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NOWA ORDYNACJA PODATKOWA JUŻ W 2020 R.

Procedura konsultacyjna, umowy zawierane z organem podatkowym, mediacje– to najważniejsze z instytucji zawartych 
w zapowiedzianej przez Ministerstwo Finansów nowej ordynacji podatkowej. 

Projekt ustawy został na razie udostępniony na stronach internetowych Ministerstwa Finansów i w chwili obecnej podlega 
konsultacjom międzyresortowym. Natomiast w projekcie przewiduje się, że nowa ustawa podatkowa ma zacząć obowiązywać 
podatników już od początku 2020 r.. W niniejszym artykule postaram się przybliżyć nowe, pomocne dla podatnika instrumenty 
zawarte w projekcie ustawy. 

Zgodnie z nową procedurą konsultacyjną, w projekcie ustawy nazwaną konsultacją skutków podatkowych transakcji, podatnik 
będzie mógł wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie decyzji podatkowej w celu ustalenia wysokości podatku 
do zapłaty po zawarciu umowy ze swoim kontrahentem. Przedmiotowa procedura występuję również w innych krajach UE, 
gdzie nazywa się ją tzw. kontrolą na zamówienie. Decyzja w przedmiocie wysokości podatku będzie wydana na podstawie 
przedstawionych przez podatnika dokumentów, nie zaś na podstawie wyłącznie opisanego stanu faktycznego jak w przypadku 
interpretacji indywidualnych. Dopuszczenie organu podatkowego do dokumentacji podatnika prowadzić będzie więc do sytuacji, 
gdy nie będzie możliwe powoływanie się przez organ na nieścisłości, które mogłyby wyniknąć tylko i wyłącznie z błędnie opisanego 
zdarzenia podatkowego. Przeprowadzenie kontroli podatkowej będzie związane z koniecznością poniesienia opłaty w wysokości 
ok. 1% wartości transakcji. Zastrzec należy, że pomimo pewnych ulg dla mikro i małych przedsiębiorców, może okazać się, że właśnie 
z powodu opłaty podatnicy nie będą chętnie korzystali z ww. konsultacji. 

Organy podatkowe będą mogły również zawrzeć z podatnikiem umowę o współdziałanie (tzw. cooperative compliance). W ramach 
tej formy współpracy podatnik na bieżąco, wspólnie z urzędem skarbowym, będzie mógł rozwiązywać istotne i kontrowersyjne 
kwestie, które mają wpływ na wysokość płaconych podatków. Rozwiązanie dotyczyć ma dużych podatników – obejmuje listę 
podmiotów o istotnym znaczeniu społecznym i gospodarczym. Z jednej strony bowiem tylko takie podmioty stanowią obiekt 
zainteresowania państwa, z drugiej zaś, tylko one będą mogły sobie pozwolić na przeznaczenie dużej ilości zasobów na wdrażanie 
zaleceń organu podatkowego. Na obecnym etapie zaprezentowanych zmian, trudno określić, jakie znaczenie prawne będą miały 
podawane przez organ podatkowy instrukcje - prawdopodobnie w ramach postępowania legislacyjnego wprowadzona zostanie 
dla podatnika ochrona prawna, analogiczna jak w przypadku zastosowania się do interpretacji indywidualnej. 

Podatnik będzie również uprawniony do zawarcia umowy podatkowej z organem w celu ustalenia skutków podatkowych 
konkretnego postępowania lub opracowania innego rodzaju ustępstwa. W protokole sporządzonym przez strony będą wskazane 
wszystkie istotne elementy transakcji przeprowadzanej przez podatnika, takie jak przedmiot, wartość i strony zawieranej 
transakcji. Umowy podatkowe będą mogły znaleźć zastosowanie w każdym prawnie dozwolonym celu, np. w ramach postępowania 
o udzieleniu ulgi w spłacie podatku. 

Mediacje podatkowe sprowadzać się mają natomiast do prowadzenia postępowania przez strony, tj. podatnika i organ podatkowy 
przed osobą trzecią – mediatorem. Listę mediatorów – specjalistów z zakresu prawa podatkowego – ma prowadzić Minister Finansów. 
Uprawniony do zawarcia ugody w  imieniu Skarbu Państwa ma zostać organ podatkowy, przed którym toczy się postępowanie; 
w przypadku wątpliwości, będzie mógł jednak zwrócić się do Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej o wyrażenie stosownej 
opinii. Wskazać więc należy, że podatnikowi będzie przysługiwać możliwość złożenia wniosku o przeprowadzenie mediacji 
w miejsce oczekiwania na wydanie przez organ (często niekorzystnej) decyzji ustalającej wymiar podatku. Natomiast w dalszym 
ciągu w zasadzie tylko od dobrej woli organu zależeć będzie, czy mediacja zakończy się zawarciem ugody.

mailto:artur.duda%40gglegal.pl?subject=artur.duda%40gglegal.pl
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ZADANIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

W poprzednim artykule poznali Państwo regulacje rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”) dotyczące statusu Inspektora Ochrony Danych. Dla pełnego zrozumienia statusu 
Inspektora Ochrony Danych w porządku prawnym po 25 maja 2018 roku niezbędne jest zapoznanie się zadaniami Inspektora 
Ochrony Danych, a więc kwestią immanentnie powiązaną z wcześniejszymi rozważaniami.

Katalog zadań Inspektora Ochrony Danych został uregulowany w art. 39 RODO. Co istotne, katalog ten określa minimalny zakres 
zadań, do których wykonania zobowiązany jest Inspektor Ochrony Danych i może on zostać rozszerzony, zarówno w drodze 
umowy cywilnoprawnej, jak i w przepisach zakładowych, o ile ich wykonywanie nie będzie skutkowało powstaniem konfliktu 
interesów. Zadania Inspektora Ochrony Danych można podzielić na zadania o charakterze wewnętrznym oraz zadania 
o charakterze zewnętrznym. 

Do pierwszej grupy zadań Inspektora Ochrony Danych należy zaliczyć zadania w zakresie:

1. informowania administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, 
o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego 
w zakresie ochrony danych osobowych;

2. doradzania wyżej wymienionym podmiotom w zakresie obowiązków wynikających z RODO oraz innych przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych;

3. monitorowania przestrzegania RODO oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony 
danych osobowych;

4. monitorowania przestrzegania polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych 
osobowych;

5. doradztwa w zakresie podziału obowiązków (np. między współadministratorami, administratorem a podmiotem 
przetwarzającym lub pomiędzy członkami personelu tych podmiotów);

6. prowadzenia działań zwiększających świadomość personelu w zakresie obowiązków wynikających z RODO lub przyjętych 
polityk;

7. przeprowadzania lub organizowania szkoleń dla personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych;
8. przeprowadzania audytów w zakresie przestrzegania RODO i polityk przez administratora lub podmiot przetwarzający i ich 

personelu;
9. udzielania na żądanie administratora zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych; przy czym pytania administratora 

mogą dotyczyć w szczególności następujących kwestii:
a. czy administrator musi przeprowadzać ocenę skutków;
b. jaki sposób jej wykonania powinien przyjąć;
c.. czy powinien przeprowadzić ją wewnątrz swojej organizacji lub czy powinien powierzyć na zewnątrz realizację tego 

procesu;
d. jakie zabezpieczenia (wliczając w to środki techniczne i organizacyjne) powinny zostać zastosowane, by zminimalizować 

ryzyko naruszenia praw i interesów podmiotów danych;
e czy ocena skutków została przeprowadzona w odpowiedni sposób;

10. monitorowania wykonania oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z art. 35 RODO;
11. uczestniczenia w konsultacjach we wszelkich innych sprawach związanych z ochroną danych osobowych, przy czym, 

w ramach wykonywania ww. zadań zobowiązany jest do uwzględniania w każdym przypadku takich czynników jak: ryzyko 
związane z przetwarzaniem danych oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

apl. radc. Paweł Góra
Associate
pawel.gora@gglegal.pl
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Do drugiej kategorii zadań Inspektora Ochrony Danych należą natomiast:

1. współpraca z organem nadzorczym, w tym odpowiadania na wszelkie zapytania organu nadzoru;
2. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym 

z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO;
3. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą w sprawach związanych z przetwarzaniem ich 

danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na gruncie RODO;
4. uczestniczenie w konsultacjach we wszelkich innych sprawach związanych z ochroną danych osobowych.

Jak wynika z powyższego, zakres zadań Inspektora Ochrony Danych został określony, pomimo zastosowanego przez organ 
ustawodawczy katalogu otwartego, bardzo szeroko i zasadne jest stwierdzenie, że jest on podmiotem w przedsiębiorstwie 
dedykowanym do dbania o prawidłowe przetwarzanie danych osobowych oraz pełnienie punktu kontaktowego zarówno dla 
pracowników administratora, jak również dla osób, których dane dotyczą oraz organu nadzoru. Wymiar obowiązków jest na tyle 
duży, że w większych podmiotach, warte rozważenia jest rozbudowanie struktury organizacyjnej dot. ochrony danych osobowych, 
w której Inspektor Ochrony Danych pełniłby funkcję kierowniczą w stosunku do swoich zastępców, współpracowników, czy 
zespołu ds. bezpieczeństwa informacji. Kluczowym w takiej sytuacji jest, by obowiązki wynikające z RODO zostały wypełnione 
pomimo wyznaczenia wielu podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację.

apl. radc. Paweł Góra
Associate
pawel.gora@gglegal.pl
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PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

W dniu 20 lipca 2018 r. Sejm przyjął ustawę o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe we współwłasność gruntów. 

Zgodnie z ustawą z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
(zwłaszcza budynkami wielolokalowymi, w których co najmniej ½ stanowi lokale mieszkalne) zostanie przekształcone w prawo 
własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Po przekształceniu właściciel lokalu uzyska udział we własności 
gruntu w takiej wysokości, w jakiej przysługiwał mu poprzednio udział w użytkowaniu wieczystym.

Dotychczas obowiązujące regulacje stanowią, że do przekształcenia udziałów w użytkowaniu wieczystym w prawo własności 
gruntu, niezbędna jest – co do zasady – zgoda wszystkich właścicieli lokali w takim budynku. W razie jej braku konieczne było 
podjęcie często długotrwałego postępowania sądowego.

Tymczasem w ustawie zaproponowano zmianę opisanej generalnej zasady - przekształcenie udziałów w prawie użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych budynkami wielolokalowymi w prawo współwłasności gruntu ma nastąpić z mocy prawa. 

Ustawa przewiduje, że przekształcenie nastąpi odpłatnie, albowiem osoby, które staną się z mocy prawa współwłaścicielami 
gruntów będą zobowiązane do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie opłat rocznych (przekształceniowych).

Opłaty te będą należne za okres 20 lat od dnia przekształcenia. Ich wysokość powinna co do zasady być równa opłacie rocznej 
z tytułu użytkowania wieczystego, jaka obowiązywała w dniu przekształcenia z mocy prawa. 

Ustawodawca, biorąc pod uwagę fakt, iż wskazany okres uiszczania opłat może okazać się w niektórych przypadkach długi, 
przewidział możliwość waloryzacji opłaty rocznej przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości ogłaszanych co 
kwartał przez Prezesa GUS (przy czym nie częściej, niż raz na 3 lata).

Każdy współwłaściciel gruntu, w celu uniknięcia waloryzacji opłaty, będzie mógł uiścić jednorazowo taką należność – przy czym 
wówczas mógłby liczyć na bonifikatę w wysokości 50%. 

Podstawę wpisu opisywanych zmian w księdze wieczystej mają stanowić zaświadczenia wydawane przez organy, reprezentujące 
dotychczasowych właścicieli. Zaświadczenie stanowić jednak będzie podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia 
o roczne opłaty przekształceniowe.

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

mailto:magdalena.grykowska%40gglegal.pl?subject=
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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 opisane zostały 
niektóre obowiązki zamawiającego powstałe w wyniku wniesienia odwołania oraz procedura przystąpienia do odwołania. W tej 
części opisane zostaną czynności zamawiającego w odpowiedzi na odwołanie, instytucja sprzeciwu oraz zasady rozliczania 
kosztów.

ODPOWIEDŹ NA ODWOŁANIE
Zamawiający uprawniony jest do złożenia odpowiedzi na odwołanie wykonawcy. Jest to czynność dobrowolna, zamawiający może 
je złożyć do zamknięcia rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) zarówno w formie pisemnej, jak i ustnie do protokołu. 

W odpowiedzi Zamawiający może:

a. uwzględnić wszystkie zarzuty odwołania,
b. częściowo uwzględnić zarzuty odwołania,
c. podważyć zasadność zarzutów odwołującego w całości.

Uwzględnienie wszystkich zarzutów odwołania przez zamawiającego powoduje, w przypadku braku sprzeciwu, o którym poniżej, 
umorzenie postępowania odwoławczego przez KIO. W takim przypadku zamawiający zobowiązany będzie wykonać, powtórzyć 
lub unieważnić czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Częściowe uwzględnienie zarzutów odwołania możliwe jest od nowelizacji ustawy Pzp z 2016 roku. W takim przypadku KIO umorzy 
postępowanie w zakresie, w którym zamawiający uwzględnił zarzuty, a w pozostałym zakresie odwołanie zostanie rozpoznane 
chyba, że odwołujący wycofa się z reszty zarzutów, wtedy KIO umorzy postępowanie odwoławcze. 

W przypadku podważenia zasadności zarzutów odwołującego w całości sprawa trafi do KIO do rozpoznania w zwykłym trybie. 

SPRZECIW PRZYSTĘPUJĄCEGO DO POSTĘPOWANIA
W wyniku przejścia procedury przystąpienia do postępowania, która została opisana w poprzedniej części Procedury Odwoławczej 
w Prawie zamówień publicznych, przystępującemu przysługuje szereg uprawnień, m.in. sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów 
odwołania. Sprzeciw można zgłosić w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, a także drogą elektroniczną. 

W sytuacji, w której przystępujący przystępuje do zamawiającego, jest co do zasady zobligowany do podejmowania czynności, 
które nie będą sprzeczne z czynnościami zamawiającego. W przypadku jednak sprzeciwu mamy do czynienia z wyjątkiem od 
tej zasady. Po zgłoszeniu sprzeciwu przystępujący nie staje się stroną postępowania przed KIO, jednak przejmuje on zadania 
zamawiającego w postępowaniu na siebie. Tym samym KIO nie umorzy postępowania, pomimo uwzględnienia w całości czy 
w części zarzutów odwołania przez zamawiającego, tylko zmuszona będzie rozpoznać odwołanie.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA W PRAWIE 
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZ. V

ODWOŁANIE – ODPOWIEDŹ NA ODWOŁANIE, 
SPRZECIW, KOSZTY

r. pr. Przemysław Izdebski
Associate
przemyslaw.izdebski@gglegal.pl
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KOSZTY POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO
Generalną zasadą postępowania odwoławczego w kwestii kosztów jest ta, iż strona przegrywająca pokrywa koszty postępowania 
– zasada ta obowiązuje także m.in. w postępowaniu cywilnym. 

Na koszty postępowania składają się wpis (w zależności od rodzaju danego zamówienia są to kwoty od 7.500 zł do 20.000 zł), 
wynagrodzenie biegłych i tłumaczy, koszty przeprowadzenia innych dowodów w postępowaniu oraz uzasadnione koszty stron 
postępowania, takie jak koszty dojazdu na rozprawę i wynagrodzenie pełnomocnika (tutaj maksymalną kwotą jest 3.600 zł brutto). 

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania z dnia 15 marca 2010 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 972) koszty 
postępowania odwoławczego reguluje się w następujący sposób:

1. w przypadku umorzenia postępowania, jeżeli:
I. zamawiający uwzględnił w całości zarzuty odwołującego i do zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca lub 

przystępujący nie wniósł sprzeciwu Izba:
a. orzeka o zwrocie odwołującemu kosztu wpisu,
b. zasądza koszty od zamawiającego na rzecz odwołującego, jeśli uwzględnienie całości zarzutów nastąpiło po 

otwarciu rozprawy;
II. zamawiający uwzględnił w części zarzuty odwołującego i odwołujący wycofał pozostałe zarzuty, a do zamawiającego 

nie przystąpił żaden wykonawca lub przystępujący nie wniósł sprzeciwu, Izba:
a. orzeka o zwrocie odwołującemu kosztu wpisu,
b. zasądza koszty od zamawiającego na rzecz odwołującego, jeśli uwzględnienie zarzutów nastąpiło po otwarciu 

rozprawy;
III. odwołujący cofnął odwołanie, Izba:

a. orzeka o zwrocie odwołującemu 90% wartości wpisu – jeśli odwołanie cofnięte zostało przed otwarciem rozprawy,
b. zasądza koszty postępowania (o których powyżej) od odwołującego na rzecz zamawiającego lub wnoszącego 

sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało cofnięte na mniej niż 1 dzień przed dniem, na który został wyznaczony termin 
rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron oraz uczestników postępowania, albo po otwarciu rozprawy;

2. w przypadku uwzględnienia odwołania przez KIO:
I. KIO zasądza koszty od zamawiającego na rzecz odwołującego;
II. jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie zamawiającego, wniósł sprzeciw wobec 

uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo w części, gdy zamawiający uwzględnił 
część zarzutów, a odwołujący nie wycofał pozostałych zarzutów odwołania, Izba zasądza od wnoszącego 
sprzeciw równowartość kwoty wpisu na rzecz odwołującego oraz koszty postępowania na rzecz odwołującego 
lub zamawiającego;

3. w przypadku odrzucenia albo oddalenia odwołania przez KIO:
I. KIO zasądza od odwołującego na rzecz zamawiającego koszty postępowania;
II. jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie zamawiającego, wniósł sprzeciw wobec 

uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo w części, gdy zamawiający uwzględnił 
część zarzutów, a odwołujący nie wycofał pozostałych zarzutów odwołania, Izba zasądza od odwołującego na rzecz 
wnoszącego sprzeciw koszty postępowania.

r. pr. Przemysław Izdebski
Associate
przemyslaw.izdebski@gglegal.pl
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NOWA USTAWOWA DEFINICJA TAJEMNICY 
PRZEDSIĘBIORSTWA

Na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2018 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych 
ustaw. Nowelizacja ta służyć ma implementacji do polskiego porządku 
prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 
z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how 
i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) 
przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem 
i ujawnianiem, której wyznaczony termin upłynął z dniem 9 czerwca 
br.

Ustawa wprowadza do polskiego systemu prawnego zmienioną 
definicję tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z nowym brzmieniem 
art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: 
UZNK), przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 
inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość 
lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są 
powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem 
informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony 
do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy 
zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich 
w poufności. 

Jeżeli zatem osoba związana z daną branżą jest w stanie bez większego 
wysiłku i zgodnie z prawem pozyskać lub ustalić dane informacje, to 
nie można będzie ich uznać za tajemnicę przedsiębiorstwa. Podobnie, 
niektóre informacje będą miały walor tajemnicy przedsiębiorstwa 
w zestawieniu z innymi danymi, podczas gdy nie będą w ten sposób 
chronione, jeżeli występują w oderwaniu od tych innych danych. 

Czynem nieuczciwej konkurencji będzie obecnie, już nie tylko 
przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, ale również samo ich 
bezprawne pozyskanie. W szczególności bezprawne będzie takie 
pozyskanie, które następuje bez zgody uprawnionego do korzystania 
z informacji lub rozporządzania nimi i wynika z nieuprawnionego 
dostępu, przywłaszczenia, kopiowania dokumentów, przedmiotów, 
materiałów, substancji czy plików elektronicznych. 

Pozyskanie, ujawnienie oraz wykorzystywanie informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie będzie stanowić czynu 
nieuczciwej konkurencji, zgodnie z nowym brzmieniem UZNK, gdy:

• nastąpiło w celu ochrony uzasadnionego interesu chronionego 
prawem;

• nastąpiło w ramach swobody wypowiedzi;
• nastąpiło w celu ujawnienia nieprawidłowości, uchybień 

czy działań z naruszeniem prawa dla ochrony interesu 
publicznego;

• ujawnienie tych informacji wobec przedstawicieli 
pracowników, na podstawie przepisów prawa, było niezbędne 
dla prawidłowego wykonywania ich funkcji.

adw. Paulina Gromadzińska
Senior Associate
paulina.gromadzinska@gglegal.pl
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Podobnie, czynem nieuczciwej konkurencji nie będzie 
pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, jeżeli nastąpiło ono w wyniku 
niezależnego odkrycia lub wytworzenia albo obserwacji, 
badania, rozłożenia na części, testowania przedmiotu 
dostępnego publicznie lub posiadanego zgodnie 
z prawem przez osobę, która pozyskała informacje 
i której uprawnienie do pozyskania informacji nie było 
ograniczone w chwili ich pozyskania.

Ustawa wprowadza także zmiany w zakresie sankcji 
cywilnoprawnych, jakie stosować można będzie wobec 
osób dokonujących czynów nieuczciwej konkurencji. 
Takimi nowymi sankcjami wprowadzonymi w art. 18 
UZNK są:

1. podanie wyroku do publicznej wiadomości na 
wniosek powoda i koszt pozwanego w sposób 
przez sąd oznaczony;

2. obowiązek zapłaty na rzecz powoda stosownego 
wynagrodzenia, w wysokości nie wyższej niż 
wynagrodzenie, które byłoby należne tytułem 
udzielenia przez uprawnionego zgody na 
korzystanie z informacji, przez czas nie dłuższy 
niż do ustania stanu tajemnicy;

3. obowiązek naprawienia szkody przez zapłatę 
sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej 
takiemu wynagrodzeniu.

Dwie ostatnie sankcje mogą zostać orzeczone w miejsce 
innych przewidzianych przepisami UZNK, w przypadku 
spełnienia się określonych w tych przepisach warunków.

Wreszcie, skróceniu uległ termin przedawnienia 
roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu 
nieuczciwej konkurencji, jeśli jednocześnie czyn ten 
wypełnia znamiona przestępstwa. Dotychczas termin 
ten wynosił 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa, 
natomiast obecnie ograniczony został do 3 lat od dnia, 
w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie 
i o osobie obowiązanej do jej naprawienia, przy czym 
nie może on skończyć się później niż z upływem 20 lat od 
dnia popełnienia przestępstwa.

Ustawa nowelizacyjna została obecnie skierowana 
do Senatu. Ma wejść w życie w terminie 7 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

adw. Paulina Gromadzińska
Senior Associate
paulina.gromadzinska@gglegal.pl
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Pracownicze plany kapitałowe (PPK) są nowym programem oszczędnościowym, skierowanym do wszystkich pracowników, za 
których odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne, bez względu na rodzaj zatrudnienia.

Omawiane regulacje wynikają jedynie z projektu ustawy, nad którym ciągle trwają prace, w wyniku czego konstrukcja instytucji 
PPK może jeszcze ulec istotnym zmianom.

Projekt ustawy przewiduje obowiązywanie przepisów od 1 stycznia 2019 r., jednak już teraz sygnalizowane jest, iż termin 
prawdopodobnie ulegnie przesunięciu na czerwiec 2019 r. lub nawet styczeń 2020 r.

W związku z ustawą o PPK, każdy pracodawca będzie obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją 
finansową. Wybór takiej instytucji następować będzie w porozumieniu z przedstawicielami pracowników. Termin na zawarcie 
takiej umowy wynosi 10 dni roboczych od dnia, w którym powstaje obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK dla pierwszego 
zatrudnionego. W przypadku pracodawcy już zatrudniającego pracowników – ww. termin będzie biegł od momentu wejścia 
w życie ustawy.

W dalszej kolejności, pracodawca jest zobowiązany do zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu każdej osoby zatrudnionej, po 
upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia, nie później niż do 10 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Od tej reguły przewidziane 
są wyjątki tj.:

1. pracodawca nie będzie musiał zawrzeć takiej umowy w odniesieniu do osoby, która w momencie zatrudnienia albo wejścia 
w życie ustawy ukończyła 70 lat;

2. w przypadku osoby, która w momencie zatrudnienia lub wejścia w życie ustawy ukończyła 55 lat, ale nie ukończyła 70 
lat, pracodawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy na rzecz tej osoby dopiero na jej wniosek - przy czym musi ją 
poinformować o możliwości jego złożenia;

3. pracodawca nie musi zawierać takiej umowy, jeżeli pracownik zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK na podstawie 
pisemnej deklaracji złożonej pracodawcy.

Pracodawca wraz z pracownikiem będą finansowali składki z własnych środków. Dodatkowo, pracodawca oraz pracownik mogą 
zadeklarować finansowanie składek dodatkowych. Wysokość składek podstawowych oraz dodatkowych określa się procentowo 
od wynagrodzenia pracownika tj.:

1. w przypadku składek finansowanych przez pracodawcę:
a. wysokość wpłaty podstawowej wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika brutto;
b. wysokość wpłaty dodatkowej może wynosić do 2,5% wynagrodzenia pracownika brutto; 

2. w przypadku składek finansowanych przez pracownika:
a. wysokość wpłaty podstawowej wynosi 2% wynagrodzenia pracownika brutto, z zastrzeżeniem, że może wynosić 

mniej niż 2%, ale w żadnym przypadku nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie pracownika osiągane 
z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty 2.100 zł;

b. wysokość wpłaty dodatkowej może wynosić do 2% wynagrodzenia brutto.

W dalszej kolejności należy wskazać, iż Pracodawca ma obowiązek obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej 
oraz obliczenia, pobrania od pracownika i dokonania wpłat finansowanych przez pracownika do wybranej instytucji finansowej.

Co cztery lata, od dnia 1 kwietnia, pracodawca zobowiązany jest ponownie dokonać wpłat za uczestnika PPK (pracownika), który 
w przeszłości złożył deklarację o rezygnacji. Od powyższego istnieją dwa wyjątki:

1. w przypadku osoby, która po dniu złożenia deklaracji o rezygnacji, a przed upływem okresu 4 lat od dnia złożenia tej 
deklaracji, ukończyła 70 rok życia, pracodawca nie będzie zobowiązany do dokonania wpłat,

2. w przypadku osoby, która po dniu złożenia deklaracji o rezygnacji, a przed datą ponownej wpłaty składki przez pracodawcę 
po upływie 4 lat od momentu złożenia deklaracji o rezygnacji przez pracownika, pracodawca będzie zobowiązany do 
dokonania wpłaty wyłącznie na wniosek tej osoby.

CZYM SĄ PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE?

apl. adw. Adam Ziębicki
Junior Associate
adam.ziebicki@gglegal.pl
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Ustawa o PPK nakłada również na pracodawcę szereg obowiązków informacyjnych względem pracowników. Do nich należy:

1. obowiązek przekazania pracownikowi, w pierwszym kwartale roku, w którym pracownik osiągnie 60 rok życia, informacji 
na trwałym nośniku lub na piśmie o warunkach wypłaty środków;

2. obowiązek przekazywania pracownikowi, w terminie do ostatniego dnia lutego za rok poprzedni, na trwałym nośniku lub 
na piśmie rocznej informacji o wysokości zgromadzonych środków PPK oraz o wysokości składek odprowadzonych na jego 
rachunek w poprzednim roku kalendarzowym;

3. w przypadku pracownika który złożył deklarację o rezygnacji z uczestnictwa, obowiązek informowania pracownika co 
cztery lata, w terminie do ostatniego dnia lutego, o ponownym odprowadzeniu za niego składki. Dodatkowo pracodawca 
ma obowiązek poinformować wybraną instytucję finansową o ponownym odprowadzeniu składki za takiego pracownika.

Za naruszenie przepisów ustawy przewidziane są następujące sankcje:

1. Kara grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym 
poprzedzającym nałożenie grzywny – za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym 
przez ustawę terminie; 

2. Kara grzywny od 1.000 zł do 1.000.000 zł za niewykonanie przez pracodawcę albo osobę obowiązaną do działania w jego 
imieniu obowiązków wynikających z treści ustawy – dotyczy to każdego z obowiązków (a zatem m. in.: zawarcia umów 
o prowadzenie PPK i zarządzanie PPK, terminowych wpłat do PPK, obowiązków informacyjnych, dokumentacyjnych).

3. Kara grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym 
poprzedzającym nałożenie grzywny – za nakłanianie uczestnika do rezygnacji z oszczędzania w PPK.

apl. adw. Adam Ziębicki
Junior Associate
adam.ziebicki@gglegal.pl
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Dnia 13 kwietnia 2018 r. Sąd Najwyższy ogłosił ciekawy wyrok w sprawie odpowiedzialności dalszych krewnych za wypłatę 
zachowku uprawnionym osobom1.  

Przedmiotem rozstrzygnięcia był następujący stan faktyczny. 

Powódka wytoczyła powództwo o zasądzenie solidarnie od pozwanych (jej synowej oraz syna synowej) pewnej kwoty tytułem 
uzupełnienia zachowku2 należnego jej po mężu (spadkodawcy). 

W toku postępowania Sąd I instancji ustalił, że:

• spadek po spadkodawcy (zmarłym w 2012 r.) nabyła na podstawie ustawy z dobrodziejstwem inwentarza powódka, jeden 
z synów zmarłego oraz wnuk, każdy po 1/3 części, 

• kilka lat wcześniej spadkodawca darował drugiemu synowi lokal mieszkalny, którego aktualna wartość wynosiła ponad 600 
tys. zł, 

• drugi z synów spadkodawcy zmarł w 2008 r., a spadek po nim nabyli z dobrodziejstwem inwentarza jego żona, syn oraz 
córka,

• ww. córka zmarła natomiast w 2009 r., a spadek po niej nabyli z dobrodziejstwem inwentarza jej matka oraz brat,
• w chwili śmierci spadkodawca nie był właścicielem żadnego majątku. 

Sąd I instancji oddalił powództwo wskazując, że powódka nie może domagać się od pozwanych (synowej i syna synowej) zapłaty 
zachowku po zmarłym mężu (spadkodawcy), ponieważ darowizna była dokonana na rzecz syna spadkodawcy, który nie dożył 
otwarcia spadku. Obdarowany, skoro zmarł przed ojcem (spadkodawcą), jest osobą niebędącą spadkobiercą w rozumieniu 
art. 994 k.c.3, a zatem dokonanie na jego rzecz darowizny przed więcej niż dziesięcioma laty nie zalicza się przy obliczaniu substratu 
zachowku.

W ocenie Sądu Apelacyjnego (orzekającego w skutek wniesienia apelacji przez powódkę) wynikająca z art. 994 § 1 k.c. niemożność 
doliczenia do spadku darowizn po upływie dziesięciu lat licząc wstecz od śmierci spadkodawcy dotyczy tylko takich darowizn, które 
zostały dokonane na rzecz osób obcych, nienależących do kręgu potencjalnych spadkobierców ani uprawnionych do zachowku. 

W konsekwencji, mimo że syn spadkodawcy, należący do kręgu potencjalnych spadkobierców i uprawnionych do zachowku, nie 
został w stanie faktycznym powołany do spadku po spadkodawcy, dokonana przed więcej niż dziesięcioma laty darowizna na jego 
rzecz podlegała doliczeniu do spadku przy obliczaniu zachowku należnego powódce. 

Literalna wykładnia pojęcia „spadkobierca” użytego w art. 994 § 1 k.c. prowadziłaby do wniosku, że niemożliwe jest dokonanie 
darowizny na rzecz spadkobiercy. Sąd Apelacyjny stwierdził, że pod tym pojęciem rozumie się osobę należącą do kręgu 
potencjalnych spadkobierców, która niekoniecznie zostaje powołana do spadku. Odmienna wykładnia niweczyłaby cel przepisów 
o zachowku, którym jest urzeczywistnienie obowiązków moralnych spadkodawcy wobec najbliższych. Powódce przysługuje 
zatem prawo do zachowku ze względu na bliski charakter więzi łączących ją ze spadkodawcą, z którym pozostawała w długoletnim 
związku małżeńskim.

1. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna, z dnia 13 kwietnia 2018 r., I CSK 381/17, opubl. Biuletyn SN 2018/6.
2. Instytucja zachowku jest odstępstwem od zasady swobody rozporządzania majątkiem na wypadek śmierci. Służy ona ochronie interesów osób 

najbliższych spadkodawcy przez zapewnienie im określonego minimalnego poziomu korzyści ze spadku, bez względu na wolę spadkodawcy. 
Wyjątek ten nawiązuje do typowo silnej więzi między członkami rodziny i związanej z nią wzajemnej solidarności; w przypadku małżonka oraz 
zstępnych jest uzasadniony m.in. przez wzgląd na konstytucyjny nakaz ochrony rodzicielstwa i małżeństwa (por. wyrok Trybunału Konstytucyj-
nego z dnia 25 lipca 2013 r., P 56/11, OTK-A 2013, nr 6, poz. 85).

3. Art. 994 § 1 k.c. „Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani 
dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo 
uprawnionymi do zachowku.”

SĄD NAJWYŻSZY ODPOWIEDZIAŁ NA PYTANIE, 
CZY OBOWIĄZEK ROZLICZENIA ZACHOWKU 
NALEŻY TYLKO DO OBDAROWANYCH PRZEZ 

SPADKODAWCĘ, CZY TEŻ DO ICH SPADKOBIERCÓW

adw. Paulina Rumińska-Bryła
Senior Associate
paulina.ruminska@gglegal.pl
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Sąd Apelacyjny uznał, że mimo iż syn spadkodawcy nie dożył otwarcia spadku po ojcu, zobowiązanie z tytułu zaspokojenia 
roszczenia o zachowek obciąża pozwanych (tj. żonę i dziecko syna spadkodawcy) jako jego spadkobierców. 

Pozwani przejęli po synu spadkodawcy status obdarowanego w zakresie dotyczącym obowiązku zaspokojenia roszczenia 
o zachowek. Odpowiedzialność obdarowanego nie może być ściśle związana z jego osobą, bowiem prowadziłoby to do uzależnienia 
skuteczności żądania od sytuacji losowych, takich jak śmierć obdarowanego przed spadkodawcą. Dług spadkowy, jakim jest 
zachowek jest dziedziczny, następca zaś wstępuje w prawa swojego poprzednika. Uprawniony do zachowku może zatem kierować 
swoje roszczenie przeciw spadkobiercom obdarowanego, niezależnie od tego, czy obdarowany zmarł przed, czy po darczyńcy.

Wyrok Sądu Apelacyjnego został zaskarżony skargą kasacyjną przez pozwanych. W skutek rozpoznania skargi Sąd Najwyższy 
wskazał, że w celu obliczenia zachowku konieczne jest ustalenie tzw. substratu zachowku. Jego zasadniczym elementem jest 
czysta wartość spadku. Zgodnie z art. 993 k.c. do wartości tej podlegają doliczeniu darowizny i zapisy windykacyjne dokonane 
przez spadkodawcę. Operacja ta ma rachunkowy charakter i nie prowadzi do realnego zwrotu przedmiotu zapisu lub darowizny. 
W powiązaniu z art. 1000 § 1 k.c. obdarowani mogą jednak na skutek dokonanego zaliczenia stać się odpowiedzialnymi za zapłatę 
lub uzupełnienie zachowku. 

Powyższe rozwiązanie ma na celu zapobieganie sytuacji, w której osoby najbliższe, uprawnione do zachowku, utraciłyby tę ochronę 
lub ochrona ta zostałaby umniejszona na skutek dokonanych przez spadkodawcę za życia darowizn obniżających wartość stanu 
czynnego spadku. Nie ogranicza ono swobody dysponowania majątkiem za życia spadkodawcy, pozwala jednak uprawnionemu do 
zachowku, pod określonymi warunkami, zaspokoić swoje roszczenie o zachowek lub jego uzupełnienie z majątku obdarowanego. 
Dotyczy to także takiej sytuacji, w której spadkodawca dokonał darowizny wyczerpującej cały spadek, uprawniony do zachowku 
jest zarazem powołanym do spadku z ustawy, a obdarowany jest również uprawniony do zachowku. Obdarowany, uprawniony do 
zachowku, ponosi jednak odpowiedzialność wobec innych uprawnionych tylko w zakresie nadwyżki przekraczającej jego własny 
zachowek. 

Sytuacja, w której obdarowany, gdyby dożył otwarcia spadku, byłby obowiązany do zapłaty zachowku, a wstępujący w jego 
miejsce spadkobiercy są od tego obowiązku zwolnieni, zatrzymując całość darowanej korzyści z uszczerbkiem dla uprawnionego 
do zachowku, byłaby trudna do pogodzenia z celowościowymi podstawami zachowku. 

Powyższe rozstrzygniecie prowadzi do konstatacji, że każdy darczyńca, jak i obdarowany powinni liczyć się z tym, że darowizna co 
do zasady będzie podlegać uwzględnieniu przy obliczaniu zachowku należnego pozostałym uprawnionym, a śmierć obdarowanego 
- spadkobiercy będącego zarazem uprawnionym do zachowku - nie powinna prowadzić do zmiany tego stanu rzeczy.

adw. Paulina Rumińska-Bryła
Senior Associate
paulina.ruminska@gglegal.pl
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Czy doczekamy się zapowiadanego od lat kodeksu urbanistyczno-budowlanego? Ostatnie zmiany pokazują, że nawet jeżeli 
kodeks zostanie uchwalony, to polskie prawo będzie przewidywało liczne wyłączenia. Do katalogu inwestycji uchwalanych na 
podstawie tzw. specustaw właśnie dołącza kolejna - inwestycje mieszkaniowe1. Jak te zmiany prawne można ocenić z perspektywy 
deweloperskiej?  

REGULACJA DETERMINOWANA POLITYKĄ MIESZKANIOWĄ
Polityka mieszkaniowa od wielu lat ma istotny wpływ na regulacje prawne dotyczące budownictwa mieszkaniowego. Przez wiele lat 
prowadziła do tworzenia prawa korzystnego z perspektywy prowadzenia działalności deweloperskiej. Sztandarowymi przykładami 
są: niezwykle liberalna ustawa o własności lokali z 1994 r., wieloletnie dyskusje nad ustawą deweloperską, zakończone dopiero 
w roku 2013 po wyroku Trybunału Konstytucyjnego nakazującym wprowadzenie takiej regulacji, czy też instrumenty finansowe, 
które wspierając właściwie wyłącznie nabywanie mieszkań na własność, napędzały sektor budownictwa deweloperskiego. Wobec 
utrzymującego się deficytu mieszkaniowego, władze zdecydowały się na uchwalenie ustawy, która przynajmniej w założeniach 
koncentruje się na „redukcji barier prawnych” oraz „rozwoju budownictwa na wynajem”, równocześnie akcentując, że celem 
reformy jest również zwiększenie podaży tanich mieszkań. 

ZAKRES SPECUSTAWY 
Od strony podmiotowej ustawa dotyczy każdego dewelopera. Od strony przedmiotowej obejmuje budynki mieszkalne 
wielorodzinne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25, oraz osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
o łącznej liczbie budynków nie mniejszej niż 10. Dodatkowo, w ramach inwestycji mogą być wybudowane lokale przeznaczone na 
działalność handlową i usługową, pod warunkiem, że ich powierzchnia nie przekroczy 20% powierzchni użytkowej, albo jeżeli jest 
realizowana w ramach samodzielnego obiektu budowlanego o powierzchni sprzedaży do 2000 m2. Dodatkowo ustawa przewiduje 
maksymalną liczbę kondygnacji naziemnych - w miastach do 100.000 mieszkańców nie więcej niż 4, a w miastach powyżej 
100.000 mieszkańców nie więcej niż 14, a także wskazuje maksymalne odległości od (i) przystanków komunikacji zbiorowej, 
(ii) szkół i przedszkoli mogących przyjąć określony procent planowanej liczby mieszkańców inwestycji oraz (iii) terenów 
wypoczynku oraz rekreacji lub sportu.  

PROCEDURALNE SKRÓTY 
Realizacja inwestycji mieszkaniowej na podstawie specustawy wyłącza obowiązek uchwalenia bądź zmiany planu miejscowego 
lub uzyskania decyzji lokalizacyjnej. Zamiast tego inwestor występuje do rady gminy o podjęcie uchwały o ustalenie lokalizacji 
inwestycji mieszkaniowej („uchwała lokalizacyjna”). Procedura jest przeprowadzana przez radę gminy, jednak zwracają uwagę 
bardzo krótkie terminy na podjęcie uchwały i uzyskanie uzgodnień, a także brak udziału społeczeństwa w tej procedurze. 
Ustawodawca nie wskazał wprost, że uchwała lokalizacyjna jest aktem prawa miejscowego, jednak podlega ona publikacji i wyłącza 
stosowanie odpowiednich postanowień planu miejscowego, z zastrzeżeniem, że nie może być sprzeczna ze studium. 
Uchwała lokalizacyjna stanowi podstawę do wydania pozwolenia na budowę. Co ciekawe, pozwolenie na budowę wydane przez 
organ I instancji ma istotnie wzmocnioną trwałość. Zarówno w postępowaniu odwoławczym, jak i sądowo administracyjnym nie 
można uchylić decyzji o pozwoleniu na budowę w całości, ani stwierdzić jej nieważności, jeżeli wadą dotknięta jest tylko część 
decyzji dotycząca części inwestycji. W praktyce oznacza to znaczące utrudnienie ochrony interesów właścicieli nieruchomości 
sąsiednich, gdyż trudno będzie im wykazać, że ich interes prawny jest skorelowany z nieprawidłowościami dotyczącymi całej 
inwestycji. 

KTO SKORZYSTA NA REGULACJI?
Specustawa mieszkaniowa z pewnością ułatwi prowadzenie działalności deweloperskiej. Wydaje się, że jej ukrytym celem 
jest przyspieszenie i obniżenie kosztów realizacji inwestycji w ramach programów rządowych budownictwa czynszowego. 
Z dobrodziejstw nowych rozwiązań skorzysta jednak również sektor deweloperski, który uzyska możliwość prowadzenia 
działalności na terenach, które nie były przeznaczone na inwestycje mieszkaniowe w rozumieniu specustawy. Szczególnie 
zagrożone stały się tereny zielone i rekreacyjne, grunty rolne w obrębie miast, a także nieruchomości o nieuregulowanym stanie 
prawnym. Zagrożony jest również ład przestrzenny oraz interesy właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, gdyż 
ustawa właściwie w żaden sposób nie chroni spójności urbanistycznej.

1. Ustawa z 6 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Z POMOCĄ DEWELOPEROM
CZYLI O SPECUSTAWIE MIESZKANIOWEJ

r. pr. dr Dominik Sypniewski
Head of Real Estate & Construction
dominik.sypniewski@gglegal.pl
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NOWA USTAWA – STARE PROBLEMY
ZAKRES I CEL ZMIAN PRZEPISÓW DOT. 

PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ 
FINANSOWANIU TERRORYZMU.

Od 13 lipca bieżącego roku obowiązują przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zakres 
zmian jakie niesie za sobą nowa ustawa jest istotny, i tak naprawdę nie sprowadza się tylko do „kosmetycznych” i redakcyjnych 
zmian postanowień dotychczas obowiązującej w tej materii ustawy. Kwestia ilości wprowadzonych zmian znajduje bowiem istotne 
przełożenie na merytoryczny ładunek przepisów kreujących szereg nakazów i obowiązków instytucji obowiązanych. Tym bardziej 
warto pochylić się nad przynajmniej kilkoma z licznych zmian związanych z polityką Anti-Money Laundering.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że zmianie uległa już sama definicja instytucji obowiązanych. Do kategorii „nowych” 
instytucji obowiązanych zaliczeni zostali przede wszystkim przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorze walut wirtualnych, 
świadczących usługi na rzecz spółek i trustów, czy też prowadzący działalność polegającą na udostępnianiu skrytek sejfowych. 
Jednocześnie katalog instytucji obowiązanych został „odchudzony” o domy aukcyjne, antykwariaty, przedsiębiorców prowadzących 
sprzedaż komisową tudzież działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi (chyba, że 
przekroczą przewidziany ustawą limit raportowania). Dodatkowo pewnemu ograniczeniu uległ zakres obowiązków związanych 
z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy przewidziany dotychczas dla adwokatów, radców prawnych i prawników zagranicznych. 
Już z krótkiej analizy dotychczas i obecnie obowiązującego katalogu instytucji obowiązanych można zatem wywnioskować, iż 
w ramach przyjmowanego doktrynalnie podziału instytucji obowiązanych, na instytucje o charakterze finansowym i niefinansowe, 
polski ustawodawca dokonał wzmocnienia grupy instytucji obowiązanych o charakterze finansowym.

Dość istotne zmiany zostały wprowadzone ponadto w odniesieniu do legalnej definicji osób zajmujących eksponowane stanowiska 
polityczne („PEP”). Dotychczas występująca ustawowa dychotomia, kształtująca w praktyce niezrozumiały podział na „krajowe” 
i „zagraniczne” PEP została zastąpiona jednoznaczną definicją. Zgodnie z postanowieniami ustawy, za osobę eksponowaną 
politycznie uznana zostanie zatem nie tylko osoba posiadająca miejsce zamieszkania poza terytorium RP, ale każda PEP spełniająca 
ustawą przewidziane kryteria, bez względu na swoje miejsce zamieszkania. Przełożenie na treść Ustawy postulowanej przez wielu 
przedstawicieli nauki prawa konieczności zmiany sposobu definiowania PEP z pewnością istotnie ułatwi instytucjom obowiązanym 
realizację obowiązku identyfikacji swojego klienta, a także pozostałych obowiązków ustawowych pozostających w związku 
z transakcjami dokonywanymi przez PEP.

Wachlarz zmian, które właśnie weszły w życie nawiązuje swoim zakresem również do sposobu identyfikacji klienta przez instytucje 
obowiązane. Właśnie w odniesieniu do wywodzącej się z praktyki szwajcarskich instytucji finansowych polityki Know Your 
Customer przyjęto jako podstawę podejście kompleksowe określane mianem risk-based approach. Analizie dokonywanej przez 
instytucje obowiązane mają zatem podlegać czynniki istotne z perspektywy konkretnego klienta oraz określone w dokumentach 
traktujących o ocenie ryzyka.

Niebagatelne znaczenie dla instytucji obowiązanych ma także z pewnością ustawowe obniżenie progu raportu transakcji 
gotówkowych. Dotychczas obowiązujący próg kwotowy o równowartości 15 tys. Euro został obniżony do kwoty stanowiącej 
równowartość 10 tys. Euro, również w odniesieniu do tzw. transakcji powiązanych. Pomimo faktu, że rzeczona zmiana nie 
kreuje żadnego nowego obowiązku instytucji obowiązanych, to z praktycznego punktu widzenia będzie ona znajdować swoje 
odzwierciedlenie w ilości transakcji podlegających raportowaniu, a co za tym idzie, w konieczności dokonywania oceny i analizy 
ryzyka prania pieniędzy.

Przedstawione powyżej zmiany nie stanowią enumeratywnego wyliczenia ustawowych „nowości”. Katalog wprowadzonych zmian 
jest bowiem bardzo obszerny. Wskazują one jednak na pewien element stanowiący swoiste spoiwo w odniesieniu do, co prawda 
już obowiązującej, ale w praktyce tak naprawdę dopiero nadchodzącej zmiany. Tym spoiwem bez wątpienia jest cel w postaci 
zwiększenia efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Niemniej jednak 
należy stwierdzić, iż nowej ustawie towarzyszy stary problem w postaci podejścia i sposobu wdrażania przez instytucje obowiązane 
instrumentów polityki Anti-Money Laundering. Realizacja jakże słusznego celu, uzależniona pozostaje zatem od prawidłowego 
wdrożenia w życie instrumentów i realizowania przez instytucje obowiązane obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu 
pieniędzy.

Wojciech Ł. Gunia, LL. M.
Associate
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Wniosek unijny - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (dalej: 
„Dyrektywa”) to projekt obecnie poddawany dyskusji w Parlamencie Europejskim, mający na celu dostosowanie przepisów 
regulujących prawa autorskie do obecnego poziomu rozwoju technologicznego mediów, w szczególności w Internecie. Potrzeba 
uregulowania na nowo praw autorskich w ramach struktur Unii Europejskiej jest powiązana ze strategią jednolitego rynku 
cyfrowego. 

W uzasadnieniu Dyrektywy możemy przeczytać: „W wyniku rozwoju technologii cyfrowych (…) zwiększyła się też rola Internetu 
jako głównego rynku rozpowszechniania i dostępu do treści chronionych prawem autorskim. W tych nowych warunkach 
podmioty praw, które chcą udzielić licencji na korzystanie ze swoich praw i otrzymać wynagrodzenie z tytułu rozpowszechniania 
swoich utworów w Internecie, napotykają trudności. Może to postawić pod znakiem zapytania rozwój kreatywności i produkcję 
kreatywnych treści w Europie. Należy zatem zagwarantować, aby autorzy i podmioty praw otrzymywali należną część wartości 
generowanej poprzez korzystanie z ich utworów i innych przedmiotów objętych ochroną. W tym kontekście wniosek przewiduje 
środki mające poprawić pozycję podmiotów praw w zakresie negocjowania i uzyskiwania wynagrodzenia za eksploatację 
należących do nich treści w ramach internetowych usług udostępniania treści zamieszczanych przez użytkowników”. 

Projekt Dyrektywy zakłada między innymi nałożenie na wszelkie portale internetowe obowiązku automatycznego kontrolowania 
treści zamieszczanych przez użytkowników, a także obowiązek bezzwłocznego usuwania lub blokowania materiału, który wzbudza 
podejrzenie nielegalnego pochodzenia.

Największe kontrowersje wzbudzają dwa projektowane artykuły Dyrektywy, tj. art. 11 i 13. Pierwszy z nich dotyczy ochrony 
publikacji prasowych w zakresie cyfrowych sposobów korzystania, a mianowicie przewiduje przyznanie praw pokrewnych 
wydawcom prasowym, na które „można się powoływać przeciwko autorom i innym podmiotom praw, a w szczególności na 
ich podstawie nie można pozbawiać autorów i innych podmiotów praw ich prawa do eksploatacji swoich utworów i innych 
przedmiotów objętych ochroną niezależnie od publikacji prasowej, w skład której wchodzą te utwory lub przedmioty.1” Jego 
celem jest zapewnienie wydawcom praw autorskich wynikających z art. 2 oraz art. 3 ust. 2 dyrektywy nr 2001/29/WE w sprawie 
harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.

Intencją ustawodawcy Unii Europejskiej jest, aby prawa pokrewne przyznane danym wydawcom nie agregowały treści objętych 
ochroną w celach zarobkowych, bez dzielenia się częścią zysku z posiadaczem praw autorskich. W chwili obecnej, powszechne 
jest rozwiązanie, w którym fragmenty (a często cały tekst) są skopiowane ze stron innych portali internetowych, co skutkuje tym, 
że czytelnik nie wejdzie na oryginalną stronę, gdyż jest w stanie dowiedzieć się wszystkiego ze strony portalu, która agreguje treść. 

Rozpowszechnianie treści artykułów w sieci przy pomocy np. paywall będzie niedozwolone. Jednakże załączanie linków do 
nich na wszelkiego rodzaju portalach społecznościowych, w prywatnych wiadomościach, czy w innych kanałach komunikacji 
internetowej nadal będzie możliwe.

Warto zastanowić się, jak nowa regulacja miałaby funkcjonować w praktyce? Przykładowo portal, który agreguje treści, musiałby 
zapłacić wydawcom publikacji prasowych za to, że na własnych stronach zamieści fragmenty tekstów, do których nie ma prawa 
ani ten portal, ani jego użytkownicy. Dany portal mógłby dalej publikować wskazane fragmenty tekstów (zgodnie z dotychczasową 
praktyką), ale wiązałoby się to z koniecznością zapłaty wynagrodzenia autorom oraz innym podmiotom praw w odniesieniu do 
utworów i innych przedmiotów objętych ochroną zawartych w danej publikacji prasowej.

1. Art. 11 in fine Projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.

BEZPIECZEŃSTWO CZY CENZURA W INTERNECIE?
PROJEKT UNIJNEJ DYREKTYWY PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE PRAW 
AUTORSKICH NA JEDNOLITYM RYNKU CYFROWYM

Justyna Obniska
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Artykuł 13 dotyczy korzystania z treści chronionych przez dostawców usług społeczeństwa informacyjnego polegających 
na przechowywaniu i zapewnianiu publicznego dostępu do dużej liczby utworów i innych przedmiotów objętych ochroną 
zamieszczanych przez użytkowników. Oznacza to, że duże platformy internetowe takie jak np. Youtube, będą obowiązane 
wprowadzić mechanizm sprawdzający, czy dany utwór nie narusza czyichś praw autorskich (przykładowo poprzez nieuprawnione 
wykorzystanie ścieżki dźwiękowej). W związku z tym prawa autorskie każdego twórcy mają mieć zapewnioną ochronę, o którą 
ma zadbać dostawca usług społeczeństwa informacyjnego. 

20 czerwca 2018 roku Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego głosowała nad przyjęciem wyżej wspomnianych artykułów 11 
i 13. Głosowanie plenarne nad projektem odbyło się 5 lipca 2018 roku, na którym zdecydowano o odrzuceniu przyznania mandatu 
Komisji Prawnej. Projekt dyrektywy będzie poddany ponownej debacie, która ma odbyć się we wrześniu tego roku, gdzie posłowie 
będą mogli zgłaszać poprawki do projektu Dyrektywy. 

Co do transpozycji nowej regulacji, projekt Dyrektywy zakłada w art. 21 ust. 1, że „państwa członkowskie wprowadzają w życie 
przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia [12 miesięcy 
po jej wejściu w życie] r. (…).”. 

Dyrektywa budzi wiele kontrowersji, jednakże jej przepisy nie regulują korzystania przez przeciętnego użytkownika z zasobów 
Internetu. Celem Dyrektywy jest bowiem raczej określenie relacji między wydawcami treści a dużymi platformami czy portalami, 
udostępniającymi fragmenty treści.

Justyna Obniska
Junior Associate
justyna.obniska@gglegal.pl
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