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W dniach 21-22 czerwca 2017 r. w hotelu Hotel Courtyard 
by Marriott w Warszawie odbędzie się VIII Kongres Poland 
Pharma Commerce, na którym wiodące firmy farmaceutyczne 
oraz przedstawiciele organów publicznych przedyskutują 
najważniejsze trendy rynkowe oraz podzielą się swoimi 
doświadczeniami i opiniami.
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REWOLUCYJNE ZMIANY W PRAWIE UNIJNYM 
W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W dniu 4 maja 2016 r. został opublikowany oficjalny tekst Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)1. Rozporządzenie 
to wprowadza znaczącą reformę prawa w zakresie ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. 

Zgodnie z art. 99 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po publikacji 
w Dzienniku Urzędowym UE, a będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

WYZWANIA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH
Akt ten jest odpowiedzią na wyzwania prawne związane m.in. z istnieniem stale rozwijających się sieci społecznościowych 
oraz wyszukiwarek internetowych. Rozporządzenie jest stosowane bezpośrednio, dlatego jest wiążącym aktem prawnym dla 
wszystkich przedsiębiorców.

NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY
Najistotniejszą zmianą wynikającą z nowych przepisów jest zwiększenie poziomu ochrony osób fizycznych, m.in. poprzez 
uregulowanie nowych uprawnień, takich jak „prawo do bycia zapomnianym”, które w założeniu ma ułatwiać osobom fizycznym 
usuwanie informacji o sobie, upublicznionych w Internecie. Uprawnienie to zostało wyprowadzone głównie z orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości2. Przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych rozszerzają również obowiązki 
informacyjne leżące po stronie administratorów danych osobowych w zakresie ochrony danych osobowych, regulują kwestie 
profilowania osób, których dane są przetwarzane oraz wprowadzają obowiązek notyfikowania organu nadzorczego przez 
administratora danych osobowych o  zaistniałym naruszeniu w zakresie ochrony danych osobowych.

Z perspektywy globalnej najistotniejsze wydaje się jednak rozszerzenie zakresu stosowania tych unijnych przepisów, tak aby 
w określonych sytuacjach objęci nimi stali się administratorzy danych osobowych i podmioty przetwarzające te dane, mające 
siedzibę w  państwach trzecich.

SANKCJE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW
Naruszenie przez przedsiębiorcę przetwarzającego dane osobowe przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych będzie 
wiązać się z ryzykiem nałożenia wysokich kar finansowych.

Z pewnością Ogólne rozporządzenie o ochronie danych wprowadza wiele istotnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych 
w państwach Unii Europejskiej, na które zarówno przedsiębiorcy, jak i organy nadzoru będą musieli się odpowiednio przygotować.

1. Dz. U. L119 z 4.5.2016 s.1.
2. Por. artykuł autorstwa apl. adw. Joanny Lachowicz w poprzednim wydaniu Biuletynu GGL „Prawo do bycia zapomnianym w Internecie”.

apl. adw. Anna Żurkiewicz
Junior Associate
anna.zurkiewicz@gglegal.pl
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ŚMIERĆ
- NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE STWIERDZENIA ZGONU

W dniu 27 kwietnia 2017 roku w życie weszły zmiany ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o  zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 125) oraz ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 793, 1893 i 1991). Zmiany te mają na celu wprowadzenie przepisów regulujących kwestię stwierdzania trwałego, 
nieodwracalnego ustania czynności mózgu, jak również stwierdzania zgonu wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia do 
przepisów regulujących wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty, podczas gdy dotychczas regulacje w tej materii były 
zawarte w tzw. ustawie transplantacyjnej.

Nowe przepisy określają, kto i w jaki sposób jest uprawniony do stwierdzenia śmierci mózgu oraz nieodwracalnego zatrzymania 
krążenia poprzedzającego pobranie narządów. Odnośnie osób uprawnionych, wskazano, że mają to być dwaj lekarze posiadający II 
stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty, w tym jeden specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub neonatologii, 
a drugi w dziedzinie neurologii, neurologii dziecięcej lub neurochirurgii (w  zakresie stwierdzania śmierci mózgu) bądź w dziedzinie 
medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych, kardiologii, kardiologii dziecięcej lub pediatrii (w zakresie stwierdzania 
nieodwracalnego zatrzymania krążenia poprzedzającego pobranie narządów). 

Sposób i kryteria stwierdzania śmierci mózgu oraz nieodwracalnego zatrzymania krążenia, poprzedzającego pobranie narządów, 
ustalane będą przez lekarzy specjalistów będących ekspertami w konkretnych działach medycyny, następnie zaś ogłaszane, 
w drodze obwieszczenia, przez Ministra Zdrowia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Podkreślić 
należy, iż obwieszczenia nie mają charakteru normatywnego. Z  tego też względu analizowane informacje nie będą nakładały 
obowiązku prawnego, a  jedynie stanowić będą rodzaj naukowych wytycznych i wskazówek, opartych na aktualnej wiedzy 
medycznej. Do czasu ogłoszenia nowych wytycznych, zastosowanie mają dotychczasowe, ogłoszone na podstawie tzw. ustawy 
transplantacyjnej.

Nowe regulacje wyłączają możliwość udziału w postępowaniu, obejmującym pobieranie i  przeszczepianie komórek, tkanek 
lub narządów od osoby zmarłej, lekarza, który stwierdził zgon takiej osoby. Zapis ten ma na celu zwiększenie wzrostu zaufania 
do transplantologii poprzez oddzielenie lekarzy stwierdzających zgon pacjenta od lekarzy, którzy uczestniczą w czynnościach 
medycznych dotyczących pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek lub narządów od zmarłego.

r. pr. Jan Hasik
Head of Life Science Practice
jan.hasik@gglegal.pl
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ZMIANY W KODEKSIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz. U. z 2017 roku, poz. 933), która weszła w życie 
z dniem 1 czerwca 2017 r., wprowadza szereg zmian, między innymi do przepisów kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania 
cywilnego. Wśród tych ostatnich, w mojej ocenie najdonioślejsze praktyczne znaczenie będą miały zmiany w obszarze postępowań 
zabezpieczających oraz postępowania uproszczonego.

Otóż zgodnie z nowymi przepisami, w postępowaniu uproszczonym mają być rozpoznawane sprawy o roszczenia wynikające 
z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające 
z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie 
przekracza tej kwoty. Obecnie granicą ustawową wysokości roszczeń dochodzonych w postępowaniu uproszczonym jest kwota 
10.000 złotych.

Co ciekawe, niezależnie od zmiany opisanej wyżej, omawiana ustawa nie modyfikuje ustawy o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych. Oznacza to, że (na chwilę obecną, o ile nie dojdzie do wprowadzenia dalszych zmian przepisów) w dalszym ciągu 
najwyższą opłatą w postępowaniu uproszczonym będzie opłata w wysokości 300 PLN, przewidziana dla spraw o wartości 
przedmiotu sporu przekraczającej 7.500 PLN.

W praktyce przekłada się to na istotne obniżenie opłat. W przypadku roszczenia w wysokości 20.000 złotych rozpoznawanego 
na zasadach ogólnych, opłata sądowa wynosi 1.000 złotych (5% wartości roszczenia), tymczasem jeśli sprawa o tej wartości będzie 
rozpoznawana w postępowaniu uproszczonym, powód będzie zobowiązany do uiszczenia jedynie opłaty w wysokości 300 złotych.

Z kolei zmiany w obszarze postępowania zabezpieczającego mają raczej charakter precyzujący. Najciekawszymi ze zmian w tym 
postępowaniu wpadkowym są:

• Wprowadzenie sankcji nieważności, dla (i) czynności prawnych obowiązanego dokonanych wbrew zakazowi zbywania 
lub obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej lub której księga wieczysta zaginęła lub uległa 
zniszczeniu; jak również dla (ii) wszystkich czynności prawnych dokonanych wbrew zakazowi zbywania spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu (o ile dokonano wpisu w księdze wieczystej ostrzeżenia o zakazie zbywania tego prawa) 
oraz (iii) czynności prawnych dokonanych wbrew zakazowi zbywania lub obciążania nieruchomości, która ma urządzoną 
księgę wieczystą, albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest nieważna, jeżeli dokonano wpisu w księdze 
wieczystej ostrzeżenia o zakazie zbywania lub obciążania tych praw.

• Zobowiązanie Sądu orzekającego o zabezpieczeniu do przekazania sądowi wieczystoksięgowego postanowienia 
ustanawiającego zakaz zbywania lub obciążania nieruchomości albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (samo 
postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia stanowi zaś podstawę wpisu ostrzeżenia w księdze wieczystej);

• Nałożenie na spółdzielnię mieszkaniową odpowiedzialności za szkodę spowodowaną czynnościami zmierzającymi do zbycia 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mimo ustanowionego zakazu.

adw. Magdalena Grykowska
Head of Litigation
magdalena.grykowska@gglegal.pl

mailto:magdalena.grykowska%40gglegal.pl?subject=
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WHO CAN CLAIM FOR INVALIDATION OF THE 
BUILDING PERMIT

Proceedings aimed to invalidate the building permit could be commenced ex officio or when requested by a party.

The proceedings are commenced ex officio when the competent authority itself discovers circumstances contesting the decision’s 
validity, when these circumstances are brought to the authority’s attention by a third party filing a  complaint, when a prosecutor 
comes forward with an objection, or when the Ombudsman or a social organization enjoying the status of a party requests the 
invalidation.

The proceedings may also be commenced on demand by a party, i.e. by anyone whose legal interests or obligations may be affected 
by the invalidation of the building permits. The status of a party in proceedings to declare invalidation of an administrative decision 
may be accorded not only to parties in the ordinary proceedings conducted to issue the challenged decision but also to anybody 
whose legal interests or obligations may be affected by the invalidation of the decision. The initial explanatory proceedings 
conducted by the authority cannot serve to establish whether there exist circumstances meriting the invalidation of the decision 
– this is something that is to be done in subsequent stages of the proceedings (when all the parties thereto are already involved).

The parties to extraordinary proceedings must be identified in accordance with Article 28 of the code dated 14 June 1960 of the 
administrative procedure1. The parties to proceedings to declare the invalidity of a decision include not just the parties in the 
ordinary proceedings which led to the issuance of the challenged decision, but also anybody whose legal interests or obligations 
may be affected by the ruling to invalidate the decision.

The status of a party to administrative jurisdiction proceedings is determined, as a rule, in reliance to the principles of material 
(administrative or civil) law which indicate whether a given person in a given situation has legal interest in obtaining a decision 
concerning its rights and duties.

While the proceedings to invalidate a decision are distinct from the proceedings which led to the issuance of the decision and 
whose legality is to be investigated by the supervision authority, both of them concern the same relationship under material law 
that was the subject matter of the decision issued in the ordinary proceedings.

As a rule, the group of parties to the ordinary proceedings coincides with the group of parties to the extraordinary proceedings 
since the latter proceedings concern the decision issued in the former, and therefore also the relationship under material law 
created with this decision. There may be cases, however, when the extraordinary proceedings are joined by persons other than 
those participating in the proceedings which led to the issuance of a final decision. The commencement of proceedings to invalidate 
a decision may also be requested by persons who should have been a party to the administrative proceedings which ended with 
the issuance of the challenged decision but who did not participate in the proceedings through no fault of theirs.

Concluding, the parties taking part in the procedure leading to issuance of the building permit (or their legal successors, as the 
case may be) should be the parties to potential invalidation procedure of the building permit. Nevertheless, the circle of entities 
legitimated to take part in the invalidation procedure of the building permit may be broader. The given issue must be analyzed by 
identifying the legal or factual interest of particular entities that could be affected by the declaration of invalidity of the building 
permit. This is also something that would have to be demonstrated by the complainant as the person requesting the building permit 
to be declared invalid.

1. Journal of Laws 2016, item 23.

r. pr. Daria Langer
Senior Associate
daria.langer@gglegal.pl
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POPRAWA OTOCZENIA PRAWNEGO PRZEDSIĘBIORCY
– UWAGI NA TLE PROCESU BUDOWLANEGO

Obserwując kolejne próby kompleksowego uregulowania procesu inwestycyjno-budowlanego w jednym akcie prawnym, trudno 
nie dostrzec, że równolegle ustawodawca wprowadza do istniejących przepisów drobne nowelizacje. Intencją tych zmian jest 
poprawa warunków prowadzenia działalności inwestycyjnej. Taki charakter miał również ostatni pakiet zmian z dnia 16 grudnia 2016 
r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców1, który wprowadził do prawa budowlanego 
pewne, od dawna, postulowane zmiany.

PROBLEMY WOKÓŁ TRYBU NOTYFIKACYJNEGO
Pierwszym obszarem zmian korzystnych dla przedsiębiorców są nowe regulacje dotyczące zgłaszania sprzeciwu przez organy 
administracji budowlanej. Instytucje zgłoszenia robót budowlanych oraz zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych mają 
szczególny charakter prawny, ponieważ w przypadku braku działania ze strony organu administracji publicznej nie prowadzą do 
wszczęcia postępowania administracyjnego. Z perspektywy inwestora, w przypadkach oczywistego braku podstaw do wniesienia 
sprzeciwu, okres, w którym organ miał prawo do wniesienia tego sprzeciwu, stanowił niemające uzasadnienia przedłużenie procesu 
inwestycyjnego i zwiększenie kosztów. Nawet jeżeli organ deklarował brak zamiaru wniesienia sprzeciwu, to skutek prawny był 
związany z upływem terminu do wniesienia sprzeciwu.

NOWA INSTYTUCJA PRAWA BUDOWLANEGO
Nowelizacja prawa budowlanego nie tylko skróciła okres, w którym organ może wnieść sprzeciw do 21 dni w przypadku zgłoszenia 
robót budowlanych oraz 14 dni w przypadku zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych, ale również wprowadziła nową 
instytucję – „zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu”. W  przeciwieństwie do klasycznego zaświadczenia 
wydawanego na podstawie art. 217 kpa, które stanowi wyłącznie potwierdzenie stanu prawnego lub faktycznego znanego 
organowi, zaświadczenie wydawane na podstawie art. 30 ust. 5aa pr. bud. oraz art. 54 ust. 2 pr. bud. wywołuje skutki prawne 
w postaci: 

• wyłączenia możliwości wniesienia sprzeciwu przez organ, 
• przyznania inwestorowi uprawnienia do rozpoczęcia robót budowlanych oraz do rozpoczęcia użytkowania obiektu 

budowlanego.

POTENCJALNE PROBLEMY
Taka konstrukcja może budzić wątpliwości – z perspektywy prawa administracyjnego zaświadczenie wywołujące skutki prawne 
ma charakter nienazwanego aktu administracyjnego, rozstrzygającego sprawę co do istoty. W takiej sytuacji nasuwa się również 
pytanie, czy taki akt administracyjny może podlegać weryfikacji na podstawie procedury administracyjnej, a zwłaszcza czy 
jest objęty kognicją sądów administracyjnych. Pytanie to jest istotne zwłaszcza w przypadku zgłoszenia robót budowlanych, 
gdzie organ musi dokonać weryfikacji, czy tryb zgłoszenia jest właściwy dla planowanej inwestycji. Pozostaje również problem 
praktyczny – w jakim stopniu organy administracji budowlanej będą korzystały z możliwości wydawania zaświadczeń o braku 
podstaw do wniesienia sprzeciwu. W przypadku zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych, gdzie inwestor spełni 
obowiązki w zakresie dostarczenia stosownych dokumentów, wydaje się to dość prawdopodobne. W przypadku zgłoszenia robót 
budowlanych, gdzie skutki prawne niewłaściwego działania organu są poważniejsze, w ocenie autora nowa instytucja nie będzie 
się cieszyła praktycznym uznaniem.

1. Dz.U.2016.2255.

dr Dominik Sypniewski
Senior Associate
dominik.sypniewski@gglegal.pl
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RYCZAŁTY ZA NOCLEGI PRZEWIDZIANE W REGULAMINIE 
LUB UMOWIE O PRACĘ WOLNE OD OSKŁADKOWANIA

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2016 r., K 11/15, spowodował niemałą rewolucję w sferze roszczeń kierowców 
pojazdów ciężarowych w transporcie międzynarodowym. Część z nich cofnęła swoje powództwa o zapłatę ryczałtów za noclegi, 
inni nie dają za wygraną i powołują mniej lub bardziej uzasadnione prawnie, alternatywne podstawy prawne swoich żądań, 
podtrzymując powództwa. Rozbieżności poglądów ujawniły się jednak nie tylko na tej płaszczyźnie.

WĄTPLIWOŚCI CO DO OSKŁADKOWANIA NALEŻNOŚCI
Przypomnieć należy, że wspomnianym wyrokiem Trybunał stwierdził w  szczególności, że niezgodne z Konstytucją jest stosowanie 
do kierowców w  transporcie międzynarodowym (na podstawie odesłania z art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców) przepisów 
kodeksu pracy dotyczących tzw. incydentalnych podróży służbowych (art. 775 § 3-5 k.p.) oraz wysokości należności z tego tytułu 
wynikających z rozporządzenia wykonawczego skierowanego do pracowników publicznej sfery budżetowej.

Wyrok TK wywołał pewne wątpliwości, również wśród pracodawców. Pojawiły się rozbieżności co do tego, czy wobec uchylenia 
przez TK dotychczasowej podstawy prawnej wypłacania ryczałtów za noclegi, świadczenia te, w przypadku ich wypłacania na 
podstawie zapisów regulaminów wynagradzania lub umów o pracę, mogą nadal podlegać zwolnieniu od wliczania ich wartości do 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Przepis § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 
ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nakazuje bowiem wyłączać z  podstawy wymiaru 
składek kwoty diet i innych należności z tytułu podróży służbowej pracownika. Wyłączenie to jest jednak ograniczone do wysokości 
tych należności wynikających z przepisów rozporządzeń dotyczących należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu 
w jednostkach publicznej sfery budżetowej. Wobec odmówienia przez Trybunał Konstytucyjny konstytucyjności stosowaniu 
tych ostatnich przepisów do kierowców w transporcie międzynarodowym, powstała wątpliwość, czy można stosować do nich 
przedmiotowe wyłączenie.

STANOWISKO MRPIPS Z 10 MARCA 2017 R.
W odpowiedzi na wystąpienie Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury z  24 lutego 2017 r. Minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej w piśmie z 10 marca 2017 r. przedstawił stanowisko, że powołany § 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych 
zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie ma obecnie zastosowania do należności 
z tytułu podróży służbowych odbywanych przez kierowców. Zatem, w ocenie Ministra, w przypadku uznania tych należności za 
przychód, powinny zostać od nich naliczone i  odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

STANOWISKO MRPIPS Z 28 KWIETNIA 2017 R.
Kolejne stanowisko Ministra zostało przedstawione w związku z zapytaniem Prezesa Związku Pracodawców Transport i Logistyka 
Polska w podobnym przedmiocie. Minister dokonał tym razem rozróżnienia pomiędzy należnościami w postaci diet i  ryczałtów za 
noclegi wypłacanymi na podstawie uregulowań wewnątrzzakładowych lub umów o pracę oraz tymi należnościami wypłacanymi 
jedynie w oparciu o, uznany za niekonstytucyjny, przepis art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców. O ile te pierwsze uznane zostały 
za zwolnione z tzw. oskładkowania, to już drugie, jako niemające obecnie podstawy prawnej, w ocenie Ministra podlegają pełnemu 
oskładkowaniu. Co istotne, interpretacja ta została wsparta stanowiskiem Ministra Finansów, potwierdzającym, że należności 
otrzymywane przez kierowców z tytułu odbywanych przez nich podróży służbowych stanowią przychód w rozumieniu przepisów 
o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podkreślenia wymaga, że żadna z opisanych interpretacji Ministra nie ma charakteru wiążącego. Ostatnie stanowisko wyrażone 
przez Ministra uznać należy jednak za zdecydowanie bardziej uzasadnione niż to przedstawione w marcu 2017 r. W świetle 
powyższego zasygnalizować jednocześnie należy pilną potrzebę uregulowania zasad wypłacania ryczałtów za noclegi lub tzw. 
świadczeń na pokrycie kosztów podróży służbowej w aktach wewnątrzzakładowych lub umowach o pracę u tych pracodawców, 
którzy takich regulacji nie wprowadzili, a mimo to zwracają kierowcom koszty podróży służbowych.

adw. Paulina Gromadzińska
Senior Associate
paulina.gromadzinska@gglegal.pl
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ZMIANY W UMOWIE O ROBOTY BUDOWLANE

Dnia 1 czerwca 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja art. 6471 k.c., która w sposób znaczący zmienia dotychczasową regulację 
dotyczącą odpowiedzialności solidarnej inwestora oraz wykonawcy (generalnego wykonawcy) za zapłatę wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom. Nowelizację powołanego przepisu wprowadza ustawa z dnia 7 
kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności , której jednym z kluczowych celów 
jest wyważenie interesów oraz zapewnienie słusznej ochrony inwestora i wykonawcy.

Zgodnie z najnowszymi zmianami, inwestor odpowiadał będzie solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot 
został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba 
że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw 
wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Terminowe wniesienie sprzeciwu na piśmie zwolni zatem inwestora od 
odpowiedzialności solidarnej za wynagrodzenie należne danemu podwykonawcy.

Inwestor odpowiadać będzie solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) również wtedy, gdy w umowie zawartej pomiędzy 
nimi w formie pisemnej, wskazany zostanie szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego 
podwykonawcę. W takim przypadku procedura zgłoszenia podwykonawcy (opisana powyżej) nie będzie już konieczna.

Co w szczególności istotne, w nowelizacji zrezygnowano z obowiązku uzyskania zgody inwestora, która jak dotychczas stanowiła 
kluczowe (acz problematyczne) oręże inwestorów, chcących zwolnić się z omawianej odpowiedzialności. W nowelizacji 
zrezygnowano również z wymogu zawierania umów z podwykonawcami w formie pisemnej pod rygorem nieważności, co 
z pewnością ułatwi podwykonawcom, z którymi nie zawarto umowy w takiej formie, dochodzenie roszczeń przed sądem.

Nowelizacja określa zakres (granicę) solidarnej odpowiedzialności inwestora względem podwykonawcy. Inwestor odpowiadać 
będzie za zapłatę wynagrodzenia wynikającego z umowy zawartej przez podwykonawcę z wykonawcą (generalnym wykonawcą). 
Mowa jednak wyłącznie o wynagrodzeniu określonym z doręczanego inwestorowi pisemnego zgłoszenia (w którym wskazano 
szczegółowy przedmiot robót budowlanych podwykonawcy) albo umowy zawartej w formie pisemnej przez inwestora 
z wykonawcą (generalnym wykonawcą).

Nowa regulacja (podobnie jak dotychczasowa) mieć będzie charakter bezwzględnie obowiązujący, co w praktyce oznacza, że 
odmienne postanowienia umów (sprzeczne z art. 6472 k.c.) traktowane będą jako nieważne.  

Omawiany przepis w znowelizowanym brzmieniu stosowany będzie do umów o roboty budowlane, które zostaną zawarte już po 1 
czerwca 2017 r. (do umów zawartych z datą wcześniejszą, zastosowanie znajdzie jego dotychczasowe brzmienie).

Art. 6473 k.c. w nowym brzmieniu stanowić będzie wyzwanie dla uczestników procesu budowlanego, którzy zmuszeni będą 
przyswoić sobie wprowadzane procedury oraz dostosować dotychczasową praktykę do nowych realiów.

1. Dz.U. z 2017 poz. 933.
2. Dz.U. z 2017 poz. 933.
3. Dz.U. z 2017 poz. 933.

adw. Paulina Rumińska
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REALIZACJA WEKSLA IN BLANCO A PRZEDAWNIONE 
ROSZCZENIE ZE STOSUNKU PODSTAWOWEGO

Weksel in blanco stanowi w obrocie zabezpieczenie dla wierzyciela, że dłużnik spłaci zaciągnięte zobowiązanie. Istotą tego weksla, 
zwanego też wekslem niezupełnym, jest, że to wierzyciel samodzielnie wypełnia między innymi kwotę zobowiązania – co może 
rodzić uzasadnione obawy wystawcy weksla.

Przyjmuje się, że z chwilą wystawienia weksla in blanco i wręczenia go wierzycielowi powinno dochodzić jednocześnie do 
zawarcia porozumienia wekslowego (lub inaczej deklaracji wekslowej) między wystawcą a odbiorcą weksla. Porozumienie to 
powinno określać w szczególności sposób uzupełnienia weksla. Tak ujmowane porozumienie jest swoistą umową zawieraną 
pomiędzy odbiorcą weksla a jego wystawcą, do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego1, a zabezpieczającą interesy dłużnika 
w zakresie sposobu wypełnienia weksla i oznaczenia stosunku podstawowego. Porozumienie wekslowe tym samym w praktyce 
ogranicza abstrakcyjność stosunku wekslowego.

Weksle in blanco mogą być wypełnione i puszczone w obieg dopiero wówczas, gdy wystawca nie wywiąże się w terminie z całości 
lub części zobowiązania, na zabezpieczenie którego został przyjęty weksel2. Z samej istoty weksla in blanco wynika, że weksel taki 
musi być wypełniony zgodnie z porozumieniem wekslowym3.

Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie niejednokrotnie odwoływał się do kwestii, czy weksel wypełniony już po przedawnieniu 
roszczenia ze stosunku podstawowego jest wypełniony zgodnie z porozumieniem wekslowym. Linia orzecznicza w ww. zakresie 
ulegała dynamicznym zmianom.

Przedwojenne orzecznictwo co do zasady upoważniało wierzyciela do dowolnego oznaczenia terminu płatności weksla. Zgodnie 
z tą linia orzeczniczą, dla zobowiązania wekslowego nie miało znaczenia, że roszczenie ze stosunku podstawowego uległo 
przedawnieniu. Także powojenne orzecznictwo nie wypracowało jednolitego stanowiska w tym zakresie4.

Przełomowym okazał wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 października 1971 r. (sygn. akt: II CR 277/71), który wyznaczył kierunek 
zarówno dla judykatury jak i przedstawicieli doktryny. W ww. wyroku, Sąd Najwyższy wskazał, że „okoliczność, że roszczenie 
wekslowe nie uległo przedawnieniu, nie zwalnia sądu od rozważenia, czy weksel został uzupełniony zgodnie z umową, 
a w szczególności czy w chwili jego uzupełnienia istniało nieprzedawnione roszczenie”.  Z powyższego wynika zatem, że weksel 
in blanco może zostać uzupełniony jedynie przed upływem terminu przedawnienia roszczenia wynikającego ze stosunku 
podstawowego, a prawo do jego wypełnienia wygasa z upływem powyższego terminu5. Innymi słowy, wierzyciel nie może uzupełnić 
weksla, jeżeli zobowiązanie, które weksel zabezpieczał, uległo przedawnieniu6. 

W najnowszym orzecznictwie w dalszym  ciągu istnieje jednak rozbieżność odnośnie ww. kwestii. Dominujące wydaje się jednakże 
stanowisko zgodne z ww. orzeczeniem Sądu Najwyższego, a więc, iż niedopuszczalne jest wypełnienie weksla, jeżeli stosunek 
podstawowy uległ przedawnieniu. Przedstawiciele doktryny stoją bowiem na stanowisku że właściwą koncepcją musi być ta, 
która zapewnia dalej idącą ochronę dłużnikowi7.

Wyżej wymieniona koncepcja powoduje dalsze konsekwencje w wykładni porozumień wekslowych. W ślad za nią należy 
bowiem przyjąć, że użycie w porozumieniu wekslowym zwrotu przewidującego możliwość wypełnienia weksla w każdym czasie, 
oznacza dowolną chwilę, ale tylko przed upływem terminu przedawnienia roszczenia podlegającego zabezpieczeniu. Także użycie 
w deklaracji wekslowej zwrotu o możliwości opatrzenia weksla in blanco datą płatności według uznania wierzyciela może być 
rozumiane jako dowolna data, ale mieszcząca się w okresie od dnia wymagalności zabezpieczonego wekslem roszczenia do dnia 
upływu terminu jego przedawnienia .

W świetle powyższego należy wskazać, iż w sytuacji, w której wierzyciel dochodzi zapłaty z weksla wypełnionego po upływie 
terminu przedawnienia ze stosunku podstawowego, dłużnik może podnieść zarzut wypełnienia weksla niezgodnie z porozumieniem, 
a tym samym zwolnić się z obowiązku zapłaty.

1. I. Heropolitańska, Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz. LEX El. 2011.
2. Orzeczenie SN z dnia 9 listopada 1960 r., sygn. akt:  IV CR 910/59, Lex El.
3. A. Szumański, Prawo wekslowe. Komentarz. Legalis 2016.
4. J. Jastrzębski, Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Lex El. 2014.
5. M. Nestorowicz, „Glosa do orzeczenia SN z 14 października 1971 r.”, II CR 277/71, PiP 1974, nr 5, s. 165 [za:] J. Jastrzębski, Prawo wekslowe i czeko-

we. Komentarz, Lex El. 2014.
6. Tak również: Wyrok SN z dnia 19 listopada 2004 r., V CK 228/04, Lex El.
7. Por. Bagińska L., Prawo wekslowe. Komentarz, 2008, Legalis, J. Jastrzębski, Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Lex El. 2014.

apl. adw. Magdalena Łopatowska-Mikołajczyk
Associate
magdalena.lopatowska@gglegal.pl

mailto:magdalena.lopatowska%40gglegal.pl?subject=


10

SKUTEK POWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU 
I PROKURENTA W SPÓŁCE

Powołanie członka zarządu lub prokurenta w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie wymaga dla swojej skuteczności wpisu 
do rejestru przedsiębiorców (KRS). Oznacza to, że osoby te mogą podejmować czynności prawne w imieniu spółki już od chwili 
aktu powołania. Niemniej w praktyce działanie przez reprezentantów spółki bez wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego może 
powodować wątpliwości ze strony adresatów ich czynności.       

SPOSÓB POWOŁANIA
Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 201 § 4 Kodeksu spółek handlowych, członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą 
wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Umowa spółki może przewidywać w szczególności, że uprawnienie w tym 
zakresie będzie posiadała rada nadzorcza, o ile organ ten będzie występował w spółce, poszczególni wspólnicy w ramach ich 
uprzywilejowania osobistego albo uprzywilejowania związanego z udziałem w spółce, czy nawet osoby trzecie spoza spółki1. Należy 
jednak mieć na względzie przepisy szczególne w zakresie powołania członków zarządu, między innymi ustawę z dnia 30 sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 981), która reguluje, że 
w przypadku, gdy połowa udziałów w spółce należy do Skarbu Państwa, członek zarządu będzie powoływany i odwoływany przez 
radę nadzorczą2, a w określonych przypadkach także przez pracowników3.

Prokurent natomiast jest powoływany przez wszystkich członków zarządu4, najczęściej w formie jednomyślnej uchwały 
podejmowanej przez zarząd5. Z uwagi na to, że prokura jest odmianą pełnomocnictwa obejmującego umocowanie do czynności 
sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, oprócz powołania określonej osoby na prokurenta, 
w celu uniknięcia wątpliwości6, uchwała zarządu w tym zakresie powinna zawierać zapis w przedmiocie udzielenia tej osobie 
prokury (czyli pełnomocnictwa do czynności o wskazanym powyżej zakresie). W uchwale zarządu należy także określić charakter 
samej prokury7, pamiętając jednocześnie, że prokura nie może być ograniczona ze skutkiem wobec osób trzecich, z zastrzeżeniem 
przepisów szczególnych8.

CHARAKTER WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW (KRS)
W przypadku powołania członka zarządu lub prokurenta, spółka powinna złożyć wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców (KRS) 
w tym zakresie w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego wpis9. Pomimo obowiązku zgłoszenia do Sądu Rejestrowego 
powołania członka zarządu lub prokurenta, wpis do rejestru przedsiębiorców (KRS) ma charakter deklaratoryjny, który 
w przeciwieństwie do wpisu o charakterze konstytutywnym (występuje m. in. przy czynności zmiany umowy spółki10), jedynie 
potwierdza powstanie, zmianę lub ustanie określonego zdarzenia prawnego. Powyższe skutkuje uprawnieniem członka zarządu 
lub prokurenta do podejmowania w imieniu spółki czynności prawnych zanim nastąpi jeszcze wpis do rejestru przedsiębiorców 
(KRS).

1. Por. Kom. do art. 201 KSH red. Jara 2017, wyd. 15/D. Kupryjańczyk, żródło: Legalis
2. Art. 19a ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (tekst jedn. Dz. U. z 

2016 r. poz. 981)
3. Art. 16 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (tekst jedn. Dz. U. z 

2016 r. poz. 981)
4. Art. 208 § 6 k.s.h.
5. Por. Kom. do art. 208 KSH red. Strzępka 2015, wyd. 7/Strzępka/Zielińska, źródło: Legalis
6. Por. Kom. do art. 1091 KC red. Osajda 2017, wyd. 16/K. Osajda, źródło: Legalis
7. W świetle przepisów Kodeksu cywilnego wyróżniamy prokurę samoistną, łączną, łączną niewłaściwą oraz oddziałową.
8. Zgodnie z art. 1091 § 2 k.c.
9. Art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 700)
10. Art. 255 § 1 k.s.h.
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JAK UDOWODNIĆ POWOŁANIE
Uprawnienie do podejmowania czynności prawnych w imieniu spółki przez powołanego członka zarządu lub prokurenta przed 
wpisem do rejestru przedsiębiorców (KRS), wydaje się dobrym rozwiązaniem, w szczególności biorąc pod uwagę średni termin 
rozpatrywania wniosków o wpis przez Sądy Rejestrowe, który na terenie m. st. Warszawy może wynosić od 2 tygodni do nawet 2 
miesięcy, jeżeli nie ma braków formalnych. Problem jednak w tym, że w praktyce obrotu gospodarczego oraz w postępowaniach 
przez organami administracji publicznej, wykazanie prawa do reprezentowania spółki polega przede wszystkim na sprawdzeniu 
przez adresata czynności, czy członek zarządu lub prokurent jest wpisany do rejestru przedsiębiorców (KRS). Zwłaszcza, że 
po utworzeniu elektronicznej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, możliwość pobrania informacji w formie 
wydruków odpowiadających odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców stała się ogólnodostępna za pośrednictwem portalu 
Ministerstwa Sprawiedliwości. Pojawiają się przy tym argumenty, że sprzyja to zwiększeniu bezpieczeństwa obrotu, albowiem nie 
można wykluczyć, że Sąd Rejestrowy może odmówić wpisu.

Powyższe argumenty łączą się zwykle z brakiem świadomości odnośnie charakteru wpisu do rejestru przedsiębiorców (KRS) 
dotyczącego powołania członka zarządu lub prokurenta jako deklaratoryjnego i skutkującym tym uprawnieniem do podejmowania 
czynności z chwilą podjęcia uchwały o powołaniu albo z terminem w niej określonym. Udowodnienie aktu powołania opiera się
zwykle na przedstawieniu adresatowi czynności uchwały zgromadzenia wspólników lub uchwały zarządu w przedmiocie 
powołania. W zależności od rodzaju czynności, wystarczające może być przedłożenie kopii tego dokumentu (za okazaniem 
oryginału) lub jego oryginału (w takiej sytuacji warto sporządzić notarialny odpis takiego dokumentu). Dodatkowym dokumentem 
w omawianej sytuacji może być także umowa spółki, przedkładana w celu wykazania prawidłowości uprawnienia organu spółki 
do podjęcia uchwały o powołaniu, a także kopia lub odpis złożonego wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców (np. z adnotacją 
o numerze przyjętego wniosku).
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ZMIANY NA GRUNCIE POŚREDNICTWA OBROTU 
NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ UŻYTKOWANIA 

WIECZYSTEGO

Z dniem 9 maja br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych 
innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa. Projektowane zmiany mają spowodować poprawę 
bezpieczeństwa i poczucia pewności stron umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami.

NOWOŚCI DLA POŚREDNIKÓW I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
Projekt zakłada m.in. przywrócenie definicji „pośrednictwa w obrocie nieruchomościami” oraz „zarządzania nieruchomościami”, 
a także wprowadzenie nowych definicji – „pośrednika w obrocie nieruchomościami” oraz „zarządcy nieruchomości”. Pośrednikiem 
lub zarządcą mógłby zostać wyłącznie przedsiębiorca. Wiąże się to ściśle z wymogami realizowania czynności zawodowych 
odpłatnie, w sposób zorganizowany, ciągły i powtarzalny. Z kolei faktyczne czynności w zakresie pośrednictwa lub zarządzania 
będą mogły wykonywać osoby fizyczne, na podstawie umowy łączącej je z przedsiębiorcą. W uzasadnieniu do projektu wskazano, 
że takie rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia pewności obrotu.

Ponadto, nowe przepisy nakładają na rzeczoznawcę majątkowego, pośrednika oraz zarządcę obowiązek dołączania do niektórych 
sporządzanych dokumentów kopii polisy ubezpieczenia OC. Będzie to znaczące ułatwienie dla uczestników obrotu w sytuacji 
ubiegania się o odszkodowanie za szkody spowodowane w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.

UŁATWIENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH
Znowelizowana ustawa wprowadza także możliwość zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste (bez 
przetargu) z osobami, które były użytkownikami wieczystymi tych nieruchomości, ale nie zgłosiły żądania przedłużenia stosunku 
użytkowania wieczystego w terminie.

Zmiany dotyczą także skutków wygaśnięcia użytkowania wieczystego z powodu upływu terminu, na który było ustanowione. 
Wówczas powstanie obowiązek zapłaty przez właściciela na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego wynagrodzenia 
za budynki posadowione na nieruchomości. Nieruchomość może zaś zostać sprzedana lub oddana w użytkowanie wieczyste 
wyłącznie w przetargu, a osobie, która ją dotychczas użytkowała wieczyście, nie przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE
Według projektu, nowelizacja miałaby wejść w życie z dniem 1 września 2017 r., z wyjątkiem jednego przepisu, który zacznie 
obowiązywać dzień po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw, oraz przepisów działu II i III ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
które wejdą w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia.

apl. radc. Dominik Hincz
Associate
dominik.hincz@gglegal.pl
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Wraz z wejściem w życie w dniu 1 czerwca 2017 r. artykułu 4 ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2175) wprowadzone zostały zmiany w 
ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 700, ze zm., dalej: ustawa k.r.s.).

NOWE OBOWIĄZKI
Na skutek wejścia w życie wyżej wskazanych zmian, z dniem 1 czerwca 2017 r. obowiązuje zupełnie nowy art. 19c ustawy k.r.s., 
zgodnie z którym wnioskodawca zobowiązany jest do zamieszczenia oświadczenia wskazującego czy jest on cudzoziemcem w 
rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 r. poz. 1061 i 2175, dalej: 
u.n.n.c.):

• we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub zmianę wpisu obejmującą nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu 
praw i obowiązków; oraz

• w przypadku złożenia do akt rejestrowych dokumentów w trybie art. 9 ust. 2, zawierających informacje o zmianach 
wspólników spółki. 

Dodatkowo, wnioskodawca posiadający status cudzoziemca w rozumieniu u.n.n.c., w sytuacjach wskazanych w lit. a)-b) 
powyżej, powinien przedłożyć do właściwego sądu rejestrowego również oświadczenie wskazujące czy jest on właścicielem lub 
użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych w Polsce.

Na marginesie warto przywołać również zakres pojęcia „cudzoziemiec” w rozumieniu u.n.n.c. Zgodnie z u.n.n.c., cudzoziemcem 
jest:

1. osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
2. osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
3. nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2 powyżej, mająca siedzibę za granicą, utworzona 

zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
4. osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę w Polsce, kontrolowana bezpośrednio 

lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt 1, 2 i 3 powyżej.

W przypadku spółki handlowej za kontrolowaną, w rozumieniu u.n.n.c., uważa się spółkę, w której cudzoziemiec lub cudzoziemcy 
dysponują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, także jako 
zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami, albo mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów art. 
4 § 1 pkt 4 lit. b lub c, lub e ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.). 

W rezultacie od dnia 1 czerwca 2017 r.:
1. wnioskodawca – nie będący cudzoziemcem, zobowiązany jest do przedkładania do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem/

dokumentami oświadczenia potwierdzającego brak  statusu cudzoziemca; 
2. wnioskodawca  – cudzoziemiec, zobowiązany jest do przedkładania do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem/dokumentami 

oświadczenia potwierdzającego posiadanie statusu cudzoziemca oraz oświadczenia wskazującego czy jest on właścicielem 
lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych w Polsce.

NOWE OBOWIĄZKI PRZY WPISIE LUB ZMIANIE WPISU W 
REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW KRS

apl. adw. Jolanta Brym
Associate
jolanta.brym@gglegal.pl
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KOMENTARZE W 
INTERNECIE

Komentarze w Internecie w przeważającej części są anonimowe, jednak nie oznacza to, że autor wpisu, wypełniającego znamiona 
pomówienia określone w art. 212 kodeksu karnego, pozostaje bezkarny. Co więcej, w szeregu przypadków odpowiedzialność 
ponosi także osoba, która udostępnia zasoby systemu teleinformatycznego - będąca tym samym właścicielem portalu, na którym 
został umieszczony anonimowy wpis.

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI WYDAWCY
Zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.1, osoba udostępniająca zasoby systemu 
teleinformatycznego (w  przypadku komentarzy zamieszczanych przez użytkowników systemu teleinformatycznego – jest to 
właściciel portalu, na którym zostały one opublikowane) w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie odpowiada za 
przechowywane dane w dwóch przypadkach: 

1. Nie wie, że dane o charakterze bezprawnych  zostały umieszczone na prowadzonym przez niego portalu;
2. Gdy po uzyskaniu wiarygodnej wiadomości o umieszczeniu danych o  bezprawnym charakterze, niezwłocznie uniemożliwi 

dostęp do takich danych.

Tym samym odpowiedzialność takiej osoby zachodzi, gdy mimo otrzymania informacji o opublikowaniu wpisów naruszających 
dobra osobiste zgłaszającego, zaniecha uniemożliwienia dostępu do nich.

Ponadto, zakres odpowiedzialności wydawcy zależy od jego działań w zakresie monitorowania treści umieszczanych na portalu 
przez internautów – poprzez stosowanie filtrów antyspamowych, automatycznego wyszukiwania wulgaryzmów, bądź moderacji 
wpisów przez pracowników wydawcy2.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ AUTORA WPISU
Dotychczas odpowiedzialność autora wpisu pomawiającego była znikoma, z uwagi na jego anonimowość. By autor wpisu 
naruszającego dobra osobiste mógł skutecznie zostać pociągnięty do odpowiedzialności za jego treść, konieczne jest ustalenie jego 
danych osobowych. Do niedawna udostępnienie danych  osobie trzeciej (nie będącej organem państwowym) przez właściciela 
portalu, na którym umieszczono wpis, nie było możliwe.  Dopiero bowiem w  orzeczeniu z dnia 21 sierpnia 2013 r. Naczelny Sąd 
Administracyjny3 wskazał, iż, przy zachowaniu zasad proporcjonalności, udostępnianie danych eksploatacyjnych w postaci, np. 
adresu IP, jest możliwe również w przypadku podmiotów prywatnych. Tym samym stało się możliwe ustalenie autora wpisu, 
a w konsekwencji pociągnięcie go do odpowiedzialności prawnej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA WŁAŚCICIELA PORTALU INTERNETOWEGO
By móc dochodzić roszczeń odszkodowawczych od właściciela portalu, niezbędne jest łączne udowodnienie trzech przesłanek: (i) 
naruszenia dóbr osobistych w świetle opinii publicznej przez opublikowany wpis, (ii) znajomość treści wpisu i  treści naruszających 
dobra osobiste w nim zawartych przez właściciela portalu oraz (iii) nieusunięcie wpisu na żądanie osoby, której on dotyczy.

Stanowisko to potwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 23 marca 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. V ACa 
435/174. W wyroku tym podkreślił, iż zastosowanie przepisu art. 24 § 1 k.c. nie jest ograniczone do bezpośrednich sprawców naruszeń 
dóbr osobistych i obejmuje swoim zakresem także wszelkie działania, które w jakikolwiek sposób powodują,  przyczyniają się lub  
pogłębiają naruszenia dóbr osobistych.

Podsumowując, osoba, której dobra osobiste zostały naruszone ma prawo żądać zaniechania działań, które je naruszają, 
oraz zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę.  Właściciel portalu zaś powinien być tego świadom i w przypadku otrzymania 
uzasadnionego żądania, tj. wniesionego przez podmiot, którego dobra osobiste w  istocie zostały naruszone przez opublikowanie 
wpisu, winien uniemożliwić dostęp do wpisu.

1. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030
2. Wyrok ETPCz z 10 października 2013 r., skarga nr 64569/09, ECLI:CE:ECHR:2013:1010JUD006456909, HUDOC oraz Wyrok Sądu Apelacyjnego 

w Warszawie z 10 kwietnia 2017 r., VI ACa 1910 /16 (niepubl.).
3. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 sierpnia 2013 r., sygn. I OSK 1666/12, LEX nr 1391700
4. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 marca 2017 r., syg. V ACa 435/16, LEX nr 2179381
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