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ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚĆ POMIMO POWIERZENIA

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, zarówno te obowiązujące obecnie, jak również przepisy unijnego rozporządzenia
RODO, stosowane od 25 maja 2018 r., przewidują szeroki zakres obowiązków administratora danych osobowych, mając na celu
zapewnienie należytej ochrony tych danych. Są to obowiązki o charakterze organizacyjnym, formalnym i prawnym. W związku
z tym przedsiębiorcy przetwarzający różnego rodzaju dane korzystają często z instytucji powierzenia takiego przetwarzania
podmiotom trzecim, które specjalizują się w tej działalności. Jak mogłoby się wydawać, powierzenie przetwarzania danych na
zewnątrz zwalnia administratora z odpowiedzialności za wykonywanie jego obowiązków, a w konsekwencji za szkodę wyrządzoną
nienależytym ich wykonaniem. Niedawno wydany wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 czerwca 2017 r. (I CSK 597/16) potwierdza
jednak, że wcale tak nie jest.
STAN FAKTYCZNY
Jeden z operatorów sieci telefonii komórkowej został pozwany przez swojego klienta – przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową
działalność gospodarczą po tym, jak odkrył zamieszczony w Internecie zrzut z ekranu komputera przedstawiający plik z czytelnym
wizerunkiem awersu jego dowodu osobistego. Operator, zmierzając do uniknięcia odpowiedzialności, przypozwał do udziału
w postępowaniu spółkę prowadzącą tzw. call center, z którą uprzednio zawarł umowę zlecenia obsługi telefonicznego centrum
obsługi klienta, i upoważnił ją do przetwarzania danych osobowych swoich klientów.
Sąd pierwszej instancji uznał, że doszło do naruszenia przez operatora dóbr osobistych powoda w postaci godności, wizerunku
i prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych, i uwzględnił częściowo powództwo. Na skutek wniesionych
apelacji Sąd drugiej instancji zmienił jednak ten wyrok, podzielając częściowo stanowisko operatora. Sąd uznał brak legitymacji
biernej pozwanego, gdyż czynu niedozwolonego wobec powoda dopuszczono się, gdy bazą danych klientów zarządzało call center,
będące podmiotem profesjonalnie trudniącym się tego rodzaju działalnością. Z przyczyn proceduralnych Sąd uznał jednak, że call
center nie może odpowiadać w przedmiotowym procesie.
STANOWISKO SĄDU NAJWYŻSZEGO
Sąd Najwyższy w swoim wyroku uznał prawidłowość stanowiska powoda i uwzględnił jego skargę kasacyjną. Jako podstawę
odpowiedzialności operatora telekomunikacyjnego przyjął art. 415 k.c., statuujący generalną zasadę odpowiedzialności za
bezprawne działanie, i stwierdził, że pozwany operator odpowiada za własne zawinione zachowanie jako powierzający czynność
do wykonania osobie trzeciej. Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na to, że powierzenie przetwarzania danych osobowych powoda
(podobnie jak innych klientów) odbywało się poza jego wiedzą i wolą, a jedynie na podstawie umowy łączącej operatora z call
center. Tym samym odrzucona została podstawa prawna powoływana przez pozwanego, tj. art. 429 k.c., a konkretnie przewidziany
w tym przepisie wyjątek. Zgodnie z tym przepisem odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę jest wyłączona w sytuacji, gdy osoba
zobowiązana do wykonania danej czynności powierzyła jej wykonanie innemu podmiotowi, który trudni się wykonywaniem
takich czynności w zakresie swojej działalności zawodowej (jest profesjonalistą). Sąd Najwyższy dokonał w uzasadnieniu wyroku
interesującego rozumowania, w myśl którego jeżeli w przedmiotowej sytuacji doszło do upublicznienia powierzonych danych
osobowych, to znaczy, że operator nie powierzył wykonania ciążących na nim czynności rzeczywistemu profesjonaliście, o którym
stanowi art. 429 k.c., tylko podmiotowi uważającemu się za profesjonalistę i tylko formalnie to dokumentującemu.
Ponadto, Sąd Najwyższy doszedł do przekonania, że to wyłącznie pozwany operator był administratorem danych osobowych
powoda i to jego obciążały obowiązki wynikające z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. W efekcie, poprzez
dopuszczenie do przetwarzania tych danych przez podmiot trzeci, który nie dołożył należytej staranności, to właśnie operator nie
dopełnił względem powoda ciążących na nim obowiązków w zakresie ochrony przetwarzania danych, o czym stanowi art. 36 ust.
1 powołanej ustawy.
KONSEKWENCJE WYROKU
Stanowisko Sądu Najwyższego wzbudza szereg wątpliwości. Szczególnie kontrowersyjne jest położenie przez Sąd Najwyższy
nacisku na brak wiedzy i zgody powoda na powierzenie przetwarzania jego danych osobowych przez operatora, gdy tymczasem
obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują obowiązku uzyskiwania takiej zgody, ani informowania o przetwarzaniu. Dopiero
nowe przepisy unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) wprowadzą takie obowiązki.
Zakres oddziaływania tego wyroku może okazać się jednak wyjątkowo szeroki. Jak podkreśla się powszechnie, to wyrok
o fundamentalnym znaczeniu dla podmiotów przetwarzających dane osobowe. Zawarte w nim stanowisko Sądu Najwyższego
znajdzie zastosowanie zarówno do odpowiedzialności operatorów telekomunikacyjnych, jak również innych podmiotów
przetwarzających dane osobowe: począwszy od przedsiębiorstw energetycznych, banków, przez sklepy internetowe,
a skończywszy na średnich czy nawet małych firmach, które outsourcują usługi informatyczne, kadrowo-płacowe lub księgowe,
powierzając w ten sposób przetwarzanie danych osobowych swoich klientów lub pracowników.
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ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO.
WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA SĄDÓW
W dniu 15 grudnia 2017 roku Sąd Najwyższy
podjął dwie bardzo istotne z procesowego
punktu widzenia uchwały.
W pierwszej z nich, wydanej w sprawie
o sygn. akt III CZP 82/17, Sąd Najwyższy zajął
stanowisko w odpowiedzi na pytanie, czy
w przypadku popełnienia czynu nieuczciwej
konkurencji, polegającego na publikacji
dokonanej
w
witrynie
internetowej,
miejscem zdarzenia wyrządzającego szkodę
w rozumieniu art. 35 k.p.c. jest również
obszar właściwości sądu, w którego okręgu
treść umieszczona w sieci była dostępna.
Sąd Najwyższy w uchwale wskazał, iż
przedsiębiorca
dochodzący
roszczeń
wynikających
z
czynu
nieuczciwej
konkurencji, polegającego na zamieszczeniu
publikacji na stronie internetowej, może na
podstawie art. 35 k.p.c. wytoczyć powództwo
przed sąd, w którego okręgu publikację
wprowadzono na stronę internetową, lub
przed sąd, w którego okręgu dostępność
tej strony spowodowała zagrożenie lub
naruszenie jego interesu. Z uwagi na
powszechną dostępność Internetu oznacza
to, iż powód może wytoczyć opisane powyżej
powództwo właściwie przed dowolnym
sądem (rzeczowo właściwym).
Natomiast w drugiej uchwale, wydanej
w sprawie o sygn. akt III CZP 91/17,
Sąd Najwyższy zajął się kwestią, czy
miejscem zdarzenia wywołującego szkodę
w rozumieniu art. 35 k.p.c. jest wyłącznie
miejsce zachowania sprawcy dokonującego
naruszenia dóbr osobistych, czy także
miejsce, w którym wystąpiła szkoda
niemajątkowa
będąca
skutkiem
tego
zachowania.
Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że
osoba dochodząca ochrony dobra osobistego
może na podstawie art. 35 k.p.c. wytoczyć
powództwo przed sąd, w którego okręgu
działał sprawca, lub przed sąd, w którego
okręgu to działanie spowodowało zagrożenie
lub naruszenie dobra osobistego. Powyższe
oznacza, iż powód, poszukując ochrony
dóbr osobistych na skutek ich naruszeń
dokonanych w Internecie, będzie mógł
wytoczyć powództwo w zasadzie przed
dowolnie wybranym sądem okręgowym.
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CZYNNOŚCI PRAWNE FAŁSZYWEGO PIASTUNA
ORGANU OSOBY PRAWNEJ
W doktrynie i orzecznictwie istnieje rozbieżność odnośnie oceny charakteru
wadliwości czynności podjętych przez tzw. fałszywego piastuna organu osoby
prawnej. Doniosłość problemu wiąże się z zagadnieniem skutków prawnych, które
wywołują ww. czynności wobec osób trzecich, a w szczególności prawna możliwość
ich konwalidacji.
TRZY STANOWISKA
Na wstępie, należy wyjaśnić pojęcie działania fałszywego piastuna organu. Będzie ono
polegać na działaniu, gdzie w imieniu osoby prawnej działa osoba lub osoby, które nie
wchodzą w skład organu powołanego do reprezentacji osoby prawnej, albo wchodząc
w skład tego organu, przekraczają zakres umocowania danego organu. Działanie tzw.
fałszywego organu często jest utożsamiane z sytuacją, w której działa nieprawidłowo
obsadzony organ (tzw. organ kadłubowy)1. Problem sygnalizowany w niniejszym
artykule dotyczy oceny prawnej skutków wadliwej czynności prawnej podjętej
przez ww. osoby, mając na uwadze treść art. 39 § 1 i 22 oraz art. 103 § 1-3 ustawy z dnia
13 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 459 ze zm.) (dalej”
„KC”)3. Obydwa przepisy odróżnia od siebie przede wszystkim brak w treści art. 39
KC możliwości potwierdzenia (konwalidowania) wadliwej czynności prawnej przez
osobę prawną.
Według pierwszego stanowiska ww. czynność prawną należy uznać wprost
za nieistniejącą w obrocie prawnym (negotium non existens), a tym samym nie
wywołującą żadnych skutków prawnych4. Zgodnie ze stanowiskiem drugim omawiana
czynność prawna jest bezwzględnie nieważna od samego początku (ex tunc), z czym
łączy się brak możliwości jej potwierdzenia (konwalidowania) przez osobę prawną
(charakterystyczny także dla skutku w postaci nieistnienia wadliwej czynności
prawnej). Trzecie stanowisko zakłada natomiast, że dokonując oceny skutków
prawnych czynności dokonanej przez piastuna fałszywego organu, należy dopuścić
analogię z przepisów dotyczących działania fałszywego czy rzekomego pełnomocnika
(falsus procurator), z uwagi na podobieństwo pomiędzy obiema sytuacjami. Taka
czynność mogłaby zatem być potwierdzona (konwalidowana) przez osobę, w imieniu
której byłaby dokonywana, zaś do tego czasu czynność byłaby kwalifikowana jako tzw.
„kulejąca” (negotium claudicans), dotknięta sankcją bezskuteczności zawieszonej5.

1. Por. Fras Mariusz (red.), Habdas Magdalena (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część
ogólna (art. 1-125), źródło: LEX.
2. Por. art. 39 § 1: Kto jako organ osoby prawnej zawarł umowę w jej imieniu nie będąc jej organem albo przekraczając zakres umocowania takiego organu, obowiązany jest do zwrotu tego,
co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga
strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania. § 2. Przepis
powyższy stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy umowa została zawarta w imieniu osoby
prawnej, która nie istnieje.
3. Por. art. 103 § 1: Jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu
umowa została zawarta. § 2. Druga strona może wyznaczyć osobie, w której imieniu umowa
została zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu. § 3. W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę w
cudzym imieniu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu
umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę
nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.
4. Por. Kodeks cywilny. Tom I, Komentarz pod red. K Pietrzykowskiego, wydanie 5, wyd. C.H.
Beck, Warszawa 2008, str. 203.
5. Por. Fras Mariusz (red.), Habdas Magdalena (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część
ogólna (art. 1-125), źródło: LEX.
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Należy także zastrzec w tym miejscu, że analogia, o której mowa powyżej, powinna dotyczyć w szczególności zawieranych
umów, a nie jednostronnych czynności prawnych, które zgodnie z art. 104 KC mogą być konwalidowane jedynie w określonych
warunkach1. Z kolei zarówno w art. 39 § 1 KC, jak i art. 103 § 3 KC przewidziano w stosunku do osoby działającej bez umocowania lub
z jego przekroczeniem obowiązek zwrotu tego, co otrzymała od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody,
którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę, nie wiedząc o braku umocowania.
PROPOZYCJA LEGISLACYJNA
Wątpliwości odnośnie kwalifikacji skutków wadliwej czynności prawnej fałszywego piastuna organu osoby prawnej mają istotne
znaczenie w praktyce funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności uwzględniając regulacje dotyczące aktów powołania
lub odwołania, a także kadencyjności członków organów. W projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia
uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym z dnia 27 września 2017 r., przedłożonego przez Ministra
Rozwoju i Finansów (dalej: „Nowelizacja”), proponuje się wprowadzić nowy przepis art. 41 do ustawy z dnia 15 września 2000 r.
– Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.), (dalej: „KSH”) w następującym brzmieniu: „Art. 41. Do
czynności prawnych dokonanych lub umów zawartych w imieniu spółki przez jej organ przekraczając zakres umocowania takiego
organu lub przez osobę nie będącą jej organem, zastosowanie mają przepisy dotyczące pełnomocnika działającego bez umocowania
lub z przekroczeniem jego granic. Art. 103 § 3 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.” W uzasadnieniu Nowelizacji zwrócono uwagę,
że „stan niepewności prawnej wywołany niejednolitą linią orzeczniczą w ww. zakresie jest jedną z największych i najcięższych do
przezwyciężenia barier z jakimi borykają się przedsiębiorcy w toku prowadzenia działalności gospodarczej. Mnogość orzeczeń
w przedmiotowej kwestii ilustruje skalę problemu z jakim mierzą się przedsiębiorcy, przy czym praktyka obrotu wskazuje na
potrzebę sanacji wadliwych czynności prawnych dokonanych przez organ spółki („fałszywy” organ).” Twórcy Nowelizacji jako
powód dla ustawowego uregulowania możliwości potwierdzenia wadliwych czynności wskazali także na fakt, że czynności te
mogą być uzasadnione gospodarczo i nie stać w sprzeczności do uregulowań wynikających z ustaw szczególnych, „szczególnie w
sytuacji gdy spółce jak i jej kontrahentowi zależy na utrzymaniu czynności prawnej w mocy.”.
Powyższą propozycję legislacyjną, o ile zostanie uchwalona2, należy ocenić pozytywnie, przede wszystkim mając na uwadze
kierunek zmiany oraz cel twórców Nowelizacji. Zgodnie z tym celem omawiana propozycja ma przyczynić się do poprawy
warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w tym poprzez usunięcie wątpliwości interpretacyjnych wpływających na
proces decyzyjny przedsiębiorcy oraz pozwoli uniknąć wielu sporów sądowych.

1. Por. art. 104 KC: Jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. Jednakże gdy ten, komu zostało złożone oświadczenie woli w cudzym imieniu, zgodził się na działanie bez umocowania, stosuje się odpowiednio przepisy o zawarciu umowy bez umocowania.
2. Projekt Nowelizacji znajduje się na etapie konsultacji publicznych i nie został jeszcze skierowany do Sejmu. Link do projektu: https://legislacja.rcl.
gov.pl/projekt/12303406/katalog/12460606.
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NOWELIZACJA K.P.A. Z PERSPEKTYWY INWESTORA
(CZ. II)

W ramach ryzyka inwestora związanego z uzyskiwaniem pozwoleń administracyjnych wymaganych w ramach procesu
inwestycyjno-budowlanego kluczowym czynnikiem jest łączna długość postępowania administracyjnego. Choć Prawo budowlane
wskazuje na maksymalny termin wydania pozwolenia na budowę, to równocześnie przewiduje szeroki zakres wyjątków, a terminy
te mają de facto charakter instrukcyjny. Dodatkowo, w większości przypadków uzyskanie pozwolenia na budowę jest tylko
jednym z etapów procesu inwestycyjno-budowlanego, a inwestor musi uzyskiwać również inne rozstrzygnięcia administracyjne.
Na przestrzeni ostatnich lat w większości jurysdykcji można zaobserwować skrócenie terminów wydawania decyzji
administracyjnych, zwłaszcza w sprawach niebudzących wątpliwości lub takich, w których inwestor jest jedynym uczestnikiem
postępowania. Ryzyko przewlekłości procedur jest większe w dużych miastach, a jego konsekwencją są skomplikowane struktury
transakcji nieruchomościowych, zwłaszcza w zakresie warunków zawierania finalnych umów.
PONAGLENIE: NOWA INSTYTUCJA K.P.A.
Przed reformą procedury administracyjnej tradycyjnym uprawnieniem strony, chroniącym przed przewlekłością postępowania,
była możliwość wniesienia skargi na niezałatwienie sprawy w terminie. W rzeczywistości instrument ten był jednak mało
efektywny. Z tego powodu ustawodawca wprowadził do k.p.a. ponaglenie – nową instytucję służącą przymuszeniu organu do
szybszego załatwienia sprawy. Zgodnie z art. 36 i 37 stronie służy prawo wniesienia ponaglenia w dwóch sytuacjach:
•
kiedy sprawa nie została załatwiona bez zbędnej zwłoki – w przypadku sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego w terminie miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie 2 miesięcy lub
w terminie określonym w przepisie szczególnym;
•
w przypadku przewlekłości, którą należy rozumieć jako prowadzenie postępowania „dłużej niż jest to niezbędne do
załatwienia sprawy”.
Należy podkreślić, że ustawodawca nie wskazał minimalnego okresu, który musi upłynąć od wszczęcia postępowania
administracyjnego, po którym można wnieść ponaglenie. W sprawach prostych, gdzie uczestnikiem postępowania jest tylko
strona składająca wniosek i nie ma konieczności gromadzenia materiału dowodowego, ponaglenie może być właściwie wniesione
następnego dnia po wniesieniu wniosku.
MECHANIZM DZIAŁANIA
Istotą instytucji ponaglenia, co w praktyce może spowodować, że stanie się ono skutecznym instrumentem walki z przewlekłością
postępowania, jest tryb jego rozpatrywania oraz rozstrzygnięcia podejmowane przez organ wyższego stopnia. Od strony
proceduralnej ponaglenie wnosi się za pośrednictwem organu rozpatrującego sprawę, który ma obowiązek ustosunkować
sie do ponaglenia. Organ wyższego stopnia rozpatruje ponaglenie w terminie 7 dni. W przypadku stwierdzenia bezczynności
lub przewlekłości postępowania organ ten będzie miał prawo zobowiązać organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy,
wyznaczając termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie jest niezakończone, a także zarządzić wyjaśnienie przyczyn i ustalenie
osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjąć środki zapobiegające bezczynności lub przewlekłości
w przyszłości.
PIERWSZE DOŚWIADCZENIA
Mimo ogromnego dorobku orzecznictwa i nauki prawa w zakresie bezczynności i przewlekłości postępowania, trudno jeszcze
jednoznacznie ocenić, jak będzie funkcjonowała instytucja ponaglenia. Pierwsze doświadczenia wskazują, że złożenie ponaglenia
rzeczywiście skraca termin wydania rozstrzygnięcia w sprawie, zwłaszcza jeżeli sprawa ta nie była skomplikowana i został
zgromadzony cały materiał dowodowy. Nowa instytucja wydaje się szczególnie cenna, jeżeli chodzi o przewlekłość postępowań
związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także pozwoleń na budowę.
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EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA PONOWNIE
WYTYCZA GRANICĘ KONTROLI PRACOWNIKÓW

Dnia 9 stycznia 2018 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej: ETPC) wydał wyrok, w którym uznał, że monitorowanie
pracowników bez ich wiedzy stanowi naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego pracowników1. Jest to kolejny wyrok
ETPC, który stawia pracodawcom granicę w zakresie kontroli zatrudnianych przez nich pracowników (o wyroku ETPC w zakresie
kontroli korespondencji e-mail pracowników pisała Mecenas Paulina Rumińska-Bryła w biuletynie nr 12/2017, s. 6).
Przedmiotowa sprawa dotyczy pracowników hiszpańskiego supermarketu, którzy zostali oskarżeni o kradzież towaru. Pracodawca
– właściciel supermarketu – odkrył nieprawidłowości pomiędzy faktycznym a kasowym stanem towaru w sklepie. W celu wykrycia
sprawców ww. stanu pracodawca zainstalował w sklepie dwa rodzaje kamer – widoczne oraz ukryte. O istnieniu tych drugich
pracownicy nie zostali poinformowani. Pracownicy podejrzewani o kradzieże zostali wezwani do menadżera, gdzie pokazano im
zapisy z ukrytych kamer – w ten sposób zostali oni przyłapani na kradzieży towaru, a następnie zwolnieni dyscyplinarnie z pracy.
Pracownicy bezskutecznie odwołali się od zwolnienia do krajowego sądu pracy, zarzucając, iż niejawne filmowanie ich w miejscu
pracy stanowiło pogwałcenie prawa do prywatności (art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, dalej:
Konwencja). Sądy hiszpańskie uznały odstąpienie przez pracodawcę od obowiązku poinformowania o monitoringu za uzasadnione,
biorąc pod uwagę znikający ze sklepu towar i uzasadnione podejrzenie pracowników o kradzieże. Zdaniem tych sądów nie było
innego sposobu na ochronę majątkowych interesów pracodawcy, a ingerencja w prawa skarżących była adekwatna. Skarżący
wnieśli do ETPC skargę przeciwko Hiszpanii, powołując się na naruszenia art. 8 Konwencji.
ETPC nie przychylił się do omawianych powyżej argumentów. Jego zdaniem każde państwo-strona Konwencji ma obowiązek
podejmowania środków zapewniających poszanowanie praw podstawowych zapewnionych w Konwencji, w tym powoływanego
art. 8 Konwencji. Dodatkowo, zgodnie z hiszpańskim prawem w zakresie ochrony danych osobowych zainteresowanych należy
poinformować o procesie zbierania ich danych osobowych, w tym o gromadzeniu danych zawierających ich wizerunek.
W omawianej sprawie informacja taka, co oczywiste, nie została skarżącym przekazana – ich miejsce pracy było pod obserwacją
ukrytej kamery.
ETPC uznał zastosowanie niejawnego monitoringu za sprzeczne z ustawą i nieproporcjonalne. Ingerencja w prawo do prywatności
skarżących była niezgodna z normami prawa hiszpańskiego, co najmniej w zakresie braku poinformowania o monitoringu. ETPC
podkreślił, że prawom pracowniczym należało zapewnić przynajmniej minimalną ochronę w tym zakresie, chociażby poprzez
ogólne poinformowanie o umieszczeniu w sklepie ukrytych kamer. Takie rozwiązanie nie zostało jednak zastosowane. Zdaniem
ETPC sądy hiszpańskie nie zachowały sprawiedliwej równowagi pomiędzy sprzecznymi interesami stron w tej sprawie, naruszając
tym samym prawa skarżących wynikające z art. 8 Konwencji.
Tymczasem, w polskim prawie brak jest regulacji dotyczących stosowania monitoringu. Zarówno w przepisach prawa pracy, jak
i dotyczących ochrony danych osobowych brak jest unormowań w zakresie możliwości stosowania nie tylko ukrytego, ale także
jawnego monitoringu. Bez wątpienia jednak, do czasu przyjęcia przez polskiego ustawodawcę stosownych regulacji w tym zakresie
pracodawcy powinni podchodzić z dużą ostrożnością do wszelkich działań mających na celu ukrytą kontrolę pracowników. Za
wytyczne należy tu przyjąć konsekwentną linię orzeczniczą Trybunału w przedmiocie niejawnego monitoringu pracowników
w miejscu pracy2. We wszystkich orzeczeniach ETPC konsekwentnie wskazuje bowiem, że nieograniczony monitoring miejsc
pracy i zaostrzona kontrola pracowników skutkuje naruszeniem ich prawa do poszanowania prywatności i art. 8 Konwencji.

1. Wyrok ETPC z dnia 9 stycznia 2017 r., skargi nr 1874/13 i 8567/13, Lopez Ribalda i inni przeciwko Hiszpanii.

2. Wyrok ETPC z dnia 5 października 2010 r. w sprawie Kopke przeciwko Niemcom, skarga nr 420/07, Wyrok ETPC z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie Antović i Mirkowić przeciwko Czarnogórze, skarga nr 70838/13.
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PROCEDURA ODWOŁAWCZA W PRAWIE
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), dalej zwana: „ustawą Pzp”, w Dziale
VI określa środki odwoławcze, które mają zastosowanie w postępowaniach przetargowych. W poprzedniej części określone
zostały podmioty, którym przysługują środki odwoławcze. W tej części opisane zostaną informacje dotyczące podstawowego
środka ochrony prawnej – odwołania.
PODSTAWY DO WNIESIENIA ODWOŁANIA
Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy Pzp. Tym samym odwoływać się można jedynie od czynności zamawiającego, brak jest możliwości złożenia odwołania
dotyczących czynności innych podmiotów postępowania przetargowego. W przypadku, w którym wartość danego zamówienia
jest mniejsza niż tzw. „progi unijne”1, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec następujących czynności zamawiającego:
a. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę – a więc zastosowania jednego z ww.
trybów, pomimo braku wystąpienia przesłanek umożliwiających wybór danego trybu;
b. określenia warunków udziału w postępowaniu – odwołania wnoszone na tej podstawie najczęściej dotyczą kwestii braku
proporcjonalności czy dyskryminującego charakteru warunków udziału w postępowaniu;
c. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d. odrzucenia oferty odwołującego;
e. opisu przedmiotu zamówienia;
f. wyboru najkorzystniejszej oferty.
WYMOGI FORMALNE ODWOŁANIA
Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy
rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2014 r., poz. 964) elementami odwołania są:
a. imię i nazwisko lub nazwa (firma), miejsce zamieszkania lub siedziba, numer telefonu lub faksu oraz adres poczty
elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli),
b. imię i nazwisko lub nazwa (firma), miejsce zamieszkania lub siedziba zamawiającego, numer telefonu lub faksu oraz adres
poczty elektronicznej zamawiającego,
c. określenie przedmiotu zamówienia,
d. wskazanie numeru ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
ogłoszenia o konkursie lub ogłoszenia o wynikach konkursu – w przypadku ich zamieszczenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych albo Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
e. wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp,
f. przedstawienie zarzutów,
g. żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania,
h. wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie
przytoczonych okoliczności,
i. podpis odwołującego albo jego przedstawiciela (przedstawicieli),
j. wykaz załączników.
Do odwołania należy dołączyć:
a. dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości,
b. dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu,
c. dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.
Kopię odwołania należy przesłać zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania (o czym poniżej) w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Ustawa Pzp przyjmuje domniemanie, iż zamawiający mógł
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od
których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2479).
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SPOSÓB I FORMA WNIESIENIA ODWOŁANIA
Zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy Pzp odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, w postaci
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Brak jest przepisów mówiących o pośrednictwie zamawiającego przy złożeniu odwołania, dlatego odwołanie
należy złożyć bezpośrednio do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
TERMIN DO WNIESIENIA ODWOŁANIA
Zasadą jest, że odwołanie wnosi się:
1. gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. „progi unijne”:
a. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –
jeżeli zostały przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub
b. w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż tzw. „progi unijne”:
a. w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli
zostały przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub
b. w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a w przypadku przetargu nieograniczonego – wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, należy wnieść:
1. w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. „progi
unijne”,
2. w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż tzw. „progi unijne”.
W sytuacji, w której zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach
dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie należy wnieść:
1. w przypadku ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia,
zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem:
a. w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia go w Biuletynie Zamówień Publicznych,
b. w terminie 30 dni od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
2. w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli zamawiający:
a. nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b. opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3. w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a. nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b. zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia
udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.
W pozostałych przypadkach odwołanie należy wnieść:
1. w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub
przekracza tzw. „progi unijne”,
2. w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż
tzw. „progi unijne”.
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EUROPEJSKI TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI
ZANEGOWAŁ REGULARNY ODPOCZYNEK KIEROWCÓW
W KABINIE POJAZDU
W sierpniu 2014 r. spółka transportowa z Belgii domagała się od Raad van State (niderlandzka
rada stanu) uchylenia dekretu uprawniającego organy belgijskie do nakładania kary
grzywny w wysokości 1.800,00 EUR w przypadku, gdy zostanie wykryte, że kierowca
ciężarówki odbywa swój regularny tygodniowy odpoczynek w kabinie pojazdu. W ocenie
belgijskiej spółki ww. dekret jest niezgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów
socjalnych odnoszących się do transportu drogowego1 (dalej: Rozporządzenie UE) z uwagi
na okoliczność, że rozporządzenie to nie zawiera takiego zakazu.
Rozporządzenie UE, które harmonizuje ustawodawstwo socjalne w sektorze transportu
drogowego, wymaga od kierowców regularnego dziennego okresu odpoczynku
trwającego co najmniej 11 godzin (co może, z zastrzeżeniem niektórych warunków, zostać
zredukowane do co najmniej 9 godzin) i regularnego tygodniowego okresu odpoczynku
wypoczynku wynoszącego 45 godzin (który pod pewnymi warunkami może zostać
zmniejszony do 24 godzin). Rozporządzenie UE dodaje, że jeśli kierowca dokona takiego
wyboru, dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza
bazą można wykorzystywać w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do spania
dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju2.
Raad van State zwróciła się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (dalej: ETS)
o wyjaśnienie wymogów wynikających z Rozporządzenia UE. W szczególności rozważano,
czy Rozporządzenie UE należy uznać za zawierające dorozumiany zakaz regularnego
tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe. W przypadku odpowiedzi twierdzącej
Raad van State zapytało, czy Rozporządzenie UE, nie nakładając takiego zakazu
w sposób wyraźny, narusza zasadę, że każda kara musi znaleźć swoje odzwierciedlenie
w obowiązujących przepisach.
W wyroku z dnia 20 grudnia 2017 r.3 ETS zauważył, że za każdym razem, gdy Rozporządzenie
UE odnosi się do terminów „regularny tygodniowy okres odpoczynku” oraz „skrócony
tygodniowy okres odpoczynku” łącznie wykorzystuje ogólne wyrażenie „tygodniowy
okres odpoczynku”. Jednakże w odniesieniu do możliwości skorzystania z okresów
odpoczynku w kabinie pojazdu, Rozporządzenie UE używa wyrażenia ogólnego „dzienny
okres odpoczynku”, które obejmuje regularny i skrócony dzienny okres odpoczynku,
a także wyrażenia specyficznego „skrócony tygodniowy okres odpoczynku”.
W ocenie ETS, skoro prawodawca unijny nie użył ogólnego wyrażenia „tygodniowy
okres odpoczynku” (w odniesieniu do dwóch typów tygodniowego okresu odpoczynku),
to jasno wynika, że zamierzał umożliwić kierowcom odbycie skróconego tygodniowego
odpoczynku w pojeździe, a jednocześnie zakazać odbywania tygodniowego okresu
odpoczynku w ten sam sposób.
Następnie ETS dodał, że głównym celem Rozporządzenia UE jest poprawa warunków pracy
dla pracowników sektora transportu drogowego i ogólnie bezpieczeństwa drogowego.
Z tego też względu intencją prawodawcy było, aby kierowcy mogli spędzać swój regularny
tygodniowy odpoczynek w miejscu, które oferuje odpowiednie warunki zakwaterowania.
W ocenie ETS kabina ciężarówki nie wydaje się stanowić odpowiedniego miejsca
odpoczynku dla okresów odpoczynku dłuższych niż dzienny i skrócony tygodniowy okres
odpoczynku.
1 Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz
zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85.
2. Art. 8 ust. 8 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006.
3. Wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie C-102/16, Vaditrans BVBA vs Belgia.
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ETS stwierdził zatem, że gdyby regularny
cotygodniowy odpoczynek mógł być
„odbierany” w pojeździe, oznaczałoby to,
że kierowca mógłby odbywać wszystkie
swoje okresy odpoczynku w ten sposób.
Takie rozwiązanie byłoby oczywiście
sprzeczne z celem Rozporządzenia UE
w zakresie poprawy warunków pracy
kierowców.
Wreszcie ETS zauważył, że w procesie
legislacyjnym
zmierzającym
do
uchwalenia
Rozporządzenia
UE
zaproponowano, aby kierowcy mogli
odbywać wszystkie skrócone i regularne
okresy odpoczynku w pojazdach. Jednak
wniosek ten został odrzucony z uwagi na
ochronę higieny i dobrego samopoczucia
kierowców.
Zdaniem
Trybunału
prawodawca
zamierzał
wykluczyć
możliwość
regularnego tygodniowego odpoczynku
w pojeździe, przez co Rozporządzenie
UE wyraźnie zakazuje odbywania
kierowcom regularnego tygodniowego
okresu
odpoczynku
w
kabinach
pojazdów.
Jeśli chodzi o drugie pytanie Raad van
State, ETS zauważył, że każda stosowana
kara
musi mieć odpowiednią podstawę
prawną. Ponieważ zakaz odbywania
regularnego
tygodniowego
okresu
odpoczynku w pojeździe jest wyraźnie
określony
w
Rozporządzeniu
UE,
a Rozporządzenie UE nakłada na państwa
członkowskie wymóg sankcjonowania
naruszeń, nie jest naruszana zasada,
że kary muszą posiadać odpowiednią
podstawę prawną. W związku z tym
to do państw członkowskich należy
ustalenie, które kary są odpowiednie
w celu zagwarantowania stosowania
Rozporządzenia UE, przy jednoczesnym
zapewnieniu, że kary nakładane są
zgodnie
z
przyjętymi
wymogami
merytorycznymi
i
proceduralnymi,
analogicznymi do tych, które znajdują
zastosowanie do naruszeń prawa
krajowego o podobnym charakterze
i znaczeniu.
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POBIERANIE OPŁAT ZA UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764) każdemu
przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Może ona zostać m.in. udostępniona na wniosek, co rodzi po stronie podmiotu
zobowiązanego do jej udzielenia (a więc np. zamawiającego stosującego przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych)
obowiązek udostępnienia jej w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, o ile dysponuje on środkami technicznymi pozwalającymi
na zadośćuczynienie zgłoszonemu żądaniu.
Dostęp do informacji publicznej jest co do zasady bezpłatny. Jednakże, gdy podmiot udostępniający miałby ponieść dodatkowe
koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością jej przekształcenia w formę
wskazaną we wniosku, to może on pobrać od wnioskodawcy opłatę, która odpowiada tym kosztom1. Ustawa o dostępie do
informacji publicznej nie precyzuje pojęcia „dodatkowych kosztów”, aczkolwiek przyjmuje się, że za „koszt dodatkowy” uznaje
się koszt wykraczający poza normalne funkcjonowanie podmiotu udostępniającego. Za „dodatkowe koszty” uważa się koszty
przetworzenia lub przekształcenia informacji będącej przedmiotem wniosku. Do kosztów tych zalicza się m.in. konieczność
korzystania z podmiotu zewnętrznego przy wytworzeniu, przekształceniu bądź przetworzeniu informacji publicznej, dodatkowy
koszt pracy (konieczność pracy w godzinach nadliczbowych), wartość nośników danych – jednakże podkreślenia wymaga, że
koszty te muszą wykraczać poza normalne koszty funkcjonowania podmiotu udostępniającego. Nie zalicza się zatem do nich ani
udzielenia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, ani umieszczenia w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie podmiotu
udostępniającego.
Wymierzenie powyższej opłaty jest całkowicie fakultatywne i tylko od uznania podmiotu udostępniającego zależy, czy przedmiotową
opłatę pobierze. Co istotne, z tego powodu, iż wnioskodawca nie uiścił opłaty, nie można wydać decyzji o odmowie udzielenia
informacji publicznej bądź pozostawić wniosku o jej udzielenie bez rozpoznania. Niedopuszczalne jest uzależnienie udostępnienia
informacji publicznej od uiszczenia opłaty, skoro powstanie obowiązku uiszczenia opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom
związanym ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji i wezwanie strony do uiszczenia tej opłaty powoduje
jedynie przesunięcie terminu udostępnienia tej informacji w zakresie określonym w przepisie art. 15 ust. 2 ustawy o dostępie do
informacji publicznej2.
Co więcej, charakter uznaniowy obciążenia wnioskodawcy „dodatkową opłatą” skutkuje nałożeniem na podmiot udostępniający
obowiązku każdorazowego starannego rozważenia, czy w konkretnym wypadku opłatę tę należy wymierzyć, a ponadto wykazania,
że w wyniku udostępniania informacji publicznej, w sposób zgodny z wnioskiem, poniesione zostały przez niego dodatkowe koszty.
Chodzi tu więc jedynie o koszty rzeczywiste, realne, faktycznie poniesione przez podmiot udostępniający w związku z określonym
sposobem udostępnienia informacji. Koszty te z natury rzeczy są różne przy realizacji konkretnych wniosków o udostępnienie
informacji publicznej. Z powyższego wynika dominujące w judykaturze sądów administracyjnych stanowisko, iż opłaty za
udostępnienie informacji publicznej nie mogą być wprowadzone w formie cennika bądź stawek ryczałtowych3.
Reasumując, obowiązkiem podmiotu udostępniającego jest zatem ustalenie w każdej sprawie z zakresu udostępnienia informacji
publicznej, co jest przedmiotem wniosku, jakie czynności należy przeprowadzić, aby udostępnić żądaną informację publiczną,
czy w ustawowym terminie będzie można udostępnić żądaną informację publiczną i czy będzie to możliwe w ramach normalnej
pracy podmiotu udostępniającego, czy może ze względu na wskazany we wniosku sposób udostępnienia lub konieczność
przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku podmiot udostępniający będzie zmuszony oddelegować pracownika do
pracy poza godzinami pracy urzędu i czy koszt udostępnienia informacji publicznej przekroczy koszty „normalnego” (codziennego)
funkcjonowania podmiotu udostępniającego. Innymi słowy, podmiot udostępniający musi ocenić, jakie będzie zaangażowanie jego
środków finansowych i osobowych. Dopiero po dokonaniu tak rzetelnej analizy podmiot udostępniający jest w stanie w sposób
prawidłowy ustalić opłatę za udostępnienie informacji publicznej.

1. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 1 października 2014 r., sygn. akt: II SA/Gd 594/14.
2. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 8 stycznia 2015 r., sygn. akt: II SAB/Kr 372/14.
3. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 19 kwietnia 2017 r., sygn. akt: II SA/Łd 44/17.
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USTAWA O DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ
– WYBRANE ZAGADNIENIA
Od 23 lutego 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2017 o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. 2017.2486; dalej: „Ustawa”), która
zastąpi ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (dalej: „u.p.u.”). Nowa Ustawa implementuje do polskiego
prawa przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji
ubezpieczeń (tzw. dyrektywa IDD – ang. Insurance Distribution Directive), która znacznie zaostrza wymogi stawiane dystrybutorom
ubezpieczeń. Dodatkowo, Ustawa częściowo implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja
2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz. Urz.
UE L 173 z 12.06.2014 r., str.349 z późn. zm.) w zakresie art. 91 wprowadzającego zmiany w dyrektywie Parlamentu Europejskiego
i Rady 2002/92/WE z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (Dz. Urz. EU L 9 z 15.01.2003 r., str 3 z późn.
zm), które odnosi się do dodatkowych wymogów w zakresie ochrony klientów dotyczących produktów inwestycyjnych opartych
na ubezpieczeniu.
Ustawa, tak samo jak dyrektywa IDD, wprowadza definicję „dystrybucji ubezpieczeń”, w przeciwieństwie do uchylanej u.p.u.,
która w swoich regulacjach nie konkretyzowała wprost definicji legalnej ww. pojęcia, a skupiała się raczej na „pośrednictwie
ubezpieczeniowym” i jego przedmiocie.
Nowa Ustawa ma przede wszystkim na celu zwiększenie ochrony klientów zawierających umowy ubezpieczenia. Klienci mają
mieć zapewnioną jednakową ochronę, niezależnie od różnic między kanałami dystrybucji ubezpieczeń. Przejawia się to m.in.
w przepisach dotyczących obowiązków informacyjnych. Ustawodawca poszerzył także znacząco ich katalog w porównaniu do
przepisów u.p.u.
Ustawa nie definiuje wprost pojęcia „czynności agencyjne”, lecz w myśl przepisu art. 4 ust. 3 Ustawy należy uznać, że są nimi
czynności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń, wykonywane w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń – uszczegółowione
w art. 4 ust. 1 oraz 2 Ustawy.
Artykuł 4 ust. 1 Ustawy określa, iż za dystrybucję ubezpieczeń uważa się działalność, która jest wykonywana wyłącznie przez
dystrybutora ubezpieczeń i polega ona na: (1) doradzaniu, proponowaniu lub wykonywaniu innych czynności przygotowawczych,
które mają zmierzać do zawarcia umów ubezpieczenia czy też umów gwarancji ubezpieczeniowych; (2) zawieraniu umów
ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych w imieniu zakładu ubezpieczeń, w imieniu/na rzecz klienta albo przez
zakład ubezpieczeń w sposób bezpośredni; (3) udzielaniu pomocy przez pośrednika ubezpieczeniowego w administrowaniu
umowami ubezpieczenia lub umowami gwarancji ubezpieczeniowych oraz ich wykonywaniu, a także w sprawach o świadczenie
lub odszkodowanie. Dodatkowo ust. 2 tego artykułu wprowadza uzupełnienie, iż dystrybucją ubezpieczeń jest także udzielanie
informacji dotyczących jednej lub większej liczby umów ubezpieczenia lub umów gwarancji, na podstawie takich kryteriów
jak m.in. wybranych przez klienta za pośrednictwem strony internetowej, w przypadku gdy dany klient jest w stanie w sposób
bezpośredni lub pośredni zawrzeć umowę ubezpieczenia/gwarancji ubezpieczeniowej za pośrednictwem stron internetowych lub
innych mediów. Z tak szerokim pojęciem dystrybucji ubezpieczeń wiąże się także odpowiednio szerokie rozumienie „dystrybutora
ubezpieczeń”, o czym dalej.
Ustawodawca wymienia także definicję negatywną dystrybucji ubezpieczeń poprzez określenie czynności niebędących
dystrybucją ubezpieczeń ani dystrybucją reasekuracji. Dystrybucją ubezpieczeń ani reasekuracji nie są m.in. okazjonalne
dostarczanie informacji klientowi w związku z prowadzoną przez danego przedsiębiorcę działalnością gospodarczą inną niż
działalność w zakresie dystrybucji ubezpieczeń lub dystrybucji reasekuracji, w przypadku gdy nie podejmuje on dodatkowych
działań, które mają pomóc w zawarciu lub wykonywaniu umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub celem
tejże działalności nie jest pomoc w zawarciu lub wykonywaniu umowy reasekuracji; obsługa roszczeń kierowanych do zakładu
ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, wyceny szkód oraz sporządzania ekspertyz związanych z tymi szkodami.
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Ustawa utrzymuje także podział pośredników ubezpieczeniowych na brokerów i agentów, oczywiście z zastrzeżeniem
niedopuszczalności łączenia obu funkcji. Artykuł 3 Ustawy wprowadza szereg definicji, w tym szczegółowe definicje wszystkich
podmiotów świadczących usługi z zakresu ubezpieczeń – wśród nich wymieniono m. in.:
1. agentów ubezpieczeniowych – bieżące rozumienie tego pojęcia różni się od dotychczasowej definicji jedynie odwołaniem do
agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające, co wynika z wprowadzenia ww. kategorii pośrednika ubezpieczeniowego;
2. brokerów ubezpieczeniowych;
3. dystrybutorów ubezpieczeń – nowo wprowadzona definicja legalna – są nimi zakłady ubezpieczeń, agenci ubezpieczeniowi,
agenci oferujący ubezpieczenia uzupełniające lub brokerzy ubezpieczeniowi;
4. pośredników ubezpieczeniowych – w nowej Ustawie zostali określeni jako: agenci ubezpieczeniowi, agenci oferujący
ubezpieczenia uzupełniające, brokerzy ubezpieczeniowi oraz brokerzy reasekuracyjni, którzy wykonują dystrybucję
ubezpieczeń albo dystrybucję reasekuracji za wynagrodzeniem. W uchylanej ustawie brak było wskazanego expressis
verbis katalogu pośredników ubezpieczeniowych.
W art. 7 ust. 3 Ustawy określono, iż dystrybutor ubezpieczeń we wszystkich informacjach, w tym informacjach o charakterze
reklamowym i marketingowym, które kieruje do klienta, musi zadbać o to, aby były one jasne, rzetelne i niewprowadzające w błąd,
a także aby były sporządzone w języku urzędowym państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym umowa ubezpieczenia
lub gwarancji ubezpieczeniowej jest zawierana, lub w innym języku, który strony uzgodnią w umowie. Także przed zawarciem
umowy, zgodnie z art. 8 Ustawy, dystrybutor na podstawie uzyskanych od klienta informacji określa jego wymagania i potrzeby
oraz podaje w postaci ustandaryzowanego dokumentu, w sposób zrozumiały, informacje o produkcie ubezpieczeniowym. To
rozwiązanie ma umożliwić klientowi podjęcie świadomej decyzji przy wyborze produktu ubezpieczeniowego. Przekazywanie
informacji powinno nastąpić w formie papierowej, ale dopuszcza się pod określonymi warunkami uzyskanie ich na innym trwałym
nośniku, czy też za pośrednictwem strony internetowej.
Uregulowano także kwestię ujawniania przez dystrybutorów ubezpieczeń charakteru ich wynagrodzenia. Wykonując
dystrybucję ubezpieczeń, mają oni obowiązek postępować uczciwie, rzetelnie oraz profesjonalnie, a przy tym zgodnie z najlepiej
pojętym interesem klientów – to właśnie ostatnia z wymienionych przesłanek determinuje ustalenie sposobu wynagradzania
dystrybutora ubezpieczeń. Artykuł 7 ust. 2 Ustawy wskazuje bowiem, iż dystrybutor ubezpieczeń w szczególności nie może
dokonywać ustaleń dotyczących wynagrodzeń, celów sprzedaży czy innych ustaleń, które mogłyby zachęcać do proponowania
klientowi danej umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej, w przypadku gdy mógłby on zaproponować inną,
lepiej odpowiadającą potrzebom klienta. W rezultacie dystrybutor ubezpieczeń zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 5 Ustawy będzie musiał
ujawnić, czy za swoją pracę otrzymuje honorarium (płacone bezpośrednio przez klienta), prowizję (uwzględnioną w kwocie składki
ubezpieczeniowej) czy też uzyskuje inny rodzaj wynagrodzenia bądź uzyskuje wynagrodzenie stanowiące połączenie któregoś
z wymienionych rodzajów wynagrodzenia.
Agent ubezpieczeniowy, zgodnie z art. 22 Ustawy, przed zawarciem umowy ma obowiązek m.in. udostępnienia klientowi – przy
pierwszej czynności z zakresu działalności agencyjnej – dokument pełnomocnictwa, powiadomić klienta na rzecz, ilu zakładów
ubezpieczeń działa, jak również poinformować klienta o numerze wpisu do rejestru pośredników ubezpieczeniowych.
Zmiany zostały wprowadzone także w odniesieniu do rejestru pośredników ubezpieczeniowych. Dotychczas, u.p.u. określała,
iż wpisowi do rejestru podlegali pośrednicy ubezpieczeniowi. W nowej Ustawie podmioty objęte wpisem do rejestru zostały
wprost wyliczone – są to: agenci ubezpieczeniowi, agenci oferujący ubezpieczenia uzupełniające, brokerzy ubezpieczeniowi
oraz brokerzy reasekuracyjni. Bez zmian pozostaje to, iż rejestr składa się z rejestru agentów ubezpieczeniowych oraz brokerów
ubezpieczeniowych oraz prowadzony jest przez organ nadzoru (KNF) w systemie rejestracji internetowej. Nowością jest
wprowadzenie regulacji w art. 52 ust. 4 Ustawy, które określają, iż rejestr agentów jest jawny w zakresie aktualnych danych
wymienionych w dalszych przepisach, jednakże z wyłączeniem informacji o osobach fizycznych, które obejmują takie dane, jak:
numer PESEL, numer paszportu, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce
zamieszkania. Ustawodawca dodał także termin, w jakim organ nadzoru dokonuje wpisu do rejestru agentów na podstawie
wniosku złożonego przez zakład ubezpieczeń – wynosi on 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Organ nadzoru ma także
obowiązek poinformowania zakładu ubezpieczeń o dokonanym wpisie.
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Przepisy przejściowe Ustawy określają, iż dotychczas prowadzony rejestr staje się rejestrem pośredników ubezpieczeniowych
w rozumieniu Ustawy. Zakłady ubezpieczeń, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy, muszą wystąpić
z wnioskiem o wpis do rejestru agentów przedsiębiorców, o których mowa w art. 3 pkt 1 Ustawy, wykonujących w ich imieniu lub
na ich rzecz czynności agencyjne. Przedsiębiorcy ci mogą wykonywać swoją działalność w dotychczasowym zakresie aż do dnia
podjęcia ostatecznych rozstrzygnięć w sprawie wniosków.
Wymogi stawiane osobom wykonującym czynności agencyjne nie uległy zmianie, choć w art. 19 ust. 2 Ustawy dodano, iż czynności
agencyjne mogą być wykonywane przez osobę fizyczną po wpisaniu jej do rejestru agentów.
Ważną zmianą jest określenie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego
ubezpieczenia uzupełniające. Zgodnie z art. 20 za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego w związku z wykonywaniem
czynności agencyjnych, odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz którego ten agent działa. W zakresie odpowiedzialności za szkody
powstałe z tytułu wykonywania działalności agencyjnej agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz więcej
niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.
W związku z tym wzmocniono obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej agenta. W przypadku niezastosowania się do
obowiązku posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, agent jest zobowiązany do wniesienia na rzecz budżetu państwa
za każdy rok kalendarzowy pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej lub gwarancyjnej. Samo wniesienie opłaty nie zwalnia
jednak agenta z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej.
Wysokość tej opłaty jest uzależniona od okresu pozostawania agenta bez ochrony ubezpieczeniowej lub gwarancyjnej w każdym
roku kalendarzowym i wynosi od 200,00 EUR do 1.000,00 EUR.
W związku z implementacją IDD polski ustawodawca musiał wprowadzić i uszczegółowić dotychczas obowiązujące przepisy
w zakresie wspólnotowego prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług w zakresie wykonywania działalności
agencyjnej. Agent ubezpieczeniowy, posiadający wpis do rejestru agentów, może wykonywać działalność agencyjną na terytorium
innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej w ramach oddziału lub w inny sposób niż przez oddział,
na podstawie swobody świadczenia usług.
Także podmioty z innego państwa członkowskiego UE, mające siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym niż Rzeczpospolita Polska
państwie członkowskim Unii Europejskiej, mogą wykonywać działalność agencyjną na terytorium Polski w ramach oddziału (art.
45 Ustawy) lub w inny sposób niż przez oddział, w związku ze swobodą świadczenia usług (art. 47 Ustawy), pod warunkiem, że są
wpisane do odpowiedniego rejestru pośredników w ich macierzystym kraju.
Dodatkowo, w art. 12 wprowadzono obowiązek doskonalenia umiejętności zawodowych przez wszystkie podmioty wymienione
w Ustawie, które świadczą usługi z zakresu ubezpieczeń. Pierwsze szkolenia w określonym wymiarze mają odbywać się nie później
niż w terminie 18 miesięcy od dnia odpowiednio wpisu do rejestru bądź rozpoczęcia wykonywania czynności dystrybucyjnych.
Dla podmiotów posiadających już wpis do RAU w dniu wejścia w życie Ustawy opisany powyżej obowiązek szkoleniowy pozostaje
aktualny w pełnym wymiarze do dnia 31 grudnia 2018 roku.
Należy odbyć co najmniej 15 godzin rocznie szkolenia z wybranych tematów, które zostały wymienione w załączniku do Ustawy:
ubezpieczenia na życie, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; ubezpieczenia na życie, o których mowa w grupie 3 działu I do ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; reasekuracja ubezpieczeń.
Szkolenie zawodowe w jednym dniu nie może przekraczać 8 godzin dziennie, a podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie
szkolenia jest zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji, agent ubezpieczeniowy, broker ubezpieczeniowy oraz broker reasekuracyjny
– to oni także odpowiadają za odpowiedni poziom merytoryczny, zapewnienie osób posiadających wykształcenie lub doświadczenie
zawodowe odpowiednie do zakresu tematycznego szkolenia. Szkolenia mogą mieć różnorodną formę – ustawodawca dopuszcza
także formę e- learningu. Niezależnie od formy szkolenie musi zapewniać efektywne przekazanie treści. Po odbyciu szkolenia
zawodowego uczestnik szkolenia otrzymuje dokument poświadczający jego odbycie, które wystawia podmiot prowadzący
szkolenie.
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