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Mamy przyjemność poinformować, że Sąd Najwyższy
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pod rządami nieobowiązujących już przepisów kodeksu
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W motywach ustnych Sąd Najwyższy szeroko odniósł się do
problemu stosowania norm intertemporalnych – nie tylko
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rozstrzygnięcie ma na celu ochronę stosunków zawartych w
dobrej wierze pomiędzy ich stronami – zwłaszcza na wypadek
późniejszego powstania sporu. Z uchwałą można zapoznać się
pod poniższym linkiem:
http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_
orzeczenia.aspx?ItemSID=1106-16544171-be1b-4089-b74b413997467af2&ListName=Zagadnienia_prawne
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PUBLIKACJA W „NOWEJ ENERGII”
Uprzejmie informujemy, że w najnowszym wydaniu
dwumiesięcznika Nowa Energia (numer 4/2018, który ukazał
się w pierwszym tygodniu września 2018 r.) znajdą Państwo
artykuł autorstwa r.pr. Dominika Hincza, członka Zespołu
GGLegal. Artykuł nosi tytuł „Skutki wyroku sądowego
wydanego w wyniku odwołania od decyzji Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, której nadano rygor natychmiastowej
wymagalności” i stanowi komentarz do niezwykle istotnego dla
branży wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który zapadł
w dniu 11 kwietnia 2018 r. w wyniku uwzględnienia apelacji
przedsiębiorstwa energetycznego reprezentowanego w sporze
przez GGLegal.
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ZAKRES ORZEKANIA SĄDU
UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 lipca 2018 r., sygn. akt III CZP 3/18, wydanej w składzie 3-osobowym na skutek przedstawionego
przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku zagadnienia prawnego wydał bardzo ciekawe rozstrzygnięcie.
Sąd Apelacyjny w Gdańsku zwrócił się do Sądu Najwyższego z następującym zagadnieniem: „Czy z prawomocności materialnej
(powagi rzeczy osądzonej) wyroku zasądzającego na rzecz powoda, część świadczenia z danego stosunku prawnego korzysta
rozstrzygnięcie o zasadzie odpowiedzialności z tego stosunku prawnego pomiędzy tymi samymi stronami przy niezmienionych
okolicznościach sprawy?”.
Przedstawiony problem może być istotny w przypadku stosunków ciągłych – np. najmu (roszczenia o świadczenia okresowe),
gdy w pierwszej kolejności powód występuje z roszczeniem już wymagalnym (np. w odniesieniu do czynszu za kilka pierwszych
okresów najmu) a w kolejnym, osobnym postępowaniu dochodzi dalszych roszczeń.
Zgodnie z art. 365 § 1 k.p.c. (w którym wyrażono zasadę prawomocności materialnej, do której nawiązuje powyższe pytanie prawne)
orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy
administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby.
Związanie powyższych organów oznacza, że przy dokonywaniu czynności z zakresu swojego działania organy te zobligowane
są brać pod uwagę fakt wydania danego orzeczenia, którego nie mogą zmieniać, ani uchylać, a w przypadku sądów – zakaz
dokonywania ustaleń sprzecznych z uprzednio osądzoną kwestią, a nawet niedopuszczalność prowadzenia w tym zakresie
postępowania dowodowego1.
Należy jednak zaznaczyć, iż dotychczas przyjmowano, że przedmiotem prawomocności materialnej jest jedynie ostateczny rezultat
rozstrzygnięcia, a nie przesłanki, które do niego doprowadziły – innymi słowy, sąd nie jest związany ani ustaleniami faktycznymi
poczynionymi w innej sprawie, ani poglądami prawnymi wyrażonymi w uzasadnieniu zapadłego wyroku2, albowiem wszelkie
wyłączenia i wyjątki od zawartej w art. 233 § 1 k.p.c. zasady samodzielności i niezawisłości sądu w dokonywaniu ocen materiału
dowodowego należy interpretować ścieśniająco3.
Tymczasem, w obecnie wydanej uchwale Sąd Najwyższy wskazał, iż w procesie o świadczenie okresowe przysługujące powodowi
na podstawie określonego stosunku prawnego za kolejny okres wymagalności, nie jest dopuszczalne ponowne badanie i ocenianie
przez sąd zdarzeń prawnych, odnoszących się do zasady odpowiedzialności pozwanego, w takim zakresie, w jakim były one
przedmiotem rozstrzygnięcia w prawomocnym wyroku wydanym w procesie między tymi samymi stronami o świadczenie
należne za wcześniejsze okresy wymagalności.
Wydaje się zatem, że w przypadku tego katalogu spraw, Sąd Najwyższy dopuszcza wprowadzenie ograniczeń dowodowych
i skorzystanie w toku kolejnego postępowania z dokonanych uprzednio przez inny sąd ustaleń w zakresie stanu faktycznego
(zdarzenia prawne), leżącego u podstaw ustalenia zasad odpowiedzialności pozwanego (np. ważność umowy).
Powyższe jest o tyle przełomowe, że z formalnoprawnego punktu widzenia, każda tego rodzaju sprawa może stanowić odrębny
przedmiot postępowania, zaś w każdym tego rodzaju postępowaniu obowiązują osobne powinności dowodowe stron.
Powyższa uchwała może zatem znacząco ukrócić praktyki pozwanych, polegające na przewlekaniu kolejnych postępowań
o zapłatę.
Uchwała nie posiada jeszcze opublikowanego uzasadnienia pisemnego, stąd trudno wskazać na szczegółowe motywy
rozstrzygnięcia, a tym samym prognozować skalę jego zastosowań do ew. innych postępowań.

1. wyr. SN z 8.3.2010 r., II PK 249/09, SIP Legalis; wyr. SN z 10.02.2010 r., II PK 212/09, SIP Legalis.
2. post. SN z 3.6.2009 r., IV CSK 511/08, SIP Legalis.
3. wyr. SN z 23.5.2002 r., IV CKN 1073/00, SIP Legalis.
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WADIUM JEDNEGO Z CZŁONKÓW KONSORCJUM MOŻE
ZABEZPIECZYĆ WSPÓLNĄ OFERTĘ

WADIUM W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Jednym z najczęściej stosowanych wymogów udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest obowiązek wpłaty
wadium przez zainteresowanych wykonawców. Instytucja ta uregulowana jest w art. 45 i 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwana dalej „ustawą Pzp”. Definicja pojęcia wadium znajduje się w art.
704 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025), zwana dalej „kc” i stanowi, iż w warunkach
aukcji albo przetargu można zastrzec, że przystępujący do aukcji albo przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich,
wpłacić organizatorowi określoną sumę albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty (wadium). Definicja ta będzie miała
zastosowanie do postępowań prowadzonych w ramach ustawy Pzp, gdyż na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy Pzp przepisy kc stosuje
odpowiednio, a zatem przy braku definicji w ustawie Pzp należy zastosować definicję określoną w kc.
KTO POWINIEN ZŁOŻYĆ WADIUM?
Przy złożeniu oferty przez samodzielnego wykonawcę, co do zasady, nie ma wątpliwości interpretacyjnych i powinien on
złożyć wadium w formie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”). W praktyce
wykonawcy jednak łączą swoje siły tworząc np. konsorcjum i wspólnie składają ofertę. Praktyka pokazuje, iż złożenie wadium przez
konsorcjum stanowić może nie lada wyzwanie interpretacyjne, albowiem kto tak naprawdę powinien złożyć wadium – wszyscy
uczestnicy konsorcjum czy upoważniony lider? Jaka powinna być treść wadium złożonego w formie gwarancji bankowej czy
ubezpieczeniowej? W dniu 15 lutego 2018 r. Sąd Najwyższy w sprawie IV CSK 86/17 wydał wyrok, który co prawda nie przesądza
definitywnie istniejących sporów doktrynalnych, jednak w sposób zdecydowany ukazuje tok rozumowania przy rozpatrywaniu
tych kwestii. Jako, że dopiero niedawno ukazało się pisemne uzasadnienie tego wyroku, możliwe jest zagłębienie się w ten tok
rozumowania, co przybliżę w dalszej części niniejszego opracowania.
ESENCJA PROBLEMU
Kwestia ważności złożenia wadium w formie gwarancji (bankowej, ubezpieczeniowej), sprowadza się do tego, aby wadium w takiej
formie było tak samo łatwo egzekwowalne jak wadium złożone w formie gotówki. Należy przy tym określić, czy odpowiedzialność
członków konsorcjum przed złożeniem oferty ma charakter solidarny w rozumieniu kc.
INTERPRETACJA RESTRYKCYJNA
Przykładem interpretacji restrykcyjnej jest np. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 lipca 2015 r., o sygn. KIO 1251/15.
W stanie faktycznym, na podstawie którego wydano omawiany wyrok, zwycięskie konsorcjum załączyło do oferty gwarancję
wadialną (w formie gwarancji bankowej), w której nie wymieniono wszystkich członków konsorcjum, nie oznaczano również, czy
składający gwarancję wadialną jest liderem konsorcjum, pełnomocnikiem konsorcjum czy działa w imieniu własnym i na rzecz
innego podmiotu (składający był liderem konsorcjum). Krajowa Izba Odwoławcza, w wyniku odwołania złożonego przez innego
wykonawcę, podjęła wątpliwość, czy dokument gwarancji wadialnej wystawiony przez bank wyłącznie na jednego z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne w sytuacji, gdy ofertę złożyli wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
publiczne pozwala zamawiającemu na skuteczne zatrzymanie wadium w przypadku ziszczenia się przesłanek wynikających z art.
46 ust. 4a i 5 ustawy.
Krajowa Izba Odwoławcza przyjęła, że prawidłowa jest interpretacja wskazująca na abstrakcyjny charakter gwarancji i jego
oderwanie od stosunku podstawowego jakim jest wniosek zleceniodawcy gwarancji, a także na to, że wykonawcy ubiegający się
wspólnie o zamówienie nie tworzą bytu mającego odrębną osobowość prawną, działają w celu realizacji określonego przedsięwzięcia
i najczęściej nie wnoszą wkładów czy udziałów tak, aby powstało wspólne ich mienie rodzące solidarną odpowiedzialność, przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych normują stosunki pomiędzy zamawiającym, a wykonawcami, a nie pomiędzy zamawiającym,
a podmiotami trzecimi, a takim podmiotem trzecim jest bank gwarant, stąd przepis art. 23 ust. 3 ustawy nie ma skutku dla banku
jako wystawcy gwarancji. Przepis art. 141 ustawy także nie reguluje kwestii solidarnej odpowiedzialności wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na etapie przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne, stąd nie może
kreować solidarnej odpowiedzialności tych wykonawców za wniesienie wadium.
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Co zatem w sytuacji, w której konieczność zapłaty wadium spowodowana będzie przez zachowanie innego członka konsorcjum,
niewymienionego w treści gwarancji? Krajowa Izba Odwoławcza uznała, iż niejednoznaczne określenie podmiotu, za który
bank odpowiada na podstawie udzielonej gwarancji, może być podstawą zarzutów banku wobec beneficjenta gwarancji
(zamawiającego), a w konsekwencji bank będzie w stanie uchylić się od zapłaty sumy wadium podnosząc, że odpowiadał wyłącznie
za zachowania podmiotu wskazanego w dokumencie gwarancji. To w efekcie miało przesądzić, iż tak sformułowana gwarancja
bankowa nie zabezpiecza beneficjenta gwarancji (zamawiającego) w sposób dostateczny, stąd przyjęcie, iż gwarancja wniesiona
przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia w sytuacji, gdy dokument gwarancji jest wystawiony tylko na
jednego wykonawcę, nie zapewnia realizacji celu wadium.
INTERPRETACJA LIBERALNA
W wyniku skargi złożonej na powyższe orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej Sąd Okręgowy w Warszawie wydał w dniu 14
października 2015 r. wyrok w sprawie o sygn. XXIII Ga 1313/15, w którym przychylił się do liberalnego podejścia składania gwarancji
przez konsorcjum.
Sąd zwrócił uwagę, iż SIWZ nie wymagała wniesienia wadium w postaci gwarancji bankowej o określonej treści, stąd gwarancja,
którą w przedmiotowym stanie faktycznym wniósł wykonawca nie mogła zostać uznana za sprzeczną z SIWZ. Sąd podkreślił
również treść art. 23 ust. 3 ustawy Pzp, zgodnie z którym przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), a więc to nie wspólnik (konsorcjant), lecz wykonawcy tworzący
konsorcjum, stanowią właściwy podmiot praw i obowiązków wynikających z udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia
publicznego. Jako, że w gwarancji został wymieniony lider przedmiotowego konsorcjum uprawniony do reprezentacji konsorcjum,
w razie wezwania pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego do przedłożenia
określonych oświadczeń, dokumentów, informacji, czy wreszcie zawarcia umowy obowiązek ten obciąża wszystkich uczestników
konsorcjum, a wobec tego niewykonanie tych obowiązków przez któregokolwiek uczestnika, zwłaszcza lidera konsorcjum
oznacza niewykonanie tych obowiązków przez wszystkich uczestników konsorcjum, co otwiera drogę do zatrzymania przez
zamawiającego wadium niezależnie od tego, kto w gwarancji wadialnej został wymieniony jako wykonawca.
Sąd Okręgowy dalej uznał, iż, wbrew ustaleniom Krajowej Izby Odwoławczej, odpowiedzialność konsorcjantów za wykonanie
obowiązków związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się na zasadach solidarności.
Zgodnie z argumentacją sądu najpóźniej z chwilą wyboru oferty powstaje po stronie konsorcjantów prawo podmiotowe
(wierzytelność), którego treścią jest zawarcie umowy. Prawo to ma charakter majątkowy, i jak już podnoszono w oparciu o art.
23 ust. 3 ZamPublU przysługuje ono łącznie wszystkim uczestnikom konsorcjum, a wobec tego stanowi ich wspólne mienie
w rozumieniu art. 44 KC. Prawu temu towarzyszy jednocześnie zobowiązanie do zawarcia umowy z zamawiającym. Ostatecznie
więc zobowiązanie to dotyczy wspólnego mienia konsorcjantów i także z tego względu w ocenie Sądu Okręgowego zasadnym
jest przyjęcie solidarnej odpowiedzialności współkonsorcjantów za zawarcie umowy, co tym bardziej potwierdza wniosek,
że gwarancja wadialna z wymienieniem tylko jednego uczestnika konsorcjum w sposób prawidłowy zabezpieczała interesy
zamawiającego.
Co do ewentualnej możliwości uchylania się przez bank od zapłaty sumy wadium, na co zwracała uwagę Krajowa Izba Odwoławcza,
Sąd Okręgowy uznał, iż ocena, czy bank (gwarant) jako uczestnik obrotu cywilnoprawnego w praktyce wykona ciążące na nim
zobowiązanie wynikające z gwarancji daleko wykracza poza ramy niniejszego postępowania, ponieważ nigdy nie będzie możliwe
jednoznaczne i pewne przesądzenie o potencjalnym zachowaniu banku. Niemniej jednak zgodnie z art. 23 ust. 3 ZamPublU przepisy
dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zdaniem
Sądu powoduje to, iż niezależnie od tego, po stronie którego z konsorcjantów ziszczą się przesłanki z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ZamPublU,
gwarant będzie zobowiązany do wypłaty kwoty zabezpieczenia.
WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO
Oba powyższe wyroki dowodzą, iż w tym samym stanie faktycznym możliwe jest zastosowanie zgoła innych interpretacji
dotyczących ważności gwarancji wadialnej. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie IV CSK 86/17 postawił
ważny krok w kierunku stosowania interpretacji liberalnej.
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W wyroku tym Sąd Najwyższy rozpatrywał sprawę, w której członek konsorcjum złożył wadium w formie gwarancji
ubezpieczeniowej, nie oznaczył, iż działa jako lider konsorcjum i nie wskazał w treści gwarancji wadialnej innego członka
konsorcjum. Zarówno Krajowa Izba Odwoławcza, jak i Sąd Okręgowy uznali, iż gwarancja wadialna w takiej formie nie czyni zadość
obowiązkom ustawy Pzp. W wyniku złożenia skargi kasacyjnej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Sąd Najwyższy uznał,
iż gwarancja wadialna w takiej formie jest dopuszczalna, ale pod pewnymi warunkami.
Sąd Najwyższy przyznał, że członkowie konsorcjum wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne odpowiadają w sposób
solidarny, pomimo braku przepisów w ustawie Pzp, które by ten fakt bezpośrednio wskazywały. Przedmiotem obowiązków,
których naruszenie uzasadnia zatrzymanie wadium (art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp) są świadczenia niepodzielne. A zatem wtedy, gdy
wykonawcy ubiegają się o udzielenie zamówienia wspólnie, zamówienie jest jedno, jedna (wspólna) jest składana przez nich oferta
i jako wspólne powinny być postrzegane wszelkie obowiązki związane z jej złożeniem oraz wadium. Tym samym w przypadku
niewykonania przez drugiego członka konsorcjum któregokolwiek obowiązku uprawniającego zamawiającego do zatrzymania
wadium, skutek ponosiłby również konsorcjant ujawniony w treści gwarancji wadialnej.
Istotna jest przy tym sama treść gwarancji wadialnej i interpretacja sformułowania „z przyczyn leżących po jego [wykonawcy]
stronie” (zgodnie z treścią art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający może zatrzymać wadium jeżeli zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy). Jeżeli będzie można uznać, iż dotyczyć
to będzie sytuacji „zawinionych” przez drugiego członka konsorcjum, ale odpowiedzialność ponosić będzie członek konsorcjum
wymieniony w treści gwarancji, to tak sformułowana gwarancja wadialna będzie prawidłowa.
WNIOSKI
Sąd Najwyższy poparł możliwość skutecznego udzielenia gwarancji wadialnej na rzecz jednego tylko członka konsorcjum oraz
podkreślił istnienie odpowiedzialności solidarnej pomiędzy członkami konsorcjum.
Należy przy tym mieć na uwadze samą treść gwarancji wadialnej – musi ona być sformułowana w taki sposób, aby podmiot
ujawniony w treści gwarancji odpowiadał za pozostałych członków konsorcjum.
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ZATRUDNIANIE PODWYKONAWCÓW NA GRUNCIE
NIEMIECKIEJ „PROCEDURY PRZETARGÓW I UMÓW
NA ŚWIADCZENIA BUDOWLANE – CZĘŚĆ B”

Realizacja zamówień publicznych w zakresie świadczeń budowlanych na terytorium Republiki Federalnej Niemiec znajduje
swoją podstawę prawną w przepisach VOB/B, czyli Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil B: Allgemeine
Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen („Procedura przetargów i umów na świadczenia budowlane – część
B: Ogólne warunki umów dla realizacji świadczeń budowlanych”).
Jednocześnie należy jednak podkreślić, iż VOB/B nie jest ustawą i zgodnie z obowiązującym poglądem posiada wyłącznie charakter
Ogólnych Warunków Umów stanowiących element składowy umowy w takim zakresie, w jakim zostało to uzgodnione między
stronami. Nie zmienia to jednak faktu, iż wiele kwestii istotnych dla realizacji świadczeń budowlanych znajduje swoje zakotwiczenie
właśnie w przepisach VOB/B. Z praktycznego punktu widzenia można wskazać chociażby na istotną dla każdego Generalnego
Wykonawcy kwestię w postaci możliwości korzystania z Podwykonawców i dalszych Podwykonawców oraz zasad ich zgłaszania
do Inwestora.
Co do zasady, na pierwszy rzut oka, sprawa może wydawać się dość klarowna. Jednak dopiero dokładniejsza analiza postanowień
VOB/B pozwala dostrzec pełne spektrum wskazanej problematyki. Główną zasadę w tym zakresie statuuje przepis § 4 ust. 8 nr 1
VOB/B, zgodnie z którym „Wykonawca realizuje świadczenie we własnym zakresie w ramach prowadzonej działalności. Za pisemną
zgodą Zamawiającego Wykonawca może przekazać realizację świadczenia Podwykonawcom. Zgoda taka nie jest konieczna
w odniesieniu do świadczeń, które nie obejmują zakresu działalności Wykonawcy.”
Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż w oryginalnym brzmieniu przepisu używany jest zwrot „im eigenen Betrieb”, co dosłownie
można tłumaczyć „we własnym zakładzie”. Jak się słusznie podnosi, pojęcia „we własnym zakładzie” nie należy interpretować
z perspektywy geograficznej tudzież przestrzennej. Stałoby to bowiem w oczywistej sprzeczności z przedmiotem świadczenia,
który, co do zasady, ma zostać zrealizowany na wskazanym przez zamawiającego miejscu, czyli poza zakładem wykonawcy.
Pojęcie „we własnym zakładzie” należy zatem interpretować jako podmiotowo-przedmiotowe zasoby Wykonawcy, które w sposób
oczywisty pozostają w związku z clou prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej. Mając powyższe na uwadze
należy założyć, że zwrot „we własnym zakładzie” trzeba rozumieć jako „w ramach prowadzonej działalności gospodarczej” tudzież
„w ramach działalności (gospodarczej – przyp. autora) Wykonawcy”.
Wskazany przepis określa tym samym zasadę samodzielnego realizowania przedmiotu świadczenia przez Wykonawcę w zakresie
prac wchodzących w skład prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Podstaw takiego stanu rzeczy należy upatrywać
w kilku czynnikach. Po pierwsze, co do zasady, to na Zamawiającym spoczywa obowiązek dbania o porządek i bezpieczeństwo na
miejscu realizowanej inwestycji. W związku z powyższym winien on wiedzieć o tym, kto przebywa na „placu budowy” i z jakiej
przyczyny się tam znajduje - co również może przecież znajdować swoje przełożenie na czas realizowania świadczenia. Po drugie,
przyjmuje się założenia niemieckiego prawa zamówień publicznych, zgodnie z którymi świadczenie winno zostać oddane do
realizacji podmiotom solidnym, rzetelnym i zdolnym do jego realizacji, w związku z czym „nadzór” nad Podwykonawcami zdaje się
być nieodzowny. Po trzecie, ponownie nawiązując do założeń niemieckiego prawa zamówień publicznych, wskazana zasada ma
służyć uniknięciu sytuacji, w których podmiot uzyskujący zamówienie publiczne przekazuje realizację świadczenia w całości na
rzecz innych podmiotów, zyskując tym samym wynagrodzenie przy jednoczesnym braku jakiegokolwiek świadczenia z własnej
strony.
Istotą każdej zasady jest jednak występowanie wyjątków od niej, co również w omawianym zakresie przewidują przepisy VOB/B.
Postanowienia VOB/B (§4 ust. 8 nr 1 zd. 2) przewidują bowiem możliwość zlecenia realizowania części świadczenia Podwykonawcom,
ale za pisemną zgodą Zamawiającego. Pojęcie zgody z przepisów VOB/B odnosi się do przepisu §§ 182 i nast. BGB (niemiecki Kodeks
Cywilny). W ramach wskazanego przepisu należy dokonać rozróżnienia między zgodą o charakterze pierwotnym (zezwolenie /
zgoda) oraz zgodą o charakterze wtórnym, tudzież następczym (pozwolenie / zatwierdzenie). Zgodnie z panującym poglądem zgoda
w rozumieniu wskazanego przepisu VOB/B obejmuje swoją treścią oba, wskazane powyżej rodzaje zgód. Powyższe jednocześnie
oznacza, że następcze udzielenie zgody przez Zamawiającego na wykonanie części prac przez Podwykonawców, przy obowiązku
zachowania formy pisemnej, będzie równoznaczne tym, iż mimo niewykonania całości świadczenia przez Wykonawcę w ramach
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, Zamawiający daje do zrozumienia, że jego zasługujący na ochronę interes
prawny nie zostanie naruszony w wyniku podzlecenia wykonania prac. W przypadku wzbraniania się przez Zamawiającego
z udzieleniem zgody i jednoczesnym zleceniu przez Wykonawcę realizacji świadczenia Podwykonawcom, należy pamiętać, że
Wykonawca działa na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.
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Jednym z najważniejszych elementów zgody na wykonywanie świadczenia przez Podwykonawców, w tym z perspektywy
skutków prawnych takiej czynności, jest forma. Przepisy VOB/B wskazują w sposób wyraźny, że Wykonawca może przekazać
realizację świadczenia wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. Oznacza to tym samym, iż w przypadku woli przekazania
realizacji świadczenia Podwykonawcom, Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego, a tym samym Wykonawca
jest uzależniony od oświadczenia woli Zamawiającego. Do momentu wydania takiej zgody Wykonawca znajduje się „w stanie
zawieszenia” w rzeczonym zakresie, albowiem zgody takiej nie można domniemywać. Za błędne należy również uznać rozwiązanie
polegające na przekazaniu do informacji Zamawiającego wiadomości o przekazaniu realizacji świadczenia Podwykonawcom. Sam
fakt przekazania takiej informacji Zamawiającemu nie jest bowiem jednoznaczny ze zgodą Zamawiającego.
Teoretycznie można by wówczas przyjąć milczącą zgodę Zamawiającego, która w rzeczonym przypadku byłaby czynnością
konkludentną, a tym samym byłaby ona nie do pogodzenia z brzmieniem omawianych przepisów VOB/B.
Jednocześnie należy zauważyć, że Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi, którą można by sprowadzić tylko
do zwykłego „tak” lub „nie”. Zgoda Zamawiającego może być również obciążona warunkami.
Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na zrealizowanie świadczenia przez
Podwykonawców może natomiast skutkować sankcjami przewidzianymi przepisem § 8 ust. 3 VOB/B. Wskazany przepis przewiduje
prawo Zamawiającego do tego, aby po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy do podjęcia prac w ramach
własnej działalności gospodarczej – a nie przez Podwykonawców – wypowiedzieć umowę (również w zakresie części świadczenia),
zlecić wykonanie zastępcze oraz dochodzić odszkodowania od Wykonawcy. Zamawiający jest również uprawniony do rezygnacji
z realizacji świadczenia i dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy, jeśli z przyczyn uzasadniających wypowiedzenie,
zrealizowanie świadczenia nie ma już dla Zamawiającego znaczenia. Należy jednak jednocześnie zaznaczyć, iż w omawianym
przepisie VOB/B jest mowa o prawie, a nie obowiązku Zamawiającego. Wybór rozwiązania zależy zatem od Zamawiającego.
Niemniej jednak, koniecznym jest uwzględnienie przepisu § 1 ust 2 VOB/B i wskazanej w nim hierarchii aktów prawnych
regulujących kwestię realizowania świadczeń budowlanych. Zgodnie z brzemieniem wskazanego przepisu postanowienia VOB/B
znajdują zastosowanie w ostatniej kolejności i w takim zakresie, w jakim nie zostały uregulowane lub odmiennie uregulowane
w aktach prawnych znajdujących się wyżej w hierarchii, w szczególności z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (Leistungsbeschreibung), które są w tym zakresie najważniejszym dokumentem. Tym samym dla oceny możliwości
korzystania przez Wykonawcę z Podwykonawców należy w pierwszej kolejności brać pod uwagę postanowienia SIWZ oraz
dalszych dodatkowych postanowień związanych z konkretną umową, a dopiero na samym końcu postanowienia VOB/B statuujące
zasadę samodzielnego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu świadczenia.

7

r. pr. dr Dominik Sypniewski
Head of Real Estate & Construction
dominik.sypniewski@gglegal.pl

UMOWA REZERWACYJNA: KOLEJNY KROK
W REGULACJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Rynek nieruchomości w Polsce charakteryzuje się coraz większą regulacją. Przedstawiony przez Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów projekt nowelizacji ustawy deweloperskiej nakłada na deweloperów kolejne obowiązki i zmniejsza
zakres swobody kształtowania treści ustawy deweloperskiej. Nowością jest również regulacja umowy rezerwacyjnej poprzez
określenie jej istotnych postanowień oraz zasad ustalania wynagrodzenia i jego zwrotu.
ROLA UMOWY REZERWACYJNEJ W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Umowa rezerwacyjna jest dość popularna na rynku pierwotnym. Do jej zawarcia dochodzi najczęściej w sytuacji, gdy nabywca
jest zainteresowany nabyciem lokalu i chce mieć pewność, że w zdefiniowanym okresie czasu lokal nie zostanie sprzedany
innemu klientowi. Równocześnie nabywca nie podejmuje jednak ostatecznej decyzji co do nabycia nieruchomości, co może być
uzasadnione zarówno koniecznością uzyskania stosownej decyzji kredytowej, jak również subiektywną potrzebą dodatkowego
czasu na podjęcie decyzji. Z perspektywy dewelopera, możliwość zawierania umów rezerwacyjnych pozwala na wykazanie się
przed instytucjami finansującymi proces budowlany określonym poziomem zainteresowania ze strony nabywców.
W obecnym stanie prawnym umowy rezerwacyjne są regulowane na zasadzie swobody umów. W praktyce prowadzi to do
sytuacji, w której postanowienia umów rezerwacyjnych są bardzo niekorzystne dla nabywców. Przykładem są zwłaszcza regulacje
dotyczące opłat rezerwacyjnych - zgodnie z raportem UOKiK ich wysokość sięga nawet 5% wartości lokalu lub 70.000 zł.
MODEL UMOWY REZERWACYJNEJ
Przygotowanie projektu nowelizacji ustawy deweloperskiej było poprzedzone oceną skutków regulacji ex post, a także analizami
rynku mieszkaniowego w Polsce i najlepszymi praktykami państw Unii Europejskiej. Zgodnie z projektem umowa rezerwacyjna
jest umową, która może zostać zawarta między deweloperem, a osobą zainteresowaną zakupem lokalu, a jej przedmiotem
jest zobowiązanie dewelopera „do czasowego wyłączenia z oferty sprzedaży lokalu”. Do obligatoryjnych elementów umowy
rezerwacyjnej należy określenie ceny lokalu wybranego przez rezerwującego (a więc również zdefiniowanie samego lokalu),
a także okresu na jaki wybrany lokal będzie wyłączony z oferty sprzedaży. Umowa rezerwacyjna nie musi mieć charakteru
odpłatnego, jednak jeżeli strony przewidziały opłatę rezerwacyjną, to umowa musi określać jej wysokość. Najgłębsza ingerencja
ustawodawcy dotyczy obszarów, gdzie interes nabywców był szczególnie naruszany – wysokości opłaty rezerwacyjnej oraz zasad
jej zwrotu.
OGRANICZENIE NIEUCZCIWYCH PRAKTYK
Projekt nowelizacji ustawy deweloperskiej wprowadza maksymalną wysokość opłaty rezerwacyjnej. Nie może ona przekraczać
1% ceny lokalu określonej w prospekcie informacyjnym. Warto zauważyć, że cena ta może się różnić od ceny lokalu uzgodnionej
przez strony w umowie rezerwacyjnej. Projekt wskazuje, że deweloper ma bezwzględny obowiązek zwrotu opłaty rezerwacyjnej
w przypadku gdy:
•
rezerwujący nie uzyskał pozytywnej decyzji kredytowej lub promesy udzielenia kredytu,
•
deweloper nie wykonuje zobowiązania wynikającego z umowy rezerwacyjnej,
•
deweloper dokona bez zgody rezerwującego zmian w prospekcie informacyjnym lub jego załącznikach.
W praktyce proponowane rozwiązania wywołają dwa skutki. Po pierwsze oznaczają przeniesienie na dewelopera ryzyka
związanego z niedojściem transakcji do skutku. Po drugie de facto wyłączają możliwość zawarcia umowy rezerwacyjnej przed
opublikowaniem prospektu informacyjnego. Trudno powiedzieć w jaki sposób zareaguje na taką regulację rynek, ale jednym
z możliwych scenariuszy jest rezygnacja przez deweloperów z zawierania umów rezerwacyjnych, przynajmniej dopóki popyt na
lokale będzie większy niż ich podaż.
CZY REGULACJA UMOWY REZERWACYJNEJ JEST POTRZEBNA?
Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że niektórzy deweloperzy w ogóle nie praktykowali zawierania umów rezerwacyjnych,
a kwestie związane z odmową wydania przez banki decyzji kredytowych były regulowane w umowach deweloperskich.
W tym kontekście trudno wskazywać, że regulacja umowy rezerwacyjnej istotnie zmieni funkcjonowanie pierwotnego rynku
mieszkaniowego. Projektowane regulacje wyeliminują z rynku umowy rezerwacyjne zawierające postanowienia istotnie
niekorzystne dla nabywców, w tym zwłaszcza zminimalizują ryzyko utraty środków wpłaconych tytułem opłaty rezerwacyjnej.
Otwartym pozostaje pytanie czy deweloperzy nadal będą chętni do zawierania umów rezerwacyjnych.
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PROGRES CZY REGRES – CZYLI O ZAŁOŻENIACH
PROJEKTU USTAWY O ZAPOBIEGANIU NADUŻYCIOM
W INWESTYCJACH DROGOWYCH

Do wykazu prac Rady Ministrów wpłynął pochodzący z resortu Sprawiedliwości projekt ustawy o zapobieganiu nadużyciom
w inwestycjach drogowych (dalej: „Ustawa”). Za główny cel działania podjętego przez Ministerstwo Sprawiedliwości przyjęto
zakończenie „oszukańczego procederu” w postaci nieuczciwych praktyk „wielkich koncernów budowlanych”, które to praktyki
„uderzają w niewielkie firmy budowlane i ich pracowników, doprowadzając je często do bankructwa, a także narażają na straty
całe państwo”. Tyle jednak tytułem wstępu w odniesieniu do Ustawy i „uzasadnienia” zredagowanego przez Ministerstwo
Sprawiedliwości. Nawiązując jednak do meritum postanowień Ustawy naprawdę warto pochylić się nad proponowanymi
rozwiązaniami.
Z pewnością jedną z większych „innowacji” w ramach inwestycji, nie tylko drogowych, ale w ogóle budowlanych, jest propozycja
wprowadzenia instytucji drogowego rachunku powierniczego. Zgodnie z definicją legalną jest to rachunek bankowy służący
gromadzeniu przez inwestora środków pieniężnych wpłacanych na cele określone w umowie o wykonywanie inwestycji drogowej
znacznej wartości, tj. inwestycji drogowej, której wartość jest nie mniejsza niż 1 000 000 zł. Zgodnie z argumentacją przedstawioną
przez Ministerstwo, instytucja drogowego rachunku powierniczego ma stanowić gwarancję, że podwykonawcy „nie zostaną
oszukani przez zleceniodawców i za swą pracę dostaną na czas należną zapłatę”. Nota bene nie da się ukryć podobieństwa
proponowanego rozwiązania do instytucji rachunku powierniczego przewidzianego przepisami ustawy o ochronie praw nabywcy
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, czyli tzw. ustawy deweloperskiej. Przepis art. 4 tejże ustawy przewiduje bowiem
środki ochrony nabywców lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w postaci właśnie rachunku powierniczego. Rachunek
ten może jednak przyjmować dwie formy – otwartą lub zamkniętą.
Z analizy postanowień Ustawy wynika z kolei wprost, że przewidziana została tylko jedna forma drogowego rachunku
powierniczego oraz że formą wybraną jest rachunek otwarty. Nie sposób jednak w tym miejscu nie odnieść się do pewnych
istotnych różnic leżących u podstaw obu wskazanych instytucji. Ich podobieństwo nie stanowi bowiem o ich tożsamości, a tym
samym nie można mówić o tożsamości otwartego rachunku powierniczego przewidzianego przepisami ustawy deweloperskiej
i drogowego rachunku powierniczego, o którym stanowią przepisy Ustawy. W przypadku ustawy deweloperskiej podstawą
wprowadzenia instytucji rachunku powierniczego była konieczność zabezpieczenia interesów nabywców, czyli konsumentów,
przed potencjalnymi problemami dewelopera mogącymi w skrajnych przypadkach kończyć się jego bankructwem. W przypadku
drogowego rachunku powierniczego można jednak dostrzec inny cel. Jak bowiem wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości „nowe
prawo ma też spowodować, że skutkami nieuczciwości koncernów budowlanych przestanie być obciążany Skarb Państwa (…)”.
W obliczu takiego uzasadnienia powstaje pytanie – czy przypadkiem Ministerstwo nie traktuje jako dobro nadrzędne uniknięcia
przypadków występowania konieczności zaspokajania podwykonawców i dalszych podwykonawców przez Skarb Państwa
właśnie z tytułu należności niezapłaconych im przez głównego wykonawcę oraz dochodzenia przez Skarb Państwa regresu
od głównego wykonawcy? Jeżeli tak jest w rzeczywistości, to chyba warto wprost nazwać teoretyczną ochronę interesów
podwykonawców mianem skutku ubocznego przyjętego w założeniach Ustawy interesu nadrzędnego wskazanego powyżej.
W bezpośrednim związku z instytucją drogowego rachunku powierniczego pozostaje kolejne novum ustawowe w postaci
zaświadczenia inspektora budowlanego (dalej: „Zaświadczenie”) będące zaświadczeniem w przedmiocie wykonania robót
budowlanych objętych inwestycją drogową znacznej wartości bądź ich części. Bezpośredni związek wynika z brzmienia art. 8
ust. 3 Ustawy, zgodnie z treścią którego „zaświadczenie drogowe (…) stanowi podstawę wypłaty wynagrodzenia za wykonanie
umowy bądź jej części z drogowego rachunku powierniczego.”. Innymi słowy, ukończenie przewidzianych harmonogramem
poszczególnych etapów prac nie uprawnia do uzyskania wynagrodzenia należnego wykonawcy do momentu, aż Inspektor
inwestycji drogowej nie wyda swoistej zgody na wypłatę należnych środków. Istnieje tym samym duże prawdopodobieństwo
graniczące z pewnością, że takowych środków nie uzyska nie tylko wykonawca, ale również podwykonawca, zaś sam termin ich
uzyskania może być odwleczony w czasie.
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Swoją drogą warto rozważyć także stosunek postanowień Ustawy mających teoretycznie służyć zapewnieniu płacenia na czas
podwykonawcom do postanowień przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: „PZP”), a w szczególności przepisów art.
143 a-d. Warto bowiem zauważyć, że zgodnie z przepisem art. 143a PZP „w przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin
wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach –
warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (…) biorącym
udział w realizacji odebranych robót budowlanych”, a w przypadku całości wynagrodzenia należnego wykonawcy po wykonaniu
całości robót budowlanych „zamawiający jest obowiązany przewidzieć udzielanie zaliczek, przy czym udzielanie kolejnych zaliczek
przez zamawiającego wymaga przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom (…) biorącym udział w realizacji części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona”. Dalsze zabezpieczenie
interesów podwykonawców i dalszych podwykonawców przewiduje natomiast przepis art. 143c PZP, zgodnie z którym
„Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę
zamówienia na roboty budowlane”. W związku z powyższym oraz mając na uwadze fakt, iż inwestycje drogowe realizowane są
w oparciu o przepisy PZP warto zastanowić się nad tym, jak korespondują ze sobą przedstawione powyżej przepisy Ustawy i PZP.
Wejście w życie Ustawy może prowadzić do sytuacji, w następstwie której przepisy Ustawy będą stanowić lex specialis w stosunku
do przepisów PZP. Tym samym potencjalnie występujące kolizje winny być rozstrzygane z perspektywy pierwszeństwa
przepisów Ustawy nad przepisami PZP, co w praktyce może oznaczać, że wspomniane powyżej przepisy PZP, a w szczególności
przepis art. 143c PZP nie będzie znajdował zastosowania w odniesieniu do realizowanych inwestycji drogowych. Innymi słowy,
we wskazanych przypadkach nie będzie znajdował zastosowania mechanizm ochronny z PZP mający służyć zapewnieniu
terminowego realizowania wszystkich zobowiązań głównego wykonawcy względem podwykonawców i pozostających w związku
z realizowanym przedsięwzięciem budowlanym. Po raz kolejny nasuwa się zatem pytanie o interes nadrzędny przyświecający
założeniom projektu ustawy, a tym samym o jego rzeczywisty i zamierzony przez projektodawcę telos. Jednocześnie należy
rozważyć także, które z przepisów PZP mogą pozostawać w faktycznej kolizji z postanowieniami Ustawy i jakie skutki może to
wywołać dla rynku budownictwa drogowego.
Z pewnością należy stwierdzić, że projekt Ustawy zawiera wiele rozwiązań, które tak naprawdę wymagałaby bardzo wnikliwej
analizy i oceny potencjalnych skutków ich stosowania. Wskazać można chociażby na pomysły obligatoryjnego stosowania
przez głównego wykonawcę taryfikatora kar umownych podlegającego zatwierdzeniu przez inwestora, co w praktyce oznacza,
że o „być albo nie być” kar umownych stosowanych wobec podwykonawców, a związanych z ponoszonym przez głównego
wykonawcę ryzykiem i odpowiedzialnością za realizację przedsięwzięcia, decydowałby Inwestor w sposób całkowicie arbitralny.
Jeżeli Ustawa wejdzie w życie, w szczególności w proponowanym kształcie, to przedstawiciele doktryny oraz praktycy prawa
budowlanego z pewnością dokonają niezbędnej oceny. Warto jednak wskazać na jeszcze jedną newralgiczną, choć trochę
pozaprawną kwestię pozostającą w związku z omawianym zagadnieniem. Mianowicie chodzi o wpływ postanowień Ustawy
na strukturę rynku budownictwa infrastrukturalnego w zakresie dróg. Bardzo poważnie należy się zastanowić nad tym, czy
proponowane rozwiązania w dłuższej perspektywie nie będą prowadzić do zachwiania sytuacji głównych wykonawców tudzież,
czy w przypadku ewentualnej recesji na rynkach infrastrukturalnych, Ustawa nie przyczyni się do istotnego spowolnienia procesów
inwestycyjnych? Nadmierne restrykcje niekoniecznie muszą znajdować swoje przełożenie na zapewnienie prawidłowego
przebiegu procesu inwestycyjnego.
Proponując nowe regulacje w tym zakresie oraz procedując ich ostateczne brzmienie, wskazanym zdaje się być unikanie
kreowania sytuacji stawiania jednego z uczestników procesu inwestycyjnego między Scylla a Charybdą. W praktyce będzie to
bowiem zaburzać swoisty ekosystem tegoż procesu. Tym samym to, co miałoby służyć poprawie i rozwojowi, koniec końców
będzie skutkować regresem.
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USTAWA O KRAJOWYM SYSTEMIE
CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Z dniem 27 sierpnia br. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. 2018, poz. 1560;
dalej: „Ustawa”). Nakłada ona szereg obowiązków m.in. na największe podmioty z branży energetycznej, transportowej, ochrony
zdrowia i bankowej, a także na dostawców usług cyfrowych. Nie jest pewne, ilu ostatecznie będzie adresatów nowej regulacji, ale
wiadomo, że niedopełnienie obowiązków będzie groziło karami administracyjnymi.
KOGO DOTYCZY USTAWA?
Ustawa jest powiązana z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, dalej: „RODO”). Prawodawca unijny ukształtował
bowiem rozporządzenie RODO i dyrektywę implementowaną w Ustawie – tj. dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów
informatycznych na terytorium Unii (dalej: „NIS”) – w ramach wspólnych prac nad tzw. Jednolitym Rynkiem Cyfrowym i w taki
sposób, że są one komplementarne. Stąd liczne odwołania w Ustawie do regulacji związanych z ochroną danych osobowych.
Jednak w odróżnieniu od rozporządzenia RODO, które nakłada obowiązki na podmioty przetwarzające dane osobowe, Ustawa
implementująca dyrektywę NIS tworzy krajowy system cyberbezpieczeństwa (dalej: „KSC”), który obejmie tylko niektóre podmioty.
Podmioty te należy zakwalifikować do trzech, szerokich kategorii obejmujących:
•
część sektora finansów publicznych (m.in. ministerstwa, sądy, jednostki samorządu terytorialnego, zakłady i spółki
komunalne),
•
świadczeniodawców usług cyfrowych (internetowych platform handlowych, chmur obliczeniowych i wyszukiwarek
internetowych),
•
operatorów usług kluczowych (dalej „OUK”).
Dwie pierwsze kategorie są objęte obowiązkami z mocy samej Ustawy (ex lege). Odpowiedź na pytanie, kto należy do kategorii
trzeciej – OUK – jest złożona. Nowe przepisy obejmą bowiem wyłącznie te podmioty, które spełniać będą łącznie następujące
przesłanki:
1. posiadają jednostkę organizacyjną na terytorium RP;
2. należą do kategorii wymienionych w załączniku do Ustawy;
3. świadczą „usługi kluczowe”, tj. ważne dla utrzymania krytycznej działalności społecznej lub gospodarczej,
a. w sposób zależny od systemu informacyjnego,
b. którego zagrożenie (w obszarze cyberbezpieczeństwa) miałoby „istotny skutek zakłócający świadczenie usługi”;
4. otrzymają decyzję o uznaniu za OUK.
Potencjalni OUK zostali usystematyzowani w 6 sektorów. Do sektora Energia należą m.in.: przedsiębiorstwa z branży wydobywczej,
energetycznej i ciepłowniczej. Sektor Transport to: branża lotnicza, kolejowa, transportu wodnego, zarządcy dróg i inteligentnych
systemów transportowych. Sektor Ochrona zdrowia to m.in.: podmioty lecznicze, wytwórcy produktów leczniczych, hurtownie
farmaceutyczne i apteki. Oprócz tego OUK wystąpią w sektorach: Bankowość i infrastruktura rynków finansowych, Zaopatrzenie
w wodę pitną i jej dystrybucja oraz Infrastruktura cyfrowa. Więcej na temat zastosowania przepisów Ustawy w sektorze ochrony
zdrowia znajdą Państwo w artykule apl. radc. Pawła Góry pt. „Cyberbezpieczeństwo w sektorze ochrony zdrowia”.
Przez system informacyjny podlegający ochronie, wskazany w punkcie 3a powyżej rozumie się 4 komponenty w zakresie, w jakim
służą świadczeniu usługi kluczowej, tj.: oprogramowanie, sprzęt i sieci komputerowe (czyli razem: system teleinformatyczny) oraz
dane w postaci elektronicznej. Absolutnym novum jest objęcie regulacjami nie tylko klasycznego systemu teleinformatycznego,
ale również danych w postaci elektronicznej (w czym z resztą uwidacznia się związek Ustawy z RODO). Na marginesie warto
zauważyć, że zgodnie z uzasadnieniem projektu Ustawy definicja systemu informacyjnego obejmuje także m.in. systemy sterowania
przemysłowego (Operational Technology), istotne choćby w przemyśle wydobywczym.
Nowymi obowiązkami zostaną objęte jedynie te podmioty będącymi OUK, które spełniają kryteria istotności „skutku zakłócającego”,
o którym mowa w pkt 3b powyżej. Progi istotności zostaną określone w rozporządzeniu Rady Ministrów i mają zależeć od branży.
Jak wynika z projektu rozporządzenia, za OUK będą mogły zostać uznane podmioty, które mają odpowiednio duży udział na rynku.
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Właściwy minister wyda indywidualne decyzje o uznaniu za OUK w terminie do dnia 9 listopada br. W związku z tym, że wskazana
decyzja będzie oparta na tzw. uznaniu administracyjnym, nie ma pewności, które podmioty, ani ile łącznie podmiotów ostatecznie
otrzyma status OUK na jej podstawie. Na etapie projektowania Ustawy Ministerstwo Cyfryzacji szacowało, że liczba ta wyniesie
ok. 350. Z pewnością podmioty, które nie świadczą usług kluczowych lub nie spełniają kryteriów istotności „skutku zakłócającego”,
nie zostaną uznane za OUK.
OBOWIĄZKI OUK
Na spełnienie określonych w Ustawie obowiązków OUK ma odpowiednio 3 miesiące, 6 miesięcy lub 1 rok od dnia doręczenia
decyzji o uznaniu za OUK. Zawarcie umowy z podmiotem świadczącym usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa nie zwalnia OUK od
odpowiedzialności za spełnianie tych obowiązków.
W pierwszej kolejności, w terminie 3 miesięcy, OUK będzie bowiem zobowiązany m.in.: utworzyć wewnętrzne struktury lub zawrzeć
umowę z podmiotem świadczącym usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, powołać osobę kontaktową dla innych podmiotów KSC
oraz wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem (w tym informować odpowiednie podmioty KSC o wystąpieniu zdarzenia,
które miało lub mogło mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo w maksymalnie 24 godziny od jego wystąpienia). Na
OUK ma również ciążyć obowiązek informowania użytkowników usługi kluczowej o cyberzagrożeniach, w szczególności na swojej
stronie internetowej.
W terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania wspomnianej decyzji OUK będzie zobowiązany rozwinąć zadania systemu zarządzania
bezpieczeństwem i rozpocząć prowadzenie dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa, tak aby osiągnąć cele i parametry
wymagane względem KSC. Począwszy od roku 2020 każdy OUK będzie zobowiązany przeprowadzać raz na dwa lata audyt
bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej.
KARY
Za niedotrzymanie wymienionych obowiązków przewidziane są administracyjne kary pieniężne, w wysokości nawet do 200
tys. zł. W przypadku stwierdzenia „uporczywego naruszania przepisów Ustawy, które skutkuje bezpośrednim i poważnym
zagrożeniem cyberbezpieczeństwa dla obronności, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego lub życia
i zdrowia ludzi”, lub które „powoduje zagrożenie wywołania poważnej szkody majątkowej lub poważnych utrudnień w świadczeniu
usług kluczowych” przewidziana jest kara do 1 mln zł (art. 73 ust. 5 Ustawy). Niektóre naruszenia, wymienione w Ustawie, mogą
jednocześnie zostać uznane za naruszenia rozporządzenia RODO, na gruncie którego kary są jeszcze wyższe.
Jeżeli właściwy minister uzna, że przemawiają za tym czas trwania, zakres lub skutki naruszenia, może on nałożyć karę na OUK,
nawet jeżeli OUK zaprzestał naruszania prawa lub naprawił wyrządzoną szkodę. Z kolei kierownicy OUK, którzy nie dochowali
należytej staranności w zakresie wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem, wyznaczenia osoby kontaktowej lub
przeprowadzenia audytu, mogą podlegać karze wynoszącej maksymalnie dwukrotność swojego miesięcznego wynagrodzenia.
Podobnie jak w rozporządzeniu RODO, niektóre obowiązki – przykładowo, „dbałość o aktualizację oprogramowania” czy „zbieranie
informacji o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa i podatnościach na incydenty systemu informacyjnego” – zostały określone
nieostro. Z Ustawy nie wynika, jakie konkretnie środki są wystarczające do uznania, że zastosowano się do tych obowiązków
w sposób prawidłowy. Wypracowanie dobrych praktyk będzie zatem rolą właściwych ministrów i orzecznictwa sądów
administracyjnych.
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CYBERBEZPIECZEŃSTWO
W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA

W artykule pt. „Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa”, p. Szymon Grabarczuk napisał pod nadzorem merytorycznym
adw. Magdaleny Grykowskiej artykuł, w którym przybliżył regulacje nowej ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie
cyberbezpieczeństwa (Dz.U. 2018, poz. 1560, dalej: „Ustawa”). W artykule tym zostały, w sposób ogólny, przedstawione obowiązki
nałożone przez Ustawę oraz krąg jej adresatów, do których należą tzw. operatorzy usług kluczowych (dalej: „OUK”), wśród których
ustawodawca wymienił niektóre podmioty z sektora ochrony zdrowia. Wprowadzenie obowiązków z zakresu cyberbezpieczeństwa
jest całkowitym novum dla tego sektora. Celem niniejszego artykułu jest podjęcie próby wskazania, na podstawie Ustawy,
uzasadnienia jej projektu, projektu rozporządzenia wykonawczego i wypowiedzi piśmiennictwa, kręgu podmiotów z sektora
medycznego, które mogą zostać objęte przedmiotowymi regulacjami.
W załączniku do Ustawy, jako podmioty z sektora ochrony zdrowia, które mogą zostać uznane za OUK, ustawodawca wymienił:
1. podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej;
2. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;
3. Narodowy Fundusz Zdrowia;
4. przedsiębiorcy prowadzący hurtownie farmaceutyczne;
5. podmioty, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, importer i wytwórca produktu
leczniczego / substancji czynnej, importer równoległy, dystrybutor substancji czynnej;
6. przedsiębiorcy prowadzący apteki ogólnodostępne.
Należy pamiętać, że powyższe nie oznacza jednak, iż wszystkie ww. podmioty będą adresatami obowiązków wynikających
z Ustawy. W tym celu muszą zostać spełnione przesłanki, od których jest zależne wydanie decyzji o uznaniu za OUK, które zostały
omówione w poprzednim artykule pt. „Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa”. W odniesieniu do sektora ochrony
zdrowia, w celu ustalenia ww. kręgu podmiotów, należy pochylić się w szczególności nad proponowanymi progami istotności
„skutku zakłócającego”.
Wykaz progów istotności będzie przedmiotem rozporządzenia wykonawczego wydanego przez Radę Ministrów. Według projektu
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r., w sprawie progów uznania incydentu za poważny (dalej: „Rozporządzenie”)
progi dla podmiotów świadczących poszczególne usługi w sektorze ochrony zdrowia mogą być następujące:
1. dla udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy – fakt zakwalifikowania do „sieci szpitali”;
2. dla posiadania dostępu do Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowe Ratownictwo Medyczne przez podmiot leczniczy
– wszyscy posiadający dostęp zostaną uznani za OUK;
3. dla produkcji, obrotu, dystrybucji produktów leczniczych przez podmiot leczniczy, w przedsiębiorstwie którego funkcjonuje
dział farmacji szpitalnej lub apteka szpitalna, lub przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terenie Unii
Europejskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu
leczniczego, lub przez importera/wytwórcę produktu leczniczego/substancji czynnej, lub przez importera równoległego,
lub przez dystrybutora substancji czynnej – kryterium liczby opakowań produktów leczniczych refundowanych w roku
będzie ustalane dla każdego podmiotu indywidualnie;
4. dla produkcji, obrotu, dystrybucji produktów leczniczych przez przedsiębiorcę prowadzącego hurtownię farmaceutyczną
– posiadanie zezwoleń na prowadzenie co najmniej 4 hurtowni;
5. dla produkcji, obrotu, dystrybucji produktów leczniczych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w formie apteki
ogólnodostępnej – zapewnianie dostępności świadczeń w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na
podstawie uchwały rady powiatu w trybie określonym w Prawie farmaceutycznym.
Szacunkowe dane zawiera również uzasadnienie projektu Ustawy. Projektodawca wskazał, że nowe obowiązki będą dotyczyć 253
podmiotów z sektora ochrony zdrowia, w tym:
1. największych podmiotów leczniczych prowadzących powyżej 18.000 hospitalizacji rocznie;
2. 50 największych przedsiębiorców prowadzących hurtownie farmaceutyczne;
3. 50 największych przedsiębiorców prowadzących apteki;
4. 20 największych wytwórców, importerów lub dystrybutorów substancji czynnych.
Jeśli są Państwo podmiotem spełniającym powyższe warunki, warto jest uprzedzić decyzję Ministra Zdrowia (organu właściwego
ds. cyberbezpieczeństwa dla sektora ochrony zdrowia) i rozpocząć analizę zgodności dotychczasowych procedur z nowymi
przepisami Ustawy. Gdy decyzja zostanie wydana, nie zostanie wiele czasu na spełnienie nowych wymagań (odpowiednio 3/6/12
miesięcy), gdyż stosownie do postanowienia art. 5 ust. 7 Ustawy, decyzja podlega natychmiastowej wykonalności. Organy właściwe
ds. cyberbezpieczeństwa zostały zobowiązane do wydania wszystkich decyzji najpóźniej do dnia 9 listopada 2018 r.
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DZIESIĘCIOLETNI TERMIN PRZEDAWNIENIA
DOCHODZENIA ROSZCZEŃ O WYPŁATĘ
Z POLISOLOKAT – UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK), zwane potocznie „polisolokatami”, to produkty ubezpieczeniowofinansowe łączące w sobie cechy lokaty oszczędnościowej i polisy na życie i dożycie, które jakiś czas temu stały się popularne nie za
sprawą korzyści, jakie wynikają z ich posiadania, ale raczej problemów, z jakimi konsumenci zmierzyli się w związku z rozwiązaniem
stosownej umowy.
Popularność tych produktów wynikała przede wszystkim z chęci osiągnięcia dużego zysku. Były one lepiej oprocentowane
niż lokaty bankowe, a do tego omijały tzw. podatek Belki, a więc miały one generować czysty zysk. Atrakcyjność polisolokat
potwierdzały też znane zakłady ubezpieczeniowe, reklamując produkty z wykorzystaniem swojej renomy.
Główną cechą polisolokat była ich długoterminowość – były to produkty przewidywane nawet na kilkadziesiąt lat. Jednocześnie,
niewielu konsumentów przed zawarciem umowy weryfikowało sposób i okoliczności umożliwiające ich rozwiązanie, w tym
kwestie opłat likwidacyjnych.
Opłaty likwidacyjne mogły wynosić od kilku aż do kilkudziesięciu procent zgromadzonego kapitału. Umowy często zawierały
niezrozumiałe dla przeciętnego konsumenta informacje o opłatach likwidacyjnych.
Pomimo uzasadnionych oczekiwań na szybki zysk, konsumenci często zamiast obserwować systematyczny wzrost swojego
rachunku udziałów, doświadczali systematycznego spadku jego wartości, mimo, że regularnie opłacali kolejne, często wysokie
miesięczne składki. Efekt inwestycji był często wręcz odwrotny od oczekiwanego, zwłaszcza w przypadku podejmowania przez
konsumentów prób przedterminowego rozwiązania umów.
Konsumenci próbowali dochodzić swoich praw na drodze sądowej (przed sądami powszechnymi) oraz w postępowaniach przed
Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Ostatnie sprawy toczące się przed Sądem Najwyższym, który wydał uchwały w dniu 10 sierpnia 2018 r. (sygn. akt III CZP 13/18 oraz
sygn. akt III CZP 22/18), są przykładem obrony konsumentów przed zakładami. Zagadnieniem prawnym poddanym pod ocenę Sądu
Najwyższego było to, czy do roszczenia o wypłatę części świadczenia wykupu, zatrzymanego przez danego ubezpieczyciela na
podstawie klauzul abuzywnych umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym, które przysługiwało ubezpieczającemu
lub ubezpieczonemu, będącemu konsumentem, przeciwko ubezpieczycielowi, ma zastosowanie termin trzyletni przedawnienia
z art. 819 § 1 k.c. czy termin dziesięcioletni z art. 118 k.c.
Sąd Najwyższy w ww. uchwałach wskazał, że w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
roszczenie o wypłatę wartości wykupu ubezpieczenia, która nie stanowi kosztów udzielonej ochrony ubezpieczonej, przedawnia
się na podstawie art. 118 k.c., a więc w terminie dziesięcioletnim. W przypadku dochodzenia roszczeń za niezgodne z prawem
naliczenie opłaty likwidacyjnej przy rezygnacji z ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, nie może mieć
zastosowania termin trzyletni przedawnienia roszczeń, który dodatkowo pogłębiałby nierówność stron takiej umowy.
Polisolokaty zyskały złą reputację na skutek licznych toczących się postępowań sądowych związanych z roszczeniami powstałymi
na skutek rezygnacji z ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zła sława tych produktów ubezpieczeniowofinansowych zaszkodziła ubezpieczycielom - sprzedaż polis z UFK spadła. Według statystyk, w pierwszym kwartale 2018 r. składki
wyniosły 2,31 mld zł, a w roku 2017 były one o ponad 20% wyższe (2,89 mld zł)1.

1. https://alebank.pl/polisolokaty-jednak-atrakcyjne/.
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USTAWA O ZARZĄDZIE SUKCESYJNYM
I JEJ SKUTKI W 2018 R.

Z dniem 5 lipca 2018 r., po wprowadzeniu poprawek Senatu, uchwalono rządowy projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym
przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Prezydent RP podpisał ostateczny tekst ustawy w dniu 25 lipca 2018 r. i skierował go do
publikacji. Większość przepisów wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od publikacji. Czy jednak ustawa stanowi oczekiwany
przez przedsiębiorców przełom?
Założeniem ustawodawcy było kompleksowe uregulowanie sytuacji przedsiębiorstwa po śmierci jego jedynego „właściciela”,
tj. osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Instytucją mającą zagwarantować łagodne przejście
przedsiębiorstwa na spadkobierców będzie „zarządca sukcesyjny”. Samo przedsiębiorstwo po śmierci przedsiębiorcy będzie
posługiwać się firmą przedsiębiorcy z dopiskiem „w spadku”. Zarząd sukcesyjny ma trwać m. in. do czasu nabycia przedsiębiorstwa
w spadku w całości przez jedynego spadkobiercę lub dokonania działu spadku. Zarząd sukcesyjny wygasa jednak (co do zasady)
z upływem dwóch lat od śmierci przedsiębiorcy.
Ustanowienie zarządcy sukcesyjnego następuje z chwilą śmierci przedsiębiorcy lub po tej chwili przez uprawnione do tego osoby.
Przedsiębiorca, przewidując zastosowanie tej instytucji po swojej śmierci, może wskazać spełniającą ustawowe warunki osobę do
pełnienia tej funkcji lub zastrzec, że zarządcą ma zostać prokurent (ujawniony w CEIDG). W przypadku zaniechania ustanowienia
zarządcy za życia przedsiębiorcy, mogą go powołać: (i) małżonek przedsiębiorcy, lub (ii) spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy,
który przyjął spadek, albo (iii) spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek albo zapisobierca windykacyjny.
Przed wydaniem prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia
lub wydaniem europejskiego poświadczenia spadkowego, wielkość udziałów w przedsiębiorstwie ustala się przy uwzględnieniu
wszystkich znanych osobie powołującej zarządcę osób, którym przysługuje udział w przedsiębiorstwie spadku. Wielkość
udziałów w przedsiębiorstwie w spadku ustala się według wielkości udziałów spadkowych lub udziałów we współwłasności
przedsiębiorstwa Po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (lub zarejestrowaniu lub wydaniu innych
ww. dokumentów), tylko osoby uprawnione mogą ustanowić zarządcę. Powołanie zarządcy może nastąpić w terminie 2 miesięcy
od śmierci przedsiębiorcy za zgodą uprawnionych osób, którym łącznie przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku większy
niż 85/100. Następnie zarządca musi wyrazić zgodę na objęcie funkcji i zostać wpisany do CEiDG.
Zarządca sukcesyjny prowadzi sprawy przedsiębiorstwa i jest uprawiony do reprezentacji w czynnościach sądowych
i pozasądowych. Może także ustanowić pełnomocnika. Interes „właścicieli przedsiębiorstwa w spadku”, ma zagwarantować
ograniczenie uprawnienia zarządcy wyłącznie do prowadzenia spraw zwykłego zarządu – do innych czynności wymagana będzie
zgoda wszystkich uprawnionych spadkobierców, a w przypadku braku takiej zgody - zezwolenie sądu.
Wspomnianymi wyżej właścicielami przedsiębiorstwa w spadku są spadkobiercy przedsiębiorcy, których legitymacja wynika
z prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego przez notariusza aktu poświadczenia
dziedziczenia. Jest nim także małżonek zmarłego przedsiębiorcy, jeżeli przedsiębiorstwo wchodzi w skład wspólności majątkowej.
Właściciele przedsiębiorstwa w spadku są uprawnieni w szczególności do ustanowienia zarządcy sukcesyjnego, a także jeśli to
konieczne, do jego odwołania.
Po ustanowieniu, zarządca sukcesyjny przeprowadza inwentarz przedsiębiorstwa i składa go przed notariuszem. Obejmuje on
składniki przedsiębiorstwa nabywanego w drodze spadkobrania wraz z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili śmierci
przedsiębiorcy, a także długi spadkowe związane z działalnością gospodarczą zmarłego przedsiębiorcy i ich wysokość według
stanu z chwili śmierci przedsiębiorcy. Inwentarzem powinni być zainteresowani spadkobiercy, mają oni bowiem prawo do udziału
w zyskach, a także uczestniczą w stratach wynikających z prowadzenia takiego przedsiębiorstwa, w takim stosunku, w jakim
przysługuje im w nim udział. Odpowiadają również solidarnie za zobowiązania nabytego przedsiębiorstwa w spadku, bez żadnych
ograniczeń.
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Zarządca sukcesyjny w imieniu przedsiębiorstwa w spadku dokonuje czynności z zakresu prawa pracy. Jak wskazano powyżej,
jest uprawniony do dokonywania wszelkich czynności „na zewnątrz” przedsiębiorstwa, działając w imieniu własnym na rachunek
właścicieli przedsiębiorstwa w spadku. Będzie również uprawniony do wystąpienia do organów administracyjnych z wnioskiem
o potwierdzenie możliwości wykonywania decyzji administracyjnych związanych z przedsiębiorstwem (np. koncesje, licencje).
Uprawnienie do złożenia przedmiotowego wniosku zostało jednak ograniczone czasowo, do trzech miesięcy od dnia ustanowienia
zarządu sukcesyjnego. Z tytułu pełnienia zarządu, zarządcy przysługuje wynagrodzenie, tak jak zleceniobiorcy. Wobec tak
szerokich uprawnień zarządcy, odpowiada on przed spadkobiercami – jak wskazano powyżej może on zostać odwołany przez
osoby posiadające udział w dziedziczonym przedsiębiorstwie, większy niż ½.
Wskazać należy, że rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę nie w pełni realizują postulaty przedsiębiorców. W szczególności,
w dalszym ciągu, co do zasady, wygasają umowy o pracę zawarte przez zmarłego pracodawcę. Jedyny wyjątek dotyczy sytuacji, gdy
właścicielem przedsiębiorstwa jest tylko jedna osoba fizyczna i przejmuje ona zakład pracy w całości. Z drugiej strony, przekazanie
przedsiębiorstwa spadkobiercom i jego funkcjonowanie w tym okresie, dzięki ustanowionemu zarządowi sukcesyjnemu będzie
dużo łatwiejsze. Przedsiębiorstwo w spadku jako jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, będzie również mogło rozliczać
się z urzędami skarbowymi – z uwagi na nadany mu status podatnika podatku od osób fizycznych (PIT).
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DOKUMENTACJA PRACOWNICZA W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ CORAZ BLIŻEJ

Z początkiem przyszłego roku nadejdzie moment, na który wielu pracodawców czeka z niecierpliwością. Na dzień 1 stycznia
2019 r. zaplanowano bowiem wejście w życie nowelizacji Kodeksu Pracy przewidującej możliwość prowadzenia dokumentacji
w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników w formie elektronicznej. Po podjęciu decyzji
o wyborze formy prowadzenia dokumentacji (papierowej lub elektronicznej) możliwa będzie zmiana tej formy przez pracodawcę
(z elektronicznej na papierową lub z papierowej na elektroniczną) w sposób określony przez ustawodawcę.
Zmiana wprowadzona została przepisami ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem
okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. W ustawie tej określono ogólne zasady m.in. przekształcania
wersji papierowej dokumentów w elektroniczną oraz informowania o tym pracowników i zwracania im pisemnych dokumentów.
Jednocześnie przepisy ustawy odsyłają do rozporządzenia w zakresie szczegółowych zasad, w tym m.in. zakresu, sposobu
i warunków prowadzenia, przechowywania oraz zmiany postaci dokumentacji pracowniczej, a także wymagań dotyczących
wersji elektronicznej. Rozporządzenie to do chwili obecnej nie zostało wydane, a Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
nie określiło terminu jego wydania. Z tego względu niemożliwe jest w praktyce rozpoczęcie przez pracodawców przygotowań do
wprowadzenia elektronicznego sposobu dokumentacji. W szczególności nie jest jasne, które dokumenty papierowe można będzie
przekształcać w elektroniczne oraz jakie wymogi będzie musiał spełniać system do prowadzenia elektronicznej dokumentacji.
Wprowadzenie cyfryzacji dokumentacji pracowniczej nie będzie również kompleksowe. Po 1 stycznia 2019 r. nadal konieczne
będzie sporządzanie wielu dokumentów, chociażby umowy o pracę, w formie pisemnej. Dopiero po sporządzeniu dokumentu w tej
formie dopuszczalne będzie przekształcenie go w wersję elektroniczną.
Od 2019 roku zmianie ulegnie również termin przechowywania dokumentacji pracowniczej przez pracodawcę. Dokumentacja
ta będzie mogła być przechowywana wyłącznie przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł. Wyjątkowo okres ten może być dłuższy, jeżeli odrębne
przepisy taki dłuższy okres przechowywania przewidują, a także jeżeli przechowywana dokumentacja pracownicza będzie stanowić
lub będzie mogła stanowić dowód w postępowaniu. W tym drugim przypadku, jeżeli pracodawca będzie stroną postępowania, to
będzie on miał obowiązek przechowywać dokumentację do prawomocnego zakończenia tego postępowania, jednak nie krócej niż
przez 10 lat od zakończenia stosunku pracy, zaś jeżeli pracodawca posiądzie jedynie wiedzę o wszczęciu postępowania w sprawie,
w której stroną nie jest, 10-letni okres przechowywania przedłuży się o 12 miesięcy.
Pracodawca każdorazowo zobowiązany będzie do przekazania byłemu pracownikowi, wraz ze świadectwem pracy, informacji
o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, możliwości jej odbioru przez pracownika w terminie 1 miesiąca od
upływu 10-letniego okresu przechowywania dokumentacji, a także o skutku w postaci zniszczeniu dokumentacji w przypadku
jej nieodebrania w tym terminie. Jeżeli pracownik nie odbierze dokumentów we wskazanym terminie, pracodawca będzie
zobowiązany zniszczyć dokumentację w sposób uniemożliwiający odtworzenie jej treści w terminie do 12 miesięcy po upływie
okresu przeznaczonego na odbiór tej dokumentacji.
Dodatkową zmianą odnoszącą się do dokumentacji pracowniczej będzie wprowadzenie obowiązku wydania kopii części lub całości
dokumentacji pracowniczej na wniosek pracownika lub byłego pracownika. Dotychczas pracownik miał jedynie prawo wglądu do
dokumentacji pracowniczej i prawo to nie przysługiwało po ustaniu stosunku pracy, a jedynie w trakcie jego trwania.
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NIEUPRAWNIONE SKORZYSTANIE
Z PIENIĘDZY SPÓŁKI OSOBOWEJ
- NIE WYSTARCZY ZWRÓCIĆ, MOŻNA
TRAFIĆ DO WIĘZIENIA

Wspólnicy spółek osobowych często traktują pieniądze spółki jak swoją własność. Dlatego też w większości takich spółek (zwłaszcza
tych mniejszych) na porządku dziennym jest korzystanie ze środków (quasi) osoby prawnej na potrzeby własne wspólników.
Wspólnicy przy tym nie zastanawiają się nad tym, że samowolne wypłaty są zabronione, a nieuprawnione pobranie środków
skutkuje nie tylko odpowiedzialnością cywilną, ale także karną. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy spółka ulega rozwiązaniu,
a wspólnicy będą chcieli dokonać rozliczeń i podziału zgromadzonego majątku.
MAJĄTEK SPÓŁKI TO NIE MAJĄTEK OSOBISTY
Zgodnie z regulacjami zawartymi w kodeksie spółek handlowych, spółki osobowe posiadają zdolność prawną i zdolność do
czynności prawnych. Spółka osobowa jest zatem jednostką organizacyjną, którą należy odróżnić od jej wspólników. Wyposażona
jest ona we własny majątek, wniesiony jako wkład, a także majątek nabyty w trakcie jej funkcjonowania.
Majątek ten nie stanowi współwłasności wspólników1. W żadnym wypadku nie można utożsamiać majątku spółki z majątkiem
osobistym wspólników. Dla powyższego nie ma znaczenia fakt, że wspólnik ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem za
zobowiązania spółki. Konieczność poniesienia tejże odpowiedzialności osobistej powstaje bowiem dopiero wtedy, gdy majątek
spółki okaże się niewystarczający do pokrycia jej zobowiązań (odpowiedzialność subsydiarna).
WYPŁATA ŚRODKÓW NALEŻĄCYCH DO SPÓŁKI
Jakiekolwiek wypłaty z majątku spółki, czy to z kasy spółki, czy też z rachunku bankowego muszą być dokonywane pod właściwym
tytułem prawnym. Może to być chociażby wypłata zaliczki na poczet zysku, wypłata zysku, odsetek od udziału kapitałowego,
czy też pożyczki od spółki. Nie może to być natomiast swobodne dysponowanie majątkiem spółki, które prowadzi w istocie do
połączenia majątku spółki oraz majątku osobistego wspólników. Wspólnicy muszą pamiętać także, że (co do zasady) nie przysługuje
im wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki (chyba, że co innego zostanie uregulowane w umowie spółki).
Jeśli wspólnik w ramach prowadzenia spraw spółki wypłaca środki należące do spółki lub w jakikolwiek sposób nimi rozporządza,
ma obowiązek się z nich rozliczyć i wykazać, że przeznaczył je na potrzeby spółki.
Analogicznie do wypłat, również wpłaty środków do kasy spółki czy na jej konto bankowe muszą mieć oparcie w odpowiedniej
podstawie prawnej. Przekazanie środków dla spółki może odbyć się jako m.in. rozliczenie środków spółki w związku z prowadzeniem
spraw spółki, wpłata dodatkowego wkładu, czy też na przykład zwrot pożyczki.
Wskazać bowiem należy, że wszelkie nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji księgowej mogą stanowić przestępstwo
kreślone w art. 77 ustawy o rachunkowości.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIE TYLKO CYWILNA, ALE TEŻ KARNA
W przypadku uznania, że wspólnik spółki osobowej dokonał nieuprawnionej wypłaty z majątku należącego do spółki, wspólnik ten
powinien zwrócić całą wypłaconą kwotę wraz z należnymi odsetkami. Na tym jednak odpowiedzialność wspólnika się nie kończy.
Wspólnik, który dokonał takiej nieuprawnionej wypłaty może bowiem ponosić również odpowiedzialność karną na podstawie art.
296 § 1 kodeksu karnego sankcjonującego tzw. karalną niegospodarność.
Zgodnie bowiem z powołanym przepisem, ten kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu
lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki
organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na
nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Wskazana
powyżej sankcja karna ulega modyfikacji w zależności od tego, czy przestępstwo zostanie popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej, czy zostało popełnione nieumyślnie i wreszcie, czy powstała szkoda była w wielkich rozmiarach.
Powołany przepis ma na celu ochronę interesów podmiotów, które powierzyły innym osobom (tutaj wspólnikom) prowadzenie
swoich interesów. Przedmiotem ochrony tego przepisu jest również zasada uczciwego obrotu gospodarczego w warunkach
gospodarki wolnorynkowej2.

1. B. Borowy [w:] Z. Jara, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, 2018, Legalis.
2. M. Kulik [w:] M. Budyn-Kilik (red.) Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, 2018, LEX.
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Omawiane przestępstwo może więc bez wątpienia popełnić wspólnik spółki osobowej, umocowany na podstawie przepisów
kodeksu spółek handlowych, czy też umowy spółki do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą danej
spółki. Podmiotem tego przestępstwa będzie każdy z tych wspólników, ponieważ w praktyce najczęściej wszyscy wspólnicy są
uprawnieni jednoosobowo do zajmowania się sprawami spółki.
Zachowanie sprawcy przestępstwa „karalnej niegospodarności” musi polegać na nadużyciu udzielonych mu uprawnień lub
niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku. Niedopełnienie obowiązku oznacza niewykonanie lub nienależyte wykonanie
określonego zadania, zaś nadużycie uprawnień obejmuje zarówno przekroczenie formalnych granic swoich kompetencji, jak
i zachowanie mieszczące się w tych granicach, ale sprzeczne z celem przyznanych sprawcy uprawnień. Katalog zachowań, które
będą mieściły się w ww. opisach może być jednakże bardzo szeroki. Z pewnością będzie jednak do tego kręgu należeć zachowanie
w postaci nieuprawnionego skorzystania z środków należących do spółki osobowej przez wspólnika. Zachowanie takie stanowi
bowiem przekroczenie formalnych granic swoich kompetencji (w praktyce przestępstwo to będzie zapewne pozostawało w zbiegu
z przestępstwem przewłaszczenia określonym w art. 284 k.k.)
Istotne jest, iż ww. zachowania sprawcy są karalne nie tylko wtedy, gdy pokrzywdzona spółka poniesie szkodę, ale także wtedy,
gdy wspólnik – sprawca jedynie narazi spółkę na poniesienie takiej szkody. Co więcej, omawiane przestępstwo może być również
popełnione nieumyślnie – wystarczające zatem będzie tzw. niedbalstwo przy prowadzeniu spraw majątkowych czy bieżącej
działalności spółki, skutkujące poniesieniem przez tę spółkę szkody.
W kontekście powyższych rozważań na szczególną uwagę zasługuje wyrok wydany w oparciu m.in. o art. 296 § 1 k.k. przez Sąd
Apelacyjny w Rzeszowie z dnia 13 grudnia 2012 r.1 W wyroku tym Sąd uznał bowiem odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
za nieuprawnione dokonywanie wypłat z kasy spółki uznając, iż zachowania te noszą znamiona omawianej właśnie tzw. karalnej
niegospodarności. Sąd wskazał bowiem, że „należy powołać się na unormowania zawarte w Kodeksie spółek handlowych, a to
w art. 8, 46, 51 i 53 tegoż kodeksu. Art. 8 k.s.h. stanowi, że spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym
własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwaną. Oznacza to, że spółka jawna jest
podmiotem prawa, ma zdolność prawną i może uczestniczyć w obrocie gospodarczym będąc podmiotem stosunków prawnych.
Powoduje to przyjęcie, że jej majątek jest wyodrębniony i stanowi odrębna strukturę pod względem organizacyjnym i majątkowym.
Mienie spółki nie jest zatem mieniem wspólników (por. Komentarz do Kodeksu spółek handlowych, tom I, art. 8, Andrzej Kidyba,
LEX 2010, wydanie 7). Kodeks spółek handlowych szczegółowo reguluje możliwość korzystania przez wspólników z majątku spółki.
W przepisie art. 46 stanowi on, że za prowadzenie spraw spółki wspólnik nie otrzymuje wynagrodzenia. Przyjmuje się jednak
w literaturze, że wspólnicy mogą ustalić odmienne zasady dopuszczające wynagrodzenie za prowadzenie sprawy. Musi być to
jednak unormowany w sposób jasny w umowie spółki (por. Andrzej Kidyba, j.w.). Formy natomiast korzystania z majątku spółki
przewiduje art. 51 § 1 k.s.h., który stanowi, że każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym
samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość udziału, jak także art. 53, który stanowi, że wspólnik ma prawo żądać corocznie
wypłacenia odsetek w wysokości 5 % od swojego udziału kapitałowego, nawet gdy spółka poniosła straty. Przepisy te przewidują
w jaki sposób wspólnik spółki może odnosić korzyści z udziału w spółce i w związku z tym niedopuszczalne jest pobieranie wbrew
tym przepisom i bez podstawy prawnej środków finansowych stanowiących własność spółki przez poszczególnych wspólników.
Z uwagi na wyodrębnienie majątku spółki, która posiada zdolność prawną jest to bowiem dla wspólników mienie cudze. Słusznie
zatem Sąd Okręgowy przyjął, że oskarżeni W. (...) dopuścili się działań na szkodę spółki. Niewątpliwie było to działanie umyślne, gdyż
oskarżeni wiedzieli, że pobierają te pieniądze, że stanowią one własność spółki, a więc działają poza granicami przepisów prawa.
Chcieli pieniądze te pobrać i zamiar swój zrealizowali, czym spowodowali znaczne pogorszenie sytuacji finansowej spółki.”.
Powyższa konstatacja sądu nie pozostawia wątpliwości, iż wspólnicy spółek osobowych ponoszą pełną odpowiedzialność za
niegospodarność rozumianą jako nieuprawnione korzystanie z środków stanowiących majątek spółki. Interesy spółki bowiem,
jakkolwiek winny być zbieżne z interesami jej wspólników, nie zawsze jednak takie są z uwagi na nieuczciwe zamiary niektórych
wspólników. Tym samym, omawiane normy prawne sankcjonujące takie zachowania, są niezbędne w celu zapobiegania skutkom
omawianych nieuczciwych zamiarów. W przypadku art. 296 § 1 k.k. prewencja ogólna i szczególna może okazać się bardzo
skuteczna, bowiem za omawiane przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności, którą też sąd orzekł w sprawie zakończonej
przytoczonym powyżej wyrokiem.

1. Sygn. akt: II AKa 103/12, LEX nr 1237629.
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KARALNA NIEGOSPODARNOŚĆ – RELIKT PRZESZŁOŚCI CZY POTRZEBNA REGULACJA
Część przedstawicieli doktryny, a także orzekających sądów uważa omawiane przestępstwa za nieadekwatne do obecnych
realiów. Komentatorzy kodeksu karnego wskazują bowiem, że ustawodawca powtórzył w art. 296 k.k. konstrukcję i treść przepisu
art. 217 KK z 1969 r., którego gospodarczo-urzędniczy charakter z okresu PRL nie przystaje już do obecnych potrzeb i warunków
gospodarki wolnorynkowej oraz charakteru prawa karnego w demokratycznym państwie prawnym1. Powołany przepis budzi
tym większe wątpliwości, że obecnie jest jedyną regulacją odnoszącą się w swej problematyce do działania na szkodę podmiotu
zarządzanego. Nowelizacją z 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 767) z dniem 13 lipca 2011 r. uchylono bowiem przepisy kodeksu
spółek handlowych przewidujące działanie na szkodę spółki.
Niektóre sądy stoją wręcz na stanowisku, że powołany przepis jest regulacją „martwą” i nie może aktualnie stanowić podstawy
skazania za niegospodarne prowadzenie spraw spółki. Tym bardziej, gdy obecnie tak szeroko mówi się o konieczności
podejmowania ryzyka gospodarczego przy prowadzonej działalności. Zdaniem tej części sądów, wszelkie rozliczenia pomiędzy
spółką a wspólnikami powinny być przedmiotem roszczeń cywilnoprawnych, a nie przedmiotem postępowania karnego.
Pomimo ww. stanowiska wśród sądów i przedstawicieli doktryny, art. 296 k.k. jest podstawą wielu prowadzonych postępowań
karnych, a także wyroków skazujących. Na stronie Komendy Głównej Policji udostępniono statystki dotyczące prowadzonych
w ostatnich latach postępowań przygotowawczych (prowadzonych przez Policję) odnośnie karalnej niegospodarności2. I tak,
dla przykładu, w 2015 roku, Policja prowadziła 463 takie postępowania, z czego w 201 przypadkach stwierdzono, iż doszło do
popełnienia omawianego przestępstwa. W 2016 roku Policja prowadziła natomiast 526 takich postępowań, jednakże jedynie w 65
przypadkach stwierdzono, iż doszło do popełnienia omawianego przestępstwa. Niewątpliwe powyższe oznacza, iż art. 296 k.k. nie
jest przepisem „martwym”, a sankcjonowane w nim przestępstwo jest represjonowane na równi z innymi czynami zabronionymi.
Nie ulega bowiem wątpliwości, że ryzyko gospodarcze nie może być każdorazowo utożsamiane z nierzetelnością i nadużyciami
przy prowadzeniu danej działalności, skutkującymi powstaniem szkody w majątku zarządzanego podmiotu.
Jak wskazano powyżej, art. 296 § 1 k.k. jest także podstawą wielu prawomocnych skazujących wyroków karnych. Wymienić tu
należy chociażby powołany powyżej w treści niniejszego artykułu Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, a także Wyrok Sądu
Okręgowego w Olsztynie z dnia 21 maja 2018 r., sygn. akt: II K 171/17, Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 6 lutego 2018 r.,
sygn. akt: III K 350/12, Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2017 r., sygn. akt: II AKa 372/17.
Jak widać, powołane trzy ostanie wyroki są orzeczeniami z okresu ostatnich 8 miesięcy, co potwierdza aktualność i niezbędność
omawianych regulacji. Jak już wskazywano powyżej, wobec nieuczciwości wielu podmiotów obrotu gospodarczego,
niewystarczająca pozostaje odpowiedzialność na gruncie prawa cywilnego, ograniczająca się, co do zasady, do obowiązku zwrotu
nienależnie pobranej kwoty. Dopiero bowiem groźba odpowiedzialności karnej, w tym kary pozbawiania wolności powoduje, że
nieuczciwi wspólnicy postanawiają naprawić wyrządzoną spółce, jak i pozostałym wspólnikom, szkodę.
1. R. Zawłocki [w:] M. Królikowski, Kodeks karny. Część szczególna, Tom II. Komentarz do art. 222-316, 2017, Legalis.
2. Por. http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-17/63915,Naduzycie-zaufania-art-296.html.
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