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ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY
PO ROZWIĄZANIU UMOWY Z PRZYCZYN
NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKA

W wyroku z dnia 11 stycznia 2018 roku (sygn. akt: II PK 234/17) Sąd Najwyższy potwierdził, że w razie naruszenia przez pracodawcę
wymogu określonego w art. 9 ustawy o rozwiązywaniu z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
(tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych) pracownik może domagać się od pracodawcy odszkodowania na zasadach ogólnych
wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.
Przepis art. 9 ustawy o zwolnieniach grupowych stanowi, iż W razie ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie
zawodowej pracodawca powinien zatrudnić pracownika, z którym rozwiązał stosunek pracy w ramach grupowego zwolnienia,
jeżeli zwolniony pracownik zgłosi zamiar podjęcia zatrudnienia u tego pracodawcy w ciągu roku od dnia rozwiązania z nim
stosunku pracy. Ponowne zatrudnienie powinno nastąpić w okresie 15 miesięcy od dnia rozwiązania z pracownikiem stosunku
pracy w ramach grupowego zwolnienia.
Powódka domagała się w tej sprawie od pozwanego odszkodowania za szkodę, wynikającą z braku ponownego jej zatrudnienia,
mimo prowadzonej przez pozwanego rekrutacji na stanowisko specjalisty do spraw obsługi kadrowej oraz złożenia przez powódkę
wniosku o ponowne zatrudnienie przed upływem roku od dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.
Powódka była zatrudniona u pozwanego od dnia 16 lutego 1995 r. na podstawie umowy o pracę, zajmując stanowisko specjalisty
w Centrum Kadr i Płac. Strony uzgodniły rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących
pracownika z dniem 31 lipca 2012 r.
W dniu 4 stycznia 2013 r. pozwany zamieścił ofertę pracy na stanowisku specjalisty do spraw obsługi kadrowej. W dniu 7 stycznia
2013 r. powódka wysłała aplikację na to stanowisko. Po przeprowadzeniu procesu rekrutacyjnego powódka nie została zatrudniona.
Natomiast w tej grupie zawodowej z dniem 1 kwietnia 2013 r. pozwany zatrudnił innego pracownika, którego zakres obowiązków
był tożsamy z zakresem zadań powódki.
Sąd Najwyższy, rozpoznając skargę kasacyjną powódki, wskazał, iż w przypadku, gdy pracodawca zaniecha realizacji obowiązku
ponownego zatrudnienia, po stronie pracownika powstaje roszczenie o odszkodowanie. W tym wypadku chodzi o odszkodowanie
na ogólnych zasadach odpowiedzialności kontraktowej, czyli na podstawie art. 471 k.c. w związku z art. 300 k.p. (zob. wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 12 lipca 2011 r., II PK 19/11, OSNP 2012 nr 19-20, poz. 231). Warunkiem jego uzyskania jest więc wystąpienie
szkody po stronie pracownika, która pozostaje w związku przyczynowym z działaniem pracodawcy. W tym wypadku nie jest to
odszkodowanie zryczałtowane.
Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że sedno problemu w sprawie sprowadzało się do oceny wzajemnej relacji odprawy z art. 8 ustawy
o zwolnieniach grupowych do odszkodowania w związku z naruszeniem procedury z art. 9 tej ustawy. Odprawa pieniężna jest
znana Kodeksowi pracy, bowiem jej wypłata jest uruchamiana w związku z ustaniem stosunku pracy (np. odprawa rentowa,
pośmiertna). Nie inaczej jest w przypadku odprawy pieniężnej w rozumieniu art. 8 ustawy o zwolnieniach grupowych. W tym
wypadku ma ona charakter osłonowy (cel socjalny), gdyż ma za zadanie złagodzić dolegliwości związane z utratą pracy z przyczyn
niedotyczących pracownika (niezawinionych przez niego). Wysokość odprawy zależy od stażu pracy u danego pracodawcy
i wysokości wynagrodzenia za pracę w ostatnim okresie przed zwolnieniem. Odprawa nie jest wynagrodzeniem za pracę
w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, bowiem prawo do niej nie zależy od ilości i jakości wykonanej pracy. Jest natomiast
bezpiecznikiem finansowym w pierwszym okresie poszukiwania nowej pracy.
Tym samym, jej cel i funkcja jest związana z ustaniem zatrudnienia. Potwierdza to dotychczasowa judykatura, przyjmując, że
nieuprawnione jest przeniesienie na odprawę sankcji odszkodowawczej za wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę z tego względu,
że zupełnie inna jest funkcja odprawy w porównaniu do wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. W pierwszym przypadku
pracodawca „płaci” za zgodne z prawem, a co za tym idzie, skuteczne zwolnienie się od zobowiązania do zatrudniania pracownika,
w drugim zaś za bezprawną i ostatecznie nieskuteczną czynność zwolnienia się z tego zobowiązania. W niektórych przypadkach,
w razie wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym przez zwolnionego z pracy, można mówić o czasowym nałożeniu się obu
świadczeń, choć wciąż związanych z odmiennymi tytułami. Pierwszy (odprawa) dotyczy rozwiązania umowy o pracę, drugi
(odszkodowanie) ma związek z zaniechaniem, pominięciem ponownego zatrudnienia. W przypadku spełnienia obowiązku z art. 9
ustawy o zwolnieniach grupowych, zatrudniony ponownie pracownik nie zwraca odprawy pieniężnej pracodawcy. W takim razie
nie powinna ona wpływać na kompensatę szkody, jeżeli pracodawca nie wypełnia powyższego obowiązku.
Tym samym, Sąd Najwyższy potwierdził dodatkowo, iż należne pracownikowi w takiej sytuacji odszkodowanie nie powinno być
pomniejszane o wysokość wypłaconej mu już uprzednio, w ramach procedury zwolnień grupowych, odprawy.
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KRÓTSZY OKRES PRZECHOWYWANIA AKT
PRACOWNICZYCH

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem
okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją1, która umożliwi pracodawcom skrócenie okresu
przechowywania akt osobowych pracowników (dokumentacji pracowniczej) z 50 do zaledwie 10 lat, liczonych od końca roku
kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł.
W przypadku pracowników zatrudnionych po wejściu w życie omawianej ustawy okres przechowywania akt pracowniczych
będzie wynosił 10 lat. Jednocześnie, w stosunku do tych pracowników pracodawca będzie zobowiązany przekazywać na bieżąco
do ZUS w imiennych raportach miesięcznych (ZUS RCA) wszystkie dane niezbędne do ustalenia prawa do wybranego świadczenia
emerytalnego lub rentowego i jego wysokości. Dane te, obejmujące przede wszystkim informacje o wypłaconym przychodzie,
będą zapisywane na koncie ubezpieczonego.
W przypadku pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 1998 r. a przed 1 stycznia 2019 r. pracodawca również będzie mógł skrócić
okres przechowywania akt pracowniczych do 10 lat. W tym celu pracodawca będzie musiał złożyć oświadczenie o zamiarze
przekazania do ZUS za te osoby raportu informacyjnego, który będzie zawierał informacje niezbędne do wyliczenia emerytury lub
renty. Złożenie oświadczenia będzie decyzją dobrowolną, ale – po rozpoczęciu procesu przekazywania raportów informacyjnych
– niepodlegającą zmianie i dotyczącą wszystkich zatrudnionych u danego pracodawcy. Jeżeli pracodawca pomimo złożonego
oświadczenia nie przekaże raportów informacyjnych, będzie zobowiązany przechowywać dokumentację pracowniczą zgodnie
z przepisami obowiązującymi do dnia wejścia w życie ustawy, tj. co do zasady przez 50 lat.
Skrócenie czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej nie będzie możliwe w stosunku do pracowników zatrudnionych
przed 1 stycznia 1999 r. W takim przypadku pracodawca będzie zobowiązany do przechowywania dokumentacji pracowniczej
przez 50 lat.
Wprowadzone regulacje wpłyną korzystnie na sytuację pracownika, który będzie się ubiegał o rentę bądź emeryturę. Taki
pracownik nie będzie bowiem musiał udowadniać przed ZUS poprawności danych zapisanych na jego koncie, a także uzyskiwać od
pracodawcy zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Jednocześnie, wprowadzone rozwiązanie pozwoli pracodawcom na
obniżenie kosztów związanych z przechowywaniem dokumentacji pracowniczej.
Wskazać także należy, że na mocy omawianej ustawy pracodawca będzie mógł prowadzić i przechowywać dokumentację
pracowniczą nie tylko w formie papierowej, ale także w formie elektronicznej. Taka forma przechowywania dokumentacji również
wpłynie pozytywnie na obniżenie kosztów prowadzenia takiej dokumentacji.

1. Dz.U.2018.357.
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ZMIANY W SPOSOBIE ROZLICZANIA KIEROWCÓW
Polscy przewoźnicy borykają się od dłuższego czasu z szeregiem
problemów prawnych, które znacząco utrudniają prowadzenie
działalności: wprowadzane przez państwa UE przepisy nakładające
wymóg wypłacania kierowcom płacy minimalnej oraz spełniania
wielu formalności, ryczałty za noclegi, kontrole i kary za
odbywanie odpoczynków tygodniowych w kabinie pojazdu. Do
tego dodać należy problemy kadrowe wyrażające się w brakującej
liczbie ok. 100.000 kierowców na rynku. Jak wynika z doniesień
medialnych, najnowszy projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy
kierowców (dalej: „u.cz.p.k.”), którego celem wydawać by się mogło
poprawienie tej sytuacji, może stanowić kolejne wyzwanie przed
przedstawicielami tej ważnej dla polskiej gospodarki branży.
Punktem przełomowym dla zmian stał się Wyrok Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. akt: K 11/15, który
uznał przepisy art. 21a u.cz.p.k. stosowane w związku z art. 775 §
3-5 kodeksu pracy oraz przepisami rozporządzeń wykonawczych
skierowanych do pracowników publicznej sfery budżetowej,
a dotyczące wysokości należności z tytułu ryczałtów za noclegi, za
niezgodne z Konstytucją. Trybunał uznał, że regulacja dotycząca
incydentalnych podróży służbowych, jakie odbywają pracownicy
administracji rządowej i samorządowej, jest nieadekwatna
do sytuacji kierowców w transporcie międzynarodowym
wykonujących codziennie podróże służbowe (zdefiniowane
w sposób odmienny w przepisach u.cz.p.k.: podróż służbowa to
każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu na polecenie
pracodawcy przewozu drogowego lub wyjazdu poza miejscowość,
w której znajduje się siedziba, filia, oddział czy przedstawicielstwo
pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki).
Pomimo wspomnianego wyroku TK Sąd Najwyższy w szeregu
orzeczeń uznał, że nie doszło w ten sposób do wyeliminowania
podstawy prawnej do wypłacania ryczałtów za noclegi dla
kierowców i za taką podstawę uznaje art. 775 § 3-5 k.p. regulujący
zasady rekompensowania wszystkim pracownikom kosztów
podróży służbowych.
Reakcją na ciągle zmieniający się i niepewny stan prawny ma
być nowelizacja u.cz.p.k. przygotowana przez Ministerstwo
Infrastruktury i Budownictwa i będąca obecnie na etapie konsultacji
w Radzie Dialogu Społecznego. Podstawowe zmiany proponowane
tą nowelą to zniesienie uznawania wyjazdów wykonywanych
przez kierowców w transporcie międzynarodowym za podróże
służbowe oraz traktowanie kierowców dla potrzeb ZUS i rozliczeń
podatkowych za pracowników delegowanych. Na pierwszy rzut
oka taka zmiana doprowadzić ma do uporządkowania zamieszania
prawnego, w ramach którego, z jednej strony, ustawa stanowi,
że kierowcy odbywają podróże służbowe (art. 2 pkt 7 u.cz.p.k.),
a z drugiej strony stosuje się do nich przepisy o pracownikach
delegowanych dla potrzeb wypłacania im płacy minimalnej
wynikającej chociażby z niemieckiej ustawy MiLoG (podczas gdy
pojęcia podróży służbowej i delegowania pracownika uznaje się za
wzajemnie się wykluczające).

4

adw. Paulina Gromadzińska
Senior Associate
paulina.gromadzinska@gglegal.pl

Skutki takiego rozwiązania mogą jednak okazać się nie do końca zbieżne z oczekiwaniami zarówno pracodawców, jak i kierowców.
Poprzez odmówienie kierowcom przebywania przez nich w podróży służbowej nowelizacja przywróci w zasadzie stan prawny
obowiązujący przed 2010 r., a co za tym idzie wypłacane kierowcom diety, ryczałty czy inne świadczenia o podobnym charakterze
utracą charakter nieopodatkowanych i niepodlegających oskładkowaniu należności z tytułu pokrycia kosztów podróży
służbowych. Projektowany art. 26 ust. 2 u.cz.p.k. ma wskazywać, że do przychodu kierowcy wykonującego przewóz drogowy,
w zakresie zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstawy wymiaru podatku dochodowego
od osób fizycznych, stosować się będzie odpowiednio przepisy odnoszące się do delegowania pracowników w ramach świadczenia
usług. Oznacza to umniejszenie podstawy wymiaru składek o tę część wynagrodzenia pracownika, którego przychód jest wyższy
niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy – o wysokość
równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej
w rozporządzeniu dotyczącym należności z tytułu podróży służbowych. Tak ustalona podstawa wymiaru składek nie będzie mogła
jednak być niższa od kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.
Z jednej strony wydaje się, że umniejszenie podstawy wymiaru składek pozwoli na pozostawienie większych kwot dla samych
kierowców przez nieodprowadzenie składek od całości wypłat. Jednak, wbrew pozorom taka zmiana będzie oznaczać wyższe
koszty pracy dla pracodawców. W przypadku bowiem gdy obecnie kierowca otrzymuje wynagrodzenie za pracę w łącznej kwocie
2.500 zł (i tylko ta kwota traktowana jest jako podstawa wymiaru składek), a pozostała kwota np. 4.000 zł wypłacana jest w formie
nieoskładkowanych diet, to po nowelizacji podstawa wymiaru składek takiego kierowcy zostanie podwyższona do maksymalnej
kwoty, stanowiącej przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy (w roku 2018 taka
kwota będąca podstawą wymiaru składek wynosiłaby 4.443 zł). Według wyliczeń przewoźników nowe zasady naliczania samych
tylko składek oznaczać mogą wzrost obciążeń po ich stronie w granicach od 1.400 do 2.000 zł miesięcznie na jednego pracownika.
Kolejną niedogodnością związaną z proponowanym sposobem rozliczania kierowców będzie konieczność monitorowania przez
pracodawcę, przez jakie kraje odbywała się podróż kierowcy, a w konsekwencji, o jaką wysokość diety może zostać umniejszona
podstawa wymiaru składek. Rozporządzenie regulujące wysokość należności przewiduje bowiem różne wysokości diet dla każdego
kraju. W tym celu trzeba będzie zatem analizować zapisy dokonywane na karcie kierowcy lub na tachografie dotyczące przebiegu
trasy, aby ustalić dla każdego pracownika dokładną podstawę wymiaru składek.
Na koniec warto wspomnieć, że projekt nowelizacji przewiduje również kilka zmian przepisów dotyczących bezpośrednio czasu
pracy kierowców, w tym obowiązek prowadzenia i przechowywania ewidencji czasu pracy kierowców w pełnym zakresie i bez
wyjątków. Dotychczas zwolnieni z części formalności byli pracodawcy wypłacający ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych
i ci, których pracownicy są zatrudnieni w zadaniowym systemie czasu pracy. Przewoźnicy nie mogą zatem niestety w najbliższym
czasie liczyć na zmniejszenie przeszkód prawnych w prowadzonych przez nich działalnościach.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z O. O.
Jedną z podstaw konstrukcyjnych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która w dużej mierze przesądza o atrakcyjności
stosowania tej formy prawnej w obrocie gospodarczym, jest przewidziana w art. 151 § 4 k.s.h. zasada wyłączenia odpowiedzialności
wspólników. Zgodnie z nią za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada sama spółka jako osoba prawna.
Ponosi ona tę odpowiedzialność samodzielnie i odpowiada całym swoim majątkiem. Wspólnicy zatem nie odpowiadają za
zobowiązania spółki, ale ponoszą ryzyko wniesionymi do spółki wkładami oraz ewentualnie dodatkowymi świadczeniami (dopłaty,
powtarzające się świadczenia niepieniężne).
Co istotne, w polskim prawie nie występuje natomiast ryzyko tzw. odpowiedzialności przebijającej („piercing of corporate veil”)
funkcjonujące w Stanach Zjednoczonych, gdzie odpowiedzialność ponoszą wspólnicy, którzy nadużyli formy spółki w celach
niezgodnych z prawem, w szczególności dla pokrzywdzenia wierzycieli. Nie oznacza to jednak, że wspólnicy spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością nigdy nie ponoszą odpowiedzialności osobistej. Zasada wyłączenia odpowiedzialności wspólników w spółce
może zostać zmodyfikowana jedynie przez wprowadzenie odmiennych zasad odpowiedzialności w kodeksie spółek handlowych
lub w przepisach szczególnych.
Do szczególnych przypadków odpowiedzialności osobistej wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przewidzianych
w polskim kodeksie spółek handlowych należą następujące sytuacje:
1. zaciągnięcie zobowiązań przed wpisem spółki do rejestru (art. 13 k.s.h.) – odpowiedzialność ta jest zróżnicowana w zależności
od tego, czy wspólnik działał osobiście w imieniu spółki, czy też nie. Jeżeli działał osobiście w imieniu spółki, ponosi
nieograniczoną odpowiedzialność za zaciągnięte w tym okresie zobowiązania solidarnie ze spółką i innymi podmiotami
działającymi w jej imieniu (art. 13 § 1 k.s.h.). Jeżeli wspólnik nie podejmował żadnych działań osobiście, odpowiada jedynie do
wartości niewniesionego wkładu (art. 13 § 2 k.s.h.);
2. wniesienie do spółki wkładów niepieniężnych obciążonych wadą prawną lub fizyczną (art. 14 § 2 k.s.h.) albo o znacznie
zawyżonej wartości (art. 175 § 1 k.s.h.). W pierwszym przypadku wspólnik jest zobowiązany do wyrównania spółce różnicy
między wartością określoną w umowie a wartością zbywczą wkładu, chyba że umowa spółki przewiduje inne uprawnienia
dla spółki. W drugim przypadku – wspólnik, który wniósł taki wkład, oraz członkowie zarządu, którzy, wiedząc o zawyżeniu,
zgłosili spółkę do rejestru, obowiązani są solidarnie wyrównać spółce brakującą wartość;
3. powstanie szkody przy tworzeniu spółki – gdy wspólnik wbrew przepisom prawa ze swojej winy wyrządził spółce szkodę
(art. 292 k.s.h.).
Kodeks spółek handlowych przewiduje także odpowiedzialność solidarną: (i) zbywcy i nabywcy udziału za niespełnione świadczenia
należne spółce ze zbytego udziału lub zbytej części udziału (art. 186 § 1 k.s.h.) oraz (ii) współuprawnionych z udziału lub udziałów (art.
184 § 1 k.s.h) za świadczenia z tym udziałem związane. Powyższa odpowiedzialność dotyczy świadczeń związanych z udziałem, tj.
powtarzających się świadczeń niepieniężnych lub dopłat.
Ponadto przepis art. 151 § 4 k.s.h. nie wyłącza przewidzianej w art. 299 § 1 k.s.h. odpowiedzialności w stosunku do członków zarządu
będących zarazem wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co zostało potwierdzone wyrokiem Sądu Najwyższego
z dnia 14 lutego 2003 roku o sygn. akt: IV CKN 1779/00. W świetle art. 299 § 1 k.s.h. nie ma bowiem znaczenia, czy członek zarządu jest
jednocześnie wspólnikiem, czy też osobą niebędącą wspólnikiem. Tym samym, zasada wyłączenia odpowiedzialności wspólnika
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać przełamana przez okoliczność pełnienia przez wspólnika jednocześnie
funkcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
Ponadto, należy pamiętać, że wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może odpowiadać także na zasadzie winy za swoje
własne działania, jeśli spełniają one przesłanki działania na szkodę spółki albo osób trzecich lub wypełniają znamiona przestępstwa.
O powyższym przesądził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 listopada 2009 roku o sygn. akt: V CSK 169/09, który słusznie wskazał,
że w takim przypadku należy rozróżnić osobistą odpowiedzialność wspólnika spółki kapitałowej za własne zawinione zachowanie
wyrządzające szkodę osobom trzecim od odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania tych spółek.
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WYMÓG SKŁADANIA JEDNOLITYCH
EUROPEJSKICH DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA
W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
– KRÓTKI PORADNIK DLA WYKONAWCY

Nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), dalej zwana:
„ustawą Pzp”, z dnia 22 czerwca 2016 r.1 wprowadziła szereg nowych rozwiązań w zamówieniach publicznych, których celem jest
usprawnienie procedur przetargowych. Jedną z największych nowości było wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (dalej zwany: „JEDZ”). W dokumencie tym, na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcy zamieszczają informacje
stanowiące wstępne potwierdzenie, że dany wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz
że spełnia kryteria selekcji określone przez zamawiającego. W przypadku postępowań o wartości równej bądź wyższej niż tzw.
„progi unijne”2 stosowanie JEDZ jest obligatoryjne.
Zgodnie z ww. nowelą ustawy Pzp z dnia 22 czerwca 2016 r. w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych
od dnia 18 kwietnia 2018 r. wprowadzono obowiązek składania przez wykonawców JEDZ w formie elektronicznej, opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W związku jednak z faktem, iż w dalszym ciągu składanie ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu odbywać się będzie w formie pisemnej (pełna elektronizacja komunikacji wykonawców
z zamawiającymi nastąpi w odniesieniu do postępowań wszczętych po dniu 18 października 2018 r.), pojawia się kwestia
rozstrzygnięcia, jak w takiej sytuacji złożyć JEDZ w formie elektronicznej i jednocześnie skorelować go ze złożoną ofertą, gdyż
JEDZ powinien zostać dołączony do składanej oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1320) wybór odpowiedniego środka komunikacji drogą elektroniczną należy do zamawiającego. Taki środek powinien
zostać wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi
i organizacyjnymi wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu.
Najpewniejszym sposobem będzie przesłanie JEDZ za pomocą poczty elektronicznej do zamawiającego. Taka czynność stanowić
będzie wypełnienie obowiązku złożenia JEDZ w formie elektronicznej, zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy Pzp. Przesłanie JEDZ
zamawiającemu w formie elektronicznej, ale na fizycznym nośniku (takim jak płyta CD czy pendrive) może zostać uznane za
niewypełnienie ww. obowiązku.
Celem zatem skutecznego złożenia JEDZ zamawiającemu w formie elektronicznej należy podjąć szereg czynności. Przewidywana
procedura wyglądać będzie najpewniej w sposób zbliżony do następującego:
1. Zamawiający wskaże w dokumencie wszczynającym postępowanie (ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych
warunków zamówienia) formę, w której następować będzie komunikacja z wykonawcami. Najpewniej będzie to forma
poczty elektronicznej, gdyż jest najbardziej powszechna i dostępna.
2. Wykonawca wypełni JEDZ za pomocą narzędzi do tego dedykowanych (np. korzystając ze strony Komisji Europejskiej3)
i utworzy dokument w jednym z formatów określonych przez zamawiającego, zgodnie z punktem 1 powyżej.
3. Wykonawca będzie zobowiązany podpisać JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Stworzony lub wygenerowany JEDZ w formie elektronicznej powinien zostać zaszyfrowany hasłem dostępowym.
Zamawiający może określić sposób szyfrowania.
5. Wykonawca zamieści hasło dostępu do pliku JEDZ w treści oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
składanego w formie pisemnej.
6. Wykonawca prześle zamawiającemu na wskazany adres poczty elektronicznej tak sporządzony i podpisany JEDZ, a ofertę
lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złoży w formie pisemnej.
7. Zamawiający, po otwarciu oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odszyfruje JEDZ, korzystając
z informacji przekazanych przez wykonawcę i zweryfikuje prawidłowość złożonego podpisu elektronicznego.
Powyższa procedura jest jedynie przykładem, jednak pozwala na zorientowanie się w skali zmian, które nastąpią w odniesieniu
do postępowań wszczętych po dniu 18 kwietnia 2018 r. Pomimo faktu, iż stosowanie JEDZ jest obligatoryjne jedynie w stosunku
do postępowań, których wartość jest równa lub przekracza tzw. „progi unijne”, założyć należy, iż korzystanie z JEDZ stanie się
coraz bardziej powszechne. Wykonawcy powinni zatem posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny niezależnie od przedmiotu
i wartości postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w których biorą udział.
1. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 1020).
2. Są to kwoty określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów 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).
3. https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl
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POLSKA BRANŻA TRANSPORTOWA A ORZECZENIE
ETS W SPRAWIE REGULARNEGO ODPOCZYNKU
KIEROWCÓW W KABINIE POJAZDU

W Biuletynie z lutego 2018 r. pisaliśmy o wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2017 r., który uznał,
że 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 drogowego1 (dalej: Rozporządzenie UE) wyraźnie zakazuje odbywania
kierowcom regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w kabinach pojazdów.
Dla przypomnienia należy wskazać, że Rozporządzenie UE 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 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.
Zakaz odbywania regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w kabinach pojazdów ma na celu poprawę warunków pracy
dla pracowników sektora transportu drogowego i ogólnie bezpieczeństwa drogowego. Pracodawcy powinni zatem zapewnić
kierowcom takie warunki, aby ci mogli odbywać swój regularny tygodniowy odpoczynek w miejscu, które oferuje odpowiednie
warunki zakwaterowania i odpoczynku, a zatem z założenia poza kabiną pojazdu. W ocenie ETS kabina ciężarówki nie wydaje się
bowiem stanowić odpowiedniego miejsca odpoczynku dla okresów odpoczynku dłuższych niż dzienny i skrócony tygodniowy
okres odpoczynku.
W praktyce okazuje się jednakże, że zapewnienie kierowcom odbywania regularnego tygodniowego okresu odpoczynku
w kabinach pojazdów nie zawsze jest respektowane przez firmy przewozowe. Przewoźnicy wychodzą z założenia, że skoro
odpoczynek kierowców w kabinie nie zagraża ich życiu i zdrowiu (oraz życiu i zdrowiu innych uczestników ruchu drogowego),
a zorganizowanie przejazdu w sposób umożliwiający kierowcom powrót do domu (w celu odebrania tygodniowego odpoczynku)
jest utrudnione, to lepiej było zachęcić kierowców do odbywania tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu.
Wyzwaniem jest bowiem dla przewoźników ponoszenie kosztów noclegu kierowców w hotelach lub motelach. Każdy taki
odpoczynek wiąże się z koniecznością opłacenia kilku dób hotelowych (przyjmując, że doba hotelowa trwa krócej niż 24 h) oraz
poniesieniem kosztów strzeżonego parkingu. Rozwiązaniem są z pewnością noclegi w bazach transportowych, jednakże mogą
sobie na nie pozwolić wyłącznie duzi przewoźnicy.
W kontekście powołanego wyroku firmy przewozowe będą musiały jednakże zrezygnować z takiego rozwiązania i tak planować
pracę kierowców, aby ci każdorazowo mogli wrócić do domu w celu odebrania tygodniowego odpoczynku, albo też, aby odpoczynek
ten odbywał się na bazach transportowych wyposażonych w miejsca noclegowe.
Jednoznaczna wykładnia Rozporządzenia UE zaprezentowana przez ETS nie pozostawia bowiem złudzeń, a w konsekwencji
przyznaje organom kontrolnym UE prawo do nakładania kar za odbywanie tygodniowego okresu odpoczynku w kabinie pojazdu.
W Polsce nadal brakuje przepisów, które sankcjonowałyby takie naruszenie (przepisy takie obowiązują np. we Francji, Niemczech
i Wielkiej Brytanii, we Włoszech planuje się je uchwalić). W kontekście powołanego wyroku wydaje się już jednakże tylko kwestią
czasu, aby polski ustawodawca wprowadził taki zakaz.

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.
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PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM WEDLE
PRZEPISÓW RODO

Unijna regulacja zawarta w art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)1, (dalej: RODO) przewiduje prawo do
usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym). To prawo stanowi po części rozwinięcie dotychczasowej polskiej
regulacji zawartej w art. 32 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych2 (dalej: u.o.d.o.), gdzie każdy
może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania
lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już
zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Mankamentem polskiej regulacji zawartej w u.o.d.o. jest brak procedury
pozwalającej na weryfikację, czy po cofnięciu zgody na dalsze gromadzenie i przetwarzanie danych przez określony podmiot dane
te faktycznie zostały usunięte, np. ze skanów, plików tekstowych czy innych nośników zawierających dane osobowe.
Istnieje wątpliwość co do interpretacji już samego tytułu art. 17 RODO, który mógłby wskazywać na dwojakie uprawnienia, tj. prawo
do usunięcia danych oraz prawo do bycia zapomnianym. W doktrynie istnieje stanowisko, iż podstawowym prawem jest prawo
do żądania usunięcia danych, zawarte w ust. 1, a drugie uprawnienie, jakim jest prawo do bycia zapomnianym, ujęte w ust. 2 tego
przepisu, przysługuje danemu podmiotowi danych w przypadku, kiedy (i) skorzysta on z prawa do usunięcia danych, a (ii) dotyczące
go dane zostały przez administratora upublicznione (przykładowo mogą być to dane opublikowane na stronie internetowej)3.
Prawo do bycia zapomnianym to rezultat Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie
Google Spain SL i Google Inc. przeciwko Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) i Mario Costeja González4. Obywatel
Hiszpanii M. Costeja González wniósł do AEPD (hiszpański odpowiednik GIODO) skargę skierowaną przeciwko spółce La Vanguardia
Ediciones SL publikującej wysokonakładowy dziennik oraz przeciwko spółkom Google Spain i Google Inc. Skarga opierała się na
tym, że przy wprowadzeniu imienia i nazwiska M. Costeja González do wyszukiwarki grupy Google pojawiał się link do dwóch
stron dziennika, na których znajdowało się zawierające jego imię i nazwisko ogłoszenie w przedmiocie licytacji nieruchomości,
związanej z ich zajęciem wynikającym z niespłaconych należności na rzecz zakładu zabezpieczeń społecznych. Mario Costeja
Gonzalez domagał się, aby z wyników wyszukiwania Google usunięte zostały linki do stron internetowych zawierających jego dane
osobowe, a także zobowiązania Google Spain lub Google Inc. do usunięcia lub ukrycia jego danych osobowych w taki sposób, by nie
były one ujawniane w wynikach wyszukiwania. Spór dotarł aż do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który, rozpoznając
sprawę, uznał Google Spain za administratora danych osobowych i nakazał usunąć wyniki wyszukiwania.
Motyw 65 Preambuły RODO zapewnia, iż każda osoba fizyczna powinna mieć prawo do sprostowania danych osobowych, które jej
dotyczą oraz prawo do bycia zapomnianym, jeżeli zatrzymywanie takich danych narusza przepisy RODO, prawo Unii Europejskiej
lub prawo krajowe państwa członkowskiego, któremu podlega dany administrator.
Art. 17 ust. 1 RODO przewiduje katalog zamknięty sytuacji, na podstawie których dana osoba może żądać niezwłocznego usunięcia
danych, które jej dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, powinna w szczególności mieć prawo do tego, by jej dane osobowe
zostały usunięte i przestały być przetwarzane, jeżeli dane te nie są już niezbędne do celów, w których były zbierane lub w inny
sposób przetwarzane, jeżeli osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę lub jeżeli wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych jej dotyczących, lub jeżeli przetwarzanie jej danych osobowych nie jest z innego powodu zgodne z RODO. W przypadku
prawa do bycia zapomnianym, jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, przy stosowaniu przytoczonego przepisu uaktualnia
się obowiązek informacyjny administratora danych wobec innych administratorów o usunięciu danych osoby żądającej. Art.
17 ust. 2 RODO nakłada na niego nie tylko obowiązek informacyjny, ale też obowiązek czynnego odszukania administratorów
przetwarzających wszelkie dane, których dotyczy żądanie usunięcia.

1. Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1.
2. Dz.U. z 2016 r., poz. 922.
3. RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, red. Edyta Bielak-Jomaa, Dominik Lubasz, Wolters Kluwer 2018, s. 524.
4. Sprawa C 131/12, ECLI:EU:C:2014:317.
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Prawo do bycia zapomnianym jest cenną regulacją pozwalającą na ochronę danych osobowych dzieci, szczególnie w związku
z wszelkimi danymi zawartymi w Internecie oraz związanym z tym niebezpieczeństwem. Motyw 38 Preambuły RODO zaznacza,
iż szczególnej ochrony danych osobowych wymagają właśnie dzieci, ponieważ są one mniej świadome ryzyka, konsekwencji,
zabezpieczeń oraz praw przysługujących im w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Ochrona powinna mieć
zastosowanie przede wszystkim do wykorzystywania danych osobowych dzieci w celach marketingowych lub do tworzenia profili
osobowych, profili użytkownika oraz do zbierania danych osobowych dotyczących dzieci, gdy korzystają one z usług skierowanych
bezpośrednio do nich. Wcześniej wspomniany motyw 65 Preambuły RODO wskazuje także, iż regulacja ta ma znaczenie również
w przypadkach, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych jeszcze jako dziecko, a więc gdy nie
była w pełni świadoma ryzyka związanego z procesem przetwarzania, zaś w późniejszym czasie chce usunąć dotyczące jej dane
osobowe, w szczególności z Internetu (przykładowo, dana osoba, umieszczając zdjęcia na portalach społecznościowych, nie była
świadoma jako dziecko, jakie negatywne skutki mogą wywołać owe zdjęcia w jej dorosłym życiu). Osoba, której dane dotyczą, ma
do tego prawo, mimo że już nie jest dzieckiem.
Unijny ustawodawca określił jednak konkretne wyłączenia stosowania regulacji z art. 17 ust. 1 i 2 RODO sformułowane w ust. 3 tego
przepisu, który przewiduje, iż prawo do usunięcia danych oraz prawo do bycia zapomnianym nie może być zastosowane w zakresie,
w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne m.in. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
RODO wprowadza także sankcje w razie naruszenia prawa wynikającego z art. 17 RODO. Naruszając prawo do usunięcia danych
lub prawo do bycia zapomnianym, zgodnie z art. 83 RODO, nakłada się karę pieniężną w wysokości do 20 mln EUR, a w przypadku
przedsiębiorstwa w wysokości do 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym
zastosowanie ma kwota wyższa.
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