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AKTUALNOŚCI GGLegal
PUBLIKACJA DR. MIKOŁAJA GOSS
- KOMPETENCJE PREZESA UTK
W najnowszym numerze 4(6)/2017 „Internetowego Kwartalnika
Antymonopolowego i Regulacyjnego” (IKAR), ukazał się artykuł
Partnera naszej Kancelarii dr. Mikołaja Goss pt. „Charakter
prawny zadań i kompetencji Prezesa UTK w obszarze
interoperacyjności europejskiej sieci kolejowej ze szczególnym
uwzględnieniem zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji
pojazdu kolejowego zgodnego z TSI”.
Zapraszamy do zapoznania się z całą publikacją pod poniższym
linkiem: http://ikar.wz.uw.edu.pl/ikar.php?ikar=43

SZKOLENIE PHARMACOVIGILANCE
4-5 PAŹDZIERNIKA 2017 r.
Pharmacovigilance 2017 – to praktyczne warsztaty
organizowane w celu wyjaśnienia kwestii związanych
z przepisami dotyczącymi pharmacovigilance. Podczas
warsztatów odpowiedzi na wszelkie nurtujące uczestników
pytania, udzielają eksperci z branży farmaceutycznej.
W tym roku, po raz kolejny wśród ekspertów prowadzących
warsztaty pojawi się mecenas Jan Hasik, specjalista w zakresie
prawa medycznego i farmaceutycznego w Kancelarii Góralski
& Goss Legal. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w warsztatach, które odbędą się w dniach 4-5 października
2017 r. w Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie.

PRAKTYCZNIE O PRAWIE
Serdecznie zapraszamy na kolejne śniadanie z cyklu
„Praktycznie o prawie”, które odbędzie się 11 października 2017
r. o godz.: 9:30 w siedzibie naszej kancelarii. Tym razem nasi
specjaliści r. pr. Jacek Wędrowski oraz r. pr. Jan Hasik, opowiedzą
o reklamie produktów leczniczych, wyrobów medycznych
oraz świadczeń zdrowotnych. Zachęcamy do wzięcia udziału
we wspólnej dyskusji z przedstawicielami branżowymi.
Zainteresowani, proszeni są o kontakt pod adresem mailowym:
katarzyna.rymarz@gglegal.pl
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CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA PO ICH
ODWOŁANIU

Kontynuując poprzedni artykuł z Biuletynu nr 6/2017 dotyczący skutku
powołania członka zarządu i prokurenta w spółce, warto przyjrzeć się także
sytuacji odwrotnej, w której osoby te podejmowałyby czynności prawne
już po ich odwołaniu z pełnionej funkcji, ale jeszcze przed ujawnieniem
w rejestrze przedsiębiorców (KRS) okoliczności odwołania. Akurat w tym
przypadku wymiar praktyczny miał istotne znaczenie dla stanowiska
orzecznictwa i doktryny dotyczący tego przedmiotu oraz dla zamysłu
ustawodawcy.
ODWOŁANIE
W świetle art. 203 § 1 w zw. z art. 201 § 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej:
„KSH”), odwołanie członka zarządu należy do kompetencji zgromadzenia
wspólników w drodze podejmowanej uchwały, z zastrzeżeniem
odmiennych postanowień umowy spółki (np. kompetencje w tym zakresie
można przyznać radzie nadzorczej, poszczególnym wspólnikom w zakresie
uprzywilejowań związanych z udziałami w spółce, osobom trzecim)1 albo
przepisów szczególnych2. W doktrynie wyrażono także stanowisko, że
ten sam organ powinien mieć kompetencje zarówno do powołania, jak
i odwołania członków zarządu3. Umowa spółki może także ograniczyć
prawo odwołania członka zarządu do ważnych powodów, które nie muszą
być enumeratywnie wymienione w umowie spółki4.
Odwołanie prokury wydaje się mniej wymagającym zabiegiem niż nie tylko
odwołanie członka zarządu, ale zarówno powołanie samego prokurenta
wraz z udzieleniem mu prokury. Przepis art. 208 § 7 KSH w zw. z art. 1097
Kodeksu cywilnego (dalej: „KC”) umożliwia odwołanie prokury w każdym
czasie przez każdego z członków zarządu. Pomimo jednoznacznej
wydawałoby się treści art. 208 § 7 KSH, w ocenie części doktryny
samodzielne uprawnienie członka zarządu do odwołania prokury dotyczy
jedynie tzw. sfery wewnętrznej spółki, co ma nieść ten skutek, że wobec
osób trzecich czynność odwołania prokury będzie skuteczna, o ile zostaną
zachowane zasady reprezentacji spółki5.

1. Por. Kom. do art. 201 KSH red. Jara 2017, wyd. 15/D. Kupryjańczyk, żródło: Legalis
2. Zob. np. ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 981)
3. Por. Kom. do Art. 203 KSH Bieniak 2015, wyd. 4/Pabis, źródło: Legalis, gdzie wskazano, że rozwiązanie takie jest najbardziej zgodne z zasadami racjonalnego działania.
Skoro bowiem określony podmiot powołuje członków zarządu spółki, to opiera się
na znajomości tych osób, pewnym stosunku zaufania, a zatem w razie negatywnej
oceny ich działalności powinien mieć możliwość ich odwołania.
4. Art. 203 § 2 KSH; zob. także Kom. do Art. 203 KSH red. Strzępka 2015, wyd. 7/Strzępka/Zielińska, źródło: Legalis, zgodnie z którym nie jest jednak konieczne, aby powody te były wymienione w umowie spółki. Zważyć bowiem wypada, że „ważne
powody” stanowią klauzulę generalną i wyliczenie wszystkich ewentualności jest
po prostu niemożliwe. Umowa spółki może jednak ograniczać prawo odwołania
członka zarządu do wymienionych powodów, co jednak jest rozwiązaniem niekorzystnym dla spółki.
5. Przy czym może mieć to znaczenie jedynie w przypadku łącznej reprezentacji spółki przez członków zarządu w przypadku zarządu wieloosobowego. Więcej rozważań na temat sporu w doktrynie, zob. Kom. do Art. 208 KSH red. Jara 2017, wyd. 2/
Kupryjańczyk, źródło: Legalis.
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CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA PO ICH
ODWOŁANIU. C.D.
W obydwu przypadkach skutek odwołania członka zarządu lub prokury
jest uzależniony od skuteczności czynności prawnej powziętej w tym celu.
W zależności od poglądów w doktrynie, skutek odwołania następuje poprzez
i) ważne powzięcie uchwały o odwołaniu lub ii) dojście do odwoływanej osoby
informacji o uchwale lub oświadczenia o odwołaniu w sposób umożliwiający
zapoznanie się z jego treścią1. Podobnie jak przy powołaniu, wpis do rejestru
przedsiębiorców (KRS) dotyczący odwołania członka zarządu lub udzielonej
prokury ma charakter deklaratoryjny, jedynie potwierdzający powstanie, zmianę
lub ustanie zdarzenia prawnego będącego przedmiotem wpisu do rejestru.
CZYNNOŚCI PO ODWOŁANIU
Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak należy oceniać skutek czynności
prawnej członka zarządu lub prokurenta w przypadku, gdyby została podjęta
po odwołaniu, ale jeszcze przed wykreśleniem członka zarządu lub prokurenta
z rejestru przedsiębiorców (KRS). Z jednej strony nie powinno budzić wątpliwości,
że czynność podjęta przez członka zarządu lub prokurenta po skutecznym
akcie odwołania jest obarczona wadą prawną, w szczególności jeżeli dana
osoba niewątpliwie miała wiedzę odnośnie podjęcia uchwały o jej odwołaniu.
Z drugiej jednak strony, czynności członków zarządu lub prokurentów podjęte
po ich odwołaniu, przy czym przed wpisem do rejestru przedsiębiorców (KRS)
dotyczącym wykreślenia ich danych z rejestru, mogą być uznane za wiążące
dla przedsiębiorcy. Przede wszystkim w sytuacji, w której pomimo odwołania,
spółka nie złożyła jeszcze lub w ogóle wniosku do rejestru przedsiębiorców
(KRS) o wykreślenie prokurenta lub członka zarządu2. Znaczenie będzie miała
ochrona obrotu oraz działań osób trzecich – kontrahentów spółki, działających
w dobrej wierze, w oparciu o dane ujawnione w rejestrze przedsiębiorców (KRS).
Istnieją także poglądy, że czynności podjęte w w/w okolicznościach prowadzą do
bezskuteczności zawieszonej, gdzie ważność tych czynności będzie zależała od
potwierdzenia przez spółkę3.
Niezależnie od kierunku tych rozważań oraz konsekwencji powyższego
zachowania, po skutecznym odwołaniu z pełnionej funkcji członek zarządu lub
prokurent nie powinien podejmować już żadnych czynności w imieniu spółki. Nie
ma znaczenia w takim przypadku brak wykreślenia danych tych osób z rejestru
przedsiębiorców (KRS), z uwagi na deklaratoryjny charakter wpisu do rejestru w
tym zakresie.

1. Por. S. Sołtysiński, A Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych Tom
II, Komentarz, 2 wydanie, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2005, zgodnie z którym odwołanie
członka zarządu wywołuje skutki prawne od chwili jego dokonania. Nie ma tu znaczenia
ani fakt zgłoszenia lub niezgłoszenia odwołania do sądu rejestrowego, ani nawet powiadomienie lub jego brak członka zarządu o dokonanym akcie odwołania. oraz inne stanowisko
wyrażone w Kom. do art. 201 KSH red. Jara 2017, wyd. 2/Kupryjańczyk, źródło: Legalis, że
należy także wskazać na stanowisko doktryny, dla którego chwilą skuteczności uchwały o
odwołaniu jest chwila dojścia informacji o niej do członka zarządu w taki sposób, aby mógł
zapoznać się z jej treścią.
2 Por. kom. do art. 1091 KC red. Osajda 2017, wyd. 16/K. Osajda, źródło: Legalis, gdzie autor
wskazuje, że w opisywanej sytuacji może znaleźć także zastosowanie art. 14 KRSU. Z
przepisu tego wynika, że jeśli kontrahent przedsiębiorcy, którego reprezentował były prokurent wciąż figurujący w rejestrze w charakterze prokurenta, jest w dobrej wierze, to
czynność prawna dokonana z byłym prokurentem wiąże przedsiębiorcę (przedsiębiorca
nie może zasłaniać się tym, że osoba występująca w jego imieniu nie była prokurentem).
3. Por. np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 września 2013 r. (I ACa 268/13).
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MEMBER OF THE BOARD AND COMMERCIAL PROXY
ACTIONS AFTER A DISMISSAL

With reference to the previous article from Bulletin no. 6/2017 regarding legal effect of the board member and commercial proxy’
appointment in the company, it is worth to have a look at the opposite situation, when these persons take actions after the dismissal,
however prior to revealing this fact in the entrepreneurs register (KRS). In this case for the jurisprudence and doctrine’ standpoint
and the legislator’ purpose a practical dimension was meaningful.
DISMISSAL
In light of Art. 203 § 1 with Art. 201 § 4 Commercial Companies and Partnerships Code (hereinafter: „KSH”) dismissal of the board
member belongs to the shareholders’ meeting competence by way of resolution, subject to different regulations of articles of
association (e.g. competence within this scope may be granted to the supervisory board, particular shareholders within their
privileges referring to the shares, third persons) or specific regulations. It is said in doctrine that the same body should have power
both to the appointment and dismissal of the board members. The articles of association may limit the right to dismiss the member
of the board for important reasons, which do not have to be enumerated in the deed.
Dismissal of the commercial proxy seems to be less demanding endeavor than not only the dismissal of the board member but also
appointment of the commercial proxy along with granting him a commercial proxy. Art. 208 § 7 with Art. 1097 § 1 KSH enables
dismissal of the commercial proxy at any time by each board member. Despite of unambiguous content of Art. 208 § 7 KSH as it
seems, in the opinion of part of the doctrine, an independent right of the board member to dismiss the commercial proxy refers
only to the internal area of the company’s activity and so the dismissal may be effective towards third parties provided that rules
of the company’ representation are met.
In both cases the result of the board member or commercial proxy’s dismissal depends on effectiveness of the actions taken for this
purpose. Depending on the doctrine opinion, the result of the dismissal occurs by: i) valid adoption of the dismissal resolution or ii)
informing the dismissed person about the resolution or statement of dismissal in a way allowing the person to be acquainted with
its content. Like the appointment, entry to the entrepreneurs register (KRS) regarding the board member appointment or granting
of the commercial proxy has a declaratory character, confirming only the occurrence, change or termination of the legal event
which is registered.
ACTIONS AFTER THE DISMISSAL
The question to be answered is how the result of the action taken by the board member or commercial proxy after the dismissal,
but prior to deletion of the board member or commercial proxy from the entrepreneurs register (KRS), should be judged. On the
one hand it should not raise any concerns that a board member or a commercial proxy’s action after effective dismissal is legally
defected, in particular if the person undoubtedly knew about its dismissal. On the other hand, the board member or the commercial
proxy’s actions taken after the dismissal, but before an entry to the entrepreneurs register (KRS) refers to deleting of their data,
may be deemed as binding upon the company. In particular, in the event when, despite on the dismissal, the company has not yet
or at all submitted a motion to the entrepreneurs register (KRS) for deletion of the board member or commercial proxy’s data. The
protection of trading and third parties actions – the company’s contractors, acting in a good faith based on data revealed in the
entrepreneurs register (KRS), is of importance. There are some points of view that abovementioned actions lead to the suspended
ineffectiveness, where its validity will depend on the company’s confirmation.
Regardless of the way of consideration and the consequences of the abovementioned behavior, after being effectively dismissed
from the function the board member or commercial proxy should not take any action on behalf of the company. In such a case, lack
of deletion of data of these persons from the entrepreneurs register (KRS) is of no importance due to declaratory character of the
entry within this scope.
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PARAMETRY INWESTYCJI W POSTĘPOWANIU W
SPRAWIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Podstawowym instrumentem planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce są miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego. W praktyce dla wielu terenów atrakcyjnych inwestycyjnie plany miejscowe nadal nie zostały uchwalone, a
podstawą do określania warunków lokalizacji i podstawowych parametrów urbanistycznych jest decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu. W literaturze dominuje pogląd, że materialnoprawne wymogi uzyskania decyzji lokalizacyjnej dla
inwestycji prywatnych oraz wymogi proceduralne są bardzo skomplikowane i mogą zaskoczyć inwestora1.
W praktyce źródłem problemów bardzo często jest stosowanie zasady dobrego sąsiedztwa rozumianej jako „kontynuacji
funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy
architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu”2.
PARAMETRY INWESTYCJI WE WNIOSKU
Postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy wszczyna się na wniosek inwestora. Jednym z elementów tego wniosku
jest określenie charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych
obiektów budowlanych3. O ile nie powinno stanowić dla inwestora trudności określenie funkcji i przeznaczenie planowanej
inwestycji w sposób zgodny z zasadą dobrego sąsiedztwa, to praktycznym problemem może się okazać określenie parametrów
urbanistycznych, takich jak wielkość powierzchni zabudowy, szerokość elewacji frontowej czy też wysokość górnej krawędzi
elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki. Teoretycznie przepisy wskazują sposoby określenia tych parametrów, poprzez odesłania
do średnich wskaźników ustalonych dla obszaru analizowanego4, jednak te same przepisy wyraźnie dopuszczają wyznaczenie
innych wskaźników, jeżeli to wynika z analizy funkcji oraz cech zabudowy, przeprowadzonej przez organ. Oznacza to, że składając
wniosek o wydanie warunków zabudowy, inwestor nie jest w stanie precyzyjnie określić parametrów inwestycji – w taki sposób,
żeby były one tożsame z wynikami późniejszej analizy5.
ZAKRES ZWIĄZANIA ORGANU WNIOSKIEM INWESTORA
W praktyce inwestor oczywiście może przed wydaniem decyzji zapoznać się z wynikami analizy i zmodyfikować swój wniosek
w taki sposób, żeby wskaźniki we wniosku były tożsame ze wskaźnikami określonymi w decyzji. Co się dzieje w sytuacji, kiedy
jednak inwestor nie zdecyduje się na zmianę takiego wniosku? Organ jest związany treścią wniosku inwestora o ustalenie
warunków zabudowy, jednak w orzecznictwie sądowym zwrócono uwagę, że w zakresie parametrów inwestycji nie jest to
związanie bezwzględne6, a granicę do której organ jest związany wnioskiem wyznacza przede wszystkim przeznaczenie oraz
funkcje planowanych obiektów budowlanych7. Co do parametrów urbanistycznych, to organ nie powinien interpretować wniosku
o ustalenie warunków zabudowy zbyt sztywno, gdyż w przeciwnym razie inwestor miałby ogromny problem z „trafieniem” w
parametry wynikające z przeprowadzonej analizy.
ROZSTRZYGNIĘCIE ORGANU
Decyzja o warunkach zabudowy ma charakter związany, co oznacza, że w przypadku spełnienia wszystkich wymogów
materialnoprawnych organ nie może odmówić ustalenia warunków zabudowy. Co się jednak stanie, jeżeli na podstawie
przeprowadzonej analizy organ określi wartości wskaźników inwestycji w taki sposób, że będą się one nieznacznie różniły
względem wniosku inwestora? Biorąc pod uwagę zasadę wolności zabudowy, a także funkcje, jakie pełni decyzja o warunkach
zabudowy, wydaje się, że inwestor powinien móc zdecydować czy akceptuje wskaźniki określone przez organ bez konieczności
składania ponownego wniosku, czy też wnosi od decyzji odwołanie.

1. M. Szewczyk, Realizacja inwestycji na obszarach bez planów miejscowych, [w:] Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, pod red. I. Zachariasza, Warszawa 2012, s. 109.
2 .Zob. art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. Dz.U. 2017 poz. 1073, dalej: u.p.z.p.
3. Zob. art. 52 ust. 2 pkt 2 lit. b u.p.z.p.
4. Zob. § 5 ust. 1, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003 r.,
nr 164, poz. 1588)
5. Problem ten został również dostrzeżony w orzecznictwie sądowym, zob. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 7 lipca 2017 r., II SA/Gl 55/17.
6. Zob. wyrok NSA z dnia 12 lipca 2016 r., II OSK 2735/14.
7. Zob. wyrok WSA w Łodzi z dnia 15 stycznia 2015 r., II SA/Łd 793/14.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTU PROWADZĄCEGO
PRZEDSIĘBIORSTWO WPROWADZANE W RUCH ZA
POMOCĄ SIŁ PRZYRODY

W uchwale z dnia 26 lipca 2017 roku (sygn. akt: III CZP 30/17) Sąd Najwyższy orzekł w przedmiocie kwestii bardzo istotnej (z punktu
widzenia obrotu oraz rynku ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców) – to jest odpowiedzialności podmiotu
prowadzącego na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiony w ruch za pomocą sił przyrody. W omawianej uchwale
Sąd Najwyższy uznał, że taki podmiot nie odpowiada za szkodę wyrządzoną przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, jeżeli istnieją
podstawy do przyjęcia, że szkoda nastąpiła z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności, choćby osoba
ta nie została zidentyfikowana (art. 435 k.c.).
Samo określenie „przedsiębiorstwo lub zakład wprowadzany w ruch za pomocą sił przyrody” może wydawać się anachroniczne
(przepis art. 435 k.c. bowiem używa wspomnianego zwrotu od 1964 roku, a w bardzo podobnym brzmieniu istniał w polskim
porządku prawnym już w roku 1934) oraz trudne do zdefiniowania i przypisania tym samym konkretnych adresatów normy.
W praktyce tymczasem chodzi o wszystkie zakłady, które wykorzystują siły przyrody (parę, gaz, elektryczność, paliwa płynne)
w taki sposób, że dana siła przyrody stanowi siłę napędową zakładu jako całości. Tym samym, za przedsiębiorstwo lub zakład
wprowadzany w ruch za pomocą sił przyrody uważa się m. in. kopalnie, zakłady gazownictwa, ale także przedsiębiorstwa budowlane,
przedsiębiorstwa transportowe, armatora morskiego czy nawet gospodarstwo rolne. W praktyce zatem, uwzględniając mnogość
potencjalnych adresatów przepisów art. 435 k.c., zakres zastosowania omawianej uchwały będzie bardzo szeroki.
Zgodnie bowiem z art. 435 k.c., podmiot prowadzący taki zakład lub przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkodę
wyrządzoną osobie trzeciej przez pracę tego zakładu, nawet jeśli nie ma w tym winy prowadzącego zakład lub przedsiębiorstwo
(jest to odpowiedzialność oparta na zasadzie ryzyka). Wyłączenie tej odpowiedzialności może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy
winnym szkody w całości jest poszkodowany lub inna osoba, za którą prowadzący zakład lub przedsiębiorstwo odpowiedzialności
nie ponosi.
Dotychczas istniała jednak wątpliwość, w jaki sposób należy traktować sytuację, gdy co prawda wiadome jest, że winnym
powstania szkody jest w całości osoba trzecia, której nie da się jednak zidentyfikować. Sąd Najwyższy przesądził w omawianej
uchwale, że także w powyższej sytuacji to nie podmiot prowadzący zakład lub przedsiębiorstwo będzie ponosić odpowiedzialność.
W praktyce doszło tym samym do dalszego ograniczenia, szeroko przecież w przepisach określonej, odpowiedzialności podmiotu
prowadzącego zakład lub przedsiębiorstwo.
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KONTROLA PHARMACOVIGILANCE PRODUKTÓW
LECZNICZYCH

Istotnym elementem nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktu leczniczego (pharmacovigilance) jest jego kontrola.
Jej zakres oraz sposób przeprowadzenia uregulowany jest w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia
2007 roku w sprawie sposobu przeprowadzania i zakresu kontroli systemu bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych
(Dz.U.2007.146.1027, dalej: „Rozporządzenie”).
Kontrolę pharmacovigilance przeprowadza Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych za pomocą upoważnionych inspektorów. Przewiduje się trzy rodzaje kontroli: rutynową, celowaną
i niezapowiedzianą. Kontrola celowana prowadzona jest w wypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu, m.in. gdy podmiot
odpowiedzialny nie był uprzednio kontrolowany lub gdy podmiot taki po raz pierwszy wprowadza produkt leczniczy do obrotu.
Z kontrolą niezapowiedzianą mamy z kolei do czynienia wówczas, gdy istnieje podejrzenie, że nieprawidłowe funkcjonowanie
systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego zagraża życiu pacjentów i nie zapewnia należytego
monitorowania stosunku korzyści do ryzyka dla danego produktu leczniczego. Kontrole pharmacovigilance, poza kontrolami
niezapowiedzianymi, powinny być zapowiedziane ze stosownym wyprzedzeniem. Rozporządzenie określa w tym zakresie
stosowne terminy.
Kontrola pharmocovigilance przeprowadzana jest na podstawie planu kontroli, przy czym podmiot kontrolowany jest
uprawniony do zgłoszenia zastrzeżeń do jego treści. Kontrolę rozpoczyna spotkanie kontrolerów z przedstawicielami podmiotu
odpowiedzialnego. Następnie przeprowadzane są czynności stricte kontrolne, do których zalicza się m.in. analiza dokumentacji
systemu pharmacovigilance, odbieranie ustnych wyjaśnień od pracowników, sprawdzanie baz danych czy też wgląd w mechanizmy
postępowania (procedury) obowiązujące w podmiocie odpowiedzialnym. Kontrolę kończy spotkanie osoby ją przeprowadzającej
z osobami obecnymi podczas kontroli, podczas którego omawiane są wyniki kontroli. Po jej zakończeniu przeprowadzający kontrolę
wystawia zaświadczenie o przeprowadzeniu kontroli oraz przygotowuje protokół kontroli. W dokumencie tym znaleźć się mogą
zalecenia pokontrolne dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
W jaki sposób podmiot odpowiedzialny może przygotować się do kontroli pharmacovigilance? Zasadnym jest, aby przygotować
stosowną i kompletną dokumentację dotyczącą pharmacovigilance. Należy także zadbać, aby osoby, które zajmują się
u kontrolowanego podmiotu monitorowaniem bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych, zapoznały się z dokumentacją,
która będzie przedmiotem kontroli. Istotnym jest również, aby podmiot odpowiedzialny miał wiedzę na temat uprawnień
i obowiązków, jakie przysługują i jakie są nałożone na oba podmioty (kontrolujący i kontrolowany) w toku kontroli pharmacovigilance.
Wszystkie te czynności mogą pozwolić uniknąć konsekwencji związanych z negatywnymi wynikami analizowanej kontroli, takich
jak administracyjne kary pieniężne czy decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego o wstrzymaniu obrotu danym produktem
lub wycofaniu go z obrotu.
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ESTABLISHING A BRANCH OF A FOREIGN
ENTREPRENEUR IN POLAND

OVERVIEW
By opening a branch in Poland foreign companies gain easy, low cost access to the Polish market. Legal definition of a branch
states that it is a separate and independent organizational part of the economic activity, performed by the entrepreneur outside
its place of registered office or main place of business1 (hereinafter referred to as: the “Branch”). Foreign entrepreneurs from EU or
EFTA countries may establish the Branch of their foreign companies in Poland under the same conditions as Polish citizens. Others
may open the Branch in Poland only if their country of origin applies the principle of reciprocity in respected matter. The foreign
entrepreneur can start a business within the Branch after the branch entry in the Register of Entrepreneurs.
NECESSARY DOCUMENTS
The necessary documents to establish the Branch are:
•
Statement of the establishment of the Branch of foreign company in Poland,
•
General power of attorney for the person authorized in the Branch to represent the foreign entrepreneur,
•
Specimen of a signature of the representative (requires a notarial form),
•
Articles of association of the foreign entrepreneur (certified and legalized copy of a document confirming the registration
of the foreign entrepreneur under which the foreign company performs its commercial activity; if the foreign entrepreneur
operates or conducts economic activity on the basis of an entry in the register – a certified copy of this register), in this
document should be stated that the given company is able to establish branches,
•
Official Business License of the foreign entrepreneur (certified and legalized copy of a document),
•
Lease agreement (or act of ownership) for the premises of the Branch,
•
Statement regarding the address of the Branch.
There is a possibility to act by a proxy in establishing the Branch, in that case a power of attorney for this proxy is required.
All the abovementioned documents need to be filed in the National Court Registry.
COSTS
For the registration of the Branch in Poland, the application fee shall consist of:
1. PLN 500,00 – the fee for the registration of the Branch in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register;
2. PLN 100,00 – the fee for an announcement published in the Court and Economic Monitor.
Moreover, the costs of proceedings should be increased by:
1. remuneration of the sworn translator (the cost depends on how many pages need to be translated),
2. cost of a specimen of signature of the person appointed to represent the foreign entrepreneur in the Branch, made before a
notary public (cost around PLN 50,00),
3. PLN 17,00 – stamp duty (If the foreign company is represented by an attorney, stamp duty confirming the power of attorney
document is PLN 17,00; confirmation of the payment of such a stamp duty must be also attached to the application);
CONDUCTING BUSINESS
The Branch doesn’t have a separate legal personality, therefore the subject of all rights and obligations is this foreign entrepreneur.
The Branch may sign contracts and is entitled to make decisions, but only in the name of the foreign company with indication of
the name of this foreign company with its legal form translated into Polish and with addition “Oddział w Polsce” (Branch in Poland).
The object of operations of the Branch activity cannot go beyond the subject of the foreign entrepreneur’s activity, there is a
requirement to indicate an authorized person to represent it in the Branch. The Branch can employ personnel. There must be a
separate accountancy in the Polish language for the Branch. The income earned by the Branch is still the income of the foreign
entrepreneur, tax liability is up to the amount of the income earned in Poland.

1. Act on Freedom of Business Activity of 2nd July 2004, Dz. U. 2016 poz. 1829.
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KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI
W dniu 11 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1529) została opublikowana ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie
Nieruchomości (KZN). Nowe przepisy wprowadzają całkowicie nową instytucję na rynku nieruchomości w Polsce, w formie
państwowej osoby prawnej, której celem będzie zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nadającymi się do przeznaczenia
pod budowę mieszkań.
Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, zasadniczym celem tej ustawy jest zwiększenie podaży mieszkań na wynajem,
w tym z opcją uzyskiwania własności przez najemcę (najem z opcją), o umiarkowanych czynszach, poprzez wykorzystanie
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Ustawa przewiduje więc, że KZN ma być jednocześnie instytucją
zarządzającą, finansującą, kontrolującą i badawczą. Może także opracowywać projekty budowlane poszczególnych inwestycji, a
więc pełnić funkcje inwestora zastępczego.
Najważniejsze zadania KZN określone zostały w art. 5 ustawy. Należą do nich m.in.:
1. „tworzenie warunków do zwiększania dostępności mieszkań, w szczególności przez wykorzystywanie nieruchomości
wchodzących w skład Zasobu do realizacji inwestycji mieszkaniowych i mieszkań o czynszu normowanym”;
2. „podejmowanie działań w celu realizacji, na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu, inwestycji mieszkaniowych”;
3. „finansowanie lub współfinansowanie realizacji uzbrojenia technicznego terenu”;
4. udzielanie finansowego wsparcia zwiększającego dostępność mieszkań dla gospodarstw domowych.
KZN z pewnością stanie się istotnym uczestnikiem rynku nieruchomości, dysponującym ogromnym, scentralizowanym zasobem
gruntów oraz narzędziami wsparcia i kontroli inwestycji mieszkaniowych. KZN będzie mógł tworzyć spółki celowe dla potrzeb
budowy mieszkań na wynajem, a także kupować i otrzymywać nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową od jednostek
samorządu terytorialnego, Polskich Kolei Państwowych czy Poczty Polskiej.
Zgodnie z ustawą, pierwszeństwo w zawarciu umowy najmu będą miały gospodarstwa domowe, których uczestnicy nigdy nie
posiadali prawa własności lub współwłasności domu lub lokalu mieszkalnego, ani spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Ustawa dopuszcza także sprzedaż nieruchomości osobom fizycznym dla potrzeb budownictwa jednorodzinnego. Wprowadzono
również rozwiązania umożliwiające łączenie mieszkań na wynajem z lokalami komercyjnymi i wspieranie przez KZN przedsięwzięć
rewitalizacyjnych.
Ustawa weszła w życie w zasadniczej części z dniem 11 września 2017 roku.
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POSTĘPOWANIE WPADKOWE W PRZEDMIOCIE
WYŁĄCZENIA SĘDZIEGO

Możliwość złożenia wniosku o wyłączenie sędziego stanowi jedno z fundamentalnych uprawnień, służących zagwarantowaniu
stronom prawa do sprawiedliwego procesu oraz bezstronności i niezawisłości składu orzekającego. Z literalnego brzmienia art.
49 k.p.c. wydaje się oczywistym, że wniosek ten może zostać złożony bez żadnych ograniczeń przez każdy podmiot będący stroną
postępowania cywilnego. Nic bardziej mylnego.
Wniosek o wyłączenie sędziego, co prawda, nie jest czynnością procesową szczególnie obwarowaną formalnościami, lecz istnieje
w ramach tego postępowania wpadkowego kilka istotnych zasad.
Z grupy wymagań formalnych, regulujących wniosek o wyłączenie sędziego, a wynikających wprost z przepisów kodeksu
postępowania cywilnego, wynika, że wnioskodawca powinien obligatoryjnie wskazać przyczyny uzasadniające wniosek,
a w przypadku gdy sprawa jest w toku – również uprawdopodobnić, że przyczyna wyłączenia powstała lub stała się mu znana
dopiero po przystąpieniu do rozprawy. Ponadto, w przypadku złożenia wniosku na piśmie, musi ono spełniać wszystkie obligatoryjne
wymogi formalne pisma procesowego, tj. zawierać:
1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych
i pełnomocników;
2. oznaczenie rodzaju pisma;
3. oznaczenie sygnatury sprawy;
4. osnowę wniosku oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
5. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
6. wymienienie załączników.
Mniej oczywisty, bowiem niewynikający z literalnego brzmienia przepisów regulujących instytucję wyłączenia sędziego, jest wymóg
dotyczący konieczności wskazania we wniosku z imienia i nazwiska sędziego, którego wyłączenia domaga się strona. Obowiązek
ścisłego określenia tożsamości sędziego został sformułowany w orzecznictwie i jest pochodną jawności danych obejmujących
imiona i nazwiska sędziów tworzących składy rozpoznające poszczególne sprawy. Nie jest zatem wystarczające wskazanie funkcji
pełnionej przez danego sędziego lub nawet najdokładniejsze opisanie cech personalnych przez niego posiadanych.
Sprawa nieco się komplikuje w przypadku, gdy wniosek dotyczy wielu sędziów (zazwyczaj całego składu orzekającego lub
wszystkich sędziów orzekających w danym sądzie). W takim wypadku wnioskodawca nie może poprzestać na wskazaniu imienia
i nazwiska każdego z sędziów z osobna, lecz musi również wskazać zindywidualizowane, w stosunku do każdego z nich, przyczyny
wyłączenia.
Dodatkowy wymóg formalny pojawia się w przypadku złożenia wniosku o wyłączenie wszystkich sędziów sądu apelacyjnego.
W takim wypadku wniosek każdorazowo podlegać będzie rozpoznaniu przez Sąd Najwyższy, co skutkuje aktualizacją tzw. przymusu
adwokacko-radcowskiego, który dla skuteczności i ważności czynności procesowej wymaga podjęcia jej przez adwokata lub radcę
prawnego.
Następnie omówić należy skutki niedochowania wymagań formalnych wniosku o wyłączenie sędziego. Podstawową konsekwencją
wystąpienia braków lub niedokładności w tym zakresie jest uniemożliwienie nadania wnioskowi właściwego biegu, co oznacza,
że zachodzi podstawa do wszczęcia tzw. postępowania naprawczego. W takim przypadku przewodniczący wzywa stronę, pod
rygorem zwrócenia wniosku, do jego poprawienia lub uzupełnienia w terminie tygodniowym. Należy przy tym podkreślić, że
dopiero od chwili skutecznego – wolnego od wad formalnych – złożenia wniosku sędzia staje się iudice suspecto, z czym powiązane
są ograniczenia jurysdykcyjne.
Inaczej wygląda ta kwestia w przypadku aktualizacji przymusu adwokacko-- radcowskiego, gdzie wniosek złożony na piśmie
„osobiście” przez osobę niespełniającą wymagań podlega zwrotowi bez wzywania do usunięcia braków. Co istotne, jest to brak
nieusuwalny, co oznacza, że nie może on zostać następnie konwalidowany poprzez złożenie pod zwróconym wnioskiem podpisu
przez adwokata bądź radcę prawnego.
Ostatnim rozstrzygnięciem sądu w przedmiocie wadliwie złożonego wniosku o wyłączenie sędziego może być jego odrzucenie,
które miałoby miejsce w dwóch przypadkach:
1. ponownego złożenia wniosku o wyłączenie sędziego opartego na tych samych okolicznościach;
2. złożenia omyłkowego wniosku w przedmiocie wyłączenia całego sądu (zamiast wszystkich sędziów sądu).
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PROJEKT BUDOWLANY JAKO UTWÓR NA GRUNCIE
PRAWA AUTORSKIEGO

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 6) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm. dalej: Prawo
autorskie), z ochrony prawno-autorskiej korzystają m.in. utwory architektoniczne, utwory architektoniczno-budowlane i utwory
urbanistyczne. Ustawa nie wymienia jednak projektu budowlanego, który z pewnością jest nośnikiem utworu architektonicznego.
Pojawiają się zatem wątpliwości czy projekt budowlany może zostać uznany za utwór w ustawowym znaczeniu?
PRZESŁANKI UZNANIA ZA UTWÓR
Po spełnieniu określonych przesłanek, projekt budowlany również może stanowić utwór na gruncie Prawa autorskiego. Bowiem,
w myśl generalnej zasady na gruncie Prawa autorskiego utworem jest „każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym
charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia1”.
Co warto odnotować: „ochronie (prawno-autorskiej –przyp. własny) nie podlega samo techniczne rozwiązanie zawarte w
dokumentacji, gdyż z reguły stoi temu na przeszkodzie brak cechy indywidualności, ale może ona objąć „dzieła techniczne”, jeżeli
konkretna dokumentacja ma cechy wyróżniające i zawiera - uzyskane przy wykorzystaniu swobody twórczej - swoiste cechy
osiągnięte dzięki indywidualnemu wkładowi pracy twórczej autora2”.
Dodatkowo za możliwością uznania dzieł technicznych za utwór wypowiedział się Sąd Najwyższy, wskazując, że: „Okoliczność, że
tzw. dzieła techniczne są rezultatem uzyskiwanym w ramach stałej działalności zawodowej autora, nie wyklucza ich automatycznie
z kręgu utworów w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy Prawa autorskiego3”.
KONSEKWENCJE UZNANIA PROJEKTU BUDOWALNEGO ZA UTWÓR
Z chwilą uznania projektu budowalnego za utwór, co do zasady zaczyna korzystać on z ochrony na gruncie prawa autorskiego, co
wiąże się z nabyciem konkretnych uprawnień przez jego twórcę –projektanta.
Twórca projektu może bowiem egzekwować swoje prawo nadzoru nad sposobem wykorzystania utworu czy też dokonywać
zmian w utworze, co stanowić będzie korzystanie z jego praw wyłącznych tj. tylko mu przysługujących. Zgodnie z art. 78 ust. 1
Prawa autorskiego, projektant, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania
tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności
potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. W
przypadku zawinionego naruszenia praw przysługujących projektantowi, na podstawie art. 79 Prawa autorskiego sąd może mu
przyznać odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub – na jego żądanie - zobowiązać sprawcę,
aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany cel społeczny.
UPRAWNIENIA INWESTORA
Warto również zwrócić uwagę na dopuszczalny zakres zastosowania projektu budowlanego przez inwestora nabywającego projekt.
Zgodnie z art. 61 Prawa autorskiego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, nabycie od twórcy egzemplarza projektu architektonicznego
lub architektoniczno-urbanistycznego obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy. Warto również wiedzieć, że
prawo zastosowania projektu do jednej konkretnej budowy jest niewątpliwie prawem majątkowym, co do którego przepisy prawa
nie przewidują żadnych ograniczeń w zakresie jego zbycia. Może być więc przedmiotem dalszego obrotu4.
Z punktu widzenia inwestora warto jednak zadbać, aby w umowie mającej za przedmiot sporządzenie i udostępnienie dokumentacji
projektowej znalazło się postanowienie o rozszerzeniu zakres nabycia na uprawnienie inwestora do zastosowania projektu nie
tylko do realizacji jednej budowy, ale i wielu przyszłych projektów budowlanych.

1. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 stycznia 2016 r., III AUa 366/15.
2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie - VI Wydział Cywilny z dnia 7 października 2015 r., VI ACa 1200/14.
3. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 30 czerwca 2005 r. IV CK 763/04, w którym za utwór została uznana: „ekspertyza techniczna”.
Sąd Najwyższy w cytowanym orzeczeniu również wskazał, że: „dzieła o takim poziomie twórczości „gdzie do podobnego rezultatu mogłyby dojść
inne osoby mające wiedzę porównywalną do autora” zaliczane są do utworów w rozumieniu prawa autorskiego”.
4. Por.: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku - V Wydział Cywilny z dnia 12 października 2012 r. V ACa 684/12.
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WYDATKI NA POJAZD ZASTĘPCZY
Sąd Najwyższy w dniu 24 sierpnia 2017 roku wydał przełomową i bardzo istotną dla towarzystw ubezpieczeniowych uchwałę
w sprawie III CZP 20/17.
Z pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego wystąpił Sąd Okręgowy, rozpoznający jako Sąd II instancji dwie połączone sprawy, obie
przeciwko temu samemu towarzystwu ubezpieczeń oraz o podobnym stanie faktycznym. W obu sprawach doszło do wypadku
komunikacyjnego, w wyniku którego poszkodowani zdecydowali się we własnym zakresie, odrzucając propozycję zakładu
ubezpieczeń, wynająć pojazd zastępczy na czas naprawy. Także w obu przypadkach koszty wynajmu pojazdów zastępczych, jakie
ponieśli poszkodowani, znacząco przewyższały koszty, jakie proponował ubezpieczyciel.
Sąd Okręgowy powziął wątpliwość, czy w ramach obowiązku minimalizacji szkody poszkodowanemu, który nie skorzystał
z oferty najmu pojazdu od ubezpieczyciela OC według stawek niższych od oferowanych przez wynajmującego, przysługuje zwrot
faktycznie poniesionych wydatków na najem pojazdu zastępczego.
W odpowiedzi na tak postawione pytanie prawne, Sąd Najwyższy wskazał, że wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione
przez poszkodowanego, a przekraczające koszty zaproponowane przez ubezpieczyciela, są objęte odpowiedzialnością cywilną
obowiązkowego OC, jeżeli ich poniesienie było celowe i ekonomicznie uzasadnione.
Sąd Najwyższy w ramach uzasadnienia ustnego (pisemne nie zostało jeszcze sporządzone), powołał się na swoją uchwałę z dnia 17
listopada 2011 r. (sygn. akt III CZP 5/11), w myśl której odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu OC za uszkodzenie lub zniszczenie
pojazdu, niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem
pojazdu zastępczego.
Obecnie ogłoszona uchwała z jednej strony zapewnia ochronę poszkodowanemu (który sam może decydować o wynajmie
samochodów zastępczych oraz o miejscu przedmiotowego wynajmu oraz ma pewność, że odbędzie się to bezkosztowo) i ukróca
częste praktyki towarzystw ubezpieczeniowych, związane z narzucaniem kosztów wynajmu pojazdów zastępczych. Jednocześnie
jednak z drugiej strony, chroni ubezpieczyciela przed ponoszeniem nieuzasadnionych kosztów, jako że ewidentnie nie wszystkie
wydatki związane z najmem auta zastępczego będą mogły zostać zrefundowane.
Poniesienie zatem przez poszkodowanych znacząco wyższych kosztów wynajmu auta zastępczego, aniżeli proponowane przez
ubezpieczyciela, będzie mogło zostać rozliczone tylko, jeżeli owe wyższe koszty zostaną uznane za celowe i ekonomicznie
uzasadnione.
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WRESZCIE NOWELIZACJA USTAWY
O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

Dnia 9 września 2017 r. weszła w z życie długo oczekiwana ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, oraz ustawy – Prawo spółdzielcze1, która ma na celu dostosowanie
przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych2 (dalej: U.S.M.) do wyroków Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 14 lutego 2012 r. (sygn. akt P 17/10)3, 27 czerwca 2013 r. (sygn. akt K 36/12)4 oraz 5 lutego 2015 r. (sygn. akt K 60/13)5.
Za najważniejszą ze zmian wprowadzanych przez nowelizację należy uznać przyznanie członkostwa w spółdzielni wyłącznie:
(I) osobom związanym ze spółdzielnią poprzez posiadanie:
•
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
•
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
•
prawa odrębnej własności lokalu,
•
ekspektatywy odrębnej własności lokalu (tj. roszczenia o ustanowienie odrębnej własności lokalu w związku z zawarciem
ze spółdzielnią umowy o budowę lokalu),
•
prawa do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych,
•
ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego,
(II) osobom ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu, (III)
osobom, które są założycielami spółdzielni oraz (IV) najemcom, o których mowa w art. 48 ust. 1 nowelizowanej ustawy (będącym
uprawnionymi do żądania zawarcia ze spółdzielnią umowy przeniesienia własności lokalu).
U.S.M. w dotychczasowym brzmieniu nie warunkowała członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej od posiadania prawa do lokalu
w jej zasobach. Członkiem spółdzielni mogła być zatem osoba fizyczna (choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub
miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych), a także osoba prawna6, niezależnie od tego, czy przysługiwało jej jakiekolwiek
prawo do lokalu spółdzielczego. Osoby takie określane były jako członkowie oczekujący, przy czym w praktyce wielokrotnie nie
ubiegały się one o nabycie praw do lokalu spółdzielczego, a wyłącznie korzystały z prawa do zasiadania w organach spółdzielni
i decydowania o jej losach (często pomimo braku aprobaty tych członków, którzy złączeni byli ze spółdzielnią węzłem prawnym).
Stan taki zakwestionował Trybunał Konstytucyjny w powołanym powyżej wyroku z dnia 5 lutego 2015 r., wskazując, że jest on
niezgodny z Konstytucją.
Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji: „realizacja orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w zaproponowanym
zakresie spowoduje ograniczenie kręgu podmiotowego osób posiadających status członków spółdzielni, gdyż o członkostwo
w spółdzielni będą mogły się ubiegać wyłącznie osoby, które posiadają interes prawny – zgodny z celem działalności spółdzielni –
wynikający z dotychczasowego brzmienia art. 1 u.s.m., a ten de facto dotyczy osób, którym przysługują ww. prawa do lokali (w tym
ekspektatywa odrębnej własności lokalu). Powyższe pozwoli mieć realny wpływ na funkcjonowanie spółdzielni i współdecydowanie
o szeregu aspektów jej działalności przez osoby, które z racji posiadanych praw do lokali zobowiązane są wnosić opłaty z tytułu
ich użytkowania (lub będą je wnosić w przyszłości – w przypadku osób posiadających ekspektatywę odrębnej własności lokalu).
Zaproponowane rozwiązanie chroni tym samym osoby zrzeszone przed możliwością ingerencji w kwestie zarządu przez osoby,
które nie są zainteresowane zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, czy też potrzeb związanych z dostarczaniem lokali o innym
przeznaczeniu.”
Co interesujące, omawiana nowelizacja spotkała się z krytyką samych spółdzielni (a właściwie ich władz), które wskazywały m.in.,
że podważa ona istotę spółdzielni mieszkaniowych, zawęża zakres ich działalności gospodarczej oraz pozbawia funduszy.

1. Dz.U. z 2017 r., poz. 1596.
2. Dz.U. z 2013 r., poz. 1222 t.j.
3. LEX nr 1109405.
4. LEX nr 1335111.
5. LEX nr 1625221.
6. Osobie prawnej nie mogło i nadal nie może przysługiwać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Prawo to zarezerwowane jest
wyłącznie dla osób fizycznych.

14

apl. radc. Dominik Hincz
Associate
dominik.hincz@gglegal.pl

ISTOTNE ZMIANY W POZWACH ZBIOROWYCH
Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszły w życie istotne zmiany w ustawie o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Dotyczą
one dwóch zasadniczych kwestii – zakresu roszczeń, które mogą być dochodzone w ramach tzw. pozwów zbiorowych, oraz
procedury, według której toczy się postępowanie.
ROZSZERZENIE ZAKRESU PRZEDMIOTOWEGO USTAWY
Najistotniejsza zmiana dotyczy rozszerzenia katalogu spraw, które mogą być objęte pozwem zbiorowym. Po nowelizacji,
dotychczasowy katalog, obejmujący sprawy o ochronę konsumentów z tytułu szkody wywołanej korzystaniem z produktu
niebezpiecznego oraz czynów niedozwolonych, powiększył się o sprawy; (i) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy, (ii) z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, (iii) a przy sprawach o ochronę konsumentów także w innych sprawach (art. 1
ust. 2). W kwestii ochrony dóbr osobistych natomiast zezwolono na dochodzenie roszczeń wynikających z uszkodzenia ciała lub
wywołania rozstroju zdrowia.
USPRAWNIENIE PROCEDURY
Nowelizacja powinna także pomóc usprawnić rozpoznawanie spraw grupowych. Sąd będzie bowiem rozstrzygał o dopuszczalności
postępowania grupowego na posiedzeniu niejawnym, nie zaś na rozprawie. Na pozwanego został przy tym nałożony obowiązek
złożenia odpowiedzi na pozew przed tymże posiedzeniem. Pozwoli to sądowi na sprawne zgromadzenie i rozważenie wszystkich
argumentów w sprawie. Ponadto, jeśli pozwany zaskarży skład grupy, to jego zażalenie nie wstrzyma merytorycznego rozpoznania
sprawy, a sąd będzie mógł podejmować dalsze czynności. Trudniej będzie zatem skutecznie zahamować przebieg postępowania..
ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI POSTĘPOWANIA
Trzecia kategoria zmian dotyczy kwestii skuteczności postępowania grupowego. Sąd Najwyższy, uwzględniając skargę kasacyjną
na postanowienie o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności, może uchylić postanowienie niższego sądu i nakazać
rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym. Ponadto, w postępowaniach grupowych zastosowanie znajdzie art. 322 k.p.c.,
przewidujący możliwość zasądzenia odpowiedniej sumy według oceny sądu, jeżeli ścisłe udowodnienie wysokości żądania okaże
się niemożliwe lub nader utrudnione. Istotne jest także wyłączenie przepisów k.p.c. dotyczących tzw. prekluzji, co w praktyce
oznacza, że sąd nie będzie pomijać twierdzeń i dowodów zgłoszonych w toku rozprawy z opóźnieniem.
UTWORZENIE WYKAZU POSTĘPOWAŃ
Nowelizacja przewiduje także utworzenie jednolitego wykazu postępowań grupowych prowadzonych w całym kraju, który
umożliwi łatwe sprawdzenie, czy w danej sprawie toczy się już postępowanie grupowe. Wykaz będzie prowadzony przez Ministra
Sprawiedliwości w Biuletynie Informacji Publicznej. Sądy mają obowiązek przesyłać informacje po zarządzeniu ogłoszenia
o wszczęciu postępowania grupowego, czyli już po formalnym zbadaniu dopuszczalności pozwu zbiorowego.
PODSUMOWANIE
Wprowadzone zmiany zmierzają wyraźnie do rozwiązania bolączek postępowania grupowego, które można było zaobserwować
w pierwszych latach stosowania ustawy. Szczególnie pozytywnie należy ocenić poszerzenie katalogu spraw nadających się do
objęcia pozwem zbiorowym oraz utworzenie ogólnopolskiego wykazu toczących się postępowań grupowych. Kolejne lata pokażą,
czy nowelizacja przyczyni się do wzrostu popularności tego trybu dochodzenia roszczeń i zwiększenia jego skuteczności.
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NAJEM INSTYTUCJONALNY – NOWY RODZAJ NAJMU
W POLSKIM PRAWIE

W dniu 11 września 2017 r. weszły w życie przepisy wprowadzające do polskiego porządku prawnego nowy rodzaj najmu, tj. najem
instytucjonalny.
Najem instytucjonalny jest przeznaczony tylko dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie
wynajmowania lokali. Wynajmującym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali.
Pod pojęciem lokalu należy rozumieć lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także lokal będący pracownią
służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki. Nie jest w rozumieniu ustawy lokalem pomieszczenie
przeznaczone do krótkotrwałego pobytu osób, w szczególności takie, które znajduje się w budynkach internatów, burs, pensjonatów,
hoteli, domów wypoczynkowych lub innych budynkach służących do celów turystycznych lub wypoczynkowych.
Przed wydaniem lokalu najemcy strony powinny sporządzić protokół, w którym określą stan techniczny i stopień zużycia
znajdujących się w nim instalacji i urządzeń. Protokół stanowi podstawę rozliczeń przy zwrocie lokalu.
Z tytułu najmu instytucjonalnego lokalu, oprócz czynszu, właściciel pobiera jedynie opłaty niezależne od niego, chyba że umowa
stanowi inaczej. Właściciel może podwyższyć czynsz zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
Zawarcie umowy najmu lokalu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji stanowiącej zabezpieczenie należności
z tytułu najmu lokalu przysługujących właścicielowi w dniu opróżnienia lokalu oraz ewentualnych kosztów egzekucji obowiązku
opróżnienia lokalu. Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu
obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja
pobrana.
Umowa najmu instytucjonalnego lokalu zawierana jest na czas oznaczony. Nie określono maksymalnego czasu trwania umowy
najmu instytucjonalnego. Umowa najmu instytucjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta, lub ulega
rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy.
Umowa najmu instytucjonalnego lokalu oraz zmiany tej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu instytucjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżni lokalu,
właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem
właściciela. Żądanie opróżnienia lokalu zawiera w szczególności oznaczenie właściciela oraz najemcy, którego żądanie dotyczy,
wskazanie umowy najmu instytucjonalnego lokalu i przyczyny ustania stosunku z niej wynikającego, termin, nie krótszy niż 14
dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal. Wynajmujący może
powoływać się tylko na przyczyny ustania stosunku najmu wskazane w przedmiotowym piśmie. W przypadku bezskutecznego
upływu terminu, o którym mowa powyżej, właściciel uprawniony jest złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
aktowi notarialnemu zawierającemu dobrowolne poddanie się egzekucji, o którym mowa powyżej.
Do umowy najmu instytucjonalnego lokalu załącza się oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca
poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego
lokalu w terminie wskazanym w żądaniu oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności wykonania powyższego zobowiązania
prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje.
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POZWOLENIE NA BUDOWĘ – TERMIN WYDANIA DECYZJI
W działalności inwestycyjnej w szeroko rozumianym sektorze budowlanym jednym z istotnych ryzyk jest nieukończenie projektu
w założonym harmonogramie. Konsekwencje takiej sytuacji mogą być bardzo poważne: (I) zapłata kary umownej lub odszkodowania,
(II) spór sądowy z zamawiającym lub generalnym wykonawcą, czy (III) obowiązek zwrotu dotacji na realizację inwestycji.
Inwestor posiada szereg instrumentów umożliwiających mitygowanie ryzyk związanych z opóźnieniami poprzez odpowiednie
postanowienia umowne. Co jednak ma zrobić w sytuacji, kiedy organ odpowiedzialny za wydanie pozwolenia na budowę zwleka
z wydaniem decyzji?
KARA ADMINISTRACYJNA
Prawo budowlane wprowadza szereg rozwiązań proceduralnych stanowiących lex specialis wobec kodeksu postępowania
administracyjnego. Ze względu na skomplikowany charakter sprawy i dużą objętość materiału dowodowego termin wydania
pozwolenia na budowę jest dłuższy niż to wynika z k.p.a, jednak co do zasady, nie powinien przekraczać 65 dni. Dodatkowo, art. 35 ust.
6 pr. bud. wprost przewiduje, że jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na
budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, to organ wyższego stopnia wymierza temu organowi,
w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Spod zakresu przepisu
zostały wyłączone przedsięwzięcia, dla których przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wyłącza
się również okresy zawieszenia postępowania oraz okresy opóźnień spowodowane z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od
organu.
KIEDY NASTĘPUJE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA?
W orzecznictwie istnieją rozbieżności, kiedy następuje początek biegu terminu 65 dni – w starszych orzeczeniach przyjmowano,
że jest to data wpływu wniosku o wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę1, jednak zgodnie z nowszą wykładnią, początek
terminu następuje w momencie, kiedy wniosek o wydanie pozwolenia na budowę jest kompletny i nie posiada braków formalnych2.
Podobnie w doktrynie prawa przyjmuje się, że wszczęcie postępowania administracyjnego może nastąpić tylko na skutek żądania
strony niedotkniętego brakami formalnymi3.
W najnowszym orzecznictwie sądowym daje się zauważyć wyraźną tendencję do rozszerzającej interpretacji sytuacji
kwalifikowanych jako „opóźnienia spowodowane z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu”. Nie ulega wątpliwości, że
organ nie może się usprawiedliwić „skomplikowanym charakterem sprawy”, jednak jako okoliczności wyłączające odpowiedzialność
organu uznano m. in.:
•
konieczność wydania postanowienia nakładającego na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości,
•
usunięcie nieprawidłowości przez inwestora,
•
okres na zapoznanie się przez uczestników postępowania ze zmienionym projektem.
(NIE)EFEKTYWNE ROZWIĄZANIE
Oceniając funkcjonowanie kary za niewydanie pozwolenia na budowę w terminie, trudno nie zauważyć, że instrument ten może
„zachęcać” organ do wydania decyzji negatywnej, a nie podjęcia czynności umożliwiających pozytywne załatwienie sprawy4.
Dodatkowo, kara ta stanowi dochód budżetu państwa i w żaden sposób nie rekompensuje inwestorowi szkód wynikających
z opieszałości organu przy wydawaniu decyzji, które w przypadku dużych inwestycji mogą mieć bardzo duży rozmiar. Inwestor nie
posiada również żadnych uprawnień w postępowaniu w sprawie wymierzenia ww. kary, pozostawiając praktycznie bez wpływu
na to, czy organ zostanie ukarany czy też nie.

1. Zob. wyrok NSA z 6 listopada 2009 r., II OSK 1754/08.
2. Zob. wyrok NSA z 30 sierpnia 2012 r., II OSK 873/11.
3. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2012, s. 292
4. A. Kosicki, teza 16 do art. 35 pr. bud. [w:] A. Plucińska-Filipowicz (red.), M. Wierzbowski (red.), Prawo budowlane. Komentarz aktualizowany, Warszawa, LEX 2017.
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WAŻNA WIADOMOŚĆ DLA SEKTORA
TRANSPORTU DROGOWEGO

Ważna wiadomość dla sektora transportu drogowego – powstaje krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorców transportu
drogowego
Z dniem 30 listopada 2017 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające nowy system teleinformatyczny pod nazwą Krajowy Rejestr
Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Rejestr będzie prowadzony przez Głównego Inspektora Transportu
Drogowego (dalej: GITD)1.
Utworzenie rejestru nie jest jednakże inicjatywą własną polskiego ustawodawcy, a obowiązkiem nałożonym na Polskę zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady
dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (dalej: Rozporządzenie). Co istotne jednak, ww. rejestr miał
zostać utworzony do dnia 31 grudnia 2012 r.
Jak informuje na swojej stronie GIDT2, system teleinformatyczny, który będzie wykorzystywany do prowadzenia rejestru, jest już
gotowy. Umożliwi on wymianę informacji z innymi krajami UE w ramach połączonej ogólnoeuropejskiej bazy danych – European
Register of Road Transport Undertakings.
Nowoutworzony Rejestr będzie docelowo zawierał trzy ewidencje:
1. przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, która poza danymi
przedsiębiorcy będzie zawierała także informacje dotyczące posiadanego przez przewoźnika zezwolenia na wykonywanie
zawodu przewoźnika drogowego oraz informacje dotyczące licencji wspólnotowych posiadanych przez przewoźnika;
2. poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia (w tym między innymi naruszeń czasu pracy
i odpoczynku kierowców), która oprócz danych przedsiębiorcy będzie zawierała także liczbę, kategorię i rodzaj poważnych
naruszeń przedsiębiorcy, które doprowadziły do skazania lub nałożenia sankcji w ciągu ostatnich dwóch lat, datę naruszenia,
datę kontroli, w trakcie której stwierdzono naruszenie, informację o tym, w jakim państwie członkowskim nastąpiło
naruszenie, jak również, przyczynę, dla której utrata dobrej reputacji przedsiębiorcy stanowiłaby nieproporcjonalną reakcję
za poważne naruszenia;
3. osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia
dobrej reputacji, zgodnie z art. 6 ust. 3 Rozporządzenia, która poza danymi określającymi przedsiębiorcę będzie zawierała
także przyczyny stwierdzenia niezdolności oraz początek i koniec ważności stwierdzenia niezdolności, a także zastosowane
środki rehabilitacyjne.
Dane przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, będą jawne i publicznie
dostępne za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.
Dane z pozostałych dwóch ewidencji będą natomiast udostępniane na wniosek osoby, której one dotyczą lub na wniosek
wymienionych w Rozporządzeniu organów (w tym starostów, policji oraz sądów), w zakresie, w jakim jest to konieczne do
wykonywania nałożonych na te organy zadań.
Jak wskazuje Główny Inspektor Transportu Drogowego, Rejestr tworzony jest w celu uzyskania kompletnej, aktualnej i dokładnej
bazy danych przedsiębiorców transportu drogowego prowadzonej w formie elektronicznej. Dostęp do rejestru umożliwi także
wymianę informacji dotyczących przedsiębiorców transportu drogowego z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Szybki
dostęp do aktualnych informacji o przedsiębiorcach z sektora transportu może zaś skutecznie ograniczyć dostęp do rynku
nieuczciwym przewoźnikom, co poprawi bezpieczeństwo transportu drogowego i obrotu towarowego3.

1. Ustawa z dnia z dnia 4 listopada 2016 r.o zmianie ustawy o transporcie drogowym, Dz.U. 2016 poz. 1935.
2. http://www.gitd.gov.pl/dla-mediow/aktualnosci/gitd-uruchomil-krajowy-rejestr-elektroniczny-przedsiebiorcow-transportu-drogowego-kreptd.
3. http://www.gitd.gov.pl/dla-mediow/aktualnosci/gitd-uruchomil-krajowy-rejestr-elektroniczny-przedsiebiorcow-transportu-drogowego-kreptd
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OBLIGATIONS OF THE CONTRACTOR TOWARDS
THE SUBCONTRACTOR IN EXECUTION OF THE
CONSTRUCTION WORK

Obligations of the contractor towards the subcontractor in execution of the construction works contract concluded within the
framework of the public procurement law
Contractor has many obligations in regard to its subcontractors that derives from Polish Civil Code (Act of 23rd April 1964, Journal
of Laws 2017 r., item 459) in construction works contract, such as joint and several liability for the payment of remuneration
for the construction works performed by the subcontractor, obtaining consent from an investor to conclude a contract with a
subcontractor, specifying scope of works to be done by subcontractors within this contract.
Public Procurement Law (Act of 29th January 2004, Journal of Laws 2017 r., item 1579, hereinafter referred to as: the “PPL”) sets
forth further obligations for a contractor in regard to its subcontractors within scope of construction works contract connected
with provisions of such a contract and remuneration of subcontractors.
According to Article 143d of the PPL a construction works contract must contain provisions regarding in particular:
a. the contractor’s obligation to submit to the awarding entity (investor) the draft subcontracting agreement, draft amendments
thereto, as well as a copy of the concluded subcontracting agreement certified to be a true copy of the original, and any
amendments thereto – contractor must submit a certified copy of the concluded subcontracting agreement within 7 days of
its conclusion (Article 143b section 5 of the PPL),
b. the terms of payment of remuneration to a contractor conditional upon the contractor presenting a proof of payment of the
remuneration owing to subcontractors or further subcontractors,
c. the payment date of the remuneration to subcontractor or further subcontractor,
d. the terms of concluding subcontracting agreements with further subcontractors,
e. the amounts of contractual penalties regarding:
I. non-payment or untimely payment of the remuneration due to subcontractors or further subcontractors;
II. failure to submit for acceptance of the draft subcontracting agreement or any draft amendments thereto;
III. failure to submit a copy of the subcontracting agreement certified to be a true copy of the original, or any amendments
thereto;
IV. failure to amend the subcontracting agreement with respect to the date of payment.
As for remuneration of a subcontractor the PPL sets forth many obligations for contractors. When a construction works contract
is concluded for period longer than 12 months, where the contract envisages payment of:
a. the remuneration due to the contractor in instalments - the payment by the awarding entity (investor) of the second and
subsequent instalments of the remuneration due for accepted construction works shall be conditional upon the presentation
of receipts for payment of the required remuneration to subcontractors and further subcontractors, participating in the
performance of the accepted construction works;
b. the total remuneration due to the contractor following the completion of all construction works - the awarding entity
(investor) is obliged to envisage making advance payments, it is being understood that making subsequent advance
payments by the awarding entity shall require the presentation of receipts for payment of the required remuneration to
subcontractors and further subcontractors participating in the performance of the part of the contract for which the
advance payment was made.
Should the contractor fail to present the abovementioned receipts of payment the awarding entity (investor) withhold payment of
the remuneration due for accepted construction works or makes a subsequent advance payment in part equal to the total amounts
resulting from receipts for payments which have not been presented (Article 143a sections 1 and 2 of the PPL).
The payment date of remuneration to the subcontractor or further subcontractor provided for in the subcontractor agreement
shall not exceed 30 days from the date of delivery to the contractor, subcontractor or further subcontractor of an invoice or a
bill confirming the performance of supply, service or construction work mandated to the subcontractor or further subcontractor
(Article 143b section 2 of the PPL).
The awarding entity (investor) shall make a direct payment of the remuneration owing to a subcontractor or further subcontractor
who concluded a subcontracting agreement which was accepted by the awarding entity (investor) in the case of evasion of the
payment obligation by accordingly the contractor, subcontractor or further subcontractor of a contract (Article 143c section
1 of the PPL). This remuneration concerns only receivables accruing after the awarding entity’s (investor’s) acceptance of the
subcontracting agreement (Article 143c section 2 of the PPL) and includes the remuneration due only, without any interest due to
the subcontractor or further subcontractor (Article 143c section 3 of the PPL).

19

However, before making the aforementioned
direct payment the awarding entity (investor)
is required to allow a contractor to provide
its remarks in written form concerning the
grounds for making a direct payment of the
remuneration to the subcontractor or further
subcontractor. The awarding entity shall
inform of the dates for providing such remarks,
which shall not be less than 7 days from the
date of delivery of this information. According
to Article 143c section 5 of the PPL in case of
submitting such remarks by the contractor the
awarding entity (investor):
a. need not make direct payment of the
remuneration to a subcontractor or
further subcontractor, where the
contractor shows there are no grounds
for such payment; or
b. may deposit with a court an amount
needed to cover the remuneration of a
subcontractor or further subcontractor
in the case of any serious doubt on
the part of the awarding entity as to
the amount of the payment due or the
subject to which the payment is due; or
c. may make a direct payment of the
remuneration to a subcontractor
or further subcontractor, where a
subcontractor or further subcontractor
shows grounds for such payment.
In the case of a direct payment made to a
subcontractor or further subcontractor the
awarding entity (investor) shall set off the
amount of the remuneration paid from the
remuneration due to the contractor.
Given the above it must be assumed that under
the PPL the contractor has many additional
obligations in regard to its subcontractors, aimed
at ensuring the transparency of contractual
provisions and the securing of payments to
subcontractors.
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UWAGA PRZEWOŹNICY, NOWE REGULACJE W
SPRAWIE KONWOJU PRZEWOŻONYCH TOWARÓW

Zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej , od 1 marca 2017 r. funkcjonariusze
Służby Celno-Skarbowej w ramach kontroli celno-skarbowej są uprawnieni do przeprowadzania rewizji towarów, wyrobów
i środków przewozowych, w tym z użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych, przeszukania osób, a także do konwoju
i strzeżenia towarów.
Jak wynika natomiast z art. 67 powołanej ustawy, naczelnik urzędu celno-skarbowego może zarządzić na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej konwój towarów w przypadku, gdy np. (i) istnieje uzasadnione podejrzenie, że towary nie zostaną dostarczone do miejsca
wskazanego w dokumencie towarzyszącym przesyłce, (ii) kwota należności publicznoprawnych mogących powstać w związku
z przewozem towarów podlegających kontroli jest wyższa niż kwota zabezpieczenia, czy też (iii) przewożone są towary, których
przewóz jest związany ze zwiększonym ryzykiem.
Celem powołanych regulacji jest zapobieganie ewentualnym oszustwom podatkowym. Procedura zobowiązania przewoźnika do
skorzystania z konwoju transportu ma jednakże charakter uznaniowy, a same przepisy ją regulujące wydają się mało klarowne.
Fakt objęcia danego przewozu konwojem nie jest uzależniony od wartości przewożonego towaru, co w praktyce może doprowadzić
do sytuacji, w której przewoźnik zmuszony jest ponieść koszt konwoju towaru o stosunkowo niewielkiej wartości. Przewoźnik
dowiaduje się o nałożeniu na niego obowiązku konwoju zazwyczaj na granicy. W dalszą trasę może ruszyć dopiero po przybyciu
konwoju i przeprowadzeniu procedury przez funkcjonariuszy, co zazwyczaj wiąże się z wielogodzinnym oczekiwaniem i ryzykiem
opóźnienia rozładunku.
Koszt konwoju nie jest regulowany ustawowo i zależy od umowy zawartej pomiędzy przewoźnikiem i podmiotem konwojującym.
Zazwyczaj wynagrodzenie narzucane jest przez samych konwojentów bez możliwości jego negocjowania. Koszty te ponoszą
solidarnie przewoźnik oraz nadawca towaru (art. 67 ust. 3 Krajowej Administracji Skarbowej), przy czym naczelnik urzędu celnoskarbowego może zobowiązać przewoźnika, aby konwój lub określone czynności w ramach konwoju wykonywały wyspecjalizowane
jednostki działające w zakresie ochrony osób lub mienia, co z pewnością wpływa na wynagrodzenie konwojentów.
Nadanie funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej w ramach kontroli celno-skarbowej uprawnienia do konwoju przewożonych
towarów spotkało się z krytyką przewoźników, zmuszonych do ponoszenia kosztów konwoju oraz oczekiwania na zakończenie
procedur wszczętych przez funkcjonariuszy. Pozostaje liczyć, że orzecznictwo sądów administracyjnych, które zajmą się omawianą
tematyką, „uporządkuje” kwestie związane z nakładaniem obowiązku konwoju w zakresie, w jakim nie robi tego ustawa.
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NEW REGULATIONS FOR SOLE PROPRIETORSHIP
Currently, when a sole trader dies, the enterprise that is owned and run by one immediately ceases to exist. Even the closest
family members and any other persons indicated by sole trader cannot use the entrepreneur’s business name or continue business
activities conducted by the deceased. At the moment of death, most civil contracts, contracts of employment, powers of attorney
expires, court proceedings suspend and discontinue, administrative decisions regarding concessions, licenses, permissions and
allowances expires by virtue of law.
The abovementioned situation makes conducting business contracts with sole traders risky – in the case of contractor’s death
all actions taken to cooperate with the deceased entrepreneur turns out to be unprofitable. Therefore, the Polish Minister of
Economic Development and Finance decided to change this unfavorable situation and on 19th July 2017 introduced the draft of
the Act on Succession Management of the Enterprise of a Natural Person1 (hereinafter „the Succession Management Act”). As the
legislator informs, the purpose of this act is to regulate the temporary management of an entrepreneur’s business after a natural
person’s death and continuation of the business activities carried out using this enterprise.
The Succession Management Act implements a plenty of changes. The most important one is introduction of an institution of
succession manager who is responsible for conducting the business activities after an entrepreneur’s death and acting for and on
behalf of the successors until the date of the division of the estate. The succession manager can be a natural person appointed by
an entrepreneur himself upon his life or by his heirs. He can be revoked at any time. Of course, the succession manager is subject
to many restrictions in the conducting of business, such as:
1. inability to perform activities exceeding the scope of ordinary management,
2. having limited access to entrepreneur’s bank account,
3. responsibility for his actions and omissions.
The business name of sole proprietorship under the succession management shall include the additional words „w sukcesji” (“in
succession”). The abovementioned information should be disclosed in CEIDG (Central Registration and Information on Business)2.
Another major change in the Succession Management Act which will have huge impact on current business transactions is
introduction of the institution of commercial proxy for entrepreneurs who are natural person. The purpose of the commercial
proxy therein is to accelerate and simplify business transactions by enabling the commercial proxy to demonstrate that he has
been authorized by the entrepreneur who is a natural person to act on his behalf (commercial proxy is subject to registration
in applicable register), as well as exemption of contractors from the necessity of verifying validity of powers of attorney of the
representative with whom he cooperates in the transaction.
Moreover, in the Succession Management Act the following significant changes got introduced:
1. possibility of making a division of estate limited to the part covering the enterprise;
2. ability to enter into rights and obligations related to the business activities resulting from the administrative decisions such
as: concessions, licenses, permissions or allowances by legal successors of the sole trader (and temporarily – the succession
manager);
3. ability to receive the public assistance granted for the deceased entrepreneur and to apply for other allowances related to
his death by legal successors of the sole trader;
4. employment relationships will be able to outlast the death of entrepreneur (or employees will be granted the right to return
to work on an analogous basis such as reinstatement).
Moreover, in the tax law there are introduced some minor changes ensuring continuity of tax settlements regarding business
taxation, in particular goods and services tax, income tax, real estate tax and transport tax. Additional regulations will regard the
liability for tax liabilities and accounting principles in relation to the business of the enterprise from the opening of the inheritance
to its division.
The Succession Management Act should be considered necessary in the Polish law. Its entry will be a milestone for entrepreneurs
and will increase the certainty in business transactions. This change will solve many major issues for entrepreneurs as well as their
contractors and their successors. Its entry into force is scheduled for the first quarter of 2018.
1. Polish: „Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej”
2. The regulations regarding this topic is very wide so more specific information will be described in another GGL newsletter after the Succession
Management Act becomes effective.
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