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SĄD NAJWYŻSZY ROZSTRZYGA WĄTPLIWOŚCI:
POWÓDZTWO OSOBY NIEBĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM
NIE PRZERYWA BIEGU TERMINU ZASIEDZENIA

W dniu 17 kwietnia br. Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienie prawne przedstawione
przez Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 15 września 2017 r., sygn. akt III CZP 41/17,
wydając uchwałę w składzie siedmiu sędziów (sygn. akt III CZP 100/17) o następującej
treści: „Wytoczenie powództwa o wydanie nieruchomości przez osobę niebędącą jej
właścicielem przeciwko posiadaczowi samoistnemu nie przerywa biegu zasiedzenia
przez niego własności tej nieruchomości (art. 123 § 1 pkt 1 w zw. z art. 175 k.c.)”.
Uchwała została podjęta w odpowiedzi na następujące pytanie prawne przedstawione
przez Sąd Okręgowy w Warszawie: „Czy dojdzie do skutecznego przerwania biegu
terminu zasiedzenia w sytuacji, kiedy powództwo o wydanie nieruchomości wytacza
przeciwko posiadaczowi samoistnemu użytkownik wieczysty, w stosunku, do którego
zainicjowano dopiero 6 lat później postępowanie o stwierdzenie nieważności umowy
o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, zakończone prawomocnym orzeczeniem
z dnia 12 czerwca 2013 r. stwierdzającym tę nieważność?”.
W złożonym stanie faktycznym sprawy, przedmiot sporu stanowiła nieruchomość
położona w Warszawie, na której miał powstać szpital kardiologiczny. Nieruchomość
ta stanowiła własność M.C. do dnia wejścia w życie dekretu z 26 października 1945 r.
o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy,
kiedy to przeszła na własność M. St. Warszawy, pozostając jednocześnie we
władaniu dotychczasowej właścicielki. Po śmierci M.C., jej spadkobiercy dokonali
nieformalnego, umownego działu spadku, dzieląc między siebie poszczególne działki
gruntu nieruchomości. W związku zaś z tym, że spadkodawczyni nie była właścicielką
nieruchomości w dniu śmierci, spadkobiercy nie nabyli własności nieruchomości,
a jedynie objęli je w posiadanie.
W listopadzie 1991 r. Miasto oddało nieruchomość w użytkowanie wieczyste
Obywatelskiemu Komitetowi Budowy Szpitala Kardiologicznego im. Piłsudskiego
w Warszawie. Budowa szpitala nie mogła się jednak rozpocząć, bowiem jeden
ze spadkobierców M.C. uniemożliwiał dostęp do nieruchomości geodetom.
W konsekwencji, Komitet bezskutecznie wystąpił przeciwko spadkobiercy o wydanie
nieruchomości. W 2012 roku ten sam spadkobierca uzyskał prawomocny wyrok
stwierdzający nieważność umowy, na podstawie której, nieruchomość oddano
Komitetowi w użytkowanie wieczyste.
Problem własności nieruchomości powrócił w 2015 roku w związku z planami
budowy drogi gminnej. Po długotrwałym sporze, Sąd Najwyższy rozstrzygnął
wątpliwość, wyjaśniając, że w sytuacji, gdy z pozwem o wydanie nieruchomości
przeciwko samoistnemu posiadaczowi wystąpi podmiot niebędący jej właścicielem,
nie dochodzi do przerwania biegu zasiedzenia nieruchomości. Oznacza to, że
w omawianej sprawie spadkobiercy nabyli prawo własności spornej nieruchomości
w drodze zasiedzenia.
W uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy podkreślił, że przepis art. 123 § 1 pkt 1 k.c.
powinien być w każdym przypadku interpretowany przy uwzględnieniu statusu
prawnego powoda w sprawie windykacyjnej i w sprawie nieprocesowej. Należy,
zatem każdorazowo ocenić, czy powództwo o wydanie związane jest z ochroną
własności, czy też innego prawa. W tym zakresie należy wykluczyć przerwanie
biegu zasiedzenia, będącego następstwem jakiegokolwiek powództwa przez dowolną
osobę, jak również przerwanie biegu zasiedzenia w wyniku wytoczenia powództwa
windykacyjnego przez użytkownika wieczystego działającego w imieniu własnym
i na własną rzecz w granicach przysługującego mu prawa.
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PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE OSOBOWE
W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); (tekst mający znaczenie dla EOG); (dalej:
„RODO”). Nakłada ono na podmioty przetwarzające dane osobowe szereg obowiązków, których opis znajduje się poza zakresem
niniejszego opracowania. Co jednak istotne, obowiązki te są w dużej mierze uzależnione od roli, jaką dany podmiot pełni w procesie
przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z RODO w procesie przetwarzania danych osobowych możemy wyróżnić następujące podmioty:
1. właściciela danych osobowych (osobę, której dane dotyczą);
2. odbiorcę danych osobowych;
3. administratora danych osobowych;
4. współadministratora danych osobowych;
5. podmiot przetwarzający dane osobowe i dalszy podmiot przetwarzający dane osobowe;
6. podmiot upoważniony do przetwarzania danych osobowych.
Właściciel danych osobowych, stosownie do art. 4 pkt 1 RODO, jest zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania (tzn. osoba,
którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko,
numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających
fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej) osobą fizyczną,
zwaną również „osobą, której dane dotyczą”. Jest to jednocześnie najważniejszy podmiot w całym procesie przetwarzania danych
osobowych. To właśnie właściciel danych osobowych jest głównym beneficjentem RODO, posiadającym szereg uprawnień, w tym
również procesowych. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych właściciela danych osobowych musi odbywać się na zasadach
określonych w RODO, pod rygorem wysokich kar pieniężnych.
Kolejnym istotnym podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest odbiorca, który został zdefiniowany w art. 2 pkt 9 RODO.
Zgodnie z ww. definicją, odbiorca jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, jednostką lub innym podmiotem, któremu
ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego czy jest osobą trzecią. Z tej kategorii zostały jedynie wyłączone organy publiczne,
które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa
członkowskiego. Tym samym, odbiorcą danych osobowych jest każdy podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe z zastrzeżeniem
zd. 2 art. 4 pkt 9 RODO.
Podmiotem, na który ustawodawca nałożył najwięcej obowiązków, który odpowiada za zgodność przetwarzania danych osobowych
z zasadami określonymi w RODO, realizację żądań właścicieli danych osobowych oraz jest obciążony pełną odpowiedzialnością
za przetwarzanie danych osobowych (samodzielnie lub za pomocą innych podmiotów), jest administrator danych osobowych.
Zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO administratorem może być osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot,
który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Kluczowe dla kwalifikacji danego
podmiotu jako administratora jest ustalanie celów i sposobów przetwarzania danych osobowych. Jak wskazuje Grupa Robocza
Art. 29- określenie celów i sposobów przetwarzania, należy rozumieć jako określanie, dlaczego pewne czynności przetwarzania
mają być podejmowane, dlaczego prowadzi się przetwarzanie i jak mają być wykonywane czynności przetwarzania. Ustalanie
sposobów przetwarzania może przybierać różne formy i obejmować różne elementy. Sposoby przetwarzania odnoszą się nie
tylko do samych technicznych sposobów przetwarzania danych osobowych, ale także do tego, jakie dane, przez kogo, w jakich
konfiguracjach i jak długo mogą być przetwarzane – pod uwagę należy więc brać zarówno aspekty techniczne, jak i organizacyjne.
Sposoby przetwarzania danych osobowych mają więc stanowić wskazanie pewnej drogi do osiągnięcia ustalonych celów.
Oczywiste jest, że nie zawsze administrator będzie zachowywał pełną decyzyjność co do każdego aspektu przetwarzania danych
osobowych. Kluczowe jest jednak by administrator podejmował decyzje o zasadniczym znaczeniu dla danego przetwarzania
danych osobowych.
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Rozporządzenie dopuszcza ustalanie celów i sposobów przetwarzania danych osobowych samodzielnie przez danego administratora
lub wspólnie z innymi administratorami. W drugim przypadku, zgodnie z art. 26 RODO, administratorzy ustalający cele i sposoby
przetwarzania danych osobowych działają jako współadministratorzy. Dla prawidłowego rozumienia pojęcia współadministratora
w tym aspekcie znaczenie ma przede wszystkim to, że nie istnieją sztywne ramy wyznaczające sposób ustalania celów przez kilku
współadministratorów. Oznacza to, że ten współudział przy decydowaniu może przybierać różne formy, w tym formę bardzo
ścisłej współpracy lub wprost przeciwnie – jedynie częściowego wspólnego działania. Współadministrowanie może zachodzić
zatem zarówno wówczas, gdy współadministratorzy wspólnie określają i dzielą wszystkie cele oraz sposoby przetwarzania danych
osobowych w równych proporcjach, jak i wtedy, kiedy ten podział jest niesymetryczny lub nie dotyczy w ogóle wszystkich celów
przetwarzania danych osobowych, lecz tylko niektórych z nich.
Kolejnym uczestnikiem procesu przetwarzania danych osobowych jest podmiot przetwarzający. Zgodnie z definicją zawartą w art.
4 pkt 8 RODO podmiotem przetwarzającym może być osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot,
który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. W odróżnieniu od administratora, nie określa on celu i zakresu
przetwarzania danych osobowych. Dla dokonania kwalifikacji podmiotowej i przyznania statusu podmiotu przetwarzającego
decydujące znaczenie ma to, czy dany podmiot działa w imieniu administratora, w jego interesie i w ustalonym przez niego
celu. W świetle art. 28 pkt 3 lit a RODO podmiot przetwarzający, co do zasady, działać może wyłącznie na udokumentowane
polecenie administratora. Oznacza to, że administrator ustala cele i sposoby przetwarzania, w tym także decyduje o przekazaniu
danych podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania ich w jego imieniu, a ponadto formułuje polecenia dla podmiotu
przetwarzającego. Działanie podmiotu przetwarzającego musi więc mieścić się w ramach określonych przez administratora
i pozbawione jest co do zasady uznaniowości i swobody. Co istotne, podmiot przetwarzający ma możliwość korzystania z usług
innego podmiotu przetwarzającego przy wykonywaniu czynności przetwarzania w imieniu danego administratora w ramach, tzw.
dalszego powierzenia lub podpowierzenia. Skorzystanie z takiej możliwości, w świetle art. 28 pkt 2 w zw. z art. 28 pkt 4 RODO jest
uzależnione od zgody administratora.
Ostatnim podmiotem występującym w procesie przetwarzania danych osobowych jest podmiot upoważniony do przetwarzania
danych osobowych. Jest to instytucja bardzo zbliżona do podmiotu przetwarzającego, gdyż wiąże się z przetwarzaniem danych
osobowych wyłącznie na polecenie odpowiednio administratora lub podmiotu przetwarzającego. Cechą wyróżniającą osobę
upoważnioną jest niewątpliwe pewna zależność od administratora lub podmiotu przetwarzającego, rozumiana jako brak
samodzielności w zakresie decydowania o przetwarzaniu, a także działanie w ramach obszaru przetwarzania odpowiednio:
administratora albo podmiotu przetwarzającego. Co istotne, osoby działającej z upoważnienia administratora lub podmiotu
przetwarzającego nie musi łączyć z nimi konkretny, odgórnie wskazany stosunek prawny. Upoważnioną może być zarówno osoba
zatrudniona na umowę o pracę, jak i funkcjonująca w strukturze administratora lub podmiotu przetwarzającego na podstawie
cywilnoprawnych form zatrudnienia. Może to być także praktykant lub stażysta albo osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą, współpracująca z upoważniającym.
Powyższe zestawienie ma krytyczne znaczenie dla prawidłowego wdrożenia postanowień RODO, albowiem od niego zależą
obowiązki ciążące na konkretnym podmiocie w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Nie ma niestety możliwości
prostego zaszeregowania pozycji danego podmiotu w procesie przetwarzania danych osobowych. W zależności od celu w jakim
przetwarzane są dane konkretnej jednostki podmiot może być jednocześnie administratorem, współadministratorem i podmiotem
przetwarzającym. Ustalenie pozycji podmiotu w procesie przetwarzania danych osobowych musi, zatem być dokonywane
aktywnie w odniesieniu do konkretnych czynności i celów przetwarzania danych osobowych.
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BIEŻĄCE ORZECZNICTWO
Decyzja wydana z naruszeniem prawa a źródło szkody
W uchwale składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2018 roku (sygn. III CZP 46/17) Sąd Najwyższy orzekł, iż w razie
stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej utrzymującej w mocy decyzję odmawiającą ustanowienia na rzecz byłego
właściciela nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego na tej nieruchomości na podstawie przepisów dekretu z dnia 26
października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 ze zm.), źródłem
poniesionej przez niego (następców prawnych) szkody nie jest decyzja wydana z naruszeniem prawa, zezwalająca na sprzedaż
lokali w budynku położonym na tej nieruchomości.

Zadośćuczynienie dla osób najbliższych w przypadku ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu
W uchwałach składu 7 sędziów z dnia 27 marca 2018 roku (sygn. III CZP 69/17, III CZP 60/17, III CZP 36/17) Sąd Najwyższy potwierdził,
iż możliwe jest przyznanie zadośćuczynienia za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu
niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.
W dotychczasowym orzecznictwie utrwalony był pogląd, iż osobom najbliższym przysługuje roszczenie o ochronę dóbr
osobistych w przypadku śmierci bliskiej osoby na skutek czynu niedozwolonego. Tymczasem obecnie Sąd Najwyższy przesądził,
że zadośćuczynienie za krzywdę może zostać przyznane osobom najbliższym także w sytuacji, gdy poszkodowany żyje, ale doznał
ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Obowiązek wyodrębnienia wysokości wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 26 marca 2018 roku nr 0115-KDIT2-1.4011.51.2018.2.KK uznał, iż
aby rozliczyć podwyższone koszty podatkowe (50%) z tytułu wypłaconego wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich,
konieczne jest dokładne określenie w umowie części wynagrodzenia, która związana jest z przeniesieniem bądź korzystaniem
z praw autorskich. Nie jest przy tym wystarczające procentowe wskazanie czasu pracy.
W przypadku wykonywania na podstawie stosunku pracy czynności, zarówno będących przedmiotem prawa autorskiego,
jak i pozbawionych cech twórczych, konieczne jest udokumentowanie wartości wynagrodzenia z tytułu korzystania z praw
autorskich, jak również rezultatów tych prac.
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PROCEDURA ODWOŁAWCZA W PRAWIE ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH CZ. III
ODWOŁANIE – WYMOGI FORMALNE CD.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej zwana „ustawą Pzp”, w Dziale
VI określa środki odwoławcze, które mają zastosowanie w postępowaniach przetargowych. W poprzedniej części określone
zostały niektóre wymogi formalne do prawidłowego wniesienia odwołania. W tej części opisane zostaną dalsze wymogi formalne
– opłata od odwołania i pełnomocnictwo do złożenia odwołania.

Opłata od odwołania
Jak zostało przytoczone w poprzedniej części niniejszego opracowania, jednym z wymogów formalnych odwołania jest konieczność
dokonania odpowiedniej opłaty. Szczegółowe regulacje zawarte są w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca
2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym
i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r. poz. 238) wraz z rozporządzeniem zmieniającym1 (łącznie zwane „Rozporządzeniem
o kosztach”).
Zgodnie z § 1 Rozporządzenia o kosztach, wysokość opłaty od odwołania zależna jest od tego, czy dane postępowanie przetargowe
dotyczy dostaw lub usług, bądź robót budowlanych, oraz od tego, czy jego wartość jest mniejsza bądź równa lub przekraczająca
tzw. „progi unijne”2. I tak, w przypadku zamówienia na dostawy lub usługi opłata równa jest:
a) 7.500,00 zł – jeśli wartość zamówienia jest mniejsza niż tzw. „progi unijne”,
b) 15.000,00 zł – jeśli wartość zamówienia jest równa lub wyższa niż tzw. „progi unijne”.
W przypadku natomiast zamówienia na roboty budowlane wysokość opłat jest równa:
c) 10.000,00 zł - jeśli wartość zamówienia jest mniejsza niż tzw. „progi unijne”,
d) 20.000,00 zł – jeśli wartość zamówienia jest równa lub wyższa niż tzw. „progi unijne”.
W przypadku zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, którego wartość jest równa lub przekracza tzw. „progi
unijne” opłata od odwołania jest równa 15.000,00 zł.
Opłata powinna zostać uiszczona na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych, który zamieszczony jest na stronie
internetowej tego Urzędu (https://www.uzp.gov.pl/).
Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy
rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 964) wraz z rozporządzeniem zmieniającym3 (łącznie zwane „Rozporządzeniem
dot. regulaminu”), do odwołania należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty od odwołania. W przypadku braku dołączenia takiego
dowodu, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej wezwie odwołującego się do uzupełnienia braków formalnych odwołania w terminie
3 dni, pod rygorem zwrotu odwołania (§ 9 Rozporządzenia dot. regulaminu). Sam wpis należy uiścić najpóźniej w dniu upływu
terminu do wniesienia odwołania (art. 187 ust. 2 ustawy Pzp). Tym samym, zauważyć należy, iż brak dołączenia do odwołania
dowodu uiszczenia wpisu podlega uzupełnieniu, jednak brak samego uiszczenia opłaty spowoduje zwrot odwołania.

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu
od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania.
2. odpowiednie regulacje zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień
oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2479).
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2017 r. poz. 14).
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Pełnomocnictwo do wniesienia odwołania
Zgodnie z art. 189 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp w przypadku wniesienia
odwołania przez podmiot nieuprawniony, Krajowa Izba Odwoławcza
odrzuci odwołanie. Praktyka pokazuje, iż kwestia prawidłowego
umocowania
podmiotu
wnoszącego
odwołanie
nastręcza
wykonawcom trudności, zwłaszcza w przypadku wykonawcy
działającego w ramach konsorcjum.
Instytucja pełnomocnictwa uregulowana jest w ustawie z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.),
który to znajduje zastosowanie na gruncie zamówień publicznych
zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy Pzp1. Na podstawie art. 98 Kodeksu
cywilnego możemy wyróżnić trzy rodzaje pełnomocnictw:
a) pełnomocnictwo ogólne (do wykonywania czynności zwykłego
zarządu),
b) pełnomocnictwo rodzajowe do określonej kategorii czynności
prawnych,
c) pełnomocnictwo do poszczególnej czynności prawnej.
Pełnomocnictwo do wniesienia odwołania jest pełnomocnictwem
rodzajowym, gdyż przekracza zakres zwykłego zarządu2.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (np. w ramach konsorcjum) należy mieć na uwadze,
iż jedynie podmiot uczestniczący w postępowaniu w sprawie
zamówienia publicznego jest uprawniony do złożenia odwołania
do Krajowej Izby Odwoławczej. W przypadku zatem, w którym
odwołanie złoży np. jeden z członków konsorcjum w swoim imieniu,
takie odwołanie podlegać będzie odrzuceniu, nawet jeśli ten podmiot
będzie uprawniony do reprezentowania konsorcjum3. W treści
pełnomocnictwa należy wyraźnie zaznaczyć, kto i w czyim imieniu
składa odwołanie.
Wartym zauważenia jest fakt, iż w przypadku braku dołączenia
do odwołania pełnomocnictwa zawierającego umocowanie do
dokonania takiej czynności, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, na
podstawie § 9 Rozporządzenia dot. regulaminu, wezwie wykonawcę
do uzupełnienia takiego braku. W przypadku jednak dołączenia
do odwołania nieprawidłowego pełnomocnictwa, Krajowa Izba
Odwoławcza odrzuci odwołanie, bez wzywania wykonawcy do
uzupełnienia braków formalnych4.

1. tak również Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 marca 2009
r. w sprawie KIO/UZP 231/09.
2. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie KIO 1435/13.
3. Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie KIO 201/17.
4. Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie KIO 2414/10.
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UTRATA ZAUFANIA, JAKO PRZYCZYNA
WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ

Rozwiązując za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, pracodawca musi wskazać pracownikowi
konkretną i rzeczywistą przyczynę swojej decyzji. W ostatnich latach coraz bardziej powszechne staje się powoływanie się przez
pracodawców na utratę zaufania do pracownika, jako przyczynę uniemożliwiającą dalsze zatrudnienie na danym stanowisku. Nie
zawsze jednak możliwe jest wykazanie w ewentualnym procesie sądowym z pracownikiem, że istniały podstawy do powołania się
na taką utratę zaufania. Aby móc w ten sposób uzasadniać wypowiedzenie umowy konieczne jest, aby utrata zaufania wynikała
z konkretnych zachowań pracownika, które obiektywnie można uznać za podstawę takiej utraty. Z pomocą przy identyfikowaniu
takich przypadków przychodzi orzecznictwo Sądu Najwyższego. Jedno z ostatnich orzeczeń w tym zakresie zostało wydane
w dniu 6 marca 2018 r. w sprawie o sygn. akt II PK 75/17.
W stanie faktycznym tej sprawy pracownik – kierownik wysokiego szczebla w jednej ze spółek, został zwolniony z pracy za
wypowiedzeniem, z powołaniem się właśnie na utratę zaufania. Jako podstawy tej utraty zaufania, pracodawca wskazał: (1)
przekroczenie granic dopuszczalnej krytyki w zakresie odmowy przyznania pracownikowi podwyżki, (2) dokonanie przez
pracownika istotnego wydatku na zakup nowych kół do swojego służbowego samochodu, podczas gdy uprzednio ustalił z pracodawcą
jedynie zakup kompletu opon, oraz (3) nieoczekiwane żądanie pokrycia w całości kosztownego szkolenia zagranicznego w jednej
ze szkół biznesowych w Londynie w sytuacji, w której spółka miała pokryć jedynie około 30% wydatków. Pracownik odwołał się od
wypowiedzenia i zażądał przywrócenia do pracy.
Stanowiska sądów orzekających w sprawie różniły się. Sąd I instancji oddalił powództwo w całości, natomiast Sąd II instancji zasądził
na rzecz pracownika odszkodowanie, stwierdzając, że przywrócenie do pracy byłoby nieuzasadnione. Sprawa finalnie trafiła do Sądu
Najwyższego, który przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu. W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy
potwierdził, że utrata zaufania niewątpliwie może być uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę, w szczególności
w odniesieniu do pracowników zajmujących kierownicze stanowiska. W tym przypadku, zdaniem Sądu Najwyższego, należycie
sprecyzowano, na czym ta utrata zaufania polegała, poprzez powołanie konkretnych zachowań pracownika. Sąd Najwyższy
podkreślił ponadto, że pracodawca ma prawo oczekiwać od pracownika na wysokim stanowisku, że będzie on zarówno sumiennie
wykonywał pracę, jak i będzie zachowywał się lojalnie wobec pracodawcy.
W ocenie Sądu Najwyższego uzasadnionym powodem utraty zaufania pracodawcy mogą być konfliktogenne zachowania
pracownika, jak występujące w niniejszym przypadku zakup kompletnych kół do samochodu służbowego bez porozumienia
z przełożonymi czy żądanie pokrycia całości kosztów szkolenia zagranicznego wbrew wcześniejszym ustaleniom w tym przedmiocie.
Sąd Najwyższy podkreślił ponadto, że prawo pracownika do negocjowania wynagrodzenia i zgłaszania stosownych wniosków
w tym zakresie nie jest równoznaczne z możliwością kierowania żądań w napastliwym tonie do pracodawcy lub publicznego
krytykowania odmowy udzielenia podwyżki. Takie zachowania mają szczególne znaczenie w przypadku osób zatrudnionych na
wysokich stanowiskach, u których lojalność i kierowanie się interesem pracodawcy jest istotniejszym elementem stosunku pracy,
niż w przypadku innych pracowników.
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REJESTR UPRAW GMO W POLSCE
Nowela ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U.2017.2134) (dalej:
Nowela) ma za zadanie wprowadzić regulacje unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca
2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającej dyrektywę
Rady 90/220/EWG (Dz. Urz. WE L 106 z 17.04.2001, str. 1, z późn. zm; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 77); (dalej:
Dyrektywa), która skupiła się na określeniu kwestii zamierzonego uwolnienia organizmów genetycznie zmodyfikowanych (dalej:
GMO) do środowiska, a także wprowadzania do obrotu produktów GMO oraz ich stosowania w uprawach.
Dyrektywa weszła w życie w dniu 17 października 2002 r., a jej postanowienia regulują zasady prowadzenia doświadczeń polowych
z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi oraz procedury związane z wprowadzaniem do obrotu produktów, które zawierały
lub składały się z organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Wprowadziła także regulację związaną z obowiązkami w odniesieniu
do zgłaszania i rejestracji upraw GMO.
Polska nie dokonała transpozycji Dyrektywy z chwilą akcesji do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r, ani nie poczyniła kroków
w celu regulacji kwestii zgłaszania i rejestracji upraw GMO w naszym kraju.
W związku z tym, Komisja Europejska w dniu 22 lipca 2012 r., na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
wystosowała do Polski opinię dotyczącą naruszenia zobowiązania wynikającego z art. 31 ust 3 lit b Dyrektywy, tj. kwestii zgłaszania,
rejestracji i informowania społeczeństwa o uprawach GMO.
Dnia 16 września 2013 r. Komisja Europejska złożyła przeciwko Polsce skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(dalej: TSUE) w związku z brakiem ustanowienia w krajowym porządku prawnym obowiązku powiadomienia właściwych organów
o lokalizacji upraw GMO zgodnie z postanowieniami Dyrektywy.
TSUE orzekł w dniu 2 października 2014 r., że Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążyły na niej na podstawie art. 31 ust. 3 lit b
Dyrektywy.
Nowela w rezultacie wykonuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2014 r. W przepisach zostaną uregulowane
kwestie prowadzenia upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych, które zostały opracowane na podstawie ww. przepisu
Dyrektywy, a więc ustanowienia w krajowym porządku prawnym obowiązku powiadomienia właściwych polskich władz
o lokalizacji upraw GMO, ustanowienia obowiązku zgłaszania lokalizacji upraw GMO, a także sposobu podania do wiadomości
publicznej informacji o lokalizacji danych upraw GMO.
W Polsce utworzony zostanie rejestr upraw GMO. W celu wpisania uprawy do rejestru, zgodnie z art. 49e ust. 1 Noweli :„Wpis
uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO może zostać dokonany wyłącznie dla uprawy GMO planowanej na gruntach rolnych,
w odległości nie mniejszej niż 30 km od granicy obszaru, dla którego ustanowiono formę ochrony przyrody, o której mowa w art.
6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Uprawę GMO prowadzi się wyłącznie na podstawie wpisu do
Rejestru Upraw GMO, zgodnie z określonymi w tym wpisie warunkami, sposobem i terminem.”. Wymagana jest także dokumentacja
potwierdzająca fakt, iż uprawa GMO nie będzie miała negatywnego wpływu na bezpieczeństwo środowiska.
Zostanie wprowadzone rozwiązanie prawne, które ma wykluczyć wszystkie uprawy modyfikowane z polskiego rolnictwa,
albowiem polskie przepisy ustanawiają regułę przewidującą, że Polska jest krajem wolnym od upraw GMO, a mianowicie będzie to
wyrażone w art. 49a ust. 1 -„Rzeczpospolita Polska jest wolna od upraw GMO”.
W zawartym w Noweli uzasadnieniu, nowa ustawa ma nie tylko uzupełnić wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień
Dyrektywy, ale także zwiększyć stopień bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i dla środowiska, poprzez ustanowienie mechanizmów
umożliwiających skuteczną kontrolę oraz ograniczanie upraw GMO.
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SĄD NAJWYŻSZY ORZEKŁ W PRECEDENSOWEJ
SPRAWIE O DOPUSZCZALNOŚCI UMOWY
MAŁŻONKÓW W SPRAWIE CZĘŚCIOWEGO
PODZIAŁU MAJĄTKU WSPÓLNEGO

Dnia 23 lutego 2018 r. Sąd Najwyższy, rozstrzygając pytanie prawne jednego z Sądów Okręgowych, wydał ciekawą uchwałę1
w sprawie (I) podziału majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej oraz (II) umowy o częściowym podziale
majątku wspólnego.
Po pierwsze, Sąd Najwyższy potwierdził, że w sprawie o podział majątku wspólnego, po ustaniu wspólności majątkowej między
małżonkami skład majątku wspólnego ustala się według chwili ustania wspólności majątkowej, a jego wartość według stanu tego
majątku oraz cen w chwili dokonywania podziału. W ocenie Sądu Najwyższego powyższa kwestia zazwyczaj nie budzi wątpliwości sądów powszechnych, przy czym doprecyzowania wymagał fakt, że w judykaturze, a także w piśmiennictwie, posługiwano
się niekiedy sformułowaniem, iż dzielony majątek ustala się według „stanu” w chwili powstania współwłasności, przy czym „stan”
oznaczał w tych wypowiedziach skład (zawartość) majątku, a nie stan techniczny (kondycję, stan zużycia) lub stan prawny składników majątkowych2.
Tymczasem, przez stan majątku wspólnego, należy rozumieć przynależność określonych rzeczy i praw do tego majątku, a nie ich
właściwości (cechy, stan techniczny etc.). W ocenie Sądu Najwyższego, w polskim ustawodawstwie nie ma przepisu określającego
chwilę miarodajną dla ustalenia stanu (cech, jakości, stopnia zużycia) majątku wspólnego i jego składników, za chwilę tę, należy
uznać czas dokonywania działu, a więc czas orzekania, a ściślej - chwilę zamykania rozprawy. Przedmiotem podziału staje się wówczas majątek istniejący w chwili podziału, w stanie w tej chwili stwierdzalnym, mający właśnie wtedy określoną wartość stanowiącą następnie wyznacznik wartości udziałów i podstawę rozliczeń między uczestnikami.
Punktem wyjścia jest skład majątku wspólnego w chwili powstania odrębności majątkowej (ustania wspólności), a więc powstania
współwłasności w częściach ułamkowych, a ściślej przeistoczenia się wspólności łącznej (bez udziałowej) we wspólność udziałową.
Wszelkie zmiany majątkowe, do których doszło między chwilą ustania wspólności a chwilą działu - samoistne, przypadkowe oraz
celowe, jak np. naturalne lub fizyczne zużycie składników majątkowych, a nawet ich utrata, wzrost wartości na skutek dokonanych
nakładów, obciążenia rzeczowe, sytuacja rynkowa itp. - podlegają rozliczeniu, a następnie wyrównaniu w postaci spłat lub dopłat.
Sąd Najwyższy potwierdził również, że dokonywanie podziału majątku wspólnego nie jest w polskim porządku prawnym obowiązkowe. Kwestia ta jest zazwyczaj nurtująca dla osób, które wolałyby zrezygnować z wszczynania postępowania sądowego.
Drugie zagadnienie przekazane Sądowi Najwyższemu do rozpoznania jest szczególnie ciekawe, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że
dotyczy niepowtarzalnego stanu faktycznego, którego dotychczasowe orzecznictwo nie odnotowało.
Rozstrzygając o tym zagadnieniu, w pierwszej kolejności Sąd Najwyższy przypomniał, że zgodnie z art. 52 § 2 k.r.o.3 rozdzielność
majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu. W przypadku zastosowania przez sąd drugiego z opisanych rozwiązań, wsteczny skutek wyroku ustanawiającego rozdzielność majątkową (retroaktywność) powoduje, że wspólność majątkowa małżonków w świetle prawa przestała istnieć w dniu
określonym przez sąd. Skoro zatem, nie istniała, to czynność prawna zakazana lub niemożliwa w czasie, w którym ona istnieje, jest
skuteczna, gdyż zakaz ten - oceniany retrospektywnie - nie obowiązywał albo nie było innych przeszkód udaremniających podjęcie
tej czynności.
Jeżeli zatem, małżonkowie zawarli umowę o częściowy podział majątku wspólnego, wprawdzie w czasie istnienia wspólności, która
jednak została późniejszym wyrokiem sądu zniesiona z dniem poprzedzającym zawarcie tej umowy, to jest oczywiste, że należy ją
ocenić jako dopuszczalną, ważną i skuteczną, uchylającą się spod zakazu ustanowionego w art. 35 k.r.o.4

1. Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 23 lutego 2018 r., III CZP 103/17, MoP 2018 nr 6, str. 283, Biul. SN 2018 nr 2, Legalis.
2. Por. np. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2010 r., IV CSK 429/09, z dnia 31 stycznia 2013 r., II CSK 349/12 oraz z dnia 28 stycznia
2015 r., II CSK 322/14.
3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682).
4. Zgodnie z art. 35 k.r.o. w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może
również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.
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Rozstrzygając o tym zagadnieniu, w pierwszej kolejności Sąd Najwyższy przypomniał, że zgodnie z art. 52 § 2 k.r.o.1 rozdzielność majątkowa
powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową
z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu. W przypadku zastosowania przez sąd drugiego z opisanych rozwiązań, wsteczny skutek
wyroku ustanawiającego rozdzielność majątkową (retroaktywność)
powoduje, że wspólność majątkowa małżonków w świetle prawa przestała istnieć w dniu określonym przez sąd. Skoro, zatem, nie istniała, to
czynność prawna zakazana lub niemożliwa w czasie, w którym ona istnieje, jest skuteczna, gdyż zakaz ten - oceniany retrospektywnie - nie
obowiązywał albo nie było innych przeszkód udaremniających podjęcie tej czynności.
Jeżeli zatem, małżonkowie zawarli umowę o częściowy podział majątku
wspólnego, wprawdzie w czasie istnienia wspólności, która jednak została późniejszym wyrokiem sądu zniesiona z dniem poprzedzającym
zawarcie tej umowy, to jest oczywiste, że należy ją ocenić jako dopuszczalną, ważną i skuteczną, uchylającą się spod zakazu ustanowionego
w art. 35 k.r.o.2
W ten właśnie sposób Sąd Najwyższy wyjaśnił pojęcie „wstecznej
mocy wyroku”, wywołującej skutki prawne w zakreślonej orzeczeniem przeszłości. Takie działanie wyroku ma na celu zarówno ochronę
małżonków przed odpowiedzialnością za długi i zobowiązania drugiego
małżonka oraz przed egzekucją nałożonych na niego grzywien i innych
kar pieniężnych, jak i ocalenie umów i innych czynności prawnych, które w reżimie wspólności małżeńskiej byłyby niedopuszczalne - nieważne lub nieskuteczne.
Z uwagi na powyższe Sąd Najwyższy uchwalił, że umowa małżonków
o częściowym podziale majątku wspólnego, zawarta przed ustanowieniem przez sąd rozdzielności majątkowej z dniem poprzedzającym zawarcie tej umowy, jest ważna.

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682).
2. Zgodnie z art. 35 k.r.o. w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może
również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.
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UGODA SĄDOWA A ZWROT KOSZTÓW
W uchwale z dnia 23 lutego 2018 roku (sygn. akt: III CZP 88/17) Sąd Najwyższy uznał, że zwrot opłaty sądowej od pozwu (lub innego
pisma wszczynającego postępowanie w sprawie) należny jest w przypadku zawarcia ugody sądowej lub ugody przed mediatorem
– opłata taka nie jest natomiast zwracana w razie zawarcia ugody pozasądowej.
Uchwała odnosi się do przepisu art. 79 ust. 1 pkt 1) lit. h ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (u.k.s.c.), zgodnie
z którym, sąd z urzędu zwraca całą opłatę od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz opłatę od zarzutów
od nakazu zapłaty, jeżeli postępowanie zakończyło się zawarciem ugody przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej
instancji.
Sąd Najwyższy uznał, że „ugodą” w rozumieniu przywołanego wyżej przepisu nie jest ugoda pozasądowa.
Oznacza to, że w razie porozumienia się stron po wniesieniu przez jedną z nich pozwu, ale jeszcze przed przeprowadzeniem
pierwszej rozprawy, o ile Powód będzie chciał uzyskać zwrot całości uiszczonej opłaty sądowej, strony nie będą mogły zakończyć
swojego sporu ugodą pozasądową.
W innych przypadkach Sąd z urzędu zwróci:
•
¾ uiszczonej opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli
w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy,
•
½ uiszczonej opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli
postępowanie w pierwszej instancji zakończyło się zawarciem ugody sądowej po rozpoczęciu rozprawy,
•
½ uiszczonej opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w drugiej instancji, w której sprawa zakończyła się zawarciem
ugody sądowej.
W świetle opisanej uchwały Sądu Najwyższego oraz biorąc pod uwagę fakt, iż nie ma możliwości zawarcia ugody sądowej w inny
sposób aniżeli do protokołu, (a więc już podczas pierwszej rozprawy) przepis art. 79 ust. 1 pkt 1) lit. h u.k.s.c. w istocie będzie miał
zastosowanie wyłącznie do ugody zawartej przed mediatorem, lecz jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy.
W mojej ocenie opisana uchwała Sądu Najwyższego jest wadliwa i nie uwzględnia zasad wykładni językowej oraz celowościowej.
Należy bowiem, zwrócić uwagę na fakt, iż w przepisach art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. c) i d) u.k.s.c. jest wprost mowa o ugodzie sądowej. Skoro
ustawodawca w przepisie art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. h) u.k.s.c. nie wskazał, iż chodzi o ugodę sądową, niewątpliwie chciał dyspozycją tego
przepisu objąć także przypadki ugody pozasądowej.
Powyższa wykładnia prowadzi także do sytuacji, w której zawarcie ugody sądowej nawet na pierwszym terminie rozprawy nie
umożliwi uzyskania stronie inicjującej postępowanie zwrotu pełnej opłaty – a jedynie połowy. Dyskusyjne w tym kontekście jest
zastosowanie omawianej wykładni tego przepisu do posiedzeń w sprawach o zawezwanie do próby ugodowej, których celem
i wyłącznym przedmiotem jest przecież zawarcie ugody sądowej.
Należy jednak przypuszczać, iż do czasu wydania przez Sąd Najwyższy ewentualnej innej, odmiennej w swojej treści uchwały
powyższe stanowisko będzie wiodącym w orzecznictwie sądów powszechnych.
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KONSTYTUCJA BIZNESU
W dniu 23 marca 2018 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. „Konstytucję
Biznesu”, która składa się z:
•
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców (Dz. U.2018
poz. 646), która wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia,
z wyjątkiem art. 24 ust. 6, który wchodzi w życie z dniem 1 lutego
2019 r.,
•
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
(Dz. U. 2018 poz. 647) wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia
ogłoszenia, z wyjątkiem art. 52 ust. 2 i 9 oraz art. 57, które wchodzą
w życie z dniem 1 lipca 2018 r.,
•
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich
Przedsiębiorców (Dz. U.2018 poz. 648), która wchodzi w życie po
upływie 30 dni od ogłoszenia,
•
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa
przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych
w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U.2018 poz. 649), która wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia,
•
ustawa z dnia 6 marca 2018 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności
gospodarczej (Dz. U. 2018 poz. 650), która wchodzi w życie po
upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
Do najważniejszych zmian należy zaliczyć przede wszystkim ustawę
Prawo przedsiębiorców, która zastąpi dotychczas obowiązującą Ustawę
o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r. Jest ona istotna z punktu
widzenia początkujących przedsiębiorców, bowiem oferuje dla nich tzw.
„ulgę na start”. Zgodnie z art. 18 tej ustawy, skorzystać z takiej ulgi może
przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który (I) podejmuje działalność po
raz pierwszy, (II) podejmuje działalność ponownie po upływie co najmniej
60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia oraz (III) nie
wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem
rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku
kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego
stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności
gospodarczej. Ulga na start zwalnia z obowiązku uiszczania składek
na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia
działalności gospodarczej.
Utworzony zostanie również Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy. Jego
zadaniem będzie wyjaśnianie sposobu załatwiania poszczególnych spraw
urzędowych, umożliwienie uiszczania opłat urzędowych lub uzyskanie
zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami czy składkami. Co więcej, PIP
przypomni przedsiębiorcy o zbliżającym się terminie urzędowym lub
o zmianach w prawie za pomocą SMS lub e-mail.
Zmianie ulegnie również relacja panująca na linii przedsiębiorca – organ
administracyjny. Dojdzie to tego z uwagi na wprowadzenie m.in. zasady
domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasady przyjaznej interpretacji
przepisów oraz zasady „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”.
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Innym istotnym novum jest wprowadzenie instytucji działalności
nieewidencjonowanej. Oznacza to, że działalność prowadzona
na mniejszą skalę, której przychód nie przekracza w żadnym
miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia, określonego w ustawie
o minimalnym wynagrodzeniu, oraz prowadzoną przez osobę
fizyczną, która w okresie poprzednich 60 miesięcy nie prowadziła
działalności gospodarczej, może nie być wpisywana do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zaletą takiego
rozwiązania jest fakt, iż taka działalność nie będzie podlegać
obowiązkowi składkowemu na ubezpieczenie społeczne.
Jako jedną z najważniejszych zmian, które wprowadza Konstytucja
Biznesu, należy również wskazać wprowadzenie nowego organu,
tj. Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jego zakres
kompetencji obejmuje m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych
dotyczących interesów przedsiębiorców, wspieranie mediacji
pomiędzy organami administracji a przedsiębiorcami, zwracanie
się do odpowiednich organów, organizacji i instytucji z wnioskami
o podjęcie odpowiednich działań mogących wpływać pozytywnie
na prawa i interesy przedsiębiorców oraz wnioskowanie o podjęcie
inicjatywy ustawodawczej dotyczącej działalności gospodarczej
przez odpowiednie organy.
Zmiany dotknęły również Centralną Ewidencję i Informację
o Działalności Gospodarczej. Za najważniejsze zmiany należy uznać
umożliwienie udostępniania w CEIDG rejestru pełnomocnictw
i prokury, wprowadzenie zasady automatycznego wznowienia
wykonywania działalności po upływie okresu zawieszenia
oraz zniesienie limitu czasowego dla zawieszenia działalności
wynoszącego 24 miesiące i wprowadzenie możliwości jej zawieszenia
na czas nieoznaczony.
Nowe regulacje prawne wprowadzają również przejrzystość
i jasność prawa dotyczącego udziału przedsiębiorców zagranicznych
i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce.
Zmiana polega na skondensowaniu norm prawnych dotyczących
wyżej wymienionych podmiotów w jeden akt prawny, a nie, jak
dotychczas, trzech.
W ustawie wprowadzającej ustawę Prawo Przedsiębiorców również
nie zabrakło ciekawych i istotnych zmian. W nowym stanie prawnym
identyfikacja przedsiębiorcy w rejestrach będzie następować
jedynie na podstawie numeru identyfikacji podatkowej. Obowiązek
posługiwania się numerem REGON zostanie usunięty. Dodatkowo,
zawarte w innych aktach prawnych, wszelkie odniesienia do Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej również zostały usunięte.
Pakiet 5 ustaw wszedł w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r.
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