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Miło nam poinformować, że nasza Kancelaria 
rozpoczęła współpracę ze spółką Grupa 
Lotos S.A. Współpraca z koncernem 
paliwowym stanowi potwierdzenie pozycji 
rynkowej Kancelarii Góralski&Goss Legal 
jako firmy świadczącej usługi prawne 
z wyspecjalizowanych dziedzin prawa, w tym 
prawa energetycznego, kolejowego oraz prawa 
nieruchomości.
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OSTATNIE DWA MIESIĄCE NA SPORZĄDZENIE 
AUDYTU ENERGETYCZNEGO

NOWY OBOWIĄZEK DLA „DUŻYCH” PRZEDSIĘBIORCÓW
Z dniem 1 października 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 
831, dalej: ustawa), która nałożyła na określoną kategorię przedsiębiorców obowiązek sporządzania audytu energetycznego 
przedsiębiorstwa.

W myśl ustawy audyt ten stanowi specjalną procedurę, której celem jest wymuszenie na przedsiębiorcach przeprowadzenia 
szczegółowych i fachowych obliczeń w zakresie proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej 
oraz dostarczenia informacji o możliwościach oszczędności energii. 

W rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) zakres 
regulacji ustawy rozciąga się na przedsiębiorców, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy oraz małego lub średniego przedsiębiorcy. 
W praktyce oznacza to, że audyt energetyczny musi sporządzać przedsiębiorca, który w dwóch ostatnich latach obrotowych:

1. zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników lub
2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, przekraczający 

równowartość 50 milionów euro w złotych, oraz kiedy sumy aktywów jego bilansu, sporządzonego na koniec jednego z tych 
lat, przekroczyły równowartość 43 milionów euro w złotych.

WYMOGI JAKOŚCIOWE
Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza podmiot niezależny, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe 
w przeprowadzaniu tego rodzaju audytów, bądź ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio 
zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa:
1. należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych,  mierzonych i możliwych do zidentyfikowania 

danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;
2. powinien zawierać szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach 

przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to 
przedsiębiorstwo;

3. powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji 
przemysłowych.

TERMINY
Zgodnie z art 51 ustawy, przedsiębiorca zobowiązany do wykonania audytu energetycznego, który nie przeprowadził go 
przed dniem wejścia w życie ustawy, powinien po raz pierwszy przeprowadzić taki audyt i przedłożyć go Prezesowi Urzędu 
Regulacji Energetyki w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 1 października 2017 r. Do zawiadomienia 
o przeprowadzonym audycie energetycznym należy dołączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii, 
wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Kolejne audyty należy natomiast przeprowadzać 
co 4 lata. 

W związku z powyższym podmiotom, należącym do kategorii tzw. dużych przedsiębiorców, które nie przeprowadziły jeszcze 
audytu energetycznego, pozostały 2 miesiące na wykonanie ustawowego obowiązku pod rygorem dotkliwych sankcji finansowych.

apl. radc. Dominik Hincz
Associate
dominik.hincz@gglegal.pl
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UWAGA: PLANOWANE ZMIANY W REGULACJACH 
DOTYCZĄCYCH PRZEDSTAWICIELSTW 

PRZEDSIĘBIORCÓW ZAGRANICZNYCH

Trwają prace nad nową regulacją dotyczącą m.in. przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Kwestię przedstawicielstw 
ma bowiem regulować nowa ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych1, 
wdrażająca dyrektywę usługową na terytorium RP.  

Projekt ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. w zakresie tworzenia w Polsce przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych 
przewiduje pozostawienie w porządku prawnym instytucji przedstawicielstwa jako formy działania podmiotów zagranicznych 
i w zasadniczym zakresie odpowiada dotychczasowym uregulowaniom ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej2. 

Stosunkowo najliczniejsze zmiany wprowadzone w tym zakresie wynikają z dotychczasowych doświadczeń funkcjonowania 
systemu rejestracji przedstawicielstw i mają na celu poprawę aktualności danych zawartych w rejestrze przedstawicielstw 
przedsiębiorców zagranicznych, jak również sprawniejszą obsługę przedsiębiorców zagranicznych. Dodatkowo, zmiany 
mają przyczynić się do poprawy wiarygodności danych zawartych w rejestrze oraz znacznie ułatwią procedurę tworzenia 
przedstawicielstwa (np. zrezygnowano z obowiązku podawania we wniosku informacji o przedmiocie działalności gospodarczej 
przedsiębiorcy zagranicznego oraz adresie pobytu w Polsce osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania 
przedsiębiorcy zagranicznego, co wielokrotnie wiązało się z wieloma komplikacjami). 

Zasadnicza zmiana – w stosunku do obecnie obowiązujących rozwiązań – dotyczy wprowadzenia zasady dokonywania 
wpisu przedstawicielstwa na czas określony, tj. na okres 2 lat. Każdemu przedsiębiorcy zagranicznemu zainteresowanemu 
kontynuowaniem działalności przedstawicielstwa będzie przysługiwało prawo wystąpienia o przedłużenie wpisu na kolejny okres. 
Propozycja ta wynika z dotychczasowej praktyki prowadzenia rejestru przedstawicielstw i ma na celu stworzenie systemu, który 
będzie zapewniał większą aktualność i poprawność danych zawartych w rejestrze. 

Zastosowanie zasady wpisu przedstawicielstwa na okres 2 lat (z możliwością przedłużenia) spowoduje, że niezależnie od 
obowiązków przedstawicielstwa zawartych w innych przepisach organ prowadzący rejestr uzyska systematyczny dostęp do 
informacji i będzie mógł aktualizować lub weryfikować dane zawarte w rejestrze, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo obrotu 
gospodarczego. 

Kolejna wprowadzana zmiana dotyczy instrumentów, jakimi dysponuje organ prowadzący rejestr. W porównaniu do 
obowiązujących przepisów zastąpiono dotychczasową decyzję właściwego ministra o zakazie prowadzenia działalności 
w ramach przedstawicielstwa decyzją o wykreśleniu z rejestru, przy czym przesłanki wydania przedmiotowej decyzji są co do 
zasady podobne. Do przesłanek wydania ww. decyzji dodano natomiast nieposiadanie przez przedsiębiorcę zagranicznego tytułu 
prawnego do lokalu wykorzystywanego na potrzeby siedziby przedstawicielstwa. 

Jak się wydaje, omawiany projekt w sposób bardziej kompleksowy, niż to czyniła ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, 
ureguluje kwestie związane z założeniem i prowadzeniem w Polsce przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego. Regulacja 
ta nie będzie mogła być jednak uznana za wyczerpującą.  

Planuje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 września 2017 r.

1. Nr projektu UD199.
2. Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807.

adw. Paulina Rumińska
Senior Associate
paulina.ruminska@gglegal.pl
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NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA 
ADMINISTRACYJNEGO

Z dniem 1 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja, m. 
in. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (dalej: k.p.a.) oraz ustawy z dnia 14 sierpnia 
2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(dalej: p.p.s.a.). Nowelizacja, uchwalona jeszcze w kwietniu br. 
wprowadziła znaczące zmiany do procedury administracyjnej 
oraz sądowo-administracyjnej, mające przede wszystkim na 
celu przyspieszenie rozpoznawania spraw, wdrożenie zmian 
w podejściu urzędników do petentów oraz zapewnienie 
adekwatności kar administracyjnych do rodzaju i rozmiaru 
naruszenia.

MILCZĄCE ZAŁATWIENIE SPRAWY
W noweli wprowadzono między innymi instytucję milczącego 
załatwienia sprawy (art. 122a k.p.a. i następne). Sprawę, zgodnie 
z dodanym przepisem art. 122a § 2 k.p.a., uznaje się za załatwioną 
milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli 
w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania właściwemu 
organowi administracji publicznej albo innym terminie określonym 
w przepisie szczególnym organ ten (i) nie wyda decyzji lub 
postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo (ii) nie 
wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Z kolei za dzień wydania 
decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w  sprawie 
albo wniesienia sprzeciwu uznaje się: (i) datę nadania sprzeciwu, 
decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie 
za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu 
Prawa pocztowego albo (ii) datę doręczenia za pokwitowaniem 
sprzeciwu, decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie 
w sprawie przez pracowników organu administracji publicznej lub 
inne upoważnione osoby, albo (iii) datę wprowadzenia sprzeciwu, 
decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie 
do systemu teleinformatycznego.

ZASADY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
Nowela wprowadziła także zmiany w zakresie tzw. zasad 
postępowania administracyjnego, stanowiących generalne 
wytyczne, wedle których postępowanie to powinno być 
prowadzone. 

Zgodnie z zasadą rozstrzygania wątpliwości prawnych 
i faktycznych na korzyść strony, jeżeli w rezultacie postępowania 
administracyjnego obywatel może stracić uprawnienia lub zostać 
obciążony konkretnym obowiązkiem, a istnieją wątpliwości, 
których nie można wyjaśnić, to powinny być one rozstrzygane 
na jego korzyść (art. 7a § 1 k.p.a.). Reguły tej nie stosuje się, jeżeli 
wymaga tego ważny interes publiczny, a także w sprawach 
osobowych funkcjonariuszy i żołnierzy.

Wprowadzono także istotną zmianę art. 8 k.p.a., jednoznacznie 
wskazując w § 2 tego przepisu, iż zgodnie z zasadą pewności prawa, 
organy administracji – bez uzasadnionej przyczyny – nie odstępują 
od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie 
faktycznym i prawnym. Powyższe ma bardzo istotne znaczenie, 
zwłaszcza przy wydawaniu interpretacji indywidualnych.

adw. Magdalena Grykowska
Head of Litigation
magdalena.grykowska@gglegal.pl
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ZMIANY ZWIĄZANE Z ZASKARŻANIEM ORZECZEŃ ORGANÓW 
ADMINISTRACJI
W noweli został także zniesiony obowiązek składania wniosku 
o ponowne rozpatrzenie sprawy. Dotychczas strona była 
zobowiązana do wyczerpania środka zaskarżenia – tutaj 
w postaci ww. wniosku – tymczasem po zmianie przepisów, 
w przypadku gdyby strona nie chciała skorzystać ze złożenia 
takiego wniosku, może od razu wnieść skargę do WSA (art. 52 § 3 
p.p.s.a). Termin do jej złożenia wynosi 30 dni od dnia otrzymania 
decyzji.

Przeciwko uchyleniu decyzji i przekazaniu sprawy do ponownego 
rozpoznania (art. 138 § 2 k.p.a.) strona może złożyć sprzeciw (art. 
64a p.p.s.a. i nast.) – jest to istotna zmiana, bowiem dotychczas 
decyzje te nie podlegały zaskarżeniu. Powyższa zmiana pozwala 
na weryfikację, czy decyzja kasatoryjna organu drugiej instancji 
(która powinna być wyjątkiem od zasady merytorycznego 
rozstrzygnięcia sprawy) jest prawidłowa. Sprzeciw wnoszony 
jest do WSA za pośrednictwem organu drugiej instancji, 
który wydał decyzję kasatoryjną, w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia.

NOWE OBOWIĄZKI ORGANU ADMINISTRACJI
W myśl przepisu art. 79a k.p.a., w sytuacji gdy postepowanie 
zostało wszczęte na wniosek strony (a nie z urzędu), organ, 
informując o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych 
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, jest obowiązany 
do wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie zostały 
na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, a to z kolei 
może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem 
strony. Strona zaś, w terminie wyznaczonym na wypowiedzenie 
się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 
żądań, może przedłożyć dodatkowe dowody na potwierdzenie 
spełnienia ww. przesłanek.

INNE ZMIANY W NOWELI
Na mocy noweli wprowadzono także wiele zmian w zakresie 
terminów, przedawnienia oraz kar administracyjnych.

Zgodnie ze zmienionym art. 57 § 4 k.p.a., m.in. jeżeli koniec terminu 
do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za 
wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, 
który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

W Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzono 
także cały rozdział dotyczący administracyjnych kar pieniężnych. 
W dodanych przepisach wprowadzono wytyczne dla organu, 
ujednolicające kryteria brane pod uwagę przy wymierzaniu 
kary administracyjnej (art. 189d k.p.a.). Co więcej, zgodnie z art. 
189g k.p.a., administracyjna kara pieniężna (i) nie może zostać 
nałożona, jeżeli upłynęło pięć lat od dnia naruszenia prawa albo 
wystąpienia skutków naruszenia prawa, ani (ii) nie podlega 
egzekucji, jeżeli upłynęło pięć lat od dnia, w którym kara ta 
powinna zostać wykonana.
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Obecnie w toku procesu legislacyjnego jest projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z przedstawionym 
uzasadnieniem nowelizacja ma przede wszystkim na celu doprecyzowanie niektórych przepisów budzących wątpliwości 
interpretacyjne oraz zdefiniowanie działalności zarządzania nieruchomościami oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. 
Nowelizacja ma na celu przywrócenie m. in. definicji „pośrednictwa w obrocie nieruchomościami” oraz „zarządzania 
nieruchomościami”, poza tym wprowadza wyjaśnienia terminów „pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „zarządca 
nieruchomości”. Mianowicie, pośrednikiem lub zarządcą powinna być osoba, która realizuje czynności zawodowe odpłatnie, 
w sposób zorganizowany, ciągły, powtarzalny.

Godną wskazania zmianą jest wprowadzenie obowiązku dołączania przez pośredników nieruchomości, rzeczoznawców oraz 
zarządców polisy odpowiedzialności cywilnej do operatu szacunkowego, umowy o sporządzenie wyceny nieruchomości, umowy 
pośrednictwa i umowy o zarządzanie nieruchomością. Za niedostosowanie się do przepisu przewidziana będzie kara pieniężna 
w wysokości od dwukrotnego do pięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 
poprzedzającym stwierdzenie naruszenia. Zgodnie z uzasadnieniem ma to pomóc stronie tego rodzaju umowy w  ubieganiu się 
o odszkodowanie za szkody spowodowane w związku z wykonywaniem czynności rzeczoznawstwa majątkowego, pośrednictwa 
lub zarządzania nieruchomościami.

Ponadto, nowelizacja ma wprowadzić możliwość zawarcia, w trybie bezprzetargowym, umowy o oddanie nieruchomości 
w użytkowanie wieczyste z osobami, które były użytkownikami wieczystymi tych nieruchomości, ale nie zdążyły zgłosić żądania 
o przedłużenie użytkowania wieczystego przed datą wygaśnięcia tego prawa. Istotną zmianą w zakresie prawa użytkowania 
wieczystego jest także zwolnienie użytkowników wieczystych zawierających kolejną umowę o oddanie gruntu w użytkowanie 
wieczyste tej samej nieruchomości z obowiązku wniesienia pierwszej opłaty. Przepis ten ma obejmować użytkowników 
wieczystych, którzy przed wygaśnięciem prawa wystąpią z wnioskiem o przedłużenie użytkowania wieczystego. Dodatkowo, 
z racji tego, że dopuszczalne jest zawarcie kolejnej umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste przez użytkowników 
wieczystych bądź ich spadkobierców, którzy nie wnioskowali o przedłużenie użytkowania wieczystego przed datą wygaśnięcia 
prawa, a deklarują chęć dalszego korzystania z nieruchomości, uznano, że ich zwolnienie także jest możliwe.

Początek obowiązywania większości przepisów w ramach nowelizacji jest planowany na 1 września 2017 r.

r. pr. Daria Langer
Senior Associate
daria.langer@gglegal.pl PLANOWANE ZMIANY W USTAWIE O GOSPODARCE 

NIERUCHOMOŚCIAMI
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ISTOTNE ZMIANY DOTYCZĄCE TERMINU 
PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU CZYNÓW 

NIEDOZWOLONYCH

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji  (dalej: 
Ustawa nowelizująca) znowelizowała art. 4441 kodeksu cywilnego, dotyczący terminu przedawnienia roszczeń deliktowych 
uregulowanych w art. 415 i następnych kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 33 Ustawy nowelizującej, która weszła w życie dnia 
27 czerwca 2017 r., roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat 
trzech od dnia, w którym (i) poszkodowany dowiedział się albo (ii) przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć 
o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym 
nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Dotychczas, stosownie do art. 4441 kodeksu cywilnego, roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym 
przedawniało się z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej 
naprawienia. Termin ten nie mógł być jednak dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. 
Oznaczało to, iż niezależnie od podejmowanych przez pokrzywdzonego działań, bieg terminu przedawnienia roszczeń, a tym 
samym termin na ich dochodzenie przed sądem, rozpoczynał się z chwilą faktycznego powzięcia przez pokrzywdzonego informacji 
o szkodzie oraz o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Jeżeli zaś poszkodowany, mając świadomość szkody, dopiero po pewnym 
czasie dowiedział się o osobie zobowiązanej do jej naprawienia – to termin ten rozpoczynał swój bieg od dnia powzięcia informacji 
o drugiej z ww. przesłanek.

W świetle omawianej zmiany wprowadzonej Ustawą nowelizującą, dla oznaczenia początkowego terminu, od którego należy liczyć 
trzyletni termin przedawnienia, istotne będzie, nie tylko kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do 
jej naprawienia, ale przede wszystkim, kiedy, przy zachowaniu należytej staranności, poszkodowany mógł się dowiedzieć o ww. 
okolicznościach łącznie.

Wydaje się zatem, iż obecnie poszkodowany nie będzie mógł biernie oczekiwać aż w jakikolwiek sposób poweźmie informacje 
o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Ustawodawca wymaga bowiem od poszkodowanego, aby podjął wszelkie niezbędne 
i możliwe w danej sytuacji działania mające na celu ustalenie faktu poniesienia szkody oraz osoby zobowiązanej do jej naprawienia. 
Dopiero jeżeli na skutek tak podjętych czynności, rozumianych jako dochowanie należytej staranności, poszkodowany nie ustali 
ww. kwestii, trzyletni termin przedawnienia roszczeń będzie można liczyć od dnia, od kiedy poszkodowany faktycznie dowiedział 
się o szkodzie oraz o osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

Wprowadzona Ustawą nowelizującą zmiana z pewnością ma na celu zmobilizowanie pokrzywdzonych do dochodzenia swoich 
roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych w jak najkrótszym terminie od dnia zdarzenia wywołującego szkodę. Bez wątpienia 
bowiem, im dłuższy okres czasu upłynął od takiego zdarzenia, tym trudniej ustalić okoliczności, w jakich ono nastąpiło.

Zgodnie z art. 38 Ustawy nowelizującej, znowelizowany art. 4421 kodeksu cywilnego, znajdzie zastosowanie także do roszczeń 
o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, powstałych przed dniem wejścia w życie Ustawy nowelizującej, 
a według przepisów dotychczasowych w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych, z tym że jeżeli trzyletni termin przedawnienia 
rozpocząłby bieg przed dniem wejścia w życie Ustawy nowelizującej, termin ten rozpoczyna bieg w dniu jej wejścia w życie.

1. Dz.U.2017.1132 z dnia 2017.06.12

adw. Magdalena Łopatowska-Mikołajczyk
Associate
magdalena.lopatowska@gglegal.pl
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ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY 
LICENCJI NIEWYŁĄCZNEJ

Umowa licencji niewyłącznej występuje w obrocie coraz częściej. Nietrudno się temu dziwić, 
gdyż jest bardzo korzystna dla twórców ze względu na stosunkowo małe ograniczenie 
ich praw. Zgodnie z art. 67 ust. 2 ustawy1: „udzielenie licencji nie ogranicza udzielenia 
przez twórcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu 
eksploatacji”. Tym samym twórca może udzielać licencji niewyłącznej nieograniczonej 
liczbie podmiotów i  za udzielenie każdej z nich pobierać stosowne wynagrodzenie. Może 
również sam korzystać z utworu, nie przenosząc przy tym praw majątkowych do utworu, 
a  jedynie udzielając upoważnienia do korzystania z utworu na określonych polach 
eksploatacyjnych.

Obecnie powszechne stało się zawieranie umów z licencjobiorcami. Przed podpisaniem 
takiej umowy trzeba jednak zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, które mogą wywołać 
duże problemy w praktyce.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
Obowiązują dwie generalne zasady. Zgodnie z pierwszą z nich, jeżeli umowa licencyjna nie 
stanowi inaczej, licencjobiorca jest upoważniony do korzystania z utworu przez pięć lat 
od daty udzielenia licencji. Zgodnie z art. 112 k.c., termin oznaczony w latach kończy się z  
upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia 
w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Po upływie tego terminu 
upoważnienie do korzystania z utworu wygasa.

W obrocie strony umowy często błędnie zakładają, że brak określenia czasu trwania 
licencji skutkuje zawarciem jej na czas nieoznaczony. Jeżeli strony chcą, by tak kształtował 
się okres trwania licencji, to powinny wyraźnie przewidzieć to w umowie. Korzystanie 
z utworu po upływie 5-letniego terminu zostanie uznane za naruszenie praw autorskich.

Druga reguła mówi o tym, że umowa licencyjna może być zawarta maksymalnie na okres 
pięciu lat. Jeżeli strony określiły dłuższy czas trwania licencji, wówczas po upływie pięciu lat 
przekształci się ona w zawartą na czas nieokreślony i będzie mogła zostać wypowiedziana.

WYPOWIEDZENIE
W przypadku podpisania umowy licencji niewyłącznej na czas nieokreślony lub okres 
powyżej 5 lat, warto by strony przewidziały możliwość jej wcześniejszego wypowiedzenia, 
a w przypadku umów o doniosłym znaczeniu biznesowym, zalecane jest określenie 
stosunkowo długiego okresu wypowiedzenia. Bowiem w przypadku braku stosownego 
zapisu w umowie, może ona zostać wypowiedziana bez wskazania przyczyn na rok naprzód 
na koniec roku kalendarzowego.

NIEOBOWIĄZKOWA FORMA PISEMNA
Na koniec, warto również wiedzieć, że w świetle prawa autorskiego wymóg formy pisemnej 
jako warunek skutecznego i ważnego zawarcia umowy dotyczy umowy o przeniesienie 
praw autorskich (art. 53 Prawa autorskiego) i umów licencji wyłącznej (art. 67 ust. 5 Prawa 
autorskiego). Nie obejmuje natomiast licencji niewyłącznej. Oświadczenia woli stron 
w przypadku umowy licencji niewyłącznej mogą być więc złożone w dowolny sposób 
wyrażający ich wolę w sposób dostateczny, zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 
60 k.c.. „Rygor pisemności nie dotyczy licencji niewyłącznych, które mogą być zawierane 
w dowolnej formie, w tym także ustnej”2. W praktyce jednak takie umowy mogą być 
kłopotliwe ze względu na wymóg dokładnego określenia pól eksploatacji w umowie.

1. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z 2017 r. poz. 880.
2. Postanowienie Sądu Najwyższego-Izba Karna, z dnia 19 listopada 2002 r. V KKN 323/01.

apl. adw. Anna Żurkiewicz
Junior Associate
anna.zurkiewicz@gglegal.pl
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RYCZAŁTY ZA NOCLEGI KIEROWCÓW 
NADAL BUDZĄ WĄTPLIWOŚCI

Wydawać by się mogło, że publikacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r., K 11/15, zakończy jednoznacznie 
spory w sprawach o zapłatę ryczałtów za noclegi odbywane w kabinie pojazdu, trwające od kilku lat pomiędzy kierowcami 
a przedsiębiorcami transportowymi. W wielu przypadkach nadzieja ta okazała się jednak złudna.

Wymieniony wyrok Trybunału za niezgodne z Konstytucją uznał przepisy art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców stosowane 
w związku z art. 775 § 3-5 kodeksu pracy oraz przepisami rozporządzeń wykonawczych skierowanych do pracowników publicznej 
sfery budżetowej w zakresie wysokości należności z tytułu ryczałtów za noclegi. Trybunał uznał, że regulacja dotycząca 
incydentalnych podróży służbowych, jakie odbywają pracownicy administracji rządowej i samorządowej, jest nieadekwatna do 
sytuacji kierowców w transporcie międzynarodowym wykonujących podróże służbowe codziennie. Na skutek tego wyroku wiele 
sądów powszechnych oddalało powództwa o zapłatę ryczałtów  za noclegi, a inne umarzały tego rodzaju postępowania z powodu 
cofnięcia powództw.

Niektórzy powodowie, wobec utraty mocy obowiązującej przez dotychczasową podstawę prawną wypłacania ryczałtów za noclegi, 
postanowili jednak wyprowadzić podstawę alternatywną dla swoich roszczeń. Powołują się oni na bezpośrednie stosowanie do 
kierowców, jako będących również pracownikami, ogólnych przepisów kodeksu pracy, w tym art. 775 § 3-5 k.p. regulujących 
zasady rekompensowania pracownikom kosztów podróży służbowych. Ich zdaniem, stosowanie tych przepisów uzasadnione jest 
przepisem art. 2 pkt 7 tej ustawy definiującym podróż służbową kierowcy oraz art. 4 ustawy o czasie pracy kierowców (zgodnie 
z którym w zakresie nieuregulowanym ustawą o czasie pracy kierowców stosuje się przepisy kodeksu pracy).

Sąd Najwyższy w pierwszej kolejności w wyroku z 14 lutego 2017 r., sygn. akt: I PK 77/16, uznał, powołując się na tezy wyroku 
TK, że „do stanów faktycznych począwszy od 3 kwietnia 2010 r., do kierowców w transporcie międzynarodowym nie należy 
stosować przepisów rozporządzeń wykonawczych wydanych z upoważnienia art. 775 k.p.; zastosowanie miały przepisy zakładowe 
(regulaminy wynagradzania), które nie były korygowane przez przepisy powszechnie obowiązujące jako bardziej korzystne (art. 9 
§ 2 k.p.)”. 

W kolejnych orzeczeniach przyjęta została już jednak odmienna wykładnia. W dniu 21 lutego 2017 r. wydany został wyrok Sądu 
Najwyższego w sprawie o sygn. akt: I PK 300/15, z którego wynika, że „po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 
2016 r., K 11/15, nie stosuje się art. 21a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (…), ale stosuje się art. 775 § 5 k.p. 
w przypadku, gdy pracodawca nie uregulował zasad zwrotu należności z tytułu podroży służbowej w układzie zbiorowym pracy, 
regulaminie wynagradzania lub umowie o pracę.”. Co więcej, brak regulacji wewnętrznej należy dekodować rodzajowo, tzn. jeżeli 
pracodawca ureguluje kwestię diet, a pomija inne koszty podróży, to oznacza że u pracodawcy nie ma postanowień, o których 
mowa w art. 775 § 3 k.p. Taka interpretacja powtórzona została w kilku kolejnych orzeczeniach, m.in: w wyroku SN z dnia 8 marca 
2017 r., sygn. akt: II PK 409/15, w wyroku SN z dnia 9 marca 2017 r., sygn. akt: I PK 309/15, oraz w wyroku SN z dnia 17 maja 2017 r., 
sygn. akt: II PK 106/16. 

Nie ulega wątpliwości, że interpretacja przyjęta przez Sąd Najwyższy w wymienionych orzeczeniach zupełnie pomija motywy, 
które legły u podstaw wyroku TK z 24 listopada 2016 r., i pozwala na stosowanie do roszczeń kierowców regulacji uznanych przez 
Trybunał za zupełnie nieadekwatne do ich sytuacji prawnej i faktycznej.

Powołane rozbieżności w orzecznictwie SN prowadzą do kolejnych różnorodnych rozstrzygnięć sądów powszechnych, 
a w konsekwencji powodują znowu niepewność w tego rodzaju stosunkach, którą wyeliminować miał wyrok Trybunału z 24 
listopada 2016 r. 

Dość jednolite stanowisko prezentuje Sąd Najwyższy jedynie w kwestii odejścia od tezy, że należności z tytułu podróży służbowych 
kierowców miałyby być ustalane na poziomie co najmniej równym stawkom określonym w rozporządzeniu wykonawczym. 
Sąd Najwyższy dopuszcza obecnie moderowanie wysokości ryczałtów za noclegi kierowcy w kabinie samochodu ciężarowego 
z uwzględnieniem rodzaju jej wyposażenia bytowo-noclegowego według zależności – im wyższy standard zapewnianego nocnego 
odpoczynku, tym niższy ryczałt za noclegi. Pozwala to wielu przewoźnikom mieć nadzieję na oddalanie lub minimalizowanie 
roszczeń kierowców w sytuacji zapewnienia przez pracodawcę najwyższego komfortu noclegu w kabinie, w szczególności przy 
jednoczesnym wypłacaniu wysokiej diety, przeznaczonej na pokrycie wszelkich kosztów podróży służbowej.

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