu Life Science naszej Kancelarii – 
odnośnie nowych zmian dotyczących refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych. Zachęcamy do lektury.

„RZECZPOSPOLITA”

W wydaniu Rzeczpospolitej nr 15 (10 653) z dnia 19 stycznia 2017  
pojawił się artykuł mec. Magdaleny Grykowskiej- szefa działu 
Litigation – w przedmiocie regulacji intertemporalnych na 
gruncie obu ostatnich nowelizacji kodeksu pracy, tak bieżącej 
jak i uchwalonej w styczniu 2016 roku. Zachęcamy do lektury: 
https://lnkd.in/g6vFcyK.

https://lnkd.in/g6vFcyK
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ZMIANY W KODEKSIE CYWILNYM: 
PROKURA MIESZANA I WYDŁUŻENIE TERMINÓW

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy 
otoczenia prawnego przedsiębiorców (dalej zwana „Ustawą”). Aktem tym ustawodawca wprowadził m. in. zmiany w przepisach 
kodeksu cywilnego w zakresie udzielania prokury i obliczania terminów, które mają istotne znaczenie z punktu widzenia 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

WPROWADZENIE PROKURY ŁĄCZNEJ NIEWŁAŚCIWEJ

Na mocy nowelizacji do art. 109 [4] k.c. dodano § 1 [1], w myśl którego „prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie 
do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania 
handlowej spółki osobowej”. Jest to reakcja na wypracowaną przez praktykę obrotu instytucję tzw. prokury łącznej niewłaściwej. 
Poglądy Sądu Najwyższego w zakresie dopuszczalności jej stosowania zmieniały się wielokrotnie na przestrzeni lat, w związku 
z czym ustawodawca postanowił ostatecznie rozstrzygnąć wątpliwości na poziomie ustawowym. Celem nowelizacji – zgodnie 
z uzasadnieniem Ustawy – jest „zwiększenie swobody udzielenia prokury przez przedsiębiorców (przez umożliwienie zastrzeżenia 
przy prokurze reprezentacji mieszanej), jak również przywrócenie pewności co do możliwości udzielania prokury umocowującej 
jedynie do współdziałania z członkiem organu zarządzającego (lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania osobowej 
spółki handlowej)”. 

W związku z powyższym dokonanie wpisu prokury mieszanej do rejestru przedsiębiorców KRS nie może już wzbudzać wątpliwości 
sądu rejestrowego.  W rezultacie, począwszy od początku roku 2017, przedsiębiorcy mogą udzielić:

1. prokury samoistnej, upoważniającej do działania w imieniu przedsiębiorcy samodzielnie;
2. prokury łącznej, tj. upoważniającej do działania w imieniu przedsiębiorcy tylko łącznie z innym prokurentem, oraz
3. prokury łącznej „niewłaściwej”, upoważniającej do działania w imieniu przedsiębiorcy jedynie łącznie z członkiem organu 

zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki.

NOWE ZASADY OBLICZANIA TERMINU

Ustawa wprowadza także ważną zmianę w przepisach ogólnych k.c. dotyczących terminów. Zgodnie z nowym brzmieniem
art. 115 k.c., „jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na 
sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą”. Zakres przedmiotowy owego wyjątku 
w obliczaniu terminu został zatem rozszerzony także na wszystkie soboty. Oznacza to, że w hipotetycznej sytuacji, gdy odebranie 
z placówki pocztowej przesyłki sądowej zawierającej wezwanie do zapłaty należności w terminie 7 dni nastąpi w sobotę, wówczas 
zakreślony termin w praktyce ulegnie wydłużeniu o 9 dni, tj. do następnego poniedziałku (niedziela jest bowiem dniem ustawowo 
wolnym od pracy, a więc również podlega „pominięciu”).

PODSUMOWANIE

Należy stwierdzić, że w opisanym zakresie Ustawa – zgodnie ze swoją nazwą – rzeczywiście wpływa na poprawę otoczenia prawnego 
przedsiębiorców. Implementowane zmiany w przepisach k.c. prowadzą bowiem do zwiększenia swobody przedsiębiorców 
w zakresie wyznaczania ich prawnych reprezentantów, a w niektórych sytuacjach pozwalają także na wydłużenie terminu na 
dokonanie czynności o 2 dni.

apl. radc. Dominik Hincz
Associate
dominik.hincz@gglegal.pl

mailto:dominik.hincz%40gglegal.pl?subject=
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PROJEKT ZMIANY PRAWA BUDOWLANEGO: 
MIEJSCOWY PLAN NA WNIOSEK INWESTORA 

Dyskusja na temat konieczności gruntownej zmiany regulacji dotyczących całego procesu inwestycyjno-budowlanego trwa już od 
wielu lat. Choć powstało wiele kompleksowych propozycji zmian, w tym ustawa, która nie weszła w życie ze względu na orzeczenie 
Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające jej niezgodność z Konstytucją RP1, to obecnie projekt Kodeksu Urbanistyczno-
Budowlanego (dalej: KUB) znajduje się już w fazie konsultacji publicznych2, a Ministerstwo Budownictwa i Infrastruktury wydaje 
się być zdeterminowane do jego wprowadzenia w życie.
Kompleksowa analiza projektu KUB jest trudna do wykonania ze względu na brak przepisów wprowadzających i aktów 
wykonawczych, jednak pewne propozycje, stanowiące nowość w polskim systemie prawnym można już przedstawić. Taką 
propozycją jest m. in. możliwość realizacji inwestycji głównej, pożądanej przez inwestora, pod warunkiem realizacji inwestycji 
powiązanych (budowa lub przebudowa infrastruktury transportowej, technicznej, społecznej lub budynków / lokali mieszkalnych), 
pożądanych przez gminę.       
   
ZAKRES PROPONOWANEJ REGULACJI 
   
Instytucja „planu miejscowego na wniosek” została uregulowana w art. 105 – 111 KUB. Jej istotą jest umowa urbanistyczna zawierana 
między gminą a inwestorem, która ma określać granice terenu inwestycji, na którym planowana jest inwestycja główna, opis 
inwestycji głównej i inwestycji powiązanych, warunki i terminy nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy inwestycji powiązanych 
lub zakres i poziom finansowania ich realizacji oraz wizualizację inwestycji głównej. Ze względu na to, że rada gminy ma prawo 
do określenia szczegółowego zakresu wniosku inwestora, to zakresy umowy urbanistycznej w poszczególnych gminach będą się 
różnić. 
Projekt przedstawia właściwie wyłącznie obowiązki inwestora, dodatkowo wskazując, że umowa urbanistyczna nie powoduje 
powstania roszczenia inwestora o uchwalenie planu miejscowego. Trudno powiedzieć w jaką stronę pójdzie praktyka, ale bez 
określenia uprawnień inwestora i obowiązków gminy (np. dotyczących przeprowadzania procedur podziałowych, wydawania 
decyzji lokalizacyjnych, udzielania prawa do dysponowania nieruchomościami gminy na cele budowlane), inwestorzy nie będą 
mieli interesu faktycznego w zawieraniu takich umów.  
 
PROBLEMY

Kluczową barierę uchwalania przez gminy planów miejscowych jest brak środków finansowych, co dotyczy zarówno kosztów 
przygotowania i uchwalenia planu, jak również jego realizacji, co poza realizacją infrastruktury technicznej obejmuje również 
wypłatę odszkodowań. Projekt rozwiązuje częściowo problemy związane z realizację planu miejscowego. Biorąc pod uwagę 
restrykcyjny zakaz finansowania planów miejscowych przez inne podmioty niż organy gminy3, projektowane rozwiązania nie 
rozwiązują problemu finansowania procedury planistycznej. 
Dodatkowym zabezpieczeniem interesu gminy jest art. 107 KUB, który wskazuje, że przystąpienie do użytkowania inwestycji 
głównej może nastąpić po realizacji i przekazaniu na rzecz gminy inwestycji powiązanych, z zastrzeżeniem że umowa urbanistyczna 
może przewidywać etapowanie robót budowlanych.
Od strony formalnej umowa urbanistyczna powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Sporządzenie projektu i 
uzgodnienie treści takiego aktu może być trudne ze względu na brak praktyki i orzecznictwa. Choć przepisy przewidują 
partycypację społeczeństwa przy analizie wniosku o zawarcie umowy urbanistycznej, to brakuje analogicznych mechanizmów 
przy negocjacji poszczególnych postanowień, a także obowiązku publikacji zawartej umowy w Biuletynie Informacji Publicznej.

DOBRY KIERUNEK
 
Podsumowując, wprowadzenie do systemu prawa umowy urbanistycznej jako umowy regulującej stosunki prawne między 
gminą i inwestorem w zakresie uchwalania i realizacji planu miejscowego jest w pełni zasadne. Projektując rozwiązania prawne 
należy jednak wziąć pod uwagę, że obydwie strony muszą być zainteresowane wykorzystaniem nowych możliwości. W obecnym 
kształcie konstrukcja „planu na wniosek” pozostawia dużo wątpliwości, które mogą utrudnić jej stosowanie w praktyce.

1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2011 r., Kp 7/09.
2. http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12290463/12382112/12382113/dokument247657.pdf [dostęp: 23 stycznia 2017 r.]
3 .Zob. art. 54-55 KUB.

dr Dominik Sypniewski
Senior Associate
dominik.sypniewski@gglegal.pl

mailto:dominik.sypniewski%40gglegal.pl?subject=
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REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU 
W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(CZĘŚĆ II)
ADRESAT OŚWIADCZENIA O REZYGNACJI

Jak to wskazano w I części niniejszego artykułu, rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością jest skuteczna z chwilą złożenia oświadczenia o rezygnacji właściwemu adresatowi (organowi). W praktyce 
wiele wątpliwości budzi kwestia ustalenia właściwego adresata przedmiotowego oświadczenia.

Dotychczas w orzecznictwie Sądu Najwyższego pojawiały się trzy poglądy odnoszące się do omawianego zagadnienia. Zgodnie z 
pierwszym stanowiskiem, nawiązującym do treści art. 205 § 2 kodeksu spółek handlowych, oświadczenie powinno zostać złożone 
na ręce jednego z członków zarządu lub prokurenta. Zgodnie z drugim stanowiskiem, nawiązującym do art. 210 kodeksu spółek 
handlowych, adresatem oświadczenia powinna być rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. 
Zgodnie zaś z trzecim stanowiskiem, członek zarządu powinien złożyć oświadczenie o rezygnacji organowi uprawnionemu do jego 
powołania. 

Rozstrzygnięcia powyższych wątpliwości podjął się Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 31 marca 2016 r., III CZP 89/15, gdzie w składzie 
siedmiu sędziów  orzekł, że „oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane - z wyjątkiem 
przewidzianym w art. 210 § 2 i art. 379 § 2 k.s.h. - spółce reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z art. 205 § 2 lub 373 § 2 k.s.h.”. 
Mając na uwadze powyższe rozstrzygnięcie  należy uznać, iż członek zarządu powinien złożyć oświadczenie o rezygnacji z pełnionej 
przez siebie funkcji spółce, reprezentowanej przez jednego z członków zarządu lub prokurenta, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, 
gdy jedyny członek zarządu jest jedynym wspólnikiem spółki, członek zarządu powinien złożyć przedmiotowe oświadczenie w 
formie aktu notarialnego. Biorąc pod uwagę treść uzasadnienia ww. orzeczenia należy uznać, iż zwłaszcza w przypadku spółki 
posiadającej jednoosobowy zarząd, w której nie powołano prokurenta, oświadczenie członka zarządu o rezygnacji najbezpieczniej 
jest wysłać przesyłką pocztową lub drogą mailową na adres umożliwiający odebranie oświadczenia przez członka zarządu.

Mając na uwadze fakt, iż członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przestaje pełnić swoją funkcję z chwilą 
skutecznego doręczenia spółce oświadczenia o rezygnacji, w każdym przypadku rezygnacji należy zbadać czy oświadczenie 
zostało złożone prawidłowo, zaś przy ocenie skuteczności złożenia oświadczenia należy wziąć pod uwagę wytyczne, o których 
była mowa w obu częściach niniejszego artykułu.

apl. radc. Katarzyna Surowiec
Junior Associate
katarzyna.surowiec@gglegal.pl
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NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO

W uchwale składu 7 sędziów z dnia 9 grudnia 2016 roku (sygn. III CZP 57/16) Sąd Najwyższy 
orzekł, że samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może 
nabyć jej własność przez zasiedzenie.

Sąd pierwszej instancji uznał, że przesłanki art. 172 k.c. wymagane dla stwierdzenia 
zasiedzenia prawa własności nieruchomości zostały spełnione. Stwierdził także (wbrew 
dominującej dotychczas linii orzeczniczej), że zasiedzeniu nie stało na przeszkodzie 
obciążenie gruntu prawem użytkowania wieczystego na rzecz osoby trzeciej, gdyż 
ograniczenie możliwości nabycia własności nieruchomości obciążonej użytkowaniem 
wieczystym w drodze zasiedzenia może nastąpić tylko na mocy przepisu szczególnego, 
a takiego brak jest w polskim porządku prawnym. Sąd I instancji podkreślił ponadto, że skoro 
skutkiem zasiedzenia jest wygaśnięcie prawa własności to odpowiednio wygasa również 
prawo użytkowania wieczystego. 

Sąd II instancji dokonał jednak zgoła odmiennej oceny prawnej. Odwołując się do 
postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2012 r., II CSK 127/11 i uchwały Sądu 
Najwyższego z dnia 28 marca 2014 r., III CZP 8/14 stwierdził, że samoistny posiadacz 
nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste nie może nabyć przez zasiedzenie 
własności nieruchomości, tylko co najwyżej użytkowanie wieczyste. Przedmiotem wniosku 
nie było tymczasem żądanie stwierdzenia zasiedzenia prawa użytkowania wieczystego. Sąd 
podkreślił także, że w odniesieniu do gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wszystkie 
uprawnienia właścicielskie wykonywane są przez użytkownika wieczystego i tylko on 
wchodzi w stosunki prawno-rzeczowe z osobami trzecimi, a właściciel nie ma obowiązku 
interesowania się stanem nieruchomości. Przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby 
do utraty prawa własności przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 
które nie mają instrumentów prawnych umożliwiających ingerencję w uprawnienia 
użytkownika z tej tylko przyczyny, że nieruchomością włada osoba trzecia. 

Skargę kasacyjną od postanowienia Sądu II instancji złożyli wnioskodawcy, zaś Sąd Najwyższy 
rozpoznający skargę kasacyjną, powziął poważne wątpliwości co do wykładni art. 172 § 1 i § 
2 k.c. w zw. z art. 232 § 1 k.c. stąd przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów 
zagadnienie prawne. W uzasadnieniu postanowienia zwrócił uwagę na fakt, iż zasiedzenie, 
jako jeden ze sposobów nabycia prawa, może nastąpić tylko w oparciu o wyraźną podstawę 
prawną. W odniesieniu do prawa własności jest nią art. 172 k.c. Do wejścia w życie kodeksu 
cywilnego wieczyste użytkowanie, mogło (pod pewnymi warunkami) być nabyte przez 
zasiedzenie, jak również w ten sposób dopuszczano jego powstanie (por. art. 127 dekretu 
z dnia 11 października 1946 r. - Prawo rzeczowe, Dz. U. Nr 57, poz. 319 ze zm.). Obecnie jednak 
żaden z przepisów kodeksu nie przewiduje wprost zasiedzenia użytkowania wieczystego. 

Judykatura dopuściła jednak jego nabycie przez zasiedzenie, biegnące przeciwko 
poprzedniemu wieczystemu użytkownikowi w oparciu o zastosowanie przez analogię 
przepisów o nabyciu prawa własności, tj. art. 172 – 177 k.c. (por. uchwała składu siedmiu 
sędziów Sądu Najwyższego, mająca moc zasady prawnej, z dnia 11 grudnia 1975 r., III CZP 
663/75). 

Sąd Najwyższy uznał, iż w rozpatrywanym stanie faktycznym twierdzenie, jakoby 
nieruchomość obciążona prawem użytkowania wieczystego mogła być przedmiotem 
zasiedzenia tylko w granicach wyznaczonych przez treść tego prawa, a konsekwencją 
zasiedzenia mogło być przejście samego prawa użytkowania wieczystego a nie zmiana 
podmiotu, któremu przysługuje prawo własności, budziło zasadnicze wątpliwości. 

Sąd Najwyższy, rozpoznając opisywane zagadnienie w powiększonym składzie, powziął 
uchwałę o treści jak we wstępie (przy czym jej uzasadnienie nie zostało jeszcze opublikowane).

adw. Magdalena Grykowska
Head of Litigation
magdalena.grykowska@gglegal.pl

mailto:magdalena.grykowska%40gglegal.pl?subject=
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NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY

Kodeks pracy jest jedną z najczęściej zmienianych ostatnio przez prawodawcę ustaw. Kolejna zmiana jego przepisów weszła 
w życie z początkiem stycznia 2017 r. Nowelizacja ta została wprowadzona ustawą z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw 
w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

JEDNOLITE 21 DNI NA ODWOŁANIE

Począwszy od stycznia 2017 r. pracownik będzie mógł odwołać się do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę lub od 
oświadczenia o rozwiązaniu takiej umowy bez wypowiedzenia w terminie 21 dni. Uprzednio termin ten był zróżnicowany 
w zależności od trybu rozwiązania umowy – w przypadku wypowiedzenia umowy pracownik miał tylko 7 dni na zwrócenie 
się do Sądu z odwołaniem, zaś w sytuacji rozwiązania bez wypowiedzenia termin ten wynosił 14 dni. 21-dniowy termin biegnie 
niezmiennie od dnia, w którym pracownikowi doręczone zostało stosowne oświadczenie pracodawcy.
 
Zmiana ta ma doniosłe znaczenie z punktu widzenia obowiązków pracodawcy. Konieczne bowiem jest jej uwzględnienie 
w pouczeniach formułowanych w treści oświadczeń składanych przez pracodawcę. Jeżeli takie pouczenie wskazywałoby 
nieaktualny już 7- lub 14-dniowy termin na wniesienie odwołania do sądu, to istnieć będzie ryzyko uznania takiego wypowiedzenia 
umowy o pracę lub jej rozwiązania za wadliwe. 

REGULAMIN PRACY I WYNAGRADZANIA

Zmianie uległa również granica liczby zatrudnianych pracowników, od której pracodawca ma obowiązek wprowadzenia 
regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania. Od stycznia taki wymóg obciąża bezwzględnie jedynie tych pracodawców, 
którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników, a nie jak dotychczas 20. Pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników mogą 
natomiast nadal wprowadzić takie regulaminy w swojej organizacji fakultatywnie. Jest to jednak rozwiązanie rekomendowane. 
Pracodawca, u którego regulaminy funkcjonują, pomimo niewielkiej liczby pracowników, w sytuacji rozwoju działalności 
i osiągnięcia zatrudnienia na poziomie 50 osób nie będzie już musiał przygotowywać takich dokumentów w pośpiechu w celu 
wypełnienia swojego ustawowego obowiązku.

WYDAWANIE ŚWIADECTW PRACY

Od stycznia pracodawca nie ma obowiązku wydawać świadectwa pracy, jeżeli zamierza nawiązać z tym samym pracownikiem 
kolejny stosunek pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego (dotychczas zwolnienie to dotyczyło 
tylko zamiaru bezpośredniej kontynuacji zatrudnienia). Jeżeli jednak pracownik zgłosi stosowny wniosek (w postaci papierowej lub 
elektronicznej), to świadectwo pracy musi zostać mu wydane – pracodawca ma na to 7 dni od otrzymania tego wniosku.

Nie ma już ponadto obowiązku bezwnioskowego wydania świadectwa pracy za zakończone okresy zatrudnienia na podstawie 
umów terminowych (który dotyczył wygasłych umów o pracę zawartych w okresie 24 miesięcy wstecz). Obowiązek ten 
przejściowo należy jednak jeszcze wykonywać w odniesieniu do umów, co do których w dniu 1 stycznia 2017 r. nie upłynął termin 
na wydanie świadectwa pracy. W tym przypadku do końca czerwca 2017 r. pracodawca musi wydać pracownikom świadectwa 
pracy za okresy zatrudnienia zakończone przed 1 stycznia 2017 r., za które dotychczas tego świadectwa nie wydano. Jeżeli wcześniej 
pracownik zgłosi jednak odpowiedni wniosek, to świadectwo to trzeba mu wydać w terminie 7 dni od otrzymania wniosku. Z kolei 
umowy terminowe, określone w kodeksie pracy (w wersji na dzień 1 stycznia 2017 r.) a trwające w dniu 1 stycznia 2017 r. zostały już 
objęte nowymi zasadami wydawania świadectw pracy.

ZAKŁADOWE FUNDUSZE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBLIGATORYJNIE

Kolejną istotną zmianą dla wielu pracodawców jest również obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
z którego dotychczas wielu przedsiębiorców, jako z fakultatywnego, rezygnowało. Od nowego roku pracodawca zatrudniający co 
najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty tworzy taki Fundusz obligatoryjnie. Natomiast fakultatywność stworzenia 
tego Funduszu dotyczy już tylko pracodawców z niższym stanem zatrudnienia. Niezmiennie poziom zatrudnienia obliczany jest 
według stanu na dzień 1 stycznia danego roku.

adw. Paulina Gromadzińska
Senior Associate
paulina.gromadzińska@gglegal.pl
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NOWELIZACJA KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH 
ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2017 R.

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 15 września 2000 r.
Kodeks spółek handlowych1. Nowym regulacjom, dotyczącym zmian w zakresie spółek kapitałowych, przyświeca idea poprawy 
otoczenia prawnego przedsiębiorców. 

Odnośnie do obu spółek kapitałowych, opisywanych w kodeksie spółek handlowych, powołana nowelizacja w szczególności:
1. wprowadza możliwość określenia (uchwałą wspólników lub umową spółki) wymagań, jakie powinni spełniać kandydaci 

na stanowisko członka zarządu, a także określenia zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na to 
stanowisko,

2.  usunęła z art. 205 § 3 k.s.h. rodzaje prokury (łącznej oraz samoistnej), co związane jest ze zmianą kodeksu cywilnego, 
wprowadzającą możliwość ustanowienia prokury łącznej niewłaściwej, ograniczającej prokurenta do możliwości działania 
wyłącznie z członkiem zarządu2, 

3.  wprowadza obowiązek dla członka zarządu, przy rozstrzyganiu spraw związanych ze spółką, do ujawnienia sprzeczności 
interesów spółki z interesami tego właśnie członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego 
stopnia, z którymi członek zarządu jest powiązany osobiście. Tak jak dotychczas, w przypadku sprzeczności interesów, 
członek zarządu jest zobligowany do wstrzymania się od głosowania, 

4.  wprowadza możliwość określenia (uchwałą wspólników lub umową spółki) zasad postępowania w zakresie rozporządzania 
składnikami aktywów trwałych lub dokonywania niektórych czynności prawnych.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nowelizacja wprowadza korzystne dla wspólnika lub wspólników 
reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, prawo żądania umieszczenia określonych spraw w 
porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników. Przepis ten dotyczy wspólników mniejszościowych, którzy dotychczas 
mogli mieć problem z umieszczeniem konkretnych zagadnień w porządku obrad. 

Jak wynika natomiast z nowego brzmienia art. 237 § 1 k.s.h. wspólnicy, występujący z żądaniem zwołania zgromadzenia, będą mogli 
zostać upoważnieni do tego przez sąd również wtedy, gdy w zwołanym przez zarząd zgromadzeniu wspólników został wskazany 
inny porządek obrad (niż zgłoszony przez wspólników), a także, gdy nie zostało uwzględnione żądanie umieszczenia określonych 
spraw w porządku obrad.

Jeżeli natomiast chodzi o zmiany dotyczące spółki akcyjnej, do najważniejszej z nich należy usunięcie obowiązku opatrzenia 
dokumentu akcji pieczęcią spółki oraz zmiana zasad określenia dnia wypłaty dywidendy. Zgodnie z nową regulacją, dywidendy 
będą wypłacane w dniu określonym przez walne zgromadzenie, a w przypadku braku takiego określenia, w dniu wyznaczonym 
przez radę nadzorczą. Wprowadzona zmiana służy w głównej mierze uporządkowaniu zasad związanych z wypłatą dywidendy w 
spółkach akcyjnych.  

Podsumowując wskazać należy, że omawiana nowelizacja ma na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz doprecyzowanie 
zagadnień prawnych wywołujących wątpliwości interpretacyjne. Co ciekawe, stanowi ona element pakietu zmian wprowadzonych 
przez ustawodawcę, przewidujących nowelizację aż 18 aktów prawnych, dotyczących przedsiębiorców.

1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2016.2260).
2. Patrz więcej – artykuł apl. radc. Dominika Hincz pt. „Zmiany w kodeksie cywilnym: Prokura mieszana i wydłużenie terminów”.

adw. Paulina Rumińska
Senior Associate
paulina.ruminska@gglegal.pl
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RZĄD ZAOSTRZA PRZEPISY DLA KIEROWCÓW

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa 
na drogach, a także zapewnienia możliwości skutecznego i rzeczywistego stosowania przez organy procesowe reakcji karnej w 
sprawach o wykroczenia.

Projekt przewiduje m.in. wydłużenie okresu przedawnienia karalności wykroczeń. Zgodnie z projektem, jeżeli w okresie roku od 
czasu popełnienia wykroczenia wszczęto postępowanie w sprawie o wykroczenie, jego karalność ustanie  dopiero z upływem 2 lat 
od zakończenia tego okresu.

Co więcej, projekt wprowadza nowy typ czynu zabronionego jako przestępstwo - ucieczkę przed pościgiem prowadzonym przez 
funkcjonariusza organu uprawnionego do kontroli ruchu drogowego, który znajduje się w pojeździe albo na statku powietrznym 
i daje przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych polecenia zatrzymania. Za popełnienie wskazanego powyżej czynu, 
zgodnie z projektem, może grozić kara pozbawienia wolności do 5 lat oraz obligatoryjne orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów 
mechanicznych. 

Kolejną propozycją jest podniesienie dolnej granicy kary pozbawienia wolności do 2 lat w stosunku do kierowcy, który spowoduje 
wypadek - w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego – którego następstwem jest śmierć innej osoby albo 
ciężki uszczerbek na zdrowiu. Obecnie przepisy przewidują za taki czyn karę pozbawienia wolności, której dolna granica wynosi 
9 miesięcy. Zdaniem projektodawców, wprowadzone regulacje odpowiadałyby stopniowi szkodliwości społecznej ww. czynu. 
Zgodnie z danymi Ministerstwa Sprawiedliwości, w 2015 r. na 112 wyroków skazujących w odniesieniu do tej kategorii sprawców 
26 wymierzono w zawierzeniu, w 2014 r. – 38 warunkowych zawieszeń na 151 wyroków, a w 2013 r. – 93 warunkowych zawieszeń 
na 252 wyroki.

Ostatnim zaostrzeniem jest podniesienie dolnej granicy kary pozbawienia wolności do 5 lat za złamanie orzeczonego przez 
sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Jak wskazuje uzasadnienie do projektu rządowego, takie rozwiązanie miałoby na celu 
ukrócenie swoistej bezkarności kierowców niestosujących się do decyzji o cofnięciu uprawnień. Zgodnie z danymi Ministerstwa 
Sprawiedliwości, w 2015 r. spośród prawie 1400 osób skazanych za jazdę bez uprawnień, odebranych decyzją administracyjną, 
zaledwie wobec 4 orzeczono sądowy zakaz prowadzenia pojazdu. Dodatkowo, projekt przewiduje obligatoryjne orzeczenie zakazu 
prowadzenia pojazdów mechanicznych w przypadku niestosowania się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnień do 
kierowania pojazdami.

W związku z planowanym wejściem w życie z dniem 4 czerwca 2018 r. systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) 
umożliwiającemu sądom dostęp do danych informacji w centralnej ewidencji kierowców, w której będą gromadzone informacje o 
naruszeniach, w projekcie przyjęto obligatoryjne uzyskanie informacji ze wskazanej ewidencji przez sądy orzekające w sprawach 
o przestępstwa w ruchu drogowym.

Dnia 18 stycznia 2017 r. przedmiotowy projekt rządowy wpłynął do Sejmu, a dnia 24 stycznia 2017 r. skierowano go do I czytania na 
posiedzeniu Sejmu.

apl. adw. Jolanta Brym
Associate
jolanta.brym@gglegal.pl
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WYSOKIE KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE DECYZJI 
ŚRODOWISKOWYCH OD 1 STYCZNIA 2017 R.

Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie istotne zmiany w przepisach ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: Ustawa). Wprowadzenie 
przepisów wynika z konieczności implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 
r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L 124 z 
25.4.2014, str. 1—18). 

Wprowadzone art. 136a-136c, przewidujące możliwość nałożenia przez wojewódzki inspektorat środowiska kar pieniężnych na 
przedsiębiorcę, w związku z realizacją, eksploatacją bądź likwidacją przedsięwzięcia, stanowią pewnego rodzaju legislacyjne 
novum. Dotychczas organy administracji nie posiadały odpowiedniego mechanizmu, pozwalającego na skuteczne egzekwowanie 
wymagań, przewidzianych przez przepisy ochrony środowiska. Obecnie wysokość kar pieniężnych waha się w granicach od 500 
zł do nawet 1.000.000,00 zł, w zależności od liczby i wagi stwierdzonych naruszeń. 

Artykuł 136a Ustawy przewiduje katalog naruszeń, za których naruszenie przewidziane zostały kary pieniężne. Do katalogu 
naruszeń zaliczają się w szczególności:

1.  naruszenia warunków, wymogów oraz obowiązków określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i 
dotyczących m. in. istotnych warunków korzystania ze środowiska (w fazie realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości 
dla terenów sąsiednich), ograniczania oddziaływania transgranicznego na środowisko lub przedstawienia analizy 
porealizacyjnej;

2.  nierealizowania działań służących zapobieganiu, ograniczaniu i kompensacji znaczącego negatywnego oddziaływania na 
obszar Natura 2000, określonych w poszczególnych decyzjach, w ramach których przeprowadzono ocenę oddziaływania 
przedsięwzięcia na taki obszar.

Na szczególną uwagę zasługuje także art. 136a ust. 2 Ustawy, zgodnie z którym kary pieniężne stosuje się w przypadkach, gdy 
warunki, wymogi oraz obowiązki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie zostały uwzględnione w 
decyzjach:

1.  określających warunki korzystania ze środowiska;
2.  wskazanych w art. 72 ust. 1 Ustawy, to jest w szczególności  decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu 

projektu budowlanego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 
3.  o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanych przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót 

budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie prawa 
budowlanego.

Zwrócić należy także szczególną uwagę na sposób sformułowania samego art. 136a ust. 2 Ustawy, który w przyszłości może 
powodować liczne wątpliwości interpretacyjne.

Dokonując językowej wykładni tego przepisu można dojść do przekonania, iż intencją Ustawodawcy było zawężenie zakresu 
odpowiedzialności przedsiębiorcy, a samo zaś nałożenie przez organy kary pieniężnej, będzie możliwe jedynie w przypadku 
naruszenia obowiązków i warunków określonych w decyzji środowiskowej. Zgodnie z kolejną, w naszej ocenie dopuszczalną, 
interpretacją przepisu, możliwość nałożenia przez organ kary pieniężnej powstanie także w sytuacji gdy dany wymóg znalazł się 
w decyzji środowiskowej, jednakże nie został uwzględniony w decyzji poprzedzającej jej wydanie, zgodnie z art. 72 ust. 1 Ustawy.  
Ze względu na fakt, iż nowe przepisy nie były jeszcze przedmiotem wykładni ze strony organów lub sądów administracyjnych, nie 
sposób ustalić, która ze wskazanych powyżej, możliwych interpretacji będzie stosowana. 

Podsumowując rozważania na temat wprowadzonych zmian, warto dodać, iż Ustawa nie wprowadziła jednoznacznych przepisów 
przejściowych, w szczególności odnoszących się do naruszeń powstałych po 1 stycznia 2017 r., a dotyczących uprzednio wydanych 
decyzji środowiskowych. Ustawa nie zawiera przepisu przejściowego, który expresis verbis stanowiłby, iż znowelizowane przepisy 
mają zastosowanie do wydanych uprzednio decyzji środowiskowych. W tym zakresie należy kierować się poszanowaniem 
podstawowej zasady nie działania prawa wstecz, sprowadzającej się w istocie do zakazu stosowania nowo ustanowionych 
uregulowań do zdarzeń, które miały miejsce przed wejściem w życie tych norm. Tym samym w  większość przypadków zagrożone 
karą pieniężną, będą wyłącznie naruszenia dokonane po 1 stycznia 2017 r. Brak odpowiednich przepisów przejściowych stwarza 
jednak w naszej ocenie ryzyko odmiennej interpretacji ze strony organów administracji, w szczególności w zakresie określenia 
wcześniejszej daty, od której nakładanie kar pieniężnych, z tytułu naruszeń  decyzji środowiskowych, stanie się możliwe. 

apl. adw. Karolina Skowron
Junior Associate
karolina.skowron@gglegal.pl
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SZPITAL NIE MOŻE ODMÓWIĆ LECZENIA PACJENTA W 
RAZIE ZAGROŻENIA ŻYCIA

W dniu 17 stycznia 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym oddalił skargę kasacyjną jednego ze szpitali 
od wyroku Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt: II OSK 2619/16). Sąd I instancji rozpoznawał skargę szpitala na decyzję 
Rzecznika Praw Pacjenta w przedmiocie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów.

Sprawa dotyczyła małoletniego pacjenta, który po wypadku komunikacyjnym został przetransportowany śmigłowcem lotniczego 
pogotowia ratunkowego do szpitala. Po wylądowaniu personel szpitala odmówił udzielenia pacjentowi świadczeń zdrowotnych 
tłumacząc się tym, iż w tym dniu dyżur neurochirurgiczny pełnił inny szpital i skierował go do niego. Po przetransportowaniu do 
wskazanego szpitala pacjent zmarł.

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta, a następnie Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie, że w razie gdy istnieje niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego 
rozstroju zdrowia, pacjent jest w takiej sytuacji uprawniony do udzielenia mu świadczeń zdrowotnych w każdym podmiocie 
leczniczym. Jednocześnie szpital nie może się w takiej sytuacji tłumaczyć brakiem odpowiedniego personelu lekarskiego czy 
jakimikolwiek problemami organizacyjnymi. Innymi słowy, szpital w stanie nagłym, zagrażającym życiu i zdrowiu pacjenta musi 
udzielić mu natychmiastowych świadczeń zdrowotnych.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, jego stanowisko wyrażone w omawianym wyroku, znajduje potwierdzenie 
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa tj. art. 68 ust. 1 Konstytucji RP stanowiącym o tym, że każdy ma prawo do 
ochrony zdrowia, art. 7 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który uprawnia pacjenta do natychmiastowego 
udzielenia mu świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia, a także art.15 ust. 1 ustawy o działalności 
leczniczej, który stanowi, że podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje 
natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

Choć przepisy, na które powołał się Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu do wydanego przez siebie wyroku, powinny być 
już od dawna znane osobom związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, to należy mieć nadzieję, iż omawiane orzeczenie 
przyczyni się do zmniejszenia ilości przypadków, gdy odsyłanie pacjenta od szpitala do szpitala powoduje negatywne skutki dla jego 
zdrowia.

r. pr. Jan Hasik
Head of Healthcare Practice
jan.hasik@gglegal.pl
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MEDIACJA GOSPODARCZA PO ZMIANACH 

Rok 2016 r. wprowadził kilka istotnych zmian do polskiego porządku prawnego w zakresie instytucji mediacji. Ich celem było 
wzmocnienie mediacji jako polubownej metody rozwiązywania sporów stanowiącej realną alternatywę dla procesu sądowego 
z uwagi na zakładany krótszy czas postępowania mediacyjnego oraz mniejsze koszty z tym związane. Po rocznym funkcjonowaniu 
nowych rozwiązań pojawia się pytanie, czy cel ustawodawcy został osiągnięty w praktyce.  

ZMIANY
Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego („k.p.c.”) i innych ustaw, która wprowadziła 
szereg zmian w zakresie zwiększenia roli mediacji przy rozwiązywaniu sporów1.  Najbardziej istotne to: 

1.  upoważnienie dla mediatora do wspierania stron w formułowaniu przez nie propozycji ugodowych, a także do możliwość 
wskazania przez mediatora, na zgodny wniosek stron, niewiążących sposobów rozwiązania sporu2, 

2.  konieczność zawarcia w pozwie informacji, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania 
sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia3  

3.  podniesienie kwalifikacji mediatorów poprzez wprowadzenia stałych list mediatorów prowadzonych przez prezesa sądu 
okręgowego, gdzie wskazuje się m. in. informacje o wykształceniu, szkoleniach, czy specjalizacji mediatora4 

4.  możliwość wyboru mediatora w pierwszej kolejności przez strony, a dopiero potem wskazanie przez sąd mediatora mającego 
odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach danego rodzaju, w pierwszej kolejności 
z listy stałych mediatorów5

5.  możliwość wielokrotnego skierowania przez sąd stron do mediacji na każdym etapie postępowania, także w sprawach 
rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym, jeżeli doszło do skutecznego wniesienia zarzutów,6 

6.  uprawnienie sądu do wezwania stron do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat polubownych metod rozwiązywania 
sporów lub w posiedzeniu niejawnym w celu oceny możliwości mediacji w danej sprawie, pod rygorem obciążenia kosztami 
w razie nieuzasadnionego stawiennictwa7. 

TEORIA A PRAKTYKA
Zmiany wprowadzone nowelizacją istotnie wzmocniły instytucję mediacji, przynajmniej w teorii. Pozytywnie należy ocenić 
zwłaszcza możliwość wskazania przez mediatora możliwości rozwiązania sporu, nawet niewiążącej dla stron. Do dziś bowiem wielu 
mediatorów stoi na stanowisku, że proponowanie przez mediatora rozwiązania może stać w sprzeczności z zasadą bezstronności, 
która jest kluczowa dla mediacji.

W założeniu jednak, strony przystępując do mediacji sądzą, że otrzymają od mediatora realne wsparcie w zakresie rozwiązania 
sporu. Inaczej rola mediatora sprowadza się do umówienia spotkania, wysłuchania stron oraz zachęcania do ugody, ale bez wnikania 
w merytorykę sporu. Tymczasem w odróżnieniu od innych, mediacje gospodarcze, aby były efektywne, wymagają większego 
zaangażowania mediatorów, posiadania przez nich kwalifikacji w materii sporu oraz wiedzy o sprawie. Ważna jest także rola sądu 
w wymiarze edukacyjnym o możliwości zastosowania mediacji na każdym etapie sprawy.
Ustawodawca wyszedł naprzeciw tym oczekiwaniom wprowadzając przedstawione zmiany w przepisach, niemniej w praktyce 
pozostaje wiele do zrobienia. Przykładowo, wiele mediacji dalej prowadzonych jest przez mediatorów nieposiadających 
odpowiednich kwalifikacji, a z kolei nowy wymóg w pozwie o informacji odnośnie mediacji spełnia się poprzez standardowe 
wezwanie do zapłaty. Statystki wskazują, że rośnie liczba spraw, która kończy się w mediacji,  niemniej na tle systemów USA
i krajów Europy Zachodniej o rozwiniętej instytucji mediacji8, nie jest to dużo. Z jednej strony potrzeba większej świadomości 
i zaufania przedsiębiorców do instytucji mediacji, gdzie ważna jest rola samych mediatorów, ich podejścia i  przygotowania do 
mediacji. Z drugiej strony, nie można także zapominać, że w wielu sprawach rozwiązanie kompromisowe nie musi być korzystne 
dla strony, której racje i argumenty są zasadne i udowodnione. Wówczas optymalnym rozwiązaniem będzie proces sądowy, choćby 
trwający dłużej i bardziej kosztowny niż mediacja.

1. ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1595)
2. art. 1833a k.p.c.
3. art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c.
4. art. 157a-157f ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 ze zm.)
5. art. 1839 § 1 k.p.c. w zw. z art. 16a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych
6. art. 1838 § 1 i § 3 k.p.c.
7. art. 1838 § 4-§ 6 k.p.c.
8. http://mediacja.gov.pl/Statystyki.html

r. pr. Bartosz Poręba
Senior Associate
bartosz.poreba@gglegal.pl
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