
1

BIULETYN 4/2017
SPIS TREŚĆI

Problematyka nabycia działki rolnej w świetle 
obowiązujących przepisów ustawy o kształtowaniu 
ustroju rolnego

r. pr. Daria Langer, Senior Associate

AKTUALNOŚCI GGLegal

Prawa autorskie w umowie o roboty budowlane

dr Dominik Sypniewski, Senior Associate

Sieć szpitali już wkrótce

r. pr. Jan Hasik, Head of Life Science Practice

Lease of a warehouse 

r. pr. Bartosz Poręba, Senior Associate

Odwołania wobec czynności wyboru 
najkorzystniejszej oferty w przetargach poniżej 
progów unijnych

apl. adw. Jolanta Brym, Associate

Komornik – przedsiębiorcą, a nie organem władzy 
publicznej

adw. Magdalena Grykowska, Head of Litigation

Prawo przedsiębiorców, czyli planowane nowe 
zasady prawa administracyjnego

adw. Paulina Gromadzińska, Senior Associate

Odpowiedzialność przedsiębiorcy, którego 
działalność została przekształcona w spółkę 
kapitałową, w świetle najnowszego orzecznictwa 
Sądu Najwyższego

adw. Paulina Rumińska, Senior Associate

Obowiązek informacyjny nałożony na emitenta 
obligacji emitowanych w ramach emisji prywatnej

apl. adw. Jolanta Brym, Associate

Doręczenie zastępcze a precyzyjność awizo –
uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2017r.

apl. adw. Joanna Lachowicz, Junior Associate

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa, Poland

kancelaria@gglegal.pl
www.gglegal.pl

Miło nam poinformować, iż rozpoczęliśmy współpracę ze 
Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce, które jest częścią 
międzynarodowej organizacji SOS Children Villages, obecnej 
w 135 krajach świata od ponad 65 lat. Stowarzyszenie SOS 
Wioski Dziecięce pomaga dzieciom opuszczonym, osieroconym 
oraz zagrożonym utratą opieki rodziców.
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Pharmacovigilance  2017 – to praktyczne warsztaty 
organizowane w celu wyjaśnienia kwestii związanych 
z przepisami dotyczącymi pharmacovigilance. To już druga 
edycja, w której prelegentem będzie Jan Hasik, radca prawny, 
Head of Life Science Practice w naszej kancelarii. Tym razem 
omówi jak przebiega inspekcja oraz jak się do niej przygotować. 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach, 
które odbędą się w dniach 26-27 kwietnia 2017 r. w Regent 
Warsaw Hotel na ul. Belwederskiej 23 w Warszawie. Warsztaty 
organizowane są przez firmę Conference Development Center 
Sp. z o.o. Klik.

GGLEGAL ROZPOCZYNA WSPÓŁPRACĘ Z 
SOS WIOSKI DZIECIĘCE 

PHARMACOVIGILANCE 2017

Kiedy wierzyciel może dochodzić zapłaty solidarnie 
od wszystkich członków konsorcjum? (część 2)

apl.radc. Dominik Hincz,Associate

http://www.cdcszkolenia.pl/index.html
http://www.cdcszkolenia.pl/index.html
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AKTUALNOŚCI

Dnia 9 marca 2017 r. w Sądzie Najwyższym zapadł korzystny dla firm transportowych wyrok w sprawie kasacyjnej dotyczącej tzw. 
ryczałtów za nocleg w kabinie pojazdu .

Sąd Najwyższy orzekał na gruncie stanu faktycznego, w ramach którego kierowca pojazdu ciężarowego uzyskał korzystny dla 
siebie wyrok (zasądzający ryczałty), zanim zapadło jeszcze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r.  
W związku z przegranym procesem, pozwany przewoźnik był zmuszony wypłacić kierowcy znaczną sumę.

W komentowanym orzeczeniu, wydanym na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez firmę transportową, Sąd Najwyższy 
wskazał, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego ma wprawdzie skutek na przyszłość, ale doszło w nim do uchylenia domniemania 
zgodności z konstytucją przepisów, na podstawie których wydano wyrok w sprawie z powództwa kierowcy. Zgodnie z przepisami 
obowiązującymi po wydaniu wyroku Trybunału kierowcy w transporcie międzynarodowym nadal mają prawo do należności 
za noclegi w podróżach służbowych, ale do określenia ich wysokości nie można stosować przepisów o podróżach służbowych 
w administracji państwowej. Ważne stają się więc regulacje przyjęte w umowach o pracę czy wewnętrznych aktach prawa pracy 
(regulaminach wynagradzania i układach zbiorowych pracy). W konsekwencji, Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu II instancji 
i nakazał sprawę rozpatrzyć ponownie.

Wyrok kasacyjny Sądu Najwyższego jest korzystny dla tych przedsiębiorców, których sprawy w sądach powszechnych zostały 
zakończone, a zasądzone kwoty wypłacone. Sędziowie Sądu Najwyższego zwrócili bowiem uwagę na konieczność ponownego 
rozpoznania analogicznych spraw w oparciu o regulacje przyjęte w umowach o pracę, regulaminach wynagradzania lub układach 
zbiorowych pracy.

KORZYSTNE DLA PRZEWOŹNIKÓWORZECZENIE SĄDU NAJWYŻSZEGO

adw. Paulina Rumińska
Senior Associate
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PROBLEMATYKA NABYCIA DZIAŁKI ROLNEJ 
W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW USTAWY 

O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (u.o.k.r.) w brzmieniu nadanym jej ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 
r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i zmianie niektórych ustaw wprowadziła 
znaczące ograniczenia w obrocie nieruchomościami kwalifikowanymi jako rolne w świetle u.o.k.r. Planując zatem zakup 
nieruchomości na cele komercyjne, należy dokonać uprzedniej weryfikacji przeznaczenia danej działki, biorąc pod uwagę wymogi 
przewidziane w u.o.k.r.

Na podstawie u.o.k.r. nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że u.o.k.r. stanowi inaczej. 
W świetle u.o.k.r. nieruchomością rolną jest nieruchomość rolna w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, z wyłączeniem 
nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż 
rolne. Zgodnie natomiast z art. 46[1] kodeksu cywilnego nieruchomościami rolnymi są nieruchomości, które są lub mogą być 
wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając 
produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

W kontekście powyższego, stosując szeroką wykładnię wskazanej definicji nieruchomości rolnej zawartej w u.o.k.r., należałoby 
uznać, że wskazane przesłanki mógłby spełnić właściwe każdy teren możliwy do wykorzystania do produkcji rolniczej, względem 
którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oznaczający przeznaczenie nieruchomości jako „nie-
rolne”. Niemniej jednak, dokonując analizy statusu danej nieruchomości w świetle wymogów u.o.k.r. należy jednocześnie podkreślić, 
że obecne brzmienie przedmiotowej definicji obowiązuje od 2003 roku, a dotychczasowa praktyka stosowania przepisów u.o.k.r., 
w tym stanowisko prezentowane przez Krajową Radę Notarialną, wskazują na potrzebę posiłkowego stosowania klasyfikacji danej 
nieruchomości wynikającej z ewidencji gruntów i budynków, co z kolei zawęża zakres nieruchomości kwalifikowanych jako rolne. 
Zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 2a ust. 4. u.o.k.r. nabycie nieruchomości przez podmioty inne niż wymienione w u.o.k.r. 
może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Zgoda Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych wyrażana jest 
w drodze decyzji administracyjnej na wniosek zbywcy, pod warunkiem, że: (i) zbywca wykaże, że nie było możliwości nabycia 
danej nieruchomości przez podmioty, o których mowa w ust. 1 i 3 tego przepisu (chodzi tu m. in. o tzw. rolnika indywidualnego); (ii) 
nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej; (iii) w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji 
gruntów rolnych.

Biorąc pod uwagę obecne brzmienie przepisów u.o.k.r. stwierdzić należy, że tak długo jak dana nieruchomość kwalifikowana będzie 
jako rolna w rozumieniu u.o.k.r., jej nabycie w celach inwestycji przemysłowo-usługowych nie będzie, co do zasady, dopuszczalne, 
ze względu na brak łącznego spełnienia przesłanek wynikających z art. 2a ust. 4. u.o.k.r. Wyjątkiem od tej reguły jest nabycie 
gruntu rolnego o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha, wyłączone ze stosowania obostrzeń u.o.k.r. Niemniej jednak wyłączenie to ma 
marginalne znaczenie w odniesieniu do wielkopowierzchniowych inwestycji o charakterze komercyjnym.

r. pr. Daria Langer
Senior Associate
daria.langer@gglegal.pl

mailto:daria.langer%40gglegal.pl?subject=
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PRAWA AUTORSKIE W UMOWIE O ROBOTY BUDOWLANE

Problematyka praw autorskich w procesie inwestycyjno-budowlanym jest najczęściej rozpatrywana na gruncie relacji inwestor 
– projektant, a w szczególności jako przedmiot umowy o prace projektowe. W praktyce coraz częściej postanowienia dotyczące 
praw autorskich pojawiają się również w umowach o roboty budowlane. Wykonawcy muszą zaakceptować, że standardy rynkowe 
będą zmierzały w tym kierunku. Jaka jest tego geneza i co to w praktyce oznacza? 

SZERSZY ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCÓW 
Podstawową przyczyną coraz pojawienia się praw autorskich w działalności wykonawców jest występowanie w praktyce 
kompleksowych umów typu design&built, a także umów o roboty budowlane, na gruncie których wykonawcy są zobowiązani 
do przygotowania całego lub części projektu wykonawczego lub projektów wykonawczych poszczególnych branż. Niezależnie 
od tego, do zakresu prac wykonawcy należy zazwyczaj przygotowywania dokumentacji warsztatowej oraz powykonawczej. 
Dodatkowo, należy zwrócić uwagę, że standardy w zakresie praw autorskich narzucane przez deweloperów pochodzących 
zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych spowodowały, że w umowach o roboty budowlane zaczęły się pojawiać bardzo rozbudowane 
klauzule dotyczące praw autorskich, których akceptacja oznacza dla wykonawcy konieczność przeniesienia pewnych rozwiązań 
na poziom relacji z podwykonawcami.        
       
PRACE PROJEKTOWE WYKONAWCY JAKO UTWÓR W ROZUMIENIU PRAWA AUTORSKIEGO
W ramach procesu inwestycyjnego powstaje wiele opracowań projektowych. Z perspektywy prawa autorskiego zasadne jest 
wyodrębnienie wśród nich utworów architektonicznych, do których należy zaliczyć przede wszystkim projekt koncepcyjny 
oraz projekt architektoniczno-budowlany oraz utworów niearchitektonicznych takich jak projekty branżowe czy też projekty 
wykonawcze1. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedmiotem prawa 
autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Czy utwór niearchitektoniczny posiada 
takie cechy? W orzecznictwie sądowym podkreśla się, że dokumentacja techniczna znajduje się na granicy ochrony prawno-
autorskiej, jednak w pewnych okolicznościach możliwe jest uznanie jej przedmiot prawa autorskiego2. Niezależnie od tego, 
należy jednak zauważyć, że dokumentacja techniczna w procesie budowlanym jest zazwyczaj przygotowywana na podkładach 
przygotowywanych przez projektanta. W tym sensie dokumentacja ta może być uznana za utwór zależny wobec projektu 
architektonicznego.   
 
PRAKTYCZNE PODEJŚCIE I REKOMENDACJE  
Przy wszystkich wątpliwościach dotyczących uznania dokumentacji technicznej za przedmiot prawa autorskiego, należy zwrócić 
uwagę, że nabycie przez wykonawcę wszelkich praw autorskich i praw zależnych od podwykonawców jest rozwiązaniem, które 
zwiększa bezpieczeństwo prawne wykonawcy. Podobnie należy ocenić uzyskanie zapewnień zamawiającego, że nabył prawa 
autorskie i prawa zależne do projektu architektonicznego i upoważnia wykonawcę do ich wykorzystywania. W tej sytuacji należy 
rekomendować uzupełnienie umów o postanowienia dotyczące przenoszenia majątkowych prawa autorskie, a także regulujące 
problematykę praw zależnych i wykonywania praw osobistych.
Sporządzając takie umowy, w tym zwłaszcza w zakresie określania pól eksploatacji oraz zasad wykonywania praw osobistych 
należy zwrócić uwagę na szczególne cechy prawa autorskiego. W warunkach globalizacji gospodarki i funkcjonowania na rynku 
nieruchomości licznych podmiotów zagranicznych regulacje prawa autorskiego i ich wykładnia są w pewnym stopniu kształtowane 
przez trendy międzynarodowe. Trudno jest ocenić jak te regulacje będą wyglądały za kilka lat, jednak odpowiednie zapisy umowne 
mogą zwiększyć bezpieczeństwo prawne wykonawcy.

1. K.J. Piórecki, Prawa autorskie uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2/2011, s. 
40-62.

2. Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 października 2015 r., VI ACa 1200/14.

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

mailto:dominik.sypniewski%40gglegal.pl?subject=
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SIEĆ SZPITALI JUŻ WKRÓTCE

W dniu 28 marca br. senacka komisja zdrowia przyjęła bez poprawek nowelizację ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016 r poz. 1793 z późn. zm., „Ustawa”). Zmieniony 
przepis wprowadza tzw. sieć szpitali.

Ustawa w nowym brzmieniu wprowadza tzw. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. 
System ten będzie stanowił formę zabezpieczenia dostępu pacjentów do leczenia szpitalnego, przy czym opieka ta obejmie także 
świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanej w poradniach przyszpitalnych oraz świadczeń z zakresu 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Do systemu tego kwalifikowane będą podmioty lecznicze, które spełniają łącznie warunki wskazane w treści Ustawy, przy 
czym szczegółowe kryteria kwalifikacji mają zostać określone w treści Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Kwalifikacja dotyczyć 
będzie okresu 4 lat, zaś zakwalifikowane podmioty będą miały zagwarantowane zawarcie z NFZ umowy o udzielanie świadczeń 
zdrowotnych.

Wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do omawianego systemu będzie ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej 
Funduszu przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Świadczeniodawcy niezakwalifikowanemu do systemu zabezpieczeń 
przysługiwać będzie środek odwoławczy w postaci protestu, składany w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wykazu do dyrektora 
oddziału NFZ, następnie zaś odwołanie do Prezesa NFZ.

Ustawa wprowadzająca tzw. sieć szpitali budzi duże kontrowersje. Jej przeciwnicy podnoszą, iż jej wejście w życie doprowadzi do 
likwidacji wielu placówek. Ministerstwo Zdrowia z kolei twierdzi, że Ustawa w nowym brzmieniu gwarantuje stabilność szpitali. 
Jak będzie faktycznie? Na odpowiedź na to pytanie przyjdzie nam jeszcze poczekać.

r. pr. Jan Hasik
Head of Life Science Practice
jan.hasik@gglegal.pl

mailto:jan.hasik%40gglegal.pl?subject=
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KIEDY WIERZYCIEL MOŻE DOCHODZIĆ ZAPŁATY 
SOLIDARNIE OD WSZYSTKICH CZŁONKÓW KONSORCJUM? 

(CZĘŚĆ 2)

Po przedstawieniu w części pierwszej artykułu ogólnego zarysu koncepcji oraz podobieństw między umową spółki cywilnej 
a umową konsorcjum, w niniejszym tekście zostaną zaprezentowane różnice między obu konstrukcjami oraz wnioski końcowe, 
jakie płyną z dokonanej analizy.

RÓŻNICE
W ostatnim czasie zaczął jednak dominować w orzecznictwie pogląd, zgodnie z którym kwestia charakteru prawnego umowy 
konsorcjum nie może zostać rozstrzygnięta w sposób generalny, lecz wymaga każdorazowo analizy treści konkretnej umowy. 
W obrocie funkcjonują bowiem zróżnicowane modele konsorcjum, w związku z czym, jak wskazał Sąd Najwyższy „nie każda 
umowa konsorcjum jest umową spółki cywilnej, a będzie nią jedynie ta, która spełnia elementy przedmiotowo istotne określone 
w art. 860 k.c.”1.

Jako jedną z częstych różnic pomiędzy obu umowami wymienia się odrębności w strukturze prawno-majątkowej. W judykaturze 
zauważono2, że umowa konsorcjum, w przeciwieństwie do umowy spółki cywilnej, nie przewiduje wniesienia wkładów i nie ma tym 
samym do niej zastosowania konstrukcja majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej uregulowana przepisami k.c.3. Niemniej 
pojawiają się również poglądy, wedle których wniesienie wkładów nie stanowi elementu koniecznego dla zawiązania spółki 
cywilnej, co czyni bezprzedmiotowym dokonywanie rozróżnienia pomiędzy obu rodzajami umów na tej podstawie. Niezależnie 
jednak od tego, wykazanie, że do danej umowy konsorcjum znajdzie zastosowanie regulacja dotycząca spółek cywilnych będzie 
z pewnością łatwiejsze, jeżeli konsorcjanci przewidzieli w umowie wniesienie wkładów pieniężnych.

Inną, podkreślaną w orzecznictwie rozbieżnością pomiędzy umową konsorcjum a spółką cywilną jest czas trwania danego stosunku 
prawnego. W orzecznictwie zaznaczono, że czas trwania umowy konsorcjum jest ograniczony wspólnym celem gospodarczym, 
a jego osiągnięcie sprawia że ustaje przyczyna dalszego funkcjonowania konsorcjum. Stąd w wyrokach sądowych wskazuje się, 
że konsorcjum nie ma trwałości spółki cywilnej. Z drugiej jednak strony wskazuje się, że zarówno spółka prawa cywilnego, jak 
i konsorcjum mogą być powołane do życia na czas oznaczony lub nieoznaczony, co stanowi kolejny argument dla wierzycieli 
zainteresowanych odzyskaniem należności od wszystkich członków konsorcjum.

PODSUMOWANIE
Podsumowując, to, czy dana umowa konsorcjum może zostać uznana za spółkę cywilną i czy w związku z tym możliwe będzie 
odpowiednie stosowanie do niej przepisów art. 860 i następnych kodeksu cywilnego determinuje treść samej umowy. Istotna jest 
w szczególności odpowiedź na pytanie, czy dana umowa konsorcjum została ukształtowana w taki sposób, że spełnia wymogi 
konstrukcyjne spółki cywilnej (m.in. reguluje sposób działania konsorcjantów w celu osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, 
przewiduje wniesienie wkładów). W razie twierdzącej odpowiedzi na tak postawione pytania pojawia się szansa na skonstruowanie 
potencjalnie skutecznego powództwa o zapłatę, skierowanego solidarnie przeciwko wszystkim konsorcjantom. Tego rodzaju 
środek prawny może stanowić dla wierzyciela jedyną drogę do odzyskania należności w obliczu niewypłacalności członka 
konsorcjum będącego jednocześnie jedynym dłużnikiem ex contractu.

1. Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2014 r., sygn. akt V CSK 177/14,
2. Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 grudnia 2014 r., sygn. akt I ACa 1308/14.
3. Konstrukcja ta jednak podważa także – wobec braku wkładów i wspólnego majątku przy umowie konsorcjum – stosowanie zasad 

odpowiedzialności solidarnej na gruncie spółki cywilnej do konsorcjantów.

apl. radc. Dominik Hincz
Associate
dominik.hincz@gglegal.pl
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LEASE OF A WAREHOUSE 

Continuous development of the logistics services in Poland within the last couple of years has increased the number of warehouses 
offered for a tenancy for the logistics operators. Although the lease agreement of the warehouse has similar structure as the lease 
for other subjects (e.g. office), few additional aspects must be considered therein.  

EXCLUSIVITY
Exclusivity should be granted in the contract when the logistics operator intends to use the warehouse only for its purposes. In this 
scenario the subject of the lease usually regards to the entire warehouse with the office space. Moreover, exclusivity means that 
the access to the warehouse by the third parties may be strictly limited or controlled by the tenant in order to keep confidentiality 
of its operations against its business competitors. That limitation should be stipulated in the contract, in particular in a clause 
granting the landlord the right to enter the premises to show it to the potential tenant (which could be done in a final months of the 
lease or in a timetable agreed with the tenant). Even if it seems the logistics operations rendered by professionals should have the 
same standard, there are some operational solutions, new technologies and equipment which may provide the logistics operator 
its position or advantage on the market.   

BTS TYPE. THE BEGINNING TERM
Many warehouses offered to the lease are designed for the dedicated tenant before the buildings process begins. That is a build–
to–suit type of the investment where the warehouse and office premises or its location should meet the business needs of the 
particular logistics operator. From the legal point of view, in BTS type of investment, besides the detailed description of the lease 
subject, i.e. area of the office and warehouse premises with the exact number of docks, parking spots also for the trucks and 
transportation area, the beginning term of the lease is the key issue. The lease contract does not include provisions regarding 
the construction stage as this is the subject of the separate construction contract signed by the landlord. However, settling the 
timetable of the hand-over of the leased premises, concerning terms of the building activities and obtaining the use permit, along 
with the parties rights and obligations when the promised term would be missed, as well right to withdrawal from the agreement 
within specified date, contractual penalties, etc., should be placed in the contract. The abovementioned rights of the tenant should 
be secured particularly when its logistics operations are transferred from the other warehouse. If the beginning term of the new 
lease is missed, and assuming that the tenant still occupies its previous warehouse premises, contractual penalties or damages 
claimed by the previous landlord for non-contractual or illegal use may result in such case.

GOODS AND DOCKS 
Specific nature of the lease of the warehouse requires providing in the contract provisions regarding the goods being stored and 
the docks used for the loading services. Many contracts of this type include clauses prohibiting the storage of specific type or 
dangerous goods, or at least enabling its storage for limited time and place in the warehouse but only for the further transportation 
purposes and without any interference of the packaging. The tenant must alsooo fulfil regulations of industrial, health and safety of 
work (BHP) and limitations concerning the fire protection of the warehouse. As regards the docks, the issue is not only its number, 
size and location in the warehouse. In such case the certain warehouse area is unable to be used as the result of possible damage 
or destruction (e.g. 30% of the leased area) that often regards equally and separately to the number of docks as well because of its 
importance in the logistics process rendered in the warehouse. For a better understanding, if 30% or more of the docks is out-of-
order (because of force majeure or other reason not attributable to the tenant), even damage or destruction regards only to the 
docks, the tenant may pursue its rights concerning the entire warehouse, like rent reduction, termination of the lease whether the 
landlord fails to repair the premises, if these rights are granted in the contract in that case.

r. pr. Bartosz Poręba
Senior Associate
bartosz.poreba@gglegal.pl
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ODWOŁANIA WOBEC CZYNNOŚCI WYBORU 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGACH 

PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH

Jedna z najbardziej spornych kwestii przy interpretacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 2164, ze zm., dalej: p.z.p.) dotyczy wnoszenia przez wykonawców odwołań wobec czynności wyboru najkorzystniejszej 
oferty w postępowaniach podprogowych. Źródło przedmiotowego sporu tkwi w interpretacji art. 180 ust. 2 pkt 6) p.z.p. Zgodnie 
z powyższym przepisem, w sytuacji, gdy wartość zamówienia jest poniżej progów unijnych, odwołanie przysługuje m.in. wobec 
czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. To właśnie wykładnia pojęcia „wybór najkorzystniejszej oferty” stwarza najwięcej 
problemów, na co wskazują różnorodne interpretacje stosowane nie tylko przez Krajową Izbę Odwoławczą, lecz również przez 
sądy powszechne.

SZEROKA INTERPRETACJA
Zwolennicy szerokiej interpretacji wskazują, że „wybór najkorzystniejszej oferty”, o którym mowa w art. 180 ust. 2 pkt 6) p.z.p., 
należy rozumieć jako jeden proces, w ramach którego zamawiający dopiero po dokonaniu weryfikacji każdego wykonawcy 
i złożonej przez niego oferty oraz oceny wszystkich złożonych ofert, jest w stanie wybrać najkorzystniejszą z nich. Tym samym, 
wszystkie wymienione powyżej czynności stanowią jeden ciąg decyzyjny zamawiającego, są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie 
na siebie oddziaływają. W rezultacie nie można ich rozdzielać i interpretować końcowego etapu wyboru najkorzystniejszej z ofert 
w oderwaniu od poprzednich etapów. Dodatkowo, zwolennicy szerokiej interpretacji podkreślają, że celem ustawodawcy było 
rozszerzenie podstaw do składania odwołań w postępowaniach podprogowych, a samo wartościowanie przyczyn, u podstaw 
których leży sprzeczna z prawem decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty, jest niezgodne z celem ustawodawcy i wprowadzoną 
nowelizacją p.z.p., która weszła w życie z dniem 28 lipca 2016 r.1. 

WĄSKA INTERPRETACJA 
Z drugiej strony, wąskie rozumienie „wyboru najkorzystniejszej oferty” ogranicza jego zakres jedynie do czynności niedokonania 
wyboru oferty przez zamawiającego zgodnie z przewidzianymi przez niego kryteriami oceny ofert, a nie zaniechania jej odrzucenia 
czy też wykluczenia wykonawcy na wcześniejszym etapie. Co więcej, art. 180 ust. 2 p.z.p. odnosi się wyłącznie do przetargów 
podprogowych i niejako stanowi wyjątek od zasady, a w rezultacie nie powinien być interpretowany rozszerzająco2. Dodatkowo, 
zwolennicy tej teorii podkreślają, że przyjęcie szerokiej interpretacji mogłoby wprowadzić komplikacje w przypadku postępowań 
dwuetapowych – umożliwiałoby to, przy kwestionowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, podniesienie wszystkich okoliczności 
związanych z czynnościami uprzednio podjętymi w postępowaniu.

POZYCJA WYKONAWCY
Jak zostało już podkreślone powyżej, wątpliwości co do prawidłowej interpretacji pojęcia „wybór najkorzystniejszej oferty” nie 
zostały rozwiane jednolicie przez judykaturę. Zgodnie z informacją na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, Prezes Urzędu 
wniósł 28 skarg na postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołań w postępowaniach poniżej progów unijnych, 
opowiadając się tym samym przeciwko wąskiej interpretacji stosowanej przez Krajową Izbę Odwoławczą. Dotychczas sądy 
rozpoznały 9 spraw w ww. przedmiocie, wydając:

•  5 wyroków uwzględniających skargi Prezesa Urzędu i merytorycznie rozpoznających odwołania3, 
•  2 wyroki oddalające skargi Prezesa Urzędu4 oraz 
•  2 postanowienia o umorzeniu postępowania sądowego5.

W rezultacie, wciąż utrzymuje się stan niepewności wśród wykonawców składających odwołanie od wyroków Krajowej Izby 
Odwoławczej oparte na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 6) p.z.p. Bezsprzecznie jest to wyjątkowo niekorzystne zjawisko, ponieważ 
regulacje prawne tak ważne zarówno z punktu widzenia zamawiającego, jak i wykonawcy nie powinny budzić tak dużych 
wątpliwości. Tym samym koniecznym jest zażegnanie powstałego sporu np. poprzez wprowadzenie odpowiedniej regulacji w p.z.p. 
albo poprzez wystąpienie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych ze skargą kasacyjną do Sądu Najwyższego, którego uchwała 
niewątpliwie wpłynęłaby na ujednolicenie wykładni w tym przedmiocie.

1. Por. np. wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 21 grudnia 2016 r., sygn. akt IX Ga 502/16.
2. Por.: wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 3 stycznia 2017 r., sygn. akt: XII Ga 837/16.
3. Por.: wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 21 grudnia 2016 r., sygn. akt: IX Ga 502/16; wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 22 

grudnia 2016 r., sygn. akt: II Ca 1461/16; wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 20 stycznia 2017 r., sygn. akt: XII Ga 1018/16; wyrok Sądu 
Okręgowego w Katowicach z dnia 13 lutego 2017 r., sygn. akt: XIX Ga 3/17; wyrok Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 16 lutego 2017 r., sygn. 
akt: I Ca 399/16.

4. Por.: wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 3 stycznia 2017 r., sygn. akt: XII Ga 837/16; wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 1 lutego 
2017 r., sygn. akt: IV Ca 1051/16.

5. Por.: postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2016 r., sygn. akt: V Ga 325/16; postanowienie Sądu Okręgowego w Białym-
stoku z dnia 27 stycznia 2017 r., sygn. akt: II Ca 1142/16.

apl. adw. Jolanta Brym
Associate
jolanta.brym@gglegal.pl
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KOMORNIK
- PRZEDSIĘBIORCĄ A NIE ORGANEM WŁADZY PUBLICZNEJ

Począwszy od 2015 roku komornicy dość często stosowali praktykę polegającą na ustalaniu opłat egzekucyjnych (najczęściej 
stosunkowych) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (dalej: Ustawa), 
a następnie powiększanie jej o 23% - tytułem podatku od towarów i usług.

Zgodnie z interpretacją Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług 
czynności wykonywanych przez komorników sądowych (PT1.050.1.2015.LJU.19, publ. Dz.Urz. Min. Fin. z 2015 r. poz. 41) od dnia 1 
października 2015 r. do czynności wykonywanych przez komorników stosowano ogólne zasady rozliczania tego podatku, co 
oznaczało jednocześnie stosowanie stawki 23%. Natomiast, zgodnie ze stanowiskiem MF, kwota przysługującego komornikowi 
wynagrodzenia za świadczone usługi, przewidziana w art. 49 Ustawy, zawierała już w sobie należny podatek. 

Wątpliwości pojawiły się z chwilą wejścia w życie z dniem 1 października 2015 r. nowej interpretacji ogólnej Ministra Finansów, 
która zastąpiła interpretację z dnia 30 lipca 2004 r. (PP10-812-802/04/MR/1556 PP 9 - Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 10 sierpnia 2004 r. Nr 10, 
poz. 93). Według poprzedniej interpretacji, komornicy nie byli uznawani za podatników podatku od towarów i usług, jako podmioty 
korzystające z wyłączenia przewidzianego w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Natomiast 
w interpretacji z dnia 9 czerwca 2015 r. wykonywane przez komorników czynności, w szczególności egzekucyjne, uznano już za 
świadczenie usług za wynagrodzeniem, nieobjęte wskazanym wyżej wyłączeniem oraz podlegające od dnia 1 października 2015 r. 
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. 

Konsekwencje nowej interpretacji Ministerstwo Finansów wyjaśniło w biuletynie informacyjnym, w którym sprecyzowało, że 
otrzymane przez komornika wynagrodzenie za świadczone usługi, które stanowią przede wszystkim opłaty egzekucyjne, zawiera 
już podatek należny, wobec czego podstawą opodatkowania podatkiem VAT dla komorników są opłaty egzekucyjne pomniejszone 
o kwotę podatku, wyliczone metodą „w stu”.

Takie stanowisko zostało tymczasem zakwestionowane przez Krajową Radę Komorniczą w uchwale rekomendującej komornikom 
stanowisko, że stawki opłat egzekucyjnych nie obejmują kwot podatku od towarów i usług, w związku z czym podatek ten powinien 
zostać doliczony do opłat egzekucyjnych. Uchwała Krajowej Rady Komorniczej została jednak uchylona przez Sąd Najwyższy 
wyrokiem z dnia 15 grudnia 2015 r. oraz uznana za sprzeczną z prawem z uwagi na zawartą w niej zachętę do podejmowania przez 
komorników działań fiskalnych sprzecznych z legalną interpretacją Ministra Finansów.

Rozstrzygnięcie tego, w jaki sposób komornicy powinni naliczać podatek VAT, zostało ostatecznie zawarte w uchwale Sądu 
Najwyższego z dnia 7 lipca 2016 r. (III CZP 34/16), gdzie w sposób jednoznaczny wskazano, iż komornik sądowy, określając wysokość 
kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, o stawkę podatku od towarów i usług.

Dopiero jednak NSA w uchwale z dnia 6 marca 2017 r. (sygn. akt I FPS 8/16) jednoznacznie wskazał, iż do komornika sądowego, 
którego status wynika z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, ma zastosowanie art. 15 ust. 1 w zw. 
z ust. 2, a nie ma zastosowania art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze 
zm.). NSA potwierdził tym samym, iż komornik działa w istocie jak przedsiębiorca, a nie jako organ władzy publicznej. 

Powyższe rozstrzygnięcie na chwilę obecną nie wpływa na zmianę stanowiska Sądu Najwyższego, o którym była mowa powyżej – 
korzystnego dla wierzycieli i dłużników pod kątem regulowania opłat egzekucyjnych. Może jednak zainicjować ponowną dyskusję 
(także na forum orzeczeń SN jak i sądów powszechnych) co do prawidłowości rozliczeń stosowanych przez komorników.

adw. Magdalena Grykowska
Head of Litigation
magdalena.grykowska@gglegal.pl
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PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW, CZYLI PLANOWANE 
NOWE ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

W lutym 2017 roku na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji Minister Rozwoju i Finansów opublikował projekt 
nowej ustawy – Prawo przedsiębiorców. Obecnie projekt tej ustawy jest na etapie konsultacji publicznych, jednak wejście w życie 
nowych regulacji zapowiadane jest już na 1 września 2017 r. 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Prawo przedsiębiorców ma w sposób całościowy i spójny uregulować zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia 
działalności gospodarczej w Polsce. Przede wszystkim akt ten zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, jednak 
w związku z jego wprowadzeniem zmianie ulegnie również szereg innych ustaw. Definicja działalności gospodarczej ma zostać 
zasadniczo niezmieniona w stosunku do tej obecnie obowiązującej. Nowością ma być jednak wyłączenie z tej definicji działalności, 
która nie została wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile osiągany z niej miesięczny dochód 
nie przekracza 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

ZASADY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
Nowa ustawa wprowadza kilka zasad, które będą obowiązywać w stosunkach organy administracji publicznej – przedsiębiorca 
i precyzować ogólne zasady wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego. Najgłośniej zapowiadana zasada „co nie 
jest prawem zabronione, jest dozwolone” oznaczać będzie zezwolenie na podejmowanie przez przedsiębiorcę wszelkich działań 
z wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa. Niewątpliwie ograniczać tę zasadę ma następująca po niej zasada wykonywania 
działalności gospodarczej zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów 
innych przedsiębiorców i konsumentów. 

Prawo przedsiębiorców przewidywać ma również regułę, zgodnie z którą w postępowaniach dotyczących nałożenia na 
przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenia lub odebrania uprawnienia organy rozstrzygać będą na korzyść przedsiębiorcy 
wszelkie niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego. W tego rodzaju postępowaniach obowiązywać ma również 
zasada przyjaznej interpretacji przepisów. Zatem również wątpliwości co do treści normy prawnej będą rozstrzygane na korzyść 
przedsiębiorcy. Od tej ostatniej zasady organ będzie mógł odstąpić, jeżeli jej zastosowaniu sprzeciwiałyby się sporne interesy stron 
albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wypływ. 

INNE UŁATWIENIA
Prawo przedsiębiorców wprowadzić ma nowe uprawnienie zachęcające do podejmowania działalności gospodarczej - tzw. 
ulgę na start. Osoba fizyczna, która podejmie działalność gospodarczą po raz pierwszy lub wznowi ją (pod pewnymi warunkami 
określonymi w ustawie), przez okres 6 miesięcy nie będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym. 

Nowa ustawa po raz kolejny zmieni również regulacje dotyczące prokury. Umożliwi ona wprost udzielanie prokury przez 
przedsiębiorców będących osobami fizycznymi wpisanymi do CEIDG. Ich uprawnienie w tym zakresie było dotąd szeroko 
kwestionowane przez przedstawicieli doktryny, którzy przyznawali je raczej tylko podmiotom figurującym w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, jej przepisy mają zmniejszyć ryzyko biznesowe oraz zwiększyć chęć przedsiębiorców 
do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Na ocenę realizacji celów postawionych nowym przepisom przyjdzie 
jednak poczekać do ich wejścia w życie oraz zapoznania się z praktyką ich stosowania przez organy administracji publicznej.

adw. Paulina Gromadzińska
Senior Associate
paulina.gromadzinska@gglegal.pl
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY, KTÓREGO 
DZIAŁALNOŚĆ ZOSTAŁA PRZEKSZTAŁCONA W 

SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ, W ŚWIETLE NAJNOWSZEGO 
ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Każda osoba fizyczna wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą (wpisaną do CEiDG) ma możliwość jej 
przekształcenia w spółkę kapitałową z zachowaniem dotychczasowych praw i obowiązków majątkowych. Powyższe uprawnienie 
wynika z ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych1.  

Spółka, która powstaje w wyniku takiego przekształcenia jest podmiotem odrębnym od samego przedsiębiorcy. Przedsiębiorca 
natomiast staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem takiej spółki (w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) albo 
jej akcjonariuszem (w przypadku spółki akcyjnej), tj. podmiotem, który co do zasady nie odpowiada za zobowiązania spółki2. 

Powyższe nie oznacza, że osoby fizyczne przekształcające swoją działalność w spółkę kapitałową nie odpowiadają za swoje 
dotychczasowe zobowiązania. Odpowiedzialność takich osób została uregulowana w art. 58413 k.s.h., zgodnie z którym, osoba 
fizyczna odpowiada solidarnie ze spółką za swoje zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, powstałe 
przed dniem przekształcenia, przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia.

Powołany przepis (zasada z niego wypływająca), na pierwszy rzut oka jasny i logiczny, w praktyce stwarzał szereg wątpliwości. 
Jego treść nie rozstrzyga bowiem m.in., czy wspomniany trzyletni termin traktować jako okres przedawnienia (którego bieg może 
ulec przerwaniu) oraz czy jego upływ sąd bierze pod rozwagę z urzędu, czy tylko na tzw. zarzut.   

Wspomniane wątpliwości zostały w ostatnim czasie rozstrzygnięte przez Sąd Najwyższy, który odpowiedział na pytanie, czy 
koniec trzyletniego terminu chroni przedsiębiorcę przed odpowiedzialnością w przypadku, gdy pozew przeciwko niemu zostanie 
złożony jeszcze przed jego upływem. 
 
W dwóch orzeczeniach z dnia 9 lutego 2017 r. (III CZP 98/163 oraz III CZP 113/164) Sąd Najwyższy wywiódł wniosek, że dłużnik 
będący osobą fizyczną ponosi solidarną odpowiedzialność na podstawie art. 58413 k.s.h., jeżeli wierzyciel wytoczy przeciwko niemu 
powództwo w okresie biegu terminu określonego w tym przepisie.

Z powyższego wynika zatem, że upływ omawianego trzyletniego terminu, w toku postępowania sądowego, zainicjowanego 
wniesieniem pozwu, nie skutkuje unicestwieniem odpowiedzialności osoby fizycznej. Sąd Najwyższy wskazał przy tym, że 
termin ten nie ma charakteru przedawnienia oraz nie stosuje się względem niego przepisów dotyczących przerwania jego biegu. 
Sprzeczne z omawianą regulacją byłoby jednakże założenie, że wierzyciel, wnosząc pozew w trakcie biegu tego terminu, z uwagi 
na długotrwałą procedurę sądową, mógłby utracić prawo do dochodzenia swojej należności (tj. jest w przypadku gdy trzyletni 
termin upłynie w toku postępowania przed sądem). 

Z oczywistych względów omawiane orzeczenia Sądu Najwyższego należy uznać za racjonalne, albowiem przyznają one prymat 
ochronie praw wierzycieli względem przedsiębiorców, których działalność została przekształcona w spółkę kapitałową.

1. Dz.U. z 2016 poz. 2260, zob. art. 551 § 5 k.s.h.
2. Zob. art. 151 § 4 oraz 301 § 5 k.s.h.
3. M.Prawn. 2017/5/227.
4. Biuletyn Sądu Najwyższego 2017/2/7.

adw. Paulina Rumińska
Senior Associate
paulina.ruminska@gglegal.pl
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DORĘCZENIE ZASTĘPCZE A PRECYZYJNOŚĆ 
AWIZO –UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 

16 LUTEGO 2017r.

Zgodnie z zasadą oficjalności doręczeń, sądy dokonują doręczeń z urzędu. Podstawowym sposobem doręczenia pisma sądowego 
jest przesłanie go za pośrednictwem operatora pocztowego, jednak poczta dokonuje doręczeń w godzinach, w których odebranie 
przesyłki osobiście przez jej adresata często jest niemożliwe. Doręczyciel pozostawia wówczas w skrzynce awizo, z którym adresat 
udaje się do placówki pocztowej celem odbioru przesyłki. 

KWESTIA PODWÓJNEJ AWIZACJI
Na odbiór pierwszego awizo, zgodnie z art. 139 k.p.c., wyznaczony jest termin 7 dni liczonych od dnia następnego po dniu 
pozostawienia zawiadomienia w skrzynce pocztowej. Jeśli w tym terminie przesyłka nie zostanie odebrana, awizowanie zostaje 
powtórzone i od tej daty biegnie kolejny 7-dniowy termin. W przypadku gdy, pomimo powtórnego awizowania, pismo sądowe nie 
zostanie odebrane, przesyłkę tę uznaje się za doręczoną z upływem ostatniego dnia terminu na jej odebranie. Fikcja ta, wynikająca 
z art. 139 k.p.c., pozwala na dalszy bieg procesu i zapobiega sytuacjom, gdy osoba występująca z roszczeniem byłaby pozbawiona 
prawa skutecznego dochodzenia swoich roszczeń, bowiem przeciwnik nie podejmowałby korespondencji z sądu.

WYMOGI PRAWIDŁOWEGO AWIZA
Awizo sądowe, by mogło zostać uznane za skuteczne zawiadomienie, musi spełniać określone warunki. Awizo musi zawierać: 
aktualne nazwisko adresata, jego aktualny i poprawnie wpisany adres, tj. prawidłowy numer budynku lub lokalu, kod pocztowy. 
Sąd Najwyższy wielokrotnie wypowiadał się w tym zakresie, ostatnio w  uchwale z dnia 16 lutego 2017 r., sygn. akt III CZP 105/161, 
w której podkreślił, że uznanie doręczenia przesyłki na podstawie art. 139 § 1 k.p.c. jest jedynie możliwe, gdy pismo sądowe zostało 
wysłane pod aktualny adres oraz było zaadresowane na aktualne imię i nazwisko odbiorcy. Powyższe znajduje zastosowanie 
również w sytuacji gdy inne dane, takie jak m.in. przezwisko, pseudonim, kryptonim, nazwisko rodowe lub panieńskie, pozwalają 
na prawidłową identyfikację adresata. 

W uzasadnieniu powyższej uchwały SN wskazał, że istotną przesłanką konieczną do uznania prawidłowości doręczenia 
zastępczego jest jednoznaczne i niebudzące wątpliwości oznaczenie adresata podczas, gdy dotychczasowa linia orzecznicza 
podkreślała głównie konieczność prawidłowości adresu, na który została skierowana przesyłka. Sąd Najwyższy uzasadnił przy 
tym, że zarówno w postępowaniu cywilnym. jak i w obrocie pocztowym oznaczeniem indywidualizującym stronę lub adresata 
jest imię i nazwisko, a identyfikacja poprzez imię i nazwisko stanowi również element konstytutywny czynności prawnych oraz 
faktycznych dokonywanych przez osobę fizyczną. 

SKUTKI NIEWYJAWIENIA W REJESTRZE ZMIANY ADRESU
Przywołana uchwała ma istotne znaczenie dla osób fizycznych uczestniczących w postepowaniach cywilnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem kobiet, które najczęściej zmieniają nazwisko po zawarciu małżeństwa. Zwrócić jednak uwagę należy na równie 
istotne regulacje dotyczące doręczeń sądowych przesyłek dla przedsiębiorców. W ich przypadku o prawidłowości doręczenia 
w trybie art. 139 § 1 k.p.c. decyduje to, czy pismo sądowe zostało skierowane na adres ujawniony w odpowiednim rejestrze. Art. 139 
§ 3 k.p.c. przewiduje, że pisma sądowe kierowane do osób prawnych, organizacji oraz osób fizycznych podlegających wpisowi do 
rejestru (jak KRS) albo ewidencji (jak CEIDG) na podstawie przepisów odrębnych w przypadku, gdy nie jest możliwe ich doręczenie, 
a strona nie dokonała zmiany adresu do doręczeń w odpowiednim rejestrze, pozostawia się co do zasady w aktach ze skutkiem 
doręczenia. Powoduje to, że strona, która zaniedbała zgłoszenie zmiany danych do odpowiedniego rejestru lub ewidencji, z własnej 
winy będzie pozbawiona możliwości dochodzenia swoich praw.

1. Biul.SN 2017/2/9, www.sn.pl.

apl. adw. Joanna Lachowicz
Junior Associate
joanna.lachowicz@gglegal.pl
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NAŁOŻONY NA 
EMITENTA OBLIGACJI EMITOWANYCH W RAMACH 

EMISJI PRYWATNEJ

Emisja obligacji korporacyjnych jest coraz popularniejszą formą pozyskania kapitału przez polskich przedsiębiorców. W przypadku 
emisji prywatnej, warunki jej przeprowadzenia określone są w ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 
238, ze zm., dalej: „Ustawa”). Przy podejmowaniu decyzji o emisji obligacji, władze emitenta powinny również uwzględniać, że jest 
on zobowiązany do udostępnienia i przekazania inwestorom/obligatariuszom szeregu informacji, głownie dotyczących sytuacji 
finansowej i perspektyw rozwoju emitenta.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PRZED EMISJĄ OBLIGACJI
Część obowiązku informacyjnego jest spełniana przez emitenta już na etapie tworzenia warunków emisji, które powinny - prócz 
szczegółowych informacji dotyczących obligacji -  oznaczać emitenta, w tym jego nazwę (firmę) i siedzibę, numer wpisu do rejestru 
(w przypadku emitenta podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru), adres strony internetowej emitenta oraz cel emisji (o ile 
został określony).

Dodatkowo, emitent jest obowiązany do udostępnienia w treści propozycji nabycia informacji dotyczących: (1) wartości zaciągniętych 
zobowiązań, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalonej na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej 
niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia oraz (2) perspektyw kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego 
wykupu obligacji proponowanych do nabycia, a w przypadku obligacji wieczystych – w ciągu 5 lat od daty ich emisji.

W przypadku obligacji przychodowych propozycja nabycia powinna zawierać dodatkowo informacje umożliwiające potencjalnym 
nabywcom zapoznanie się z przewidywanymi efektami przedsięwzięcia, które ma zostać sfinansowane z emisji tych obligacji, oraz 
zdolnością emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z tych obligacji.

Emitent prowadzący działalność dłużej niż rok jest obowiązany udostępnić w propozycji nabycia sprawozdanie finansowe 
sporządzone na dzień bilansowy, przypadający nie wcześniej niż 15 miesięcy przed datą udostępnienia propozycji nabycia, wraz 
z opinią biegłego rewidenta.

apl. adw. Jolanta Brym
Associate
jolanta.brym@gglegal.pl
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UDOSTĘPNIANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Niezależnie od powyżej wskazanego obowiązku udostępniania sprawozdania finansowego w propozycji nabycia, w okresie od 
dokonania emisji obligacji do czasu całkowitego wykupu obligacji, emitent jest zobowiązany do udostępnienia obligatariuszom 
rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta. Ustawa nie precyzuje trybu, w którym roczne sprawozdania 
finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta mają zostać udostępnione obligatariuszom. Wobec tego emitent może udostępnić 
obligatariuszom ww. dokumenty w dowolnej formie, która gwarantuje swobodny i nieograniczony dostęp do dokumentów. 
Wydaje się, że w celu zapewnienia obligatariuszom równego dostępu do informacji powinny być one udostępnione wszystkim 
obligatariuszom w tym samym czasie na równych warunkach np. za pośrednictwem strony internetowej. W przypadku emitenta 
sporządzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe powyższe zasady mają zastosowanie również do tego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego.

Udostępnianie informacji za pośrednictwem strony internetowej
Informacje, które zgodnie z postanowieniami Ustawy powinny zostać opublikowane przez emitenta na stronie internetowej, 
dotyczą w większości procedury związanej ze zgromadzeniem obligatariuszy, a w rezultacie dotyczą jedynie tych emitentów, 
którzy przewidzieli istnienie zgromadzenia obligatariuszy w warunkach emisji. Obowiązki publikacji informacji związanych ze 
zgromadzeniem obligatariuszy dotyczą:

• ogłoszenia o terminie zwołania zgromadzenia obligatariuszy – opublikowane co najmniej na 21 dni przed tym terminem;
• oświadczenia o zgodzie lub braku zgody na zmianę warunków emisji – opublikowane w terminie 7 dni od dnia zakończenia 

zgromadzenia obligatariuszy;
• protokołu z przebiegu obrad zgromadzenia obligatariuszy – opublikowany w terminie 7 dni od dnia zakończenia zgromadzenia 

obligatariuszy i udostępniony co najmniej do dnia upływu terminu na zaskarżenie uchwał;
• informacji o uchyleniu uchwały zgromadzenia obligatariuszy lub stwierdzeniu jej nieważności – opublikowana niezwłocznie.

Ponadto, również w przypadku obligacji przychodowych, emitent jest obowiązany ogłosić na swojej stronie internetowej łączną 
wysokość zadłużenia z tytułu tych obligacji oraz wskazać przedsięwzięcie realizowane dzięki środkom pozyskanym z obligacji 
przychodowych. Jak wynika z art. 10 ust. 3 Ustawy, na emitencie spoczywa również obowiązek ogłoszenia na swojej stronie 
internetowej wykazu unieważnionych dokumentów obligacji w terminie 28 dni od dnia podjęcia decyzji o ich unieważnieniu, np. 
w formie uchwały zarządu emitenta.

Istnieją również dodatkowe informacje, których publikacja na stronie internetowej emitenta ma charakter fakultatywny. 
Fakultatywność publikacji tych informacji oznacza, że mogą one również być przekazane za pośrednictwem poczty lub kuriera. 
Dotyczą one sytuacji: 

• złożenia dokumentu obligacji w celu zmiany treści dokumentu albo jego wymiany z zagrożeniem unieważnienia dokumentu 
obligacji;

• niedojścia emisji do skutku.

ARCHIWIZACJA
Co ważne, zgodnie z art. 16 Ustawy, wszelkie dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej emitenta 
w wykonaniu przepisów Ustawy, emitent jest zobowiązany przekazywać w postaci drukowanej do: notariusza, banku krajowego, 
instytucji kredytowej prowadzącej działalność bankową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zagranicznej instytucji 
kredytowej prowadzącej działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub firmy inwestycyjnej, wskazanych w 
warunkach emisji. W przypadku obligacji niemających postaci dokumentu, emitent może przekazywać te wydruki do podmiotu 
prowadzącego ewidencję lub depozyt papierów wartościowych. Krąg podmiotów, którym mogą być przekazane materiały 
dotyczące emisji obligacji, jest kręgiem zamkniętym. Podmiot, do którego zostały przekazane wydruki, przechowuje je do czasu 
upływu przedawnienia roszczeń wynikających z obligacji. W rezultacie, mechanizm archiwizacji, o którym mowa powyżej, 
stwarza konieczność zawarcia umowy w sprawie archiwizacji dokumentów z odpowiednio obranym w tym celu podmiotem. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA
W sytuacji, gdy emitent (1) nie przekazuje wydruków informacji i komunikatów publikowanych na stronie internetowej emitenta, 
zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy, lub (2) będąc do tego obowiązanym, nie przechowuje wydruków przekazanych przez emitenta przez 
wymagany okres, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Co więcej, tej samej karze 
podlega podmiot działający w imieniu lub w interesie osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 
prawnej, który dopuścił się czynu określonego w zdaniu poprzedzającym.
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