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AKTUALNOŚCI
NOWOCZESNA FLOTA – KONFERENCJA
Z UDZIAŁEM GGLEGAL
Serdecznie zapraszamy na konferencję dotyczącą zarządzania
flotą samochodową pn. „Skuteczne zarządzanie, sprawna
realizacja zadań i bezpieczeństwo pracowników”, na której
dwóch ekspertów naszej kancelarii – adw. Paulina Gromadzińska
oraz r. pr. Bartosz Poręba poruszą ważne kwestie związane m.
in. z samochodami służbowymi oraz kwestiami outsourcingu
w zarządzaniu flotą. Konferencja odbędzie się w dniach 5-6
czerwca 2017 r. w hotelu Novotel Warszawa Airport,
ul. 1 Sierpnia 1. Szczegółowy program wydarzenia znajduje się
na stronie organizatora Puls Biznesu – link.

FORUM PRAWA PRACY
„Praktyczne podejście do prawa pracy i konsekwencje dla
przedsiębiorców” to nazwa wydarzenia, które odbędzie
się w dniach 7-8 czerwca br. w Warszawie. Na Forum
organizowanym przez Puls Biznesu eksperci prawa pracy
wypowiedzą się na tematy obowiązujących przepisów oraz
przedstawią praktyczne porady i rozwiązania ich implementacji.
Wśród ekspertów pojawi się adwokat z naszej kancelarii –
Paulina Gromadzińska, która opowie o zmianach przepisów
dotyczących umów o pracę na czas określony.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia oraz
uczestnictwa w forum na stronie organizatora – link.
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UWAGA PRZEWOŹNICY
– NOWE WYTYCZNE W SPRAWIE TRANSPORTU ODPADÓW

Dnia 24 stycznia 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie
szczegółowych wymagań dla transportu odpadów1 (dalej: Rozporządzenie MŚ). Przewoźnicy mają zatem jeszcze kilka miesięcy,
żeby przygotować się do zmian.
Rozporządzenie MŚ, wydane na podstawie delegacji wynikającej z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach2, określa szczegółowe
wymagania techniczne dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania, oraz oznakowania
środków transportu.
Jak wynika z treści Rozporządzenia MŚ:
•
przepisów Rozporządzenia MŚ nie stosuje się do odpadów stanowiących towary niebezpieczne,
•
odpady niebezpieczne mogą być transportowane jednocześnie z odpadami innymi niż niebezpieczne, jednak w sposób
uniemożliwiający ich kontakt,
•
transport odpadów ma odbywać się co do zasady w sposób uniemożliwiający mieszanie poszczególnych rodzajów odpadów,
•
transport odpadów ma odbywać się w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów poza środki transportu
oraz ograniczający do minimum uciążliwość zapachową, a także oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady,
jeżeli mogą one spowodować negatywne oddziaływanie transportowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie
ludzi,
•
transportowane odpady, w szczególności w pojemnikach lub workach, powinny być zasadniczo ułożone lub umocowane
w środkach transportu w taki sposób, aby zapobiec ich przemieszczaniu i przewracaniu,
•
w przypadku zmiany rodzaju transportowanych odpadów, przewoźnik ma obowiązek upewnić się, że środki transportu nie
zawierają pozostałości po poprzednim transporcie odpadów,
•
odpady transportuje się wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego
transport odpadów,
•
środki transportu odpadów stanowiące pojazd albo zespół pojazdów oznacza się tablicą koloru białego o wymiarach
i wyglądzie dokładnie określonych w przepisach Rozporządzenia MŚ.
Wyjątkowo, Rozporządzenie MŚ zwalnia od stosowania przepisów dotyczących wykonywania transportu wraz z dokumentem
potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, a także oznaczenia pojazdów albo
zespołu pojazdów przeznaczonych do transportu odpadów tablicą, gdy nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów3 oraz
gdy środkiem transportu transportuje się odpady inne niż niebezpieczne, w ilości nieprzekraczającej 100 kg.
Omawiane przepisy zostały wprowadzone w celu ograniczenia wpływu transportowanych odpadów na środowisko oraz zdrowie
i życie ludzi, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie transportu odpadów. Planowo, Rozporządzenie MŚ ma
przyczynić się do usprawnienia kontroli obrotu odpadami oraz do ograniczenia nieprawidłowości w prowadzeniu ich transportu.
Pozostaje mieć nadzieję, że Rozporządzenie MŚ spełni swoją rolę, a przy okazji nie uprzykrzy życia przewoźnikom.
1 Dz.U. z 2016 poz. 1742, opublikowanego dnia 21 października 2016 r.
2. Dz.U.2015.1936, ustawa reguluje w ramach prawa krajowego obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących odpadami
(a w tym przewoźników) oraz sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, a także organów administracji publicznej w zakresie
gospodarki odpadami.
3. Obowiązek ewidencji odpadów nie dotyczy m.in. wytwórców odpadów komunalnych.
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TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE W
STOWARZYSZENIACH A STATUT STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenia stanowią jedną z najbardziej popularnych form realizacji przez obywateli wolności zrzeszania się. W przypadku
organizacji o zasięgu ponadlokalnym w praktyce pojawia się problem znalezienia odpowiedniej proporcji pomiędzy zarządzaniem
stowarzyszeniem na poziomie centralnym i lokalnym. W tym celu ustawodawca przewidział możliwość tworzenia terenowych
jednostek organizacyjnych, które najczęściej przybierają formy oddziałów lub kół. Takie rozwiązanie musi jednak wynikać ze
statutu stowarzyszenia, wobec którego prawo o stowarzyszeniach nakłada dodatkowe wymagania.
CHARAKTER PRAWNY TERENOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ
Przez wiele lat normatywną podstawą funkcjonowania terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń stanowił art. 10 ust.
2 nakładający na stowarzyszenie obowiązek określenia w statucie struktury organizacyjnej i zasad tworzenia tych jednostek oraz
art. 17 ust. 1a przewidujący możliwość uzyskania przez jednostki osobowości prawnej. Przepisy te pozostawiały stowarzyszeniom
szeroką autonomię w zakresie kształtowania terenowych jednostek organizacyjnych. W konsekwencji w praktyce pojawiły się
problemy dotyczące konstrukcji podwójnej osobowości prawnej stowarzyszenia i jednostek terenowych, zakresu autonomii
jednostek terenowych oraz relacji między jednostkami terenowymi a stowarzyszeniem.
NOWELIZACJA PRAWA O STOWARZYSZENIACH
W roku 2015 w ramach nowelizacji prawa o stowarzyszeniach1 przesądzono, że terenowa jednostka organizacyjna prowadzi
działalność na podstawie statutu, który dodatkowo może tej jednostce przyznać uprawnienie do przyjęcie regulaminu określającego
szczegółową organizację i sposób działania. Dodatkowo, art. 10a ust. 1 określił minimalny zakres regulacji dotyczących terenowych
jednostek organizacyjnych, które powinny się znaleźć w statucie stowarzyszenia. W tym zakresie jednostka terenowa, nawet
jeżeli posiada osobowość prawną, nie posiada autonomii, a regulamin organizacyjny może wyłącznie doprecyzować postanowienia
statutowe.
Ze względu na wskazany problem podwójnej osobowości prawnej, ustawodawca wprowadził również minimalny zakres
postanowień w przypadku gdy terenowa jednostka organizacyjna może uzyskać osobowość prawną. W takim przypadku, poza
wskazaniem organu, który ma uprawnienie do tworzenia takich jednostek, statut stowarzyszenia musi określać kwestie określone
w art. 10a ust. 3, a więc warunki uzyskania osobowości prawnej, zasady gospodarowania majątkiem, sposób reprezentowania i
szczegółowe zasady likwidacji. Istotne znaczenie ma również art. 10a ust. 4., który przyznaje kompetencje do składania wniosku
o wpis i wniosku o wykreślenie terenowej jednostki organizacyjnej z Krajowego Rejestru Sądowego zarządowi stowarzyszenia,
częściowo determinując postanowienia statutu dotyczące powoływania i likwidowania jednostek organizacyjnych. Statut
powinien przewidywać możliwość powołania zarządu komisarycznego oraz określać czas na jaki zarząd komisaryczny może być
powołany.
Wprowadzenia art. 10a teoretycznie miało służyć uporządkowaniu funkcjonowania terenowych jednostek stowarzyszenia, w
tym zwłaszcza wyeliminowaniu problemów związanych podwójną osobowością prawną (tj. osobowości prawnej stowarzyszenia i
osobowości prawnej oddziału) oraz autonomią statutową. W praktyce zagadnienia te będą jednak nadal budzić wiele kontrowersji,
co jest związane z brakiem jednolitej praktyki orzeczniczej2.
KONKLUZJE
Nowelizacja prawa o stowarzyszeniach rozwiązała część problemów dotyczących sporządzania statutów stowarzyszeń, zwłaszcza
w przypadku dopuszczenia możliwości tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
W przypadku jednostek posiadających osobowość prawną jednak pozostaną praktyczne wątpliwości związane z konstrukcją
podwójnej osobowości prawnej stowarzyszenia i oddziału, a także zakresem autonomii statutowej takiej jednostki3.

1. Ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2015.1923.
2. Przykładowo, w wyroku z 21 listopada 2007 r., I ACa 906/07 Sąd Apelacyjny przyjął, że nabycie osobowości prawnej przez terenową jednostkę
organizacyjną oznacza nabycie przez niego samodzielności w sferze stosunków cywilnoprawnych i praw majątkowych, jednak bez autonomii w
zakresie działalności statutowej.
3. W piśmiennictwie nie tylko kwestionuje się konstrukcję podwójnej osobowości prawnej, wskazując że „kłóci się ona ze wszelkimi regułami
działania osób prawnych”, ale wręcz postuluje się usunięcie możliwości posiadania osobowości prawnej przez takiej jednostki, zob. P. Suski,
Komentarz do ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, [w:] Stowarzyszenia i fundacja. Komentarz, Warszawa 2011, LEX.
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NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE PROWADZENIA APTEK
W dniu 7 kwietnia 2017 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo farmaceutyczne. Senat nie wniósł do niej żadnych poprawek.
Nowe zmiany dotyczą przepisów odnośnie prowadzenia aptek.
Do najistotniejszych zmian należy zaliczyć to, iż zgodnie z nowymi przepisami prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie
apteki będą posiadali wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu oraz spółki jawne lub spółki partnerskie,
których przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w których wspólnikami (partnerami) są wyłącznie
farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu.
Nowe przepisy wprowadzają także ograniczenia w zakresie ilości posiadanych przez jedną osobę aptek. Zgodnie z nimi, zezwolenia
na prowadzenia apteki nie otrzyma ten, kto prowadzi co najmniej 4 apteki ogólnodostępne lub jest wspólnikiem (partnerem) w
spółce lub spółkach, które prowadzą co najmniej 4 takie apteki.
Nowela ustawy Prawo farmaceutyczne przewiduje także ograniczenia geograficzne i demograficzne przy zakładaniu nowych aptek.
Zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej będzie wydawane, jeżeli na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia,
liczba mieszkańców w gminie, w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną wynosi co najmniej 3000 osób, przy czym liczba
mieszkańców będzie określana na podstawie aktualnych danych z Głównego Urzędu Statystycznego, zaś odległość do najbliższej
funkcjonującej apteki ogólnodostępnej wynosi co najmniej 500 metrów.
Nowe przepisy będą dotyczyły wyłącznie tych aptek, co do których wnioski o wydanie zezwolenia na ich prowadzenie zostaną
złożone po dniu wejścia w życie zmian do ustawy. Do zezwoleń na prowadzenie aptek wydanych wcześniej, a także do postępowań
w tym zakresie wydanych przed wejściem w życie nowych przepisów, zastosowanie będą miały dotychczasowe przepisy ustawy
Prawo farmaceutyczne.
Wprowadzane zmiany niosą za sobą wiele kontrowersji. Podnoszą się głosy, że zmiany te przyczynią się do ograniczenia
powstawania nowych placówek aptecznych, jak i zmniejszenia liczby już istniejących. Część ekspertów twierdzi, iż efektem
ubocznych wprowadzanych zmian będą wyższe ceny leków. Czas pokaże, czy obawy te są uzasadnione.
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WHO CAN APPLY FOR INVALIDATION OF THE MASTER
ZONING PLAN? SELECTED ISSUES REGARDING THE
INVALIDATION PROCEDURE – PART 1

Under the Act dated 8 March 1990 on the municipal government1 (the “Government Municipal Act”) the master plan may be subject
to invalidation procedure to be conducted by voivode or by the administrative courts.
It should be noted that according to Art. 90 item 1 of the Government Municipal Act, the resolution on adopting the master plan
(the “Resolution on the Master Plan”) should be submitted to the voivode by the municipal council within the period of 7 days as
of its adoption. The invalidation of the Resolution on the Master Plan by the voivode may be made within 30 days as of the date of
its delivery to voivode, which is the supervising authority in the case at hand. Upon the ineffective lapse of this 30-day term, the
voivode is not entitled to invalidate the Resolution on the Master Plan by itself. In such a case, based on Art. 93 of the Government
Municipal Act it may challenge validity of the Resolution on the Master Plan only by filing the complaint to the competent
administrative court.
Verification whether a particular entity, not being the voivode, is entitled to file the Complaint should be performed taking into
account the prerequisites provided for in the Art. 101 item 1of the Government Municipal Act. Pursuant to Art. 101 item 1 of the
Government Municipal Act, anyone whose legal interest or right has been infringed by the Resolution on the Master Plan shall be
entitled to file the Complaint to the administrative court, upon the ineffective call summoning the authorities to remedy the breach.
In the jurisprudence it is underlined that the legal interest under Art. 101 item 1 of the Government Municipal Act should arise from
the material law regulations.
According to the administrative court judgments the entities entitled to file the Complaint may include the owners or perpetual
usufructuaries of the real properties covered by the master plan. It is emphasized that the owners of the real properties covered
by the master plan as well as perpetual usufructuaries to such real properties possess legal interest as regards filing the Complaint
to the administrative court, since their rights to the real properties are grounded in the Polish civil code regulations as rights in
rem. It is also assumed that the category of entities embraced by Art. 101 item 1 of the Government Municipal Act may also include,
in particular circumstances, the owners and perpetual usufructuaries of the adjacent real properties covered by the master plan
or the entities possessing the limited property rights to the real properties covered by the master plans. Nevertheless, based on the
practice, it appears that demonstrating possession of the legal interest by such entities is much more complicated.
Under the court ruling of the Supreme Administrative Court dated 23 January 20132, the entities that possess obligatory rights to the
real property covered by the master plan should not generally be perceived as possessing legal interest or the legal legitimacy to
file the Complaint to the administrative court. The Supreme Administrative Court stated that the rights stemming from obligatory
relations to the real properties are not linked directly with material law regulations, but with the civil law agreements, and as such
do not create the grounds for legitimacy to file the Complaint. Nevertheless, in the court ruling3 dated 10 May 2010 the Supreme
Administrative Court stated that even if the majority of the administrative court judgements provide that only the entities that
possess the rights in rem to the real properties may have legal interest in filing the Complaints, verification of existence of legal
interest of a particular entity should always be made on the case by case basis. In the case at hand the Supreme Administrative
Court ruled that the tenant (Polish: dzierżawca) that concluded the long-term tenancy agreement of the real property with the
municipality had the legal interest in filing the Complaint in relation to the master plan covering the area of the given real property.
Taking the above into consideration it must be noted that the issue of establishing whether a particular entity is entitled to file the
Complaint presents substantial doubts in practice.
It should as well be noted that in the Polish jurisprudence it is emphasized that the ownership right as such or its limitation does not
automatically imply the legitimacy to file the Complaint. The statement that the appealed Resolution on the Master Plan has been
adopted illegally cannot constitute the argument for proving the infringement of the legal interest or right of a particular entity4.
The incompliance of the particular Resolution on the Master Plan is verified only after determination by the administrative court
whether the Complaint has been filed by the entity having legal interest or right to do so. Please note that the interpretation of the
legal interest in the Polish jurisprudence and legal doctrine will be presented in Part 2 of this Article.

1. Journal of Laws 2016 item 446
2. File no. II OSK 2369/12
3. File np. II OSK 522/10
4. R.Hauser, Z. Niewiadomski: The Municipal Government, Commentary to Art. 101, C.H. Beck 2011
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MEDIACJA I MILCZĄCA ZGODA ORGANU W POSTĘPOWANIU
ADMINISTRACYJNYM

W nawiązaniu do artykułu mec. Pauliny Gromadzińskiej z kwietniowego wydania Biuletynu GGL, w niniejszym artykule opisujemy
kolejne zmiany, jakie niebawem mają zostać wprowadzone w prawie administracyjnym.
W dniu 7 kwietnia 2017 roku Sejm przyjął poprawki Senatu do projektu nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego.
Projekt przewiduje liczne zmiany o dużej doniosłości dla stron postępowań administracyjnych, w tym m.in. wprowadzenie instytucji
mediacji z organami administracyjnymi oraz możliwość tzw. milczącego załatwienia sprawy.
Nowela Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) stanowi część pakietu Ministerstwa Rozwoju p.n. „100 zmian dla
firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. Jej celem jest wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą usprawnić postępowania
administracyjne oraz skrócić czas ich trwania. Nowe przepisy mają się też przyczynić do bardziej partnerskiego podejścia
administracji do obywateli oraz zapewnić adekwatność administracyjnych kar pieniężnych do zaistniałych przypadków naruszeń
prawa.
MEDIACJA – NOWOŚĆ W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM
Za sprawą nowelizacji, w przepisach k.p.a. po raz pierwszy ma pojawić się instytucja mediacji. Jej celem byłoby, jak wskazuje projekt
nowelizacji, „wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy”, a także „dokonanie ustaleń, dotyczących jej
załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody”. Uczestnikami mediacji będą
organ prowadzący i strony postępowania.
Mediację ma prowadzić mediator, którym może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
W szczególności mają to być mediatorzy wpisani na listę stałych mediatorów lub do wykazu mediatorów, prowadzonych przez
prezesa sądu okręgowego. Jedna z przyjętych poprawek Senatu zakłada, że mediatorzy mogliby być wpisywani również na listy
oraz wykazy stałych mediatorów prowadzone także przez wyższe uczelnie oraz organizacje pozarządowe. Co oczywiste, mediacji
nie będzie mógł prowadzić pracownik organu administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie. Mediator, w myśl
noweli, powinien też wykazywać bezstronność w prowadzeniu mediacji.
MILCZĄCE ZAŁATWIENIE SPRAWY – ZNACZĄCE UŁATWIENIE DLA STRON
Drugą ze znaczących, nowych instytucji przewidzianych przez nowelizację k.p.a. jest tzw. milczące załatwienie sprawy. Po wejściu
zmian w życie sprawę będzie się uznawać za załatwioną milcząco, jeśli w ciągu miesiąca od dnia doręczenia żądania strony
właściwemu organowi administracji publicznej organ nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie
(tzw. milczące zakończenie postępowania) albo nie wniesie sprzeciwu na drodze decyzji (tzw. milcząca zgoda). Nowelizacja może
przyczynić się zatem do poprawy terminowości załatwiania spraw przez organy administracji poprzez nałożenie na pracowników
organów poważnego rygoru prawnego.
SYGNALIZACJA POZOSTAŁYCH ZMIAN
Ponadto, w myśl ustawy nowelizującej, wątpliwości faktyczne powstałe w toku postępowania administracyjnego mają być
rozstrzygane na korzyść strony, a w sytuacji nakładania na przedsiębiorcę administracyjnych kar finansowych organ będzie
musiał kierować się szeregiem wytycznych. Zgodnie z nowym systemem kar administracyjnych, ułatwione będzie dostosowanie
wymiaru kary do skali naruszenia prawa.
Nowelizacja ma wejść w życie 1 czerwca 2017 roku.
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BIM W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Coraz częściej inwestorzy dostrzegają, iż stosowanie technologii BIM (Building Information Modeling), czyli technologii modelowania
informacji o budynku pozwalającej na stworzenie cyfrowego modelu budynku lub budowli, który zawiera w sobie wszystkie
parametry fizyczne i funkcjonalne realnego budynku lub budowli, daje znacznie większą możliwość kontrolowania jakości, kosztów
oraz czasu potrzebnego na realizację inwestycji. Ww. zalety technologii BIM stanowią argument dla wprowadzenia tej technologii
w miejsce tradycyjnych sposobów realizacji inwestycji budowlanych również w zakresie zamówień publicznych. Dzięki zmianom
wprowadzonym ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej:
p.z.p.) zamawiający może wymagać zastosowania technologii BIM w przypadku zamówień na roboty budowlane lub konkursów.
Zgodnie z art. 10 e p.z.p., w przypadku zamówień na roboty budowlane lub konkursów zamawiający może wymagać użycia narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub podobnych narzędzi. W takim przypadku zamawiający udostępnia środki
dostępu do tych narzędzi zgodnie z art. 10d p.z.p. do czasu, gdy takie narzędzia staną się ogólnie dostępne. Przedmiotowa zmiana
stanowi implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień
publicznych oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji.
W tym miejscu należy podkreślić, iż ww. zmiana przepisów p.z.p. daje inwestorowi publicznemu możliwość wprowadzenia wymogu
zastosowania technologii BIM, ale nie nakłada na inwestora obowiązku wprowadzenia tego wymogu. Na powyższe zwracają uwagę
krytycy zmiany, którzy ponadto wskazują, iż przedmiotowa regulacja m.in. nie uszczegóławia, na czym ma polegać i kiedy ma
mieć miejsce udostępnianie środków dostępu do narzędzi elektronicznego modelowania danych, co może zniechęcić inwestorów
publicznych do wprowadzania wymogu zastosowania technologii BIM.
Nie można odmówić słuszności powyższych zarzutów, niemniej jednak można mieć również nadzieję, iż wprowadzenie niniejszego
uregulowania stanowi jedynie początek zmian w przedmiotowym zakresie.

8

apl. adw. Jolanta Brym
Associate
jolanta.brym@gglegal.pl

OBOWIĄZEK ZAMAWIAJĄCEGO DO UMOŻLIWIENIA
WYKONAWCY PRZEDSTAWIANIA DOWODÓW NA
SAMOOCZYSZCZENIE

Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm., dalej: p.z.p.),
w określonych ustawowo przypadkach, umożliwiają wykonawcom podlegającym wykluczeniu dokonanie tzw. samooczyszczenia.
Procedurę samooczyszczenia regulują przepisy art. 24 ust. 8 i 9 p.z.p.
Przepis art. 24 ust. 8 p.z.p. stanowi, że wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
(obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy) lub art. 24 ust. 5 p.z.p. (fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy),
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania,
a także podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Natomiast art. 24 ust.
9p.z.p. stanowi, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 p.z.p.
Procedura samooczyszczenia (ang. self-cleaning) polega na tym, że przed podjęciem decyzji o wykluczeniu wykonawcy, na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 p.z.p., zamawiający obowiązany jest umożliwić wykonawcy przedstawienie
dowodów na podjęcie takich środków, które gwarantują jego rzetelność. Pozytywna weryfikacja tych dowodów obliguje zaś
zamawiającego do zaniechania wykluczenia wykonawcy z postępowania.
Jak podkreśliła Krajowa Izba Odwoławcza1, „obowiązek umożliwienia wykonawcy przedstawiania dowodów na samooczyszczenie
(…), dotyczy każdego wykonawcy, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 p.z.p.”. Tym samym, „okoliczność, czy
wykonawca dopuścił się poważnego wykroczenia zawodowego ma charakter obiektywny. Charakteru tego nie zmienia ewentualna
błędna kwalifikacja przedstawiona przez wykonawcę w dokumencie JEDZ”.
Wydaje się, że nie ma przeszkód, by powyższe rozstrzygnięcie rozciągnąć również na pozostałe podstawy wykluczenia wskazane
w art. 24 ust. 8 p.z.p., w tym obligatoryjne przesłanki wykluczenia wyliczone w ww. przepisie. Idąc za cytowanym wyrokiem
Krajowej Izby Odwoławczej, w opisanej powyżej sytuacji, zamawiający powinien wezwać wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.
do poprawienia oświadczenia JEDZ, a także do uzupełnienia rubryki tego oświadczenia dotyczącej samooczyszczenia, umożliwiając
w ten sposób wykonawcy przedstawienie ewentualnych dowodów w ramach procedury samooczyszczenia. Z wezwania,
o którym mowa powyżej, powinno zatem wynikać w sposób jednoznaczny, że zamawiający wzywa wykonawcę do poprawienia
lub uzupełnienia oświadczenia JEDZ.
Co więcej, jeżeli zamawiający uzna, że wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust.
5 p.z.p., powinien on również zaznaczyć to w wezwaniu, o którym mowa powyżej, w celu umożliwienia wykonawcy dokonania
samooczyszczenia. Brak prawidłowego wezwania wykonawcy do poprawienia i uzupełnienia oświadczenia JEDZ oraz brak
umożliwienia mu przedstawienia dowodów na tzw. samooczyszczenie stanowi naruszenie przez zamawiającego art. 26 ust. 3 p.z.p.
oraz art. 24 ust. 8 i 9 p.z.p. W rezultacie powyższe stanowi dla wykonawcy furtkę do unieważnienia podjętych przez zamawiającego
czynności wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.
1. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 09 lutego 2017 r., sygn. akt: KIO 163/17
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MONITOROWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO
NIEKTÓRYCH TOWARÓW

Zakrojone na szeroką skalę tzw. uszczelnianie systemu podatkowego doprowadziło do stworzenia przez ustawodawcę systemu
monitorowania przewozów drogowych towarów objętych podatkiem akcyzowym. Znacząca większość przepisów ustawy z dnia
9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (dalej: Ustawa) weszła w życie w dniu 18 kwietnia 2017
r. Przepisy dotyczące kar finansowych za naruszenia przepisów Ustawy obowiązują z kolei od 1 maja 2017 r., a zatem obecnie jest
już ona stosowana w całości.
TOWARY I PODMIOTY OBJĘTE MONITOROWANIEM
Ustawa nakłada szereg obowiązków na podmioty uczestniczące w procesie przewozu towarów: podmiot wysyłający, podmiot
odbierający, przewoźnika i kierowcę. Obowiązki te dotyczą dokonywania zgłoszeń przewozów, uzupełniania i aktualizacji tych
zgłoszeń. Wszystkie zgłoszenia mają być dokonywane za pośrednictwem elektronicznej usługi „e-Przewóz” udostępnianej przez
Ministerstwo Finansów i są rejestrowane w elektronicznym rejestrze w systemie SENT.
Obowiązki zgłoszeniowe nie dotyczą wszystkich towarów przewożonych w ramach przewozów drogowych, a jedynie tych
wiążących się z wysokim ryzykiem oszustw podatkowych. Są to przede wszystkim paliwa silnikowe i opałowe, oleje i preparaty
smarowe wykorzystywane jako dodatki do paliw silnikowych, płyny hydrauliczne hamulcowe, rozpuszczalniki i rozcieńczalniki,
alkohol etylowy całkowicie skażony, a także susz tytoniowy. Co więcej, w odniesieniu do większości towarów wymogi zgłoszeniowe
aktualizują się jedynie w odniesieniu do przesyłek, których masa brutto przekracza 500 kg lub objętość przekracza 500 litrów.
Mniejsze ilości tych towarów mogą być zatem transportowane bez zgłoszenia.
OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH
Przewidziane Ustawą obowiązki przedsiębiorcy wykonującego przewóz drogowy i kierowcy są zróżnicowane w zależności od
tego, w jakim państwie rozpoczyna się lub kończy przewóz. I tak: w przypadku przewozów rozpoczynających się na terytorium
Polski lub przewozów kończących się na terytorium Polski przewoźnik zobowiązany jest do odebrania, odpowiednio, od podmiotu
wysyłającego lub od podmiotu odbierającego przesyłkę numeru referencyjnego zgłoszenia przewozu uprzednio dokonanego przez
ten podmiot, przekazania tego numeru kierowcy, a następnie uzupełnienia zgłoszenia o swoje dane. Z kolei w przypadku przewozu,
którego trasa jedynie przebiega przez terytorium Polski, zaś miejsca załadunku i rozładunku znajdują się w innych państwach, to
na przewoźniku spoczywa obowiązek przesłania zgłoszenia do rejestru i przekazania numeru referencyjnego kierowcy. W tym
zgłoszeniu, poza swoimi danymi, przewoźnik wskazać musi również m.in. dane o rodzaju i masie towaru oraz dane nadawcy
i odbiorcy przesyłki.
MOŻLIWE SANKCJE
Ustawa przewiduje daleko idące skutki naruszeń jej przepisów. Po pierwsze, w przypadku ujawnienia niedokonania zgłoszenia lub
nieposiadania numeru referencyjnego powołane do tego organy mogą zatrzymać środek transportu oraz przewożony towar. Po
drugie, niedokonanie zgłoszenia, nieuzupełnienie lub brak aktualizacji zgłoszenia, a także podanie w zgłoszeniu danych niezgodnych
z rzeczywistością przez podmiot zobowiązany skutkować może nałożeniem na ten podmiot kary pieniężnej od 2.000 zł do 10.000
zł. Ponadto, w przypadku stwierdzenia wykonywania przewozu bez numeru referencyjnego karom pieniężnym w wysokości od
5.000 zł do 7.500 zł podlegać będzie również kierowca.
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PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM W INTERNECIE
Tak zwane „prawo do bycia zapomnianym”, jako przysługujące osobom fizycznym, zostało potwierdzone przez Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunał) w 2014 r. Oznacza ono, że możliwe jest żądanie usunięcia swoich danych
osobowych z określonych zbiorów danych, w tym gdy występują one w powiązaniu z niepożądanymi informacjami. Definicja oraz
zasady korzystania z tego uprawnienia zostały przedstawione przez Trybunał między innymi w dwóch poniższych orzeczeniach.
WYROK TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE Z DNIA 13 MAJA 2014 R. W SPRAWIE C-131/12 (GOOGLE VS GONZALEZ)1
Wyrok ten dotyczył kwestii usunięcia danych osobowych pojawiających się w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki
internetowej, w powiązaniu z negatywnymi, w ocenie podmiotu tych danych, informacjami. W ocenie Trybunału działalność,
jaką prowadzą wyszukiwarki internetowe, w przypadku gdy informacje udostępniane przez nie zawierają dane osobowe, stanowi
przetwarzanie danych osobowych, zaś operator takiej wyszukiwarki jest administratorem takich danych, który odpowiada za
przetwarzanie tych danych w rozumieniu Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r.2
(dalej: Dyrektywa).
Kwestia oceny, czy danej osobie przysługuje prawo do bycia zapomnianym, zależna jest od tego, czy osoba, która wnosi o usunięcie
wyniku wyszukiwania, ma prawo do tego, by określone informacje nie były powiązane z jej imieniem i nazwiskiem. Uznanie, czy
prawo to przysługuje wnioskującemu, nie zależy natomiast od tego, czy poprzez umieszczenie danych w wynikach wyszukiwania
doszło do powstania szkody. Zdaniem Trybunału, prawa osoby, które przysługują jej zgodnie z art. 7 i 8 Karty Praw Podstawowych
Unii Europejskiej3, tj. prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz prawa do ochrony danych osobowych,
są prawami, których wartość jest większa, i są one nadrzędne zarówno w stosunku do interesu gospodarczego operatora
wyszukiwarki internetowej, ale też interesu ewentualnych odbiorców informacji, do której kierowałby odnośnik znajdujący się
w wynikach wyszukiwania.
Trybunał wskazał jednak, że w przypadku osób, które pełnią określoną rolę w życiu publicznym, ze szczególnych powodów
udostępnienie w wynikach wyszukiwania ich danych osobowych może znaleźć uzasadnienie w nadrzędnym interesie kręgu
odbiorców danej informacji.
WYROK TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE Z DNIA 9 MARCA 2017 R. W SPRAWIE C-398/15 (CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCE VS SALVATORE MANNI)4
Drugi wyrok Trybunału dotyczył wniosku włoskiego obywatela o usunięcie jego danych osobowych z danych rejestrowych
spółki, której był on jednoosobowym zarządcą oraz likwidatorem. Wskazał on, iż jawność tych informacji wpływa negatywnie na
działalność obecnie przez niego prowadzoną.
W wyroku tym, odmawiając wnioskodawcy prawa do bycia zapomnianym, Trybunał wskazał, że celem jawności rejestrów spółek
jest gwarantowanie pewności prawa pomiędzy spółkami kapitałowymi a osobami trzecimi, bowiem odpowiedzialność tych spółek
za zobowiązania ograniczona jest do majątku spółki. Trybunał podkreślił przy tym, że jawność rejestru nie może zostać ograniczona
w czasie, gdyż sytuacja, w której może okazać się niezbędne posłużenie danymi osobowymi ujawnionymi w rejestrze spółek, może
wystąpić wiele lat po zakończeniu prowadzenia działalności przez spółkę. Określenie zaś jednolitego okresu jawności danych nie
jest możliwe z uwagi na rozbieżności w terminach przedawnień przewidzianych w porządkach prawnych krajów członkowskich
oraz liczbę praw i stosunków prawnych mogących łączyć spółkę z podmiotami z Unii Europejskiej.
W opinii Trybunału ten sposób wykładni nie ingeruje w sposób nadmierny w prawo do ochrony życia prywatnego oraz w prawo
do ochrony danych osobowych. Uwadze Trybunału nie uszło jednak, że w wyjątkowych sytuacjach może być uzasadnione
ograniczenie dostępu do danych, gdy upłynie odpowiedni okres od likwidacji spółki.
Podsumowując, prawo do bycia zapomnianym nie ma charakteru absolutnego. Trybunał definiuje bowiem niektóre przypadki, gdy
realizacja tego prawa może zostać ograniczona z uwagi na prawa osób trzecich. Takie sytuacje muszą być jednak uzasadnione – np.
prawem dostępu do informacji publicznej lub zasadą jawności rejestrów państwowych.
1. Sprawa C-131/12 Google Spain SL i Google Inc. przeciwko Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) i Mario Costeja González, Legalis Nr
966325.
2. Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, Dziennik Urzędowy L 281 , 23/11/1995 P. 0031 – 0050.
3. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz.U.UE C z 14 grudnia 2007 r.).
4. Sprawa C-398/15 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce przeciwko Salvatore Manni, elektroniczny Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości.
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ZASTAW USTAWOWY W TRANSPORCIE DROGOWYM
Zastosowanie przez przewoźnika lub spedytora ustawowego prawa zastawu na towarach czasami stanowi jedyną możliwość
zabezpieczenia lub nawet faktycznej możliwości otrzymania zapłaty należnego im wynagrodzenia. Poniżej krótkie omówienie tego
prawa.
PRZEPISY ŹRÓDŁOWE ORAZ ZAKRES ZABEZPIECZENIA
Źródłem ustawowego prawa zastawu są przepisy ustawowe, tj.: 1) w przypadku przewozu – art. 57 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 915 ze zm.) (dalej jako „PrPrzew”)1 oraz art. 790 § 1 Kodeks cywilnego (dalej: „k.c.”)2,
2) w przypadku spedycji - art. 802 § 1 k.c.3 Istotą tego prawa jest to, że jego powstanie, w odróżnieniu od zastawu umownego,
o którym mowa w art. 306 i n. k.c., nie wymaga zawarcia umowy lub wydania towarów. Zastaw ustawowy powstaje ex lege4
z chwilą powstania po stronie przewoźnika lub spedytora roszczenia o zapłatę należnych im kwot pieniężnych, wynikających
z zawartej umowy przewozu lub umów spedycji. Rodzaje należności, które mogą być zabezpieczone zastawem, to przede wszystkim
przewoźne, prowizja spedytorska, opłaty celne i inne wydatki związane z wykonywaniem transportu drogowego. Co istotne,
ustawowe prawo zastawu zabezpiecza także należności przysługujące poprzednim przewoźnikom lub spedytorom (tj. podmiotom
uczestniczącym wcześniej w łańcuchu transportowym). Należy jednak pamiętać, że tego rodzaju zastaw nie będzie obejmował
wierzytelności warunkowych lub przyszłych.5
RÓŻNICA POMIĘDZY PRZEWOZEM A SPEDYCJĄ
Podstawowa różnica w zakresie ustawowego prawa zastawy przy spedycji oraz przy przewozie wynika expressis verbis z treści
art. 790 § 1 k.c. oraz 802 § 1 k.c. Polega ona na tym, że zastaw ustawowy przy przewozie towarów może zabezpieczać roszczenia,
które będą wynikały z jednej, konkretnej umowy przewozu (zlecenia przewozowego), na podstawie której dochodzi do transportu
towarów. Ustawowe prawo zastawu przy umowie spedycji posiada szerszy zakres, albowiem może ono zabezpieczać roszczenia,
które będą wynikać także z poprzednich umów spedycji (zleceń spedycyjnych) zawartych przez spedytora ze zleceniodawcą.6
Powyższe rozróżnienie może być niezwykle istotne podczas sporu sądowego, albowiem jeżeli umowa spedycji, z uwagi na swoją
treść, zostanie zakwalifikowana jako umowa przewozu (częsty przypadek procesowy), wówczas ustawowe prawo zastawu
zastosowane przez uprawnionego do poprzednich zleceń transportowych może być uznane jako nieważne lub co najmniej
nieskuteczne.
1. Art. 57 [Prawo zastawu] 1. Przewoźnikowi przysługuje prawo zastawu na przesyłce w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy
przewozu, z wyjątkiem przesyłek organów władzy i administracji państwowej oraz organów wymiaru sprawiedliwości i ścigania. 2. Prawo
zastawu może być wykonywane, dopóki przesyłka znajduje się u przewoźnika lub u osoby, która ją dzierży w jego imieniu, albo dopóki może nią
rozporządzać na podstawie dokumentów.
2. Art. 790 [Prawo zastawu] § 1. Dla zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy przewozu, w szczególności: przewoźnego, składowego, opłat
celnych i innych wydatków, jak również dla zabezpieczenia takich roszczeń przysługujących poprzednim spedytorom i przewoźnikom, przysługuje przewoźnikowi ustawowe prawo zastawu na przesyłce, dopóki przesyłka znajduje się u niego lub u osoby, która ją dzierży w jego imieniu,
albo dopóki może nią rozporządzać za pomocą dokumentów.
3. Art. 802 [Prawo zastawu] § 1. Dla zabezpieczenia roszczeń o przewoźne oraz roszczeń o prowizję, o zwrot wydatków i innych należności wynikłych ze zleceń spedycyjnych, jak również dla zabezpieczenia takich roszczeń przysługujących poprzednim spedytorom i przewoźnikom, przysługuje spedytorowi ustawowe prawo zastawu na przesyłce, dopóki przesyłka znajduje się u niego lub u osoby, która ją dzierży w jego imieniu,
albo dopóki może nią rozporządzać za pomocą dokumentów.
4. Z mocy ustawy.
5. Por. Kom. do art. 326 KC red. Gniewek 2016, wyd. 7/Gołaczyński, źródło: Legalis
6. Zob. Kom. do art. 802, Gudowski Jacek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania, źródło: LEX.
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ZAKRES CZASOWY
Ustawowe prawo zastawu na towarach przysługuje przewoźnikowi lub spedytorowi od momentu powstania po stronie
uprawnionego roszczenia o zapłatę należnych kwot zabezpieczonych zastawem), dopóki towary znajdują się u przewoźnika lub
spedytora albo u osoby, która dzierży towary w imieniu przewoźnika lub spedytora, albo dopóki przewoźnik lub spedytor może
rozporządzać towarami za pomocą dokumentów. Warto także nadmienić, że przepisy prawa nie wymagają, aby skorzystanie
z ustawowego prawa zastawu przez spedytora lub przewoźnika było uwarunkowane uprzednim zawiadomieniem zleceniodawcy
w tym zakresie łącznie z wyznaczeniem zobowiązanemu dodatkowego terminu do zapłaty. Nie zwalnia to jednak spedytora lub
przewoźnika z obowiązku poinformowania zleceniodawcy czy odbiorcy, że doszło do zatrzymania towarów podczas transportu
w wyniku skorzystania z ustawowego prawa zastawu. Łączy się to z obowiązkami informacyjnymi oraz awizacyjnymi o przebiegu
zlecenia transportowego i dostarczeniu towarów do miejsca przeznaczenia. Z uwagi na zachowanie należytej staranności jako
profesjonalisty przez spedytora lub przewoźnika, zawiadomienie o zatrzymaniu towarów i skorzystaniu z ustawowego prawa
zastawu powinno być dokonane niezwłocznie.
KIEDY STOSOWAĆ
Skorzystanie z ustawowego prawa zastawu powinno być stosowane w wyjątkowych i jedynie uzasadnionych przypadkach, kiedy
nie ma wątpliwości co do zasadności dochodzonych roszczeń. Warto zalecić także ostrożność w stosowaniu tego prawa, albowiem
może łączyć się w powstaniem szkody po stronie zleceniodawcy lub odbiorcy związanej z nieterminową dostawą towarów,
a w wielu przypadkach także zakończeniem współpracy przez strony. Istotna może być także kwestia tzw. nadzabezpieczenia – czyli
zatrzymania towarów w ilości oraz wartości odpowiedniej do wysokości zabezpieczanych roszczeń, oczywiście, jeżeli będzie to
możliwe z uwagi na okoliczności przewozu (np. zatrzymanie jednego pojazdu zamiast dwóch, jeżeli wartość towaru przewożonego
na pojedynczym pojeździe będzie wystarczająca do ewentualnego zaspokojenia się przez uprawnionego).
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ZAGRANICZNE FIRMY CORAZ BARDZIEJ
ZAINTERESOWANE BUDOWANIEM NA UKRAINIE

W ostatnim czasie na Ukrainie daje się zaobserwować pozytywna tendencja do zwiększenia ilości zamówień publicznych na roboty
budowlane. Niektóre przetargi budowlane opiewają na sumę przekraczającą miliard hrywien, a wtedy więcej zagranicznych firm
jest skłonnych wziąć w nich udział, lub przynajmniej rozważa możliwość uczestnictwa w ukraińskich zamówieniach publicznych
w najbliższej perspektywie.
Ustawa Ukrainy o zamówieniach publicznych (dalej: Ustawa) ustala prawne i ekonomiczne zasady przeprowadzania przetargów
na Ukrainie, zgodnie z którymi krajowi i zagraniczni uczestnicy mogą w nich brać udział na równych prawach, a także zakazuje
wszelkich dyskryminujących zapisów. Jednak w sektorze budowlanym dla zagranicznych uczestników nadal istnieją pewne
ograniczenia, o których warto nieco się dowiedzieć.
Chodzi o to, że aby przeprowadzić niektóre roboty budowlane na terytorium Ukrainy konieczne jest uzyskanie pozwolenia
na budowę, podczas gdy ukraińskie prawodawstwo nie przewiduje możliwości nadawania takich zezwoleń bezpośrednio
zagranicznemu podmiotowi.
Jednakże zagraniczna firma ma możliwość uzyskania takiego pozwolenia poprzez swoje przedstawicielstwo po jego zarejestrowaniu
na terytorium Ukrainy. W takim przypadku ukraińskie prawodawstwo pozwala zagranicznemu uczestnikowi przeprowadzać
budowę oraz brać udział w przetargach budowlanych za pośrednictwem swojego przedstawicielstwa, które otrzymało pozwolenie
budowlane.
Ponadto, na Ukrainie odbywa się sporo przetargów, w których zamawiający przewidują możliwość wydania pozwolenia na budowę
i wszystkich innych koniecznych dokumentów na etapie układania umowy, czyli po ogłoszeniu zwycięzcy przetargu. W tym celu
uczestnik przetargu niebędący rezydentem Ukrainy podaje najpierw analogiczne dokumenty zezwalające na budowę, które są
przewidziane przez prawo kraju, w którym jest zarejestrowany, a w dalszym postępowaniu otrzymuje gwarancję otrzymania
wszystkich niezbędnych ukraińskich dokumentów pozwalających na budowę do czasu podpisania umowy. Takie podejście
pozwala zagranicznemu uczestnikowi na oszczędzenie zbędnych działań w celu rejestracji zagranicznego przedstawicielstwa na
Ukrainie do momentu, kiedy będzie mieć pewność co do zwycięstwa w przetargu.
Taki sposób wybrał między innymi zamawiający przetargu „Administrowanie morskimi portami Ukrainy” w nierozstrzygniętym
jeszcze przetargu budowlanym na rekonstrukcję dróg wodnych morskiego portu w obwodzie odeskim, gdzie z pięciu uczestników
przetargu cztery są firmami zagranicznymi. Wartość początkowa danego zamówienia wynosi ponad miliard hrywien.
Warto również wspomnieć, że obecnie na Ukrainie trwają prace nad projektem ustawy, która zakłada znaczne uproszczenie,
przyspieszenie oraz obniżenie kosztów procedury rejestracji przedstawicielstw firm zagranicznych. Dana ustawa jest
ukierunkowana na liberalizację i usunięcie przeszkód dla prowadzenia działalności gospodarczej zagranicznych przedsiębiorstw,
co jest jednym z głównych międzynarodowych zobowiązań Ukrainy na drodze do eurointegracji.
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ZMIANY W PRAWIE KORPORACYJNYM NA UKRAINIE
Nie będzie przesadą stwierdzenie, że 23 marca br. był dniem wyjątkowo udanym dla rozwoju prawa korporacyjnego na Ukrainie.
Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła szereg projektów ustaw w dziedzinie ochrony praw inwestorów (projekty Ustaw Nr 2302а-d oraz
Nr 4470), ponadto posłowie udoskonalili zapisy ustawy o państwowym wsparciu projektów inwestycyjnych, a także ostatecznie
zlikwidowano obowiązek używania przez spółki pieczęci firmowej w dokumentacji.
USTAWA NR 2302А-D
Główne zmiany jakie zaprowadza dany akt normatywny to:
- dla spółek akcyjnych: wprowadzenie mechanizmu squeeze-out (prawo akcjonariusza lub grupy akcjonariuszy, którzy wykupili 95%
akcji spółki do zobowiązania pozostałych akcjonariuszy do przymusowej sprzedaży swoich akcji) oraz sell-out (prawo akcjonariuszy
mniejszościowych do zobowiązania akcjonariusza lub grupy akcjonariuszy wykupujących 95% akcji do przymusowego wykupu
pozostałych akcji).
Przewiduje się, że prowadzenie rozliczeń pomiędzy akcjonariuszami będzie odbywało się za pomocą rachunku typu escrow
(rachunek zastrzeżony lub powierniczy) co jest kolejną nowością. Taki rachunek będzie otwarty przez akcjonariusza, który
przeprowadza procedurę squeeze-out. Dostęp do środków umieszczonych na tym rachunku będzie ograniczony, a otrzymać je
będzie mogła jedynie osoba, dla której są one przeznaczone.
Ponadto, rachunek escrow, który jest szeroko rozpowszechniony w światowej praktyce M&A, od teraz będzie mógł być
wykorzystywany przy układaniu umów M&A, jako instrument zabezpieczający transakcje w kontraktach zagranicznych.
Ustawodawca przewiduje, że w ciągu 2 lat od wejścia Ustawy w życie z procedur squeeze-out i sell-out będzie można skorzystać nie
tylko bezpośrednio przy nabyciu 95% i więcej akcji, ale również w przypadku, gdy akcjonariusz lub grupa akcjonariuszy posiadała
95% akcji w momencie przyjęcia Ustawy.
Biorąc pod uwagę fakt, że mechanizm squeeze-out nie wymaga żadnych dodatkowych działań ze strony akcjonariuszy
mniejszościowych, a dla przejścia prawa własności akcji wystarczy jedynie umieszczenie na rachunku escrow środków w
rozmiarze odpowiadającym pełnej wartości kupowanych akcji, to można się spodziewać, że dane zmiany pomogą w pewnym
stopniu części spółek akcyjnych rozwiązać problemy z tzw. „śpiącymi” akcjonariuszami.
- ustawowo wprowadzony został brak obowiązku ponownego zatwierdzenia jakichkolwiek pozwoleń, licencji, czy innych
podobnych dokumentów przy zmianie typu lub reorganizacji spółki akcyjnej.
USTAWA NR 4470
Ustawa reguluje kwestię zawierania porozumień akcjonariuszy, czyli umów między akcjonariuszami (wspólnikami) w spółkach.
Ten mechanizm jest powszechnie stosowany w światowej praktyce i pozwala uniknąć wielu sytuacji konfliktowych.
Za pomocą porozumienia akcjonariuszy można rozwiązać cały szereg kwestii dotyczących zarządzania spółką, np.: głosowanie w
różnych sprawach wynoszonych na porządek dzienny obrad, kwestia wybierania osób na wyższe stanowiska w spółce, wypłaty
dywidend, kolejność sprzedaży udziałów, itp.
USTAWA NR 5105
W dokumencie udoskonalającym mechanizm państwowego wsparcia projektów inwestycyjnych została uproszczona procedura
otrzymania pomocy państwowej na realizację projektów inwestycyjnych poprzez zmianę funkcji Państwowego Rejestru Projektów
Inwestycyjnych. Instytucja ta zamiast jak do tej pory wydawać pozwolenia, będzie mieć głównie charakter informacyjny.
Została również wprowadzone decentralizacja w sprawie podejmowania decyzji o inwestycjach poprzez zaprowadzenie pojęć
„państwowe finansowanie” i „lokalne finansowanie”.
Przewiduje się, że projekty, które otrzymają państwowe wsparcie, a także państwowe projekty inwestycyjne będą wnoszone
do Państwowego Rejestru Projektów Inwestycyjnych. Powinno to pozwolić na zwiększenie efektywności ich realizacji poprzez
prowadzenie monitoringu.
USTAWA NR 4194
Wniesiono poprawki do szeregu ustaw, które likwidują luki w kwestiach prowadzenia działalności przez osoby prawne bez
używania pieczęci. Oznacza to, że nie będzie można uznać dokumentu za nieważny tylko z powodu braku na nim pieczątki.
Trzeba zauważyć, że możliwość prowadzenia działalności bez pieczątki była przewidziana ustawodawczo już wcześniej, jednak
niektóre akty normatywne zawierały zapis o obowiązkowym używaniu pieczęci.
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