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te zagadnienia, wzbogacając je licznymi przykładami
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posiłkując się argumentacją czerpaną z literatury obcej
oraz prawodawstwa krajów o wysoko rozwiniętym
sektorze ropy i gazu.
Niewątpliwie
publikacja
ta
zawiera
naukową
jak i praktyczną analizę wpływu obowiązujących przepisów
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do tej pory brakowało w literaturze.
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AKTUALNOŚCI GGLegal
KONFERENCJA NAFTA GAZ CHEMIA 2016
Dnia 15 września 2016 podczas Międzynarodowej Konferencji i Wystawy Nafta-Gaz-Chemia 2016 dr Mikołaj Goss,
Partner w Góralski & Goss Legal, wziął udział w dyskusji
panelowej pt. "Poszukiwania, wydobycie i dywersyfikacja
dostaw ropy i gazu", a także wygłosił prelekcję nt. nowego
modelu nadzoru nad sektorem ropy i gazu jako sposobu na
intensyfikację krajowego wydobycia węglowodorów.
Celem XIV Międzynarodowej Konferencji i Wystawy
Nafta-Gaz-Chemia jest stworzenie międzynarodowej
platformy do wymiany doświadczeń, rozwoju innowacji
oraz dyskusji nad najlepszymi drogami rozwoju dla branży
paliwowo-energetyczno-chemicznej w Polsce. W tym roku
szczególny nacisk położony był na budowanie niezależności
energetycznej państwa w wymiarze wydobycia, dywersyfikacji dostaw i efektywnego przetwórstwa surowców
energetycznych.

WYGRANA W PRZETARGU
Do portfolio naszych sukcesów możemy zaliczyć wygraną
w przetargu organizowanym przez Urząd Marszałkowski
Województwa Marszałkowskiego pt.: „Sporządzenie opinii
prawnej, w związku z realizacją projektu pn. „Zakup
Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei
małopolskich”
planowanego
do
współfinansowania
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM
na lata 2014 – 2020, w zakresie realizacji umowy dostawy
Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych, zawartej w dniu
30 marca 2016 r. z Wykonawcą – Newag S.A., na podstawie
przeprowadzonego
postępowania
przetargowego
pn. ”Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych
dla rozwoju kolei małopolskich”, ogłoszonego w Dzienniku
Urzędowym UE, pod numerem 2015/S 152-280169 z dnia
08.08.2015, dotyczącej możliwości odbioru technicznego
pojazdów oraz odbioru końcowego w terminach
wynikających z ww. umowy, w sytuacji gdy Wykonawca
zgłaszając gotowość do odbioru nie dostarczy certyfikatu
weryfikacji WE dla podsystemu Sterowanie.” Oferta
GGLegal została wybrana jako najkorzystniejsza i uzyskała
najwyższą ocenę w kryteriach oceny ofert. Sporządzeniem
opinii zajmie się dwóch ekspertów GGLegal, specjalizujących się w tematyce związanej z zamówieniami
publicznymi oraz transportem kolejowym – dr Mikołaj Goss
oraz dr Jacek Wędrowski.
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Senior Associate
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NAJNOWSZE ZMIANY PROCEDURY CYWILNEJ
Ostatnia nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie w dniu 8 września 2016 r.,
ma niewątpliwy wpływ na sytuację stron i innych uczestników procesu. Celem wielu z wprowadzonych zmian
jest przede wszystkim usprawnienie postepowań sądowych. Poniżej przedstawiamy omówienie najistotniejszych spośród
nich.
Rewolucja teleinformatyczna
Podstawową i najbardziej akcentowaną zmianę z punktu widzenia szybkości procesu stanowić ma umożliwienie wnoszenia
i doręczania pism, w tym pism procesowych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – w każdej sprawie, a nie, jak
dotąd, tylko w elektronicznym postępowaniu upominawczym (znowelizowany art. 125 k.p.c.). Wybór pomiędzy trybem
tradycyjnym a elektronicznym będzie pozostawiony stronie lub jej profesjonalnemu pełnomocnikowi, stąd osoby
przywiązane do formy pisemnej i doręczeń pocztowych będą mogły nadal korzystać z dotychczasowych zasad.
Wniosek o wyłączenie sędziego nie wstrzyma postępowania
Nowelizacja objęła również instytucję wyłączenia sędziego. Dotychczas, w przypadku złożenia przez stronę wniosku
o wyłączenie sędziego, sędzia ten miał obowiązek wstrzymania się w zasadzie od wszelkich czynności do czasu rozpoznania tego wniosku. Obecnie, sędzia będzie mógł dalej prowadzić postępowanie i podejmować wszystkie czynności.
Nie będzie uprawniony jedynie do wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie. Dopiero po podjęciu decyzji
o wyłączeniu sędziego, sąd będzie zobowiązany do zniesienia czynności z jego udziałem podjętych po złożeniu wniosku.
Wprowadzona zmiana ma zniechęcić strony i pełnomocników do składania nieuzasadnionych wniosków o wyłączenie
sędziów, mających na celu jedynie opóźnienie rozpoznania sprawy.
Wykreślenie adresu z CEIDG nie uchroni dłużnika przed skutecznym doręczeniem nakazu
Istotna zmiana dyscyplinująca dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą została
wprowadzona do art. 133 § 2a k.p.c. Przepis ten przewiduje, że w przypadku niezgłoszenia przez przedsiębiorcę zmiany
adresu rejestrowego lub wykreślenia ostatniego adresu jako niezgodnego z rzeczywistym stanem rzeczy, pisma procesowe
doręcza się na adres ostatnio wskazany w rejestrze. Dotychczas przepis ten dotyczył tylko podmiotów figurujących w KRS,
zaś od 8 września 2016 r. będzie stosowany również w odniesieniu do przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Świadek wzywany telefonicznie
Nowe przepisy uprawniają ponadto sąd we wszystkich sprawach (nie, jak dotychczas, tylko w sprawach pracowniczych)
do wzywania stron, świadków, biegłych lub innych osób w sposób uznany za najbardziej celowy, z pominięciem
tradycyjnych sposobów doręczeń (art. 1491 k.p.c.). Sąd będzie mógł zatem wezwać taką osobę faksem lub telefonicznie.
Warunkiem skuteczności takiego wezwania jest jednak brak wątpliwości, że doszło ono do wiadomości adresata
co najmniej na tydzień (lub w sprawach pilnych na 3 dni) przed posiedzeniem.
Zawieszenie postępowania
Nowelizacja k.p.c. dała sądom, w art. 177 § 1 pkt 31, uprawnienie do zawieszenia postępowania, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy
zależy od wyniku postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym albo Trybunałem Sprawiedliwości UE.
Przepis ten ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorców transportowych toczących procesy z kierowcami o zapłatę
tzw. ryczałtów za noclegi. Dotychczas wiele sądów oddalało wnioski o zawieszenie postępowania, w których zwracano
uwagę na toczące się postępowanie przed TK w przedmiocie badania konstytucyjności przepisów stanowiących podstawę
rozstrzygnięć w tych sprawach, powołując się na brak podstawy prawnej do takiego zawieszenia.
Trzeba jednak mieć na uwadze, że zawieszenie postępowania w tym przypadku nie będzie obowiązkowe, lecz zależeć
będzie od uznania sądu.
Ostatnio powołany przepis jest również wyjątkiem wśród zmian wprowadzonych nowelizacją. Jako jedyny obowiązuje
bowiem już od 8 września 2016 r. we wszystkich toczących się postępowaniach. Pozostałe zmiany znajdą natomiast
zastosowanie dopiero do procesów wszczętych po tej dacie.
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adw. Magdalena Grykowska
Head of Litigation
magdalena.grykowska@gglegal.pl

NOWELIZACJA KODEKSU CYWILNEGO
NOWA FORMA SZCZEGÓLNA CZYNNOŚCI PRAWNEJ
W dniu 8 września 2016 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, w zakresie
wprowadzającym m.in. nową formę czynności prawnych – dokumentową.
Jej wprowadzenie zmierza w istocie do stworzenia prawnych ram funkcjonowania
nośników informacji, które obecnie są już w obrocie powszechnie stosowane
(np. wiadomość e-mail, wiadomość SMS).
Dotychczas ustawodawca wyróżniał m.in. formę pisemną, elektroniczną czy aktu
notarialnego. Aktualnie dopuszczono także dokonywanie czynności prawnych
w formie dokumentowej.
Do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie
oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby
składającej oświadczenie. Dokumentem zaś ustawodawca określa nośnik informacji
umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
Jedną z cech dokumentu jest zatem jego intelektualna zawartość, czyli informacja
– treść obejmująca różnego rodzaju oświadczenia, w tym oświadczenia woli. Treść
ta musi zostać odpowiednio utrwalona w sposób umożliwiający jej odtworzenie.
W takim ujęciu, dla bytu dokumentu nie ma znaczenia to, czy jest on podpisany.
Podpis nie jest zatem koniecznym elementem „dokumentu” w rozumieniu art. 772 k.c.
Treść dokumentu może zostać dowolnie ujawniona, a także utrwalona na dowolnym
nośniku i za pomocą dowolnych środków. Granicę wyznacza realizowana przez dokument funkcja dowodowa, która wymaga, aby sposób utrwalenia informacji umożliwiał
zapoznanie się z jego treścią.
Zgodnie z przyjętymi założeniami nowy typ formy szczególnej, jaką ma być forma dokumentowa, ma stanowić formę o niższym stopniu sformalizowania niż forma pisemna,
co przede wszystkim przejawia się w braku konieczności złożenia własnoręcznego
podpisu. Wystarczające będzie ustalenie osoby składającej oświadczenie woli,
przy czym nie ma znaczenia, czy nastąpi to na podstawie samej treści dokumentu,
czy po sprawdzeniu np. informatycznego nośnika danych lub urządzenia, za pomocą
którego złożono oświadczenie.
Konsekwencją wprowadzenia nowej formy czynności prawnej, była także modyfikacja
pozostałych przepisów Działu III („Forma czynności prawnych”). W szczególności warto
zwrócić uwagę na fakt, iż jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej, jej rozwiązanie za zgodą obu stron, jak również odstąpienie
od niej albo jej wypowiedzenie wymaga aktualnie zachowania jedynie formy dokumentowej, chyba że ustawa lub umowa zastrzega inną formę.
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NOWELIZACJA
KODEKSU PRACY
NAJNOWSZE ZMIANY PROCEDURY CYWILNEJ
Ostatnia nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie w dniu 8 września 2016 r., ma
niewątpliwy wpływ na sytuację stron i innych uczestników procesu. Celem wielu z wprowadzonych zmian jest przede
wszystkim usprawnienie postepowań sądowych. Poniżej przedstawiamy omówienie najistotniejszych spośród nich.

Od 1 września 2016 r. zmianie uległy przepisy dotyczące
potwierdzania
Rewolucja
teleinformatycznawarunków zatrudnienia (tzw. syndrom pierwszej
Podstawową i najbardziej akcentowaną zmianę z punktu widzenia szybkości procesu stanowić ma umożliwienie wnoszenia
idniówki).
doręczania pism, w tym pism procesowych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – w każdej sprawie, a nie, jak
dotąd, tylko w elektronicznym postępowaniu upominawczym (znowelizowany art. 125 k.p.c.). Wybór pomiędzy trybem
tradycyjnym a elektronicznym będzie pozostawiony stronie lub jej profesjonalnemu pełnomocnikowi, stąd osoby
przywiązane do formy pisemnej i doręczeń pocztowych będą mogły nadal korzystać z dotychczasowych zasad.
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Przepis ten ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorców transportowych toczących procesy z kierowcami o zapłatę tzw.
ryczałtów za noclegi. Dotychczas wiele sądów oddalało wnioski o zawieszenie postępowania, w których zwracano uwagę
potwierdzenie zostanie im dostarczone do końca danego dnia
na toczące się postępowanie przed TK w przedmiocie badania konstytucyjności przepisów stanowiących podstawę
rozstrzygnięć
pracy. w tych sprawach, powołując się na brak podstawy prawnej do takiego zawieszenia.
Wykreślenie adresu z CEIDG nie uchroni dłużnika przed skutecznym doręczeniem nakazu
Istotna zmiana dyscyplinująca dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą została
wprowadzona do art. 133 § 2a k.p.c. Przepis ten przewiduje, że w przypadku niezgłoszenia przez przedsiębiorcę zmiany
adresu rejestrowego lub wykreślenia ostatniego adresu jako niezgodnego z rzeczywistym stanem rzeczy, pisma procesowe
doręcza się na adres ostatnio wskazany w rejestrze. Dotychczas przepis ten dotyczył tylko podmiotów figurujących w KRS,
zaś od 8 września 2016 r. będzie stosowany również w odniesieniu do przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Trzeba jednak mieć na uwadze, że zawieszenie postępowania w tym przypadku nie będzie obowiązkowe, lecz zależeć
będzie od uznania sądu.

Ustawodawca postanowił ukrócić tę praktykę właśnie poprzez
nowelizację art. 29 § 2 k.p. Z dniem 1 września br. każdy pracownik, już przed dopuszczeniem do pracy, musi posiadać
albo pisemną umowę o pracę albo pisemne potwierdzenie
adw. Paulina Gromadzińska
podstawowych
ustaleń związanych z zawarciem umowy
Senior
Associate
o pracę w formie innej niż pisemna (tj. stron umowy, rodzaju
umowy, daty jej zawarcia, warunków pracy i płacy, rodzaju
pracy, miejsca wykonywania pracy, wynagrodzenia za pracę
ze wskazaniem jego składników, wymiaru czasu pracy, terminu
rozpoczęcia pracy, a także innych warunków, które zostały
uzgodnione przez strony).
Ostatnio powołany przepis jest również wyjątkiem wśród zmian wprowadzonych nowelizacją. Jako jedyny obowiązuje
bowiem już od 8 września 2016 r. we wszystkich toczących się postępowaniach. Pozostałe zmiany znajdą natomiast
zastosowanie dopiero do procesów wszczętych po tej dacie.

Pracodawca, który przed dopuszczeniem pracownika do pracy
nie potwierdzi na piśmie zawartej z pracownikiem umowy
o pracę, podlega, w myśli art. 281 pkt. 2 k.p., karze grzywny
od 1.000,00 do 30.000,00 zł.

5

r. pr. Jan Hasik
Senior Associate
jan.hasik@gglegal.pl

SYSTEM OBSŁUGI
LIST REFUNDACYJNYCH
NAJNOWSZE ZMIANY PROCEDURY CYWILNEJ
Ostatnia nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie w dniu 8 września 2016 r., ma
niewątpliwy wpływ na sytuację stron i innych uczestników procesu. Celem wielu z wprowadzonych zmian jest przede
wszystkim usprawnienie postepowań sądowych. Poniżej przedstawiamy omówienie najistotniejszych spośród nich.

Nowe zmiany w procedurze refundacji leku, środka
spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
Rewolucja teleinformatyczna
wyrobu
medycznego
Podstawową i najbardziej
akcentowaną zmianę z punktu widzenia szybkości procesu stanowić ma umożliwienie wnoszenia

i doręczania pism, w tym pism procesowych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – w każdej sprawie, a nie, jak
dotąd, tylko w elektronicznym postępowaniu upominawczym (znowelizowany art. 125 k.p.c.). Wybór pomiędzy trybem
tradycyjnym a elektronicznym będzie pozostawiony stronie lub jej profesjonalnemu pełnomocnikowi, stąd osoby
przywiązane do formy pisemnej i doręczeń pocztowych będą mogły nadal korzystać z dotychczasowych zasad.

W dniu 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie art. 30a ustawy
zWniosek
dniao wyłączenie
28 lipca
2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia
sędziego nie wstrzyma postępowania
Nowelizacja
objęła również instytucję
wyłączenia sędziego.
Dotychczas, w przypadku
złożenia przez
stronę wniosku
(t.j.:
Dz.U.2015.636).
Przepis
ten wprowadza
System
Obsługi
Listo
wyłączenie sędziego, sędzia ten miał obowiązek wstrzymania się w zasadzie od wszelkich czynności do czasu rozpoznania
tego
wniosku. Obecnie, sędzia (SOLR)
będzie mógł dalej
prowadzić postępowanie
i podejmować
wszystkie czynności. Nie będzie
Refundacyjnych
rozumiany
jako
system
teleinformatyczny,
uprawniony jedynie do wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie. Dopiero po podjęciu decyzji o
wyłączeniu
sędziego,mają
sąd będzie
zobowiązany
do zniesienia czynności
z jegoniezbędne
udziałem podjętychdo
po złożeniu
wniosku.
w którym
być
przetwarzane
dane
wydania
Wprowadzona zmiana ma zniechęcić strony i pełnomocników do składania nieuzasadnionych wniosków o wyłączenie
decyzji
w nasprawie
objęcia
refundacją
leku, środka spożywczego
sędziów,
mających
celu jedynie opóźnienie
rozpoznania
sprawy.
specjalnego
przeznaczenia
i wyrobu
medycznego.
Wykreślenie
adresu z CEIDG
nie uchroni dłużnika żywieniowego
przed skutecznym doręczeniem
nakazu
Istotna zmiana dyscyplinująca dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą została
wprowadzona do art. 133 § 2a k.p.c. Przepis ten przewiduje, że w przypadku niezgłoszenia przez przedsiębiorcę zmiany
adresu rejestrowego lub wykreślenia ostatniego adresu jako niezgodnego z rzeczywistym stanem rzeczy, pisma procesowe
doręcza się na adres ostatnio wskazany w rejestrze. Dotychczas przepis ten dotyczył tylko podmiotów figurujących w KRS,
zaś od 8 września 2016 r. będzie stosowany również w odniesieniu do przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

SOLR służyć będzie w postępowaniu w zakresie wydania decyzji
administracyjnej w sprawie refundacji leku, środka spożywczego
specjalnego
przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego.
Świadek wzywany telefonicznie
Nowe
przepisypomocą
uprawniają ponadto
sąd we wszystkich
(nie, jak
dotychczas,
tylko w sprawach pracowniczych)
Za
jego
składane
będąsprawach
w toku
ww.
postępowania
wnioski
do wzywania stron, świadków, biegłych lub innych osób w sposób uznany za najbardziej celowy, z pominięciem
tradycyjnych
sposobów
doręczeń
(art.
1491
k.p.c.).
Sąd
będzie
mógł
zatem
wezwać
taką
osobę faksem
lub telefonicznie.
refundacyjne
wraz
z
załącznikami,
inne
wnioski
oraz
pisma
Warunkiem skuteczności takiego wezwania jest jednak brak wątpliwości, że doszło ono do wiadomości adresata co
najmniej
na tydzień (lub
w sprawach pilnych na 3 dni) jak
przed posiedzeniem.
zarówno
wnioskodawcy
i Ministra Zdrowia. Celem
wprowadzenia
omawianej
regulacji
jest
usprawnienie
Zawieszenie
postępowania
Nowelizacja k.p.c. dała sądom, w art. 177 § 1 pkt 31, uprawnienie do zawieszenia postępowania, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy
i przyśpieszenie
refundacyjnej,
aalbo
także
umożliwienie
zależy
od wyniku postępowaniaprocedury
toczącego się przed Trybunałem
Konstytucyjnym
Trybunałem
Sprawiedliwości UE.
Przepis ten ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorców transportowych toczących procesy z kierowcami o zapłatę tzw.
wnioskodawcy
wglądu
dokumentacji
na kolejnych
etapach
ryczałtów
za noclegi. Dotychczas
wiele sądówdo
oddalało
wnioski o zawieszenie postępowania,
w których zwracano
uwagę
na toczące się postępowanie przed TK w przedmiocie badania konstytucyjności przepisów stanowiących podstawę
procedury
przedmiocie
o refundację.
rozstrzygnięć
w tychw
sprawach,
powołując się nawniosku
brak podstawy prawnej
do takiego zawieszenia.
Trzeba jednak mieć na uwadze, że zawieszenie postępowania w tym przypadku nie będzie obowiązkowe, lecz zależeć
będzie od uznania sądu.

Konto w SOLR będzie można uzyskać po złożeniu do Ministra
Ostatnio
powołanystosownego
przepis jest również wyjątkiem
wśród zmian
wprowadzonych taki
nowelizacją.
Jako jedyny złożyć
obowiązuje
Zdrowia
wniosku.
Wniosek
należy
bowiem już od 8 września 2016 r. we wszystkich toczących się postępowaniach. Pozostałe zmiany znajdą natomiast
zastosowanie
dopiero
do procesów wszczętych
po tej dacie.
w formie
papierowej
i elektronicznej
oraz dołączyć do niego odpis
z KRS wnioskodawcy, upoważnienie do jego reprezentacji (jeżeli
dotyczy),
a także dowód uiszczenia opłaty w wysokości
adw. Paulina Gromadzińska
Senior Associate
500 złotych. Administratorem danych w SOLR będzie Minister
Zdrowia, zaś administratorem SOLR jednostka podległa
Ministrowi Zdrowia w zakresie systemów informatycznych
ochrony zdrowia.
Obecnie trwają prace nad rozporządzeniem mającym na celu
określenie minimalnej funkcjonalności SOLR uwzględniającej
konieczność zapewnienia integralności danych oraz konieczność
ochrony przetwarzanych danych.
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r. pr. Bartosz Poręba
Senior Associate
bartosz.poreba@gglegal.pl

NOWYPROCEDURY
RODZAJ PROKURY
NAJNOWSZE ZMIANY
CYWILNEJ
Ostatnia nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie w dniu 8 września 2016 r., ma
Uchwała
Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r. (sygn. akt III CZP 34/14) spowodowała konfuzję
niewątpliwy wpływ na sytuację stron i innych uczestników procesu. Celem wielu z wprowadzonych zmian jest przede
odnośnie
często stosowanego
dosądowych.
tej poryPoniżej
sposobu
udzielania omówienie
prokury znajistotniejszych
ograniczeniem
jej donich.
działania
wszystkim usprawnienie
postepowań
przedstawiamy
spośród

tylko łącznie z członkiem zarządu (prokura łączna niewłaściwa). Wychodząc naprzeciw licznym
Rewolucja
teleinformatyczna
głosom i komentarzom
doktryny, ustawodawca postanowił coś z tym zrobić – trwające obecnie prace
Podstawową i najbardziej akcentowaną zmianę z punktu widzenia szybkości procesu stanowić ma umożliwienie wnoszenia
nad
nowym
projektem
ustawy mają rozwiązać powstały problem.
i doręczania pism, w tym pism procesowych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – w każdej sprawie, a nie, jak
dotąd, tylko w elektronicznym postępowaniu upominawczym (znowelizowany art. 125 k.p.c.). Wybór pomiędzy trybem
W
tezie ww.
uchwały, Sąd
Najwyższy
stwierdził,
że jej
nieprofesjonalnemu
jest dopuszczalny
wpis dostąd
rejestru
tradycyjnym
a elektronicznym
będzie
pozostawiony
stronie lub
pełnomocnikowi,
osoby
przywiązane do formywpisemnej
i doręczeńprokurenta
pocztowych będą
mogły nadal korzystać
z dotychczasowych
przedsiębiorców
KRS jednego
z zastrzeżeniem,
że może
on działać zasad.
tylko łącznie

z członkiem zarządu. Na marginesie warto zauważyć, że jakkolwiek teza uchwały wydaje
Wniosek o wyłączenie sędziego nie wstrzyma postępowania
się
oczywista,
z uważnej
lektury sędziego.
jej uzasadnienia
wynika,
że stanowisko
SNstronę
nie jest
aż tako
Nowelizacja
objęłaniemniej
również instytucję
wyłączenia
Dotychczas,
w przypadku
złożenia przez
wniosku
kategoryczne
– SNsędzia
wskazuje
możliwość
dopuszczenia
prokury
łącznej czynności
niewłaściwej,
jeżeli
będzie
wyłączenie
sędziego,
ten miałna
obowiązek
wstrzymania
się w zasadzie
od wszelkich
do czasu
rozpoznania
tego
wniosku. Obecnie,wsędzia
będzie mógł
dalej
prowadzić
postępowanie
i podejmować
będzie
to przewidziane
umowie
spółki
lub
statucie.
Powyższa
uchwała wszystkie
spotkałaczynności.
się z Nie
licznymi
uprawniony
jedyniedoktryny,
do wydania w
orzeczenia
postępowanie w sprawie.
Dopiero
podjęciu
o wyłączekomentarzami
dużej kończącego
mierze negatywnymi,
albowiem
do potej
pory decyzji
przyjmowano
niu sędziego, sąd będzie zobowiązany do zniesienia czynności z jego udziałem podjętych po złożeniu wniosku. Wprowadzow
praktyce
i orzecznictwie
dopuszczalność
prokury jednej
osobieo wyłączenie
z zastrzeżeniem,
na zmiana
ma zniechęcić
strony i pełnomocników
do udzielenia
składania nieuzasadnionych
wniosków
sędziów,
że może na
ona
działać
łącznie
z członkiem
zarządu spółki lub wspólnikiem. Tego rodzaju prokurę
mających
celu
jedynietylko
opóźnienie
rozpoznania
sprawy.
nazwano prokurą łączną niewłaściwą, odróżniając ją od pojęcia prokury łącznej, przewidzianej
Wykreślenie
adresu z CEIDG
nie uchroni
dłużnika przed skutecznym doręczeniem nakazu
wprost przepisami
kodeksu
cywilnego.
Istotna zmiana dyscyplinująca dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą została wprowadzona do art. 133 § 2a k.p.c. Przepis ten przewiduje, że w przypadku niezgłoszenia przez przedsiębiorcę zmiany adresu
Do
czasu wydania
ww. uchwały
jednak zmożliwość
ustanowienia
łącznej
rejestrowego
lub wykreślenia
ostatniego przyjmowano
adresu jako niezgodnego
rzeczywistym
stanem rzeczy,prokury
pisma procesowe
doręcza
się na adres
ostatnio
w rejestrze.
Dotychczas
dotyczył
tylko podmiotów
w KRS,
niewłaściwej
i tak
też wskazany
ujawniano
prokurę
w KRS.przepis
Tym ten
samym
podjęcie
przez figurujących
SN tej uchwały
zaś od 8 września istotny
2016 r. będzie
stosowany
również wsystemie
odniesieniuprawnym,
do przedsiębiorców
wpisanych
do Centralnej
Ewidencji
spowodowało
problem
w polskim
dotyczący
interpretacji
przepisów
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

o prokurze i sposobu reprezentacji w spółkach handlowych. W uzasadnieniu tej uchwały SN
stwierdził
bowiem
dodatkowo, że „wpisy w Krajowym Rejestrze Sądowym prokury jednoosobowej
Świadek wzywany
telefonicznie
Nowe
przepisy
uprawniają
we wszystkich
sprawach
(nie, jak zostać
dotychczas,
tylko w sprawach pracowniczych)
określanej
jako
prokuraponadto
łącznasąd
z członkiem
zarządu
powinny
wykreślone”.

do wzywania stron, świadków, biegłych lub innych osób w sposób uznany za najbardziej celowy, z pominięciem tradycyjnych sposobów doręczeń (art. 1491 k.p.c.). Sąd będzie mógł zatem wezwać taką osobę faksem lub telefonicznie. Warunkiem
Reakcją
na ten fakt jest propozycja projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy
skuteczności takiego wezwania jest jednak brak wątpliwości, że doszło ono do wiadomości adresata co najmniej na tydzień
otoczenia
prawnego
przedsiębiorców,
w której proponowane są zmiany do art. 1094 k.c., obejmujące
(lub w sprawach
pilnych na
3 dni) przed posiedzeniem.

nowy rodzaj prokury (prokurę mieszaną). Zgodnie z proponowanym nowym brzmieniem
Zawieszenie
postępowania
tego przepisu,
prokurą mieszaną będzie prokura łączna upoważniająca do działania wspólnie
Nowelizacja k.p.c. dała sądom, w art. 177 § 1 pkt 31, uprawnienie do zawieszenia postępowania, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy
zzależy
członkiem
organu zarządzającego, jednak tylko w zakresie umocowania określonym w art. 1091 k.c.
od wyniku postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym albo Trybunałem Sprawiedliwości UE.
(czynności
i pozasądowe
związane z prowadzeniem
oraz w art.
1093 tzw.
k.c.
Przepis
ten masądowe
szczególne
znaczenie dla przedsiębiorców
transportowychprzedsiębiorstwa)
toczących procesy z kierowcami
o zapłatę
ryczałtów
zaprzepis
noclegi. Dotychczas
wiele sądów oddalało
wnioski o zawieszenie
postępowania,
w których
zwracano uwagę
(tu akurat
mówi pełnomocnictwie
do poszczególnej
czynności
przy zbyciu
przedsiębiorstwa
na
się postępowanie
TK wprokury).
przedmiocie badania konstytucyjności przepisów stanowiących podstawę
lubtoczące
nieruchomości,
a nie oprzed
zakresie
rozstrzygnięć w tych sprawach, powołując się na brak podstawy prawnej do takiego zawieszenia.

Skutkiem
zmiany
mauwadze,
być „przywrócenie
pewności obrotu
aspekcie
osób prawnych
Trzeba jednak
mieć na
że zawieszenie postępowania
w tym w
przypadku
niereprezentacji
będzie obowiązkowe,
lecz zależeć
przez od
członka
zarządzającego działającego łącznie z prokurentem, a zarazem umożliwienie
będzie
uznaniaorganu
sądu.
wpisu takiej prokury do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego”.

Ostatnio powołany przepis jest również wyjątkiem wśród zmian wprowadzonych nowelizacją. Jako jedyny obowiązuje
bowiem już od 8 września 2016 r. we wszystkich toczących się postępowaniach. Pozostałe zmiany znajdą natomiast zastosoOmawianą
ustawodawczą
należy ocenić pozytywnie poprzez cel jej wprowadzenia
wanie dopiero inicjatywę
do procesów wszczętych
po tej dacie.

oraz usunięcie de facto wątpliwości interpretacyjnych dotyczących pojęcia prokury łącznej
niewłaściwej.
adw. Paulina Gromadzińska
Wątpliwości
Senior Associatemoże budzić

z kolei brak propozycji uzupełnienia przez autorów projektu ustawy
przepisów k.s.h. dotyczących prokury (w szczególności art. 205 k.s.h. i art. 373 k.s.h.) i oparcie
rozwiązania jedynie na zmianie art. 1094 k.c.
Projekt ustawy znajduje się obecnie na etapie konsultacji publicznych i nie został jeszcze skierowany
do sejmu. Ponadto, projekt zakłada także wprowadzenie szeregu zmian do wielu innych ustaw, często
w sposób ze sobą niepowiązany. Sprawia to, że perspektywa uchwalenia tej ustawy jest raczej
odległa, zaś po drodze może dojść jeszcze do licznych dyskusji i modyfikacji projektu.
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apl. adw. Dominik Hincz
Associate
dominik.hincz@gglegal.pl

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY
– NAJWAŻNIEJSZE
INFORMACJE
NAJNOWSZE
ZMIANY PROCEDURY
CYWILNEJ
Na mocy nowelizacji ordynacji podatkowej do systemu prawa podatkowego został
wprowadzony jednolity plik kontrolny, określany skrótowo jako JPK. Implementacja JPK
Rewolucja
teleinformatyczna
wiąże się
z istotnymi zmianami w sposobie komunikacji z organami podatkowymi,
Podstawową i najbardziej akcentowaną zmianę z punktu widzenia szybkości procesu stanowić ma umożliwienie wnoszenia
czas na
ich
wprowadzenie
jest
stosunkowo
krótki.
izaś
doręczania
pism,
w tym
pism procesowych,
za pośrednictwem
systemu
teleinformatycznego – w każdej sprawie, a nie, jak
Ostatnia nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie w dniu 8 września 2016 r., ma
niewątpliwy wpływ na sytuację stron i innych uczestników procesu. Celem wielu z wprowadzonych zmian jest przede
wszystkim usprawnienie postepowań sądowych. Poniżej przedstawiamy omówienie najistotniejszych spośród nich.

dotąd, tylko w elektronicznym postępowaniu upominawczym (znowelizowany art. 125 k.p.c.). Wybór pomiędzy trybem
tradycyjnym a elektronicznym będzie pozostawiony stronie lub jej profesjonalnemu pełnomocnikowi, stąd osoby
przywiązane do formy pisemnej i doręczeń pocztowych będą mogły nadal korzystać z dotychczasowych zasad.

Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych
Wniosek o wyłączenie sędziego nie wstrzyma postępowania
podmiotu
gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym
Nowelizacja objęła również instytucję wyłączenia sędziego. Dotychczas, w przypadku złożenia przez stronę wniosku o
wyłączenie
sędziego,
sędzia ten miał
obowiązek wstrzymania
się w zasadzie
odposiadającym
wszelkich czynności
do czasu rozpoznania
informacje
o
operacjach
gospodarczych
za dany
okres,
ustandaryzowatego wniosku. Obecnie, sędzia będzie mógł dalej prowadzić postępowanie i podejmować wszystkie czynności. Nie będzie
uprawniony
jedynie
do
wydania
orzeczenia
kończącego
postępowanie
w
sprawie.
Dopiero
po
podjęciu
decyzji o wyłączeny
układ i format, umożliwiający jego łatwe przetwarzanie. Innymi
słowy,
niu sędziego, sąd będzie zobowiązany do zniesienia czynności z jego udziałem podjętych po złożeniu wniosku. Wprowadzona
zmiana
ma
zniechęcić
strony
i
pełnomocników
do
składania
nieuzasadnionych
wniosków
o
wyłączenie
sędziów,
jest
to
rozwiązanie
informatyczne,
umożliwiające
przekazywanie
organom
mających na celu jedynie opóźnienie rozpoznania sprawy.
podatkowym ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w formie elektronicznej,
Wykreślenie adresu z CEIDG nie uchroni dłużnika przed skutecznym doręczeniem nakazu
obejmującej
interesujący
organ zakres
(np. ewidencje
VAT)
oraz okres
rozliczeniowy.
Istotna
zmiana dyscyplinująca
dla przedsiębiorców
prowadzących
jednoosobową
działalność
gospodarczą
została wprowadzona do art. 133 § 2a k.p.c. Przepis ten przewiduje, że w przypadku niezgłoszenia przez przedsiębiorcę zmiany adresu
Co do zasady
żądanie będzie
dotyczyć
już
rozliczonych,
zarzeczy,
wyjątkiem
faktur,
rejestrowego
lub wykreślenia
ostatniego
adresu jakookresów
niezgodnego
z rzeczywistym
stanem
pisma procesowe
doręcza się na adres ostatnio wskazany w rejestrze. Dotychczas przepis ten dotyczył tylko podmiotów figurujących w KRS,
których
organ
będzie
zażądać
od chwili
zaistnienia obowiązku
ich wystawiezaś
od 8 września
2016
r. będziemógł
stosowany
równieżjuż
w odniesieniu
do przedsiębiorców
wpisanych do Centralnej
Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
nia, a jeszcze przed ujęciem w stosownej deklaracji.
Świadek wzywany telefonicznie
Nowe przepisy uprawniają ponadto sąd we wszystkich sprawach (nie, jak dotychczas, tylko w sprawach pracowniczych)
do wzywania stron, świadków, biegłych lub innych osób w sposób uznany za najbardziej celowy, z pominięciem tradycyjnych sposobów doręczeń (art. 1491 k.p.c.). Sąd będzie mógł zatem wezwać taką osobę faksem lub telefonicznie. Warunkiem
skuteczności takiego wezwania jest jednak brak wątpliwości, że doszło ono do wiadomości adresata co najmniej na tydzień
(lub w sprawach pilnych na 3 dni) przed posiedzeniem.

Konieczność wdrożenia i stosowania JPK docelowo obejmie wszystkich
przedsiębiorców prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programu
komputerowego. Terminy wejścia w życie obowiązku wdrożenia JPK zostały jednak
Zawieszenie postępowania
zróżnicowane
zależności
od
kategoriido zawieszenia
przedsiębiorcy.
I tak
wdrożeniesprawy
JPK
Nowelizacja
k.p.c. dała w
sądom,
w art. 177 § 1 pkt
31, uprawnienie
postępowania,
jeżeli rozstrzygnięcie
zależy od wyniku postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym albo Trybunałem Sprawiedliwości UE.
jest
obligatoryjne
Przepis
ten ma szczególnedla:
znaczenie dla przedsiębiorców transportowych toczących procesy z kierowcami o zapłatę tzw.
ryczałtów za noclegi. Dotychczas wiele sądów oddalało wnioski o zawieszenie postępowania, w których zwracano uwagę
dużych
już
od 1 lipcabadania
2016 konstytucyjności
roku,
na toczące
się przedsiębiorców
postępowanie przed TK– w
przedmiocie
przepisów stanowiących podstawę
rozstrzygnięć w tych sprawach, powołując się na brak podstawy prawnej do takiego zawieszenia.
mikro, małych i średnich przedsiębiorców – od 1 lipca 2018 roku, zaś do tego czasu
Trzeba jednak mieć na uwadze, że zawieszenie postępowania w tym przypadku nie będzie obowiązkowe, lecz zależeć
jest to fakultatywne.
będzie od uznania sądu.

Ostatnio powołany przepis jest również wyjątkiem wśród zmian wprowadzonych nowelizacją. Jako jedyny obowiązuje
bowiem już od 8 września 2016 r. we wszystkich toczących się postępowaniach. Pozostałe zmiany znajdą natomiast zastosowanie dopiero do procesów wszczętych po tej dacie.

Niemniej jednak, mali i średni przedsiębiorcy już od początku 2017 roku, a mikroprzedsiębiorcy od początku 2018 roku, będą zobowiązani do przesyłania w formie JPK
danych z ewidencji VAT. Co więcej, dane te trzeba będzie przesyłać nie na żądanie,
adw. Paulina Gromadzińska
ale automatycznie,
co miesiąc. Po raz pierwszy dane z ewidencji VAT będzie trzeba
Senior
Associate
przesłać do 25 lutego 2017 r.

Przy wdrażaniu i stosowaniu JPK należy dodatkowo zwrócić uwagę, że:
podpisywanie plików JPK dopuszczalne jest wyłącznie przy użyciu bezpiecznego
podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym;
za niestosowanie się do nowej regulacji przewidziane zostały liczne sankcje,
od mandatu w wysokości do 2.800 zł za jednorazowe uchybienie, po kary
w wysokości do 17 mln zł za notoryczne unikanie i utrudnianie kontroli podatkowej.
W powyższym zakresie zachęcam także do zapoznania się z moją szerszą publikacją,
dotyczącą JPK, dostępną w magazynie „Hurt i Detal” (Nr 09/127. Wrzesień 2016)
jak również pod linkiem:
http://hurtidetal.pl/article/art_id,16689-118/?utm_source=hurtidetal.pl&utm_medium=newsletter&utm_content=art_16689&utm_campaign=newsletter
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dr Dominik Sypniewski
Senior Associate
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PRACE WYKOŃCZENIOWE
WZMIANY
BUDYNKACH
BIUROWYCH
(CZ. 1)
NAJNOWSZE
PROCEDURY
CYWILNEJ
Prawo
budowlane stanowi źródło wielu problemów dla deweloperów. Organy administracji budowlanej często podejmują rozstrzygnięcia
Ostatnia nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie w dniu 8 września 2016 r., ma
niemające prawnego
Jako przykład
to zjawisko
praczmian
wykończeniowych
niewątpliwy
wpływ uzasadnienia.
na sytuację stron
i innychpokazujący
uczestników
procesu.można
Celemwskazać
wielu z wykonywanie
wprowadzonych
jest przede
wszystkim
usprawnienie
postepowań
Poniżej przedstawiamy omówienie najistotniejszych spośród nich.
w budynkach
biurowych, realizowanych
wsądowych.
systemie deweloperskim.
Rewolucja teleinformatyczna
Organizacja
procesu
budowlanego
Podstawową
i najbardziej
akcentowaną zmianę z punktu widzenia szybkości procesu stanowić ma umożliwienie wnoszenia
iW
doręczania
pism, w tym pism
za pośrednictwem
systemu
teleinformatycznego
– w każdej
systemie deweloperskim
częstoprocesowych,
spotykanym rozwiązaniem
jest podzielenie
procesu
budowlanego na dwie
fazy: sprawie, a nie, jak
dotąd, tylko w elektronicznym postępowaniu upominawczym (znowelizowany art. 125 k.p.c.). Wybór pomiędzy trybem
roboty budowlane
mające na celu
wybudowanie
obiektu
budowlanego
stanie surowym zamkniętym
wraz z stąd
instalacjami
tradycyjnym
a elektronicznym
będzie
pozostawiony
stronie
lub jej wprofesjonalnemu
pełnomocnikowi,
osoby
przywiązane
do formy
pisemnej i doręczeń pocztowych będą mogły nadal korzystać z dotychczasowych zasad.
i urządzeniami
technicznymi;

prace wykończeniowe
realizowane
dewelopera
na zlecenie najemców lokali.
Wniosek
o wyłączenie sędziego
nie przez
wstrzyma
postępowania
Podstawowymobjęła
problemem
jest instytucję
kwalifikacjawyłączenia
prawna prac
wykończeniowych,
która
często prowadzi
do sytuacji,
że organ
wymaga
Nowelizacja
również
sędziego.
Dotychczas,
w przypadku
złożenia
przez stronę
wniosku
o
wyłączenie
sędziego, na
sędzia
ten miał
wstrzymania
się wZzasadzie
od wszelkich
czynności
rozpoznania
uzyskania pozwolenia
budowę
lub obowiązek
zgłoszenia robót
budowlanych.
perspektywy
dewelopera
stanowido
toczasu
dodatkowe
ryzyko
tego wniosku. Obecnie, sędzia będzie mógł dalej prowadzić postępowanie i podejmować wszystkie czynności. Nie będzie
iuprawniony
zagrożenie dla
terminowej
realizacjiorzeczenia
inwestycji. kończącego postępowanie w sprawie. Dopiero po podjęciu decyzji o wyłączejedynie
do wydania
niu sędziego, sąd będzie zobowiązany do zniesienia czynności z jego udziałem podjętych po złożeniu wniosku. Wprowadzona
zmiana ma
zniechęcić
strony i pełnomocników do składania nieuzasadnionych wniosków o wyłączenie sędziów,
Reglamentacja
robót
budowlanych
mających na celu jedynie opóźnienie rozpoznania sprawy.

Wolne od pozwolenia na budowę są tylko roboty explicite wskazane w ustawie1. W przypadku inwestycji nieskomplikowanych technicznie
adresu
CEIDG niedla
uchroni
dłużnika
przed skutecznym
doręczeniem
nakazu
iWykreślenie
nieprowadzących
do zzagrożenia
interesu
publicznego,
obowiązuje uproszczona
forma
zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót
Istotna zmiana
dyscyplinująca dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą została wprow2
. W
praktyce
istnieją
również
budowlane
reglamentacją
(np.przez
budowa
instalacji wewnątrz
budowlanych
adzona do art.
133
§ 2a k.p.c.
Przepis
ten roboty
przewiduje,
że w nieobjęte
przypadku
niezgłoszenia
przedsiębiorcę
zmianybudynku)
adresu
rejestrowego
lubnie
wykreślenia
ostatniego
adresu
jakopodlegają
niezgodnego
z rzeczywistym
stanem
pisma3. procesowe
oraz
prace w ogóle
stanowiące robót
budowlanych,
które
wyłącznie
kontroli organów
nadzorurzeczy,
budowlanego
doręcza
się na
adres ostatnio
wskazany
wktórym
rejestrze.
przepis
ten dotyczył
podmiotów
figurujących
w KRS,
Wybór formy
reglamentacji
zależy
od celów,
ma Dotychczas
ona służyć, a także
stopnia,
w jakim tylko
konieczna
jest ochrona
dóbr publicznych
zaś od 8 września 2016 r. będzie stosowany również w odniesieniu do przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji
4
interesów
osób trzecich Gospodarczej
. W przypadku prac
wykończeniowych realizowanych wewnątrz budynku stanowiących jedynie adaptację
ioraz
Informacji
o Działalności
(CEIDG).
przestrzeni do indywidualnych potrzeb najemców, organ powinien zastosować formę reglamentacji w mniejszym stopniu ingerującą
Świadek wzywany telefonicznie
5
. W ponadto
praktyce sąd
organy
administracjisprawach
architektoniczno-budowlanej
często
na stanowisku
całkowicie
w wolność
budowlaną
Nowe
przepisy
uprawniają
we wszystkich
(nie, jak dotychczas,
tylkostoją
w sprawach
pracowniczych)
do wzywania
stron, świadków,
biegłych
lub innych
osób
w sposób
za najbardziej
przeciwnym,
przyjmując
że takie prace
wymagają
uzyskania
pozwolenia
na uznany
budowę albo
zgłoszenia. celowy, z pominięciem tradycyjnych sposobów doręczeń (art. 1491 k.p.c.). Sąd będzie mógł zatem wezwać taką osobę faksem lub telefonicznie. Warunkiem
skuteczności takiego wezwania jest jednak brak wątpliwości, że doszło ono do wiadomości adresata co najmniej na tydzień
Komercjalizacja
a prace
wykończeniowe
(lub w sprawach
pilnych
na 3 dni) przed posiedzeniem.

Projektując budynek biurowy, inwestor najczęściej nie jest w stanie precyzyjnie określić szczegółowych oczekiwań najemców, w związku
Zawieszenie postępowania
z czym oferuje określony standard wykończenia powierzchni biurowej ze zdefiniowanymi parametrami organizacji układu
Nowelizacja k.p.c. dała sądom, w art. 177 § 1 pkt 31, uprawnienie do zawieszenia postępowania, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy
przestrzennego,
podłogami,
podwieszanymi
sufitami,
oświetleniem
i puszkami
podłogowymi, aalbo
także
systemem klimatyzacji
i wentylacji,
zależy
od wyniku
postępowania
toczącego
się przed
Trybunałem
Konstytucyjnym
Trybunałem
Sprawiedliwości
UE.
Przepis
ten
ma szczególne
znaczenie
dla
przedsiębiorców
transportowych
toczących procesy
z kierowcami
o zapłatę
tzw.
systemem
ochrony
przeciwpożarowej
oraz
systemem
kontroli dostępu.
Wymaga to odpowiedniego
zaprojektowania
budynku
biurowego,
ryczałtów za noclegi. Dotychczas wiele sądów oddalało wnioski o zawieszenie postępowania, w których zwracano uwagę
w tym
zwłaszcza
technicznych
wewnętrznych.
na
toczące
się urządzeń
postępowanie
przedi instalacji
TK w przedmiocie
badania konstytucyjności przepisów stanowiących podstawę
rozstrzygnięć
w tych sprawach,
powołując
się naże
brak
podstawy
prawnej do
takiego
zawieszenia.
W procesie komercjalizacji
może się
jednak okazać,
najemca
ma szczególne
potrzeby
dotyczące
funkcjonalności wynajmowanej
powierzchni, różniące się od funkcjonalności założonej przez projektanta (np. zmiana proporcji pomiędzy biurem typu open space,
Trzeba jednak mieć na uwadze, że zawieszenie postępowania w tym przypadku nie będzie obowiązkowe, lecz zależeć
a biuremod
z wydzielonymi
gabinetami, zmiana funkcjonalności części pomieszczeń, np. przygotowanie rozbudowanego zaplecza socjalnego
będzie
uznania sądu.
w postaci kantyny dla pracowników lub dużej wielofunkcyjnej sali konferencyjnej, wydzielenie nowych pomieszczeń o nieprzewidzianej
Ostatnio powołany przepis jest również wyjątkiem wśród zmian wprowadzonych nowelizacją. Jako jedyny obowiązuje
wcześniejjuż
funkcjonalności).
W takiej
sytuacji zmianie
ulegnąsię
parametry
techniczne
budynku
(np. zmiana
ochrony
bowiem
od 8 września 2016
r. we wszystkich
toczących
postępowaniach.
Pozostałe
zmiany
znajdą warunków
natomiast zastosowanie
dopiero dolub
procesów
wszczętych
po tej
przeciwpożarowej
warunków
sanitarnych).
W dacie.
przypadku budynku nieoddanego do użytkowania takie zmiany stanowią istotne
odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego, a inwestor jest zobowiązany uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę.
Jeżeli budynek został oddany do użytkowania, to konsekwencją takich zmian jest obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę.
adw. Paulina Gromadzińska
Senior
Associate
Determinanty
decyzji inwestora

Czy inwestor może więc zrealizować prace wykończeniowe bez pozwolenia na budowę? Tak! Kluczowe znaczenie ma odpowiednie
określenie zakresu prac wykończeniowych oraz robót budowlanych realizowanych na etapie budowy budynku. Odpowiednie założenia
komercjalizacyjne i zakres standardowego fit-out pomaga wyeliminować dodatkowe ryzyka prawne. W kolejnym biuletynie przedstawiony zostanie zakres prac wykończeniowych, który nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia.

1. H. Kisilowska, D. Sypniewski, Prawo budowlane, Warszawa 2012, s. 175.
2. Prawo budowlane. Komentarz, pod red. A. Glinieckiego, Warszawa 2012, s. 209-210.
3. A. Ostrowska, Pozwolenie na budowę, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 29.
4. Wyrok TK z 20 kwietnia 2011 r., Kp 7/09, OTK-A 2011, nr 3, poz. 26.
5. Prawo budowlane. Komentarz, red. A. Gliniecki, LexisNexis, Warszawa 2012, s. 53-54.
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Senior Associate
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KONIEC Z FIKCYJNYMI
SIEDZIBAMI
FIRM
NAJNOWSZE ZMIANY
PROCEDURY CYWILNEJ
W dniu
19 maja
2016
roku
weszły
w życie
przepisy
ustawy
dnia
Ostatnia
nowelizacja
przepisów
Kodeksu
postępowania
cywilnego,
która weszła
w życie w dniu
8 września z
2016
r., ma
niewątpliwy
wpływ na sytuację
i innych
uczestników
procesu. Celem
z wprowadzonych
zmian jest przede
25 września
2015 stron
r. o
zmianie
ustawy
o wielu
swobodzie
działalności
wszystkim usprawnienie postepowań sądowych. Poniżej przedstawiamy omówienie najistotniejszych spośród nich.
gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 poz. 584).

Rewolucja teleinformatyczna
Podstawową
zmianę z punktu widzenia
szybkości procesu
stanowić ma umożliwienie
wnoszenia
Artykułi najbardziej
16a akcentowaną
wspomnianej
ustawy
przewiduje
obowiązek
i doręczania pism, w tym pism procesowych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – w każdej sprawie, a nie, jak
posiadania
tytułu
prawnego
do(znowelizowany
nieruchomości
wpisywanej
dotąd,
tylko w elektronicznym
postępowaniu
upominawczym
art. 125 k.p.c.). Wybór
pomiędzy trybem
tradycyjnym
a elektronicznym
będzie pozostawiony
stronie
profesjonalnemu
pełnomocnikowi,
osoby
do CEIDG.
Należy zatem
wskazać,
iżlub
odjejmaja
bieżącego
roku stąd
każda
przywiązane do formy pisemnej i doręczeń pocztowych będą mogły nadal korzystać z dotychczasowych zasad.

firma musi dysponować tytułem prawnym do miejsca wskazanego

jako o wyłączenie
siedziba.
dowolną podstawę
Wniosek
sędziegoTytuł
nie wstrzymaprawny
postępowania oznacza
Nowelizacja
objęła również instytucję
wyłączenia
sędziego.
Dotychczas, w przypadku
złożenia
przez stronę
wniosku o
do korzystania
z lokalu:
akt
własności,
umowę
najmu,
umowę
wyłączenie sędziego, sędzia ten miał obowiązek wstrzymania się w zasadzie od wszelkich czynności do czasu rozpoznania
dzierżawy
czy
umowę
tego
wniosku. Obecnie,
sędzia
będzie mógłużyczenia.
dalej prowadzić postępowanie i podejmować wszystkie czynności. Nie będzie
uprawniony jedynie do wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie. Dopiero po podjęciu decyzji o
wyłączeniu
sędziego, sąd będzie
zobowiązany doprzez
zniesienia czynności
z jego właściwego
udziałem podjętych po do
złożeniu
wniosku.
W przypadku
powzięcia
ministra
spraw
Wprowadzona zmiana ma zniechęcić strony i pełnomocników do składania nieuzasadnionych wniosków o wyłączenie
gospodarki
o braku
tytułu
sędziów,
mających nainformacji
celu jedynie opóźnienie
rozpoznania
sprawy. prawnego do nieruchomości

wskazanej we wpisie do CEIDG, przedsiębiorca zostanie wezwany

Wykreślenie adresu z CEIDG nie uchroni dłużnika przed skutecznym doręczeniem nakazu
do przestawienia
prawnego
ewidencyjnemu
Istotna
zmiana dyscyplinująca dlatytułu
przedsiębiorców
prowadzących organowi
jednoosobową działalność
gospodarczą została
wprowadzona
art. 133od
§ 2awezwania
k.p.c. Przepis ten przewiduje,
że w przypadku
niezgłoszenia
przez przedsiębiorcę
zmiany
w ciągu do
7 dni
lub dokonania
zmiany
wpisu
w zakresie
adresu
rejestrowego
lub wykreślenia ostatniego
adresu jako niezgodnego z rzeczywistym
stanem rzeczy,
pisma procesowe
danych
adresowych.
Jego
niedostarczenie
spowoduje
wykreślenie
doręcza się na adres ostatnio wskazany w rejestrze. Dotychczas przepis ten dotyczył tylko podmiotów figurujących w KRS,
przedsiębiorcy
z rejestru
w drodze
zaś
od 8 września 2016 r. będzie
stosowany również
w odniesieniudecyzji.
do przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Nowelizacja
we wskazanym zakresie ma na celu zapewnienie
Świadek
wzywany telefonicznie
Nowe
przepisy uprawniają ponadto
sąd we wszystkich
sprawach (nie,
jak dotychczas, tylkoprzedsiębiorców
w sprawach pracowniczych)
prawidłowości
i rzetelności
danych
adresowych
do
wzywania stron, świadków,
biegłych
lub innych
osóbcelem
w sposób uznany
za najbardziej
celowy, z pominięciem
wpisanych
do
CEIDG.
Jej
jest
ułatwienie
walki
tradycyjnych sposobów doręczeń (art. 1491 k.p.c.). Sąd będzie mógł zatem wezwać taką osobę faksem lub telefonicznie.
z nieuczciwymi
przedsiębiorcami
nieprawdziwe
dane
Warunkiem
skuteczności takiego
wezwania jest jednak brakpodającymi
wątpliwości, że doszło
ono do wiadomości adresata
co
najmniej
na tydzieńCo
(lub wza
sprawach
na 3pozwala
dni) przed posiedzeniem.
adresowe.
tympilnych
idzie,
likwidować fikcyjne działalności
gospodarcze
w formule „wirtualnych biur”,
Zawieszenie
postępowania prowadzone
które stwarzały
nadużyć
poprzez
np. wyłudzenia
podatNowelizacja
k.p.c. dała sądom, możliwość
w art. 177 § 1 pkt 31, uprawnienie
do zawieszenia
postępowania,
jeżeli rozstrzygnięcie
sprawy
zależy
od VAT.
wyniku postępowania
toczącego
się przed Trybunałem
Konstytucyjnymrównież
albo Trybunałem Sprawiedliwości
UE.
ku
„Firmy
widmo”
stwarzały
zagrożenie
Przepis ten ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorców transportowych toczących procesy z kierowcami o zapłatę tzw.
dla zanieświadomych
sytuacji
właścicieli
ryczałtów
noclegi. Dotychczas wiele sądów oddalało
wnioski o zawieszenie
postępowania, nieruchomości.
w których zwracano uwagę
na
się postępowanie
przed
TK w przedmiocie
badania konstytucyjności
przepisów stanowiących
podstawę
Totoczące
przeciwko
nim
mogła
być prowadzona
egzekucja
komornicza
rozstrzygnięć w tych sprawach, powołując się na brak podstawy prawnej do takiego zawieszenia.
w związku z działalnością fikcyjnego przedsiębiorcy.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że zawieszenie postępowania w tym przypadku nie będzie obowiązkowe, lecz zależeć
będzie od uznania sądu.
Ostatnio powołany przepis jest również wyjątkiem wśród zmian wprowadzonych nowelizacją. Jako jedyny obowiązuje
bowiem już od 8 września 2016 r. we wszystkich toczących się postępowaniach. Pozostałe zmiany znajdą natomiast
zastosowanie dopiero do procesów wszczętych po tej dacie.

adw. Paulina Gromadzińska
Senior Associate

10

apl. adw. Katarzyna Surowiec
Associate
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ZNACZENIE CERTYFIKATU BREEAM
W PROCESIE
KOMERCJALIZACJI
BIUROWYCH
NAJNOWSZE
ZMIANYOBIEKTÓW
PROCEDURY
CYWILNEJ
Inwestorzy, już na wstępnym etapie realizacji inwestycji, powinni mieć na uwadze oczekiwania użytkowników powstających budynków, którzy z jednej strony wymagają wysokiego komfortu i ekologicznych rozwiązań, z drugiej
Rewolucja
zaś stronyteleinformatyczna
- jak najniższych kosztów związanych z eksploatacją obiektu. Potwierdzeniem spełnienia powyższych
Podstawową i najbardziej akcentowaną zmianę z punktu widzenia szybkości procesu stanowić ma umożliwienie wnoszenia
1
ioczekiwań
doręczania
pism,
w tym pism
procesowych,
za pośrednictwem
teleinformatycznego – w każdej sprawie, a nie, jak
jest
uzyskanie
przez
inwestora certyfikatu
BREEAMsystemu
.
dotąd, tylko w elektronicznym postępowaniu upominawczym (znowelizowany art. 125 k.p.c.). Wybór pomiędzy trybem
Ostatnia nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie w dniu 8 września 2016 r., ma
niewątpliwy wpływ na sytuację stron i innych uczestników procesu. Celem wielu z wprowadzonych zmian jest przede
wszystkim usprawnienie postepowań sądowych. Poniżej przedstawiamy omówienie najistotniejszych spośród nich.

tradycyjnym a elektronicznym będzie pozostawiony stronie lub jej profesjonalnemu pełnomocnikowi, stąd
przywiązane do formy pisemnej i doręczeń pocztowych będą mogły nadal korzystać z dotychczasowych zasad.

osoby

Uzyskanie certyfikatu BREEAM
Wniosek o wyłączenie sędziego nie wstrzyma postępowania
Nowelizacja
objęła również
instytucję
wyłączenia
sędziego.
Dotychczas,
w przypadku
złożenia
przez stronę wniosku
o
Uzyskanie
certyfikatu
BREEAM
poprzedza
ocena
inwestycji
na etapie
jej planowania,
projektowania,
realizacji
wyłączenie sędziego, sędzia ten miał obowiązek wstrzymania się w zasadzie od wszelkich czynności do czasu rozpoznania
tego
wniosku.
Obecnie,
sędziaobędzie
mógł dalej
prowadzić
postępowanie
i podejmować
wszystkie
czynności.
Nie będzie
oraz
użytkowania,
w
oparciu
opracowane
przez
Building
Research
Establishment
standardy
zebrane
w
podręcznikach,
uprawniony jedynie do wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie. Dopiero po podjęciu decyzji o wyłącze2
niu
sędziego,
sąd będzie
zobowiązany
do zniesienia czynności z jego udziałem podjętych po złożeniu wniosku. Wprowadzozwanych
Technical
Manuals
.
na zmiana ma zniechęcić strony i pełnomocników do składania nieuzasadnionych wniosków o wyłączenie sędziów,
mających na celu jedynie opóźnienie rozpoznania sprawy.

Umowa
o świadczenie
usług doradczych
Wykreślenie
adresu z CEIDG
nie uchroni BREEAM
dłużnika przed skutecznym doręczeniem nakazu
Istotna zmiana dyscyplinująca dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą została wprowadzona
dozamierzający
art. 133 § 2a k.p.c.
Przepis
ten przewiduje,
że w
w pierwszej
przypadku kolejności
niezgłoszenia
przez przedsiębiorcę
zmiany adresu
Inwestor
uzyskać
certyfikat,
powinien
zawrzeć
umowę o świadczenie
usług
rejestrowego lub wykreślenia ostatniego adresu jako niezgodnego z rzeczywistym stanem rzeczy, pisma procesowe
doręcza
się na
adres ostatnio wskazany
w rejestrze.
Dotychczas
ten dotyczyłinwestycji
tylko podmiotów
figurujących
w KRS,
doradczych
z wykwalifikowanym
audytorem,
którego
zadaniemprzepis
jest konsultowanie
oraz udzielanie
wskazówek
zaś od 8 września 2016 r. będzie stosowany również w odniesieniu do przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji
iniezbędnych
Informacji o Działalności
Gospodarczej
do uzyskania
certyfikatu.(CEIDG).
Umowa z audytorem, choć mająca charakter umowy starannego działania,
Świadek
powinna wzywany
dokładnietelefonicznie
wskazywać jaki certyfikat zamierza uzyskać inwestor. Nie wystarczy odniesienie się wyłącznie
Nowe przepisy uprawniają ponadto sąd we wszystkich sprawach (nie, jak dotychczas, tylko w sprawach pracowniczych)
do
stron, świadków,
lub innych
osób w sposób
uznany za najbardziej
z pominięciem
tradycydo wzywania
poziomu certyfikatu
– pass,biegłych
good, very
good, excellent
lub outstanding,
konieczne celowy,
jest odesłanie
do konkretnego
jnych sposobów doręczeń (art. 1491 k.p.c.). Sąd będzie mógł zatem wezwać taką osobę faksem lub telefonicznie. Warunkiem
skuteczności
takiego
wezwania
jest jednak
brakprzeprowadzona
wątpliwości, że doszło
do wiadomości
adresata co najmniej
na tydzień
Technical Manual,
w oparciu
o który
ma zostać
ocena.ono
Powyższe
pozwoli precyzyjnie
zdefiniować
zakres
(lub w sprawach pilnych na 3 dni) przed posiedzeniem.
obowiązków i odpowiedzialności audytora.
Zawieszenie postępowania
Nowelizacja k.p.c. dała sądom, w art. 177 § 1 pkt 31, uprawnienie do zawieszenia postępowania, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy
zależy od wyniku postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym albo Trybunałem Sprawiedliwości UE.
Przepis ten ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorców transportowych toczących procesy z kierowcami o zapłatę tzw.
ryczałtów za noclegi. Dotychczas wiele sądów oddalało wnioski o zawieszenie postępowania, w których zwracano uwagę
na toczące się postępowanie przed TK w przedmiocie badania konstytucyjności przepisów stanowiących podstawę
rozstrzygnięć w tych sprawach, powołując się na brak podstawy prawnej do takiego zawieszenia.

BREEAM a umowy zawierane w toku realizacji inwestycji
Inwestor powinien zadbać, aby w treści umowy projektowej oraz umowy generalnego wykonawstwa
znalazły się odniesienia do BREEAM - umożliwi to egzekwowanie wykonania prac zgodnie ze standardami wymaganymi
Trzeba jednak mieć na uwadze, że zawieszenie postępowania w tym przypadku nie będzie obowiązkowe, lecz zależeć
będzie
od uznania
sądu.
do uzyskania
certyfikatu.
Ostatnio powołany przepis jest również wyjątkiem wśród zmian wprowadzonych nowelizacją. Jako jedyny obowiązuje
bowiem już od 8 września 2016 r. we wszystkich toczących się postępowaniach. Pozostałe zmiany znajdą natomiast zastosowanie dopiero do procesów wszczętych po tej dacie.

Reasumując należy wskazać, iż uzyskanie certyfikatu BREEAM jest przedsięwzięciem wymagającym dużego
zaangażowania ze strony inwestora. Jednak sam certyfikat stanowi gwarancję najwyższej jakości, a tym samym
adw.
Paulinawartość
Gromadzińska
podwyższa
inwestycji3.
Senior Associate

1. Oficjalna strona internetowa Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego http://plgbc.org.pl/certyfikacja-wielokryterialna/breeam/ (dostęp: 20 września 2016,
godzina 1000)
2. Oficjalna strona internetowa BREEAM http://www.breeam.com/ (dostęp: 20 września 2016, godzina 1000)
3. A. Gawrońska, Rynek Komercyjny, Rzeczpospolita, publikacja 2 września 2016r. http://www.rp.pl/Komercyjne/309029965-Rynek-komercyjny-LEED-BREEAM.html#ap-2
(dostęp 20 września 2016, godzina: 1015)
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WERYFIKACJA PODWYKONAWCÓW POD
WZGLĘDEM BRAKU
PODSTAW
NAJNOWSZE
ZMIANYWYKLUCZENIA
PROCEDURY CYWILNEJ
Nowelizacja
ustawyKodeksu
z dnia
29 stycznia
- wPrawo
zamówień
Ostatnia
nowelizacja przepisów
postępowania
cywilnego, która2004
weszła wr.życie
dniu 8 września
2016 r., ma
niewątpliwy
wpływ na
sytuację
uczestników
Celem
wielu zwprowadzona
wprowadzonych zmianw
jestlipcu
przede
publicznych
(Dz.U.
z stron
2015i innych
r., poz.
2164, procesu.
ze zm.,
p.z.p.),
wszystkim usprawnienie postepowań sądowych. Poniżej przedstawiamy omówienie najistotniejszych spośród nich.
tego roku zwiększa możliwości zamawiających co do weryfikowania

podwykonawców
Rewolucja
teleinformatyczna zaangażowanych w realizację zamówienia. Kontrola
Podstawową
zmianę z punktu
widzenia
szybkości procesu stanowić
ma umożliwienie
ta możei najbardziej
zostaćakcentowaną
wykonana
przez
zamawiającego
zarówno
na wnoszenia
etapie
i doręczania pism, w tym pism procesowych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – w każdej sprawie, a nie, jak
ubiegania
się
o
dane
zamówienie,
jak
i
w
trakcie
jego
realizacji.
dotąd, tylko w elektronicznym postępowaniu upominawczym (znowelizowany art. 125 k.p.c.). Wybór pomiędzy trybem
tradycyjnym a elektronicznym będzie pozostawiony stronie lub jej profesjonalnemu pełnomocnikowi, stąd osoby
przywiązane
pisemnej i doręczeń
pocztowych
będą mogły nadal
korzystać
z dotychczasowych
zasad.
Zgodnie do
z formy
nowelizacją
p.z.p.,
zamawiający
może
już na
etapie ubiegania
się

o zamówienie
żądać
wykonawcy,
Wniosek
o wyłączenie sędziego
nie od
wstrzyma
postępowania który powołuje się na podwykonaNowelizacja
również instytucję
wyłączenia
sędziego. Dotychczas,
przez stronę wniosku o
wców, objęła
wykazania
braku
istnienia
wobecw przypadku
tychżezłożenia
podwykonawców
wyłączenie sędziego, sędzia ten miał obowiązek wstrzymania się w zasadzie od wszelkich czynności do czasu rozpoznania
podstaw
wykluczenia
poprzez:
tego wniosku. Obecnie, sędzia będzie mógł dalej prowadzić postępowanie i podejmować wszystkie czynności. Nie będzie
uprawniony
jedynie jednolitych
do wydania orzeczenia
kończącego postępowanie
w sprawie.
Dopiero po podjęciu
decyzji o
złożenie
dokumentów
(tzw. JEDZ)
dotyczących
każdego
wyłączeniu
sędziego, sąd będzie zobowiązany
zniesieniawartość
czynności z jegozamówienia
udziałem podjętych po
złożeniurówna
wniosku.
z podwykonawców
- dogdy
jest
Wprowadzona zmiana ma zniechęcić strony i pełnomocników
do składania nieuzasadnionych wniosków o wyłączenie
1
lub
przekracza
tzw.
progirozpoznania
unijne sprawy.
;
sędziów,
mających
na celu jedynie
opóźnienie
zamieszczenie informacji o podwykonawcach w oświadczeniu

Wykreślenie adresu z CEIDG nie uchroni dłużnika przed skutecznym doręczeniem nakazu
niepodleganiu
oraz spełnieniu
warunków
udziału
Istotnao zmiana
dyscyplinująca dlawykluczeniu
przedsiębiorców prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą
została
w postępowaniu
i kryteriów
- gdy
wartość
zamówienia
wprowadzona
do art. 133 § 2a k.p.c. Przepis
ten przewiduje,selekcji
że w przypadku
niezgłoszenia
przez przedsiębiorcę
zmiany
adresujest
rejestrowego
lub wykreślenia
ostatniego
adresu jako niezgodnego z rzeczywistym stanem rzeczy, pisma procesowe
mniejsza
niż progi
unijne.
doręcza się na adres ostatnio wskazany w rejestrze. Dotychczas przepis ten dotyczył tylko podmiotów figurujących w KRS,
zaś od 8 września 2016 r. będzie stosowany również w odniesieniu do przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji
i Informacji opowierzenie
Działalności Gospodarczej
(CEIDG).
Jeżeli
podwykonawcy
wykonania części zamówienia

na
roboty
budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji,
Świadek
wzywany telefonicznie
na
zamawiającego
wykonawca
jestw sprawach
do przedstawieNoweżądanie
przepisy uprawniają
ponadto sąd we wszystkich
sprawach zobowiązany
(nie, jak dotychczas, tylko
pracowniczych)
do wzywania stron, świadków, biegłych lub innych osób w sposób uznany za najbardziej celowy, z pominięciem
nia:
tradycyjnych sposobów doręczeń (art. 1491 k.p.c.). Sąd będzie mógł zatem wezwać taką osobę faksem lub telefonicznie.
oświadczenia
o niepodleganiu
wykluczeniu
oraz
warunków
Warunkiem
skuteczności takiego
wezwania jest jednak
brak wątpliwości, że
doszłospełnieniu
ono do wiadomości
adresata co
najmniej
na tydzieńw
(lubpostępowaniu
w sprawach pilnych nai 3kryteriów
dni) przed posiedzeniem.
udziału
selekcji lub
oświadczenia lub dokumentów potwierdzających brak podstaw
Zawieszenie postępowania
wykluczenia
tego
Nowelizacja
k.p.c. dała sądom,
w art.podwykonawcy.
177 § 1 pkt 31, uprawnienie do zawieszenia postępowania, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy
zależy od wyniku postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym albo Trybunałem Sprawiedliwości UE.
Przepis ten ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorców transportowych toczących procesy z kierowcami o zapłatę tzw.
Sam
jest ozastąpić
danego wpodwykonawcę
ryczałtówwykonawca
za noclegi. Dotychczaszobowiązany
wiele sądów oddalało wnioski
zawieszenie postępowania,
których zwracano uwagę
na toczące
się postępowanie przed
TK w przedmiocie badania
podstawę
lub
zrezygnować
z powierzenia
mu konstytucyjności
wykonaniaprzepisów
częścistanowiących
zamówienia,
rozstrzygnięć w tych sprawach, powołując się na brak podstawy prawnej do takiego zawieszenia.

gdy zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą
podstawy
wykluczenia.
Trzeba jednak mieć
na uwadze, że zawieszenie postępowania w tym przypadku nie będzie obowiązkowe, lecz zależeć
będzie od uznania sądu.

Powyższe
zasady,
kontroli
podwykonawców
zaangażowanych
Ostatnio powołany
przepis jestdotyczące
również wyjątkiem
wśród zmian
wprowadzonych nowelizacją.
Jako jedyny obowiązuje
bowiem
już od 8 września
2016 r. zamówienia,
we wszystkich toczących
się postępowaniach.
Pozostałewobec
zmiany znajdą
natomiast
w
trakcie
realizacji
stosuje
się również
dalszych
zastosowanie dopiero do procesów wszczętych po tej dacie.
podwykonawców,
o ile zamawiający przewidział to w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Co ważne, powierzenie wykonania
części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedadw. Paulina Gromadzińska
zialności
za należyte wykonanie tego zamówienia.
Senior Associate

1. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. - w sprawie kwot wartości zamówień oraz
konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń urzędowi publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2015, poz. 2263).
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INWESTOR W OBLICZU ODSTĘPSTWA OD
POZWOLENIA
NA BUDOWĘ
NAJNOWSZE
ZMIANY PROCEDURY
CYWILNEJ
Ustawodawca,
w Kodeksu
ramach
art. cywilnego,
36 a Ustawy
z życie
dnia
7 8lipca
r.
Ostatnia
nowelizacja przepisów
postępowania
która weszła w
w dniu
września1994
2016 r., ma
niewątpliwy
wpływ budowlane
na sytuację stron i innych
uczestników procesu. Celemumożliwia
wielu z wprowadzonych
zmian jest przede
- Prawo
(Dz.U.2016.290),
inwestorowi
wszystkim usprawnienie postepowań sądowych. Poniżej przedstawiamy omówienie najistotniejszych spośród nich.
dokonanie zmian w zatwierdzonym już projekcie budowlanym

bez konieczności
Rewolucja
teleinformatyczna inicjowania złożonej i skomplikowanej procedury,
Podstawową
akcentowaną
zmianę z punktu
widzenia szybkości
procesuostanowić
ma umożliwienie
wnoszenia
jedyniei najbardziej
poprzez
uzyskanie
stosownej
decyzji
zmianie
pozwolenia
i doręczania pism, w tym pism procesowych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – w każdej sprawie, a nie, jak
na
budowę.
dotąd, tylko w elektronicznym postępowaniu upominawczym (znowelizowany art. 125 k.p.c.). Wybór pomiędzy trybem
tradycyjnym
a elektronicznym
będziedo
pozostawiony
stronie lubw
jej pierwszej
profesjonalnemu instancji
pełnomocnikowi,sprawy
stąd osoby
Organem
właściwym
rozpoznania
przywiązane
do formyistotnego
pisemnej i doręczeńodstępstwa
pocztowych będą mogły
nadalzatwierdzonego
korzystać z dotychczasowych zasad.
dotyczącej
od
projektu
budowlanego
lubnie wstrzyma
innych
warunków pozwolenia na budowę
Wniosek
o wyłączenie sędziego
postępowania
Nowelizacja
również instytucję
wyłączenia przypadków
sędziego. Dotychczas, w przypadku
złożeniaPostępowanie
przez stronę wniosku o
jest wobjęła
znaczącej
części
starosta.
wyłączenie sędziego, sędzia ten miał obowiązek wstrzymania się w zasadzie od wszelkich czynności do czasu rozpoznania
w
przedmiocie
odstąpienia
jest
postępowaniem
odrębnym
tego wniosku. Obecnie, sędzia będzie mógł dalej prowadzić postępowanie i podejmować wszystkie czynności.
Nie będzie
uprawniony
jedynie do
do wydania
orzeczenia kończącego
postępowanie w sprawie.
Dopiero pobudowlanepodjęciu decyzji o
w stosunku
postępowania
o zatwierdzenie
projektu
wyłączeniu
sędziego, sąd będzie
zobowiązany do zniesienia
czynności z jegoPonadto,
udziałem podjętych
po złożeniu wniosku.
go i wydania
pozwolenia
na budowę.
okolicznością
Wprowadzona zmiana ma zniechęcić strony i pełnomocników do składania nieuzasadnionych wniosków o wyłączenie
warunkującą
tego postępowania jest fakt
sędziów,
mających na celumożliwość
jedynie opóźnienie zastosowania
rozpoznania sprawy.
prowadzenia procesu budowlanego. Celem dokonania zmiany
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pozwolenia
na budowę
niezbędne
jest złożenie
wniosku
(PB-1) wraz
Istotna
zmiana dyscyplinująca
dla przedsiębiorców
prowadzących
jednoosobową
działalność gospodarczą
została
z wymaganymi
w tym
m.in.: niezgłoszenia
kserokopią
ostatecznej
wprowadzona
do art. 133 § 2azałącznikami
k.p.c. Przepis ten przewiduje,
że w przypadku
przez przedsiębiorcę
zmiany
adresu
rejestrowego
wykreślenia ostatniego adresu
niezgodnego z rzeczywistym
stanem rzeczy,projektem
pisma procesowe
decyzji
o lubpozwoleniu
na jako
budowę,
zamiennym
doręcza się na adres ostatnio wskazany w rejestrze. Dotychczas przepis ten dotyczył tylko podmiotów figurujących w KRS,
budowlanym,
oświadczeniem
pod dorygorem
odpowiedzialności
zaś
od 8 września 2016 r. będzie
stosowany również w odniesieniu
przedsiębiorców wpisanych
do Centralnej Ewidencji
ikarnej
Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG).
o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomością

na cele
budowlane,
Świadek
wzywany
telefonicznie oświadczeniem projektanta.
Postępowanie
w sąd
sprawie
zmiany
na pracowniczych)
budowę
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przepisy uprawniają ponadto
we wszystkich sprawach
(nie, jakpozwolenia
dotychczas, tylko w sprawach
do
wzywania
stron, świadków,
biegłych lub
osób w sposób
uznany za najbardziej
celowy,
z pominięciem
jest
zawsze
zawężone
doinnych
zakresu
oczekiwanej
przez
inwestora
tradycyjnych sposobów doręczeń (art. 1491 k.p.c.). Sąd będzie mógł zatem wezwać taką osobę faksem lub telefonicznie.
zmiany.skuteczności
Oznacza
to,wezwania
że w jest
pozostałym
zakresie
Warunkiem
takiego
jednak brak wątpliwości,
że doszłoostateczna
ono do wiadomościdecyzja
adresata co
najmniej
na tydzień (lub wna
sprawach
pilnych napozostaje
3 dni) przed posiedzeniem.
o pozwoleniu
budowę
w obrocie prawnym. Wydanie
decyzjipostępowania
o zmianie pozwolenia na budowę skutkuje tym,
Zawieszenie
że w miejsce
pierwotnej
obowiązywać
decyzja
Nowelizacja
k.p.c. dała sądom,
w art. 177 § 1 pkt 31, decyzji
uprawnienie dozaczyna
zawieszenia postępowania,
jeżeli rozstrzygnięcie
sprawy
zależy
od wyniku postępowania
toczącego
się przed Trybunałem
Konstytucyjnym albo Trybunałem
UE.
zmieniająca,
która
uwzględnia
wnioskowane
przez Sprawiedliwości
inwestora
Przepis ten ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorców transportowych toczących procesy z kierowcami o zapłatę tzw.
zmiany.
ryczałtów
za noclegi. Dotychczas wiele sądów oddalało wnioski o zawieszenie postępowania, w których zwracano uwagę
na
się postępowanie
przed TK w przedmiocie Kancelarii
badania konstytucyjności
przepisów stanowiących
podstawę
Z toczące
bogatego
doświadczenia
wynika,
iż z uwagi
rozstrzygnięć w tych sprawach, powołując się na brak podstawy prawnej do takiego zawieszenia.
na trudności interpretacyjne przy ocenie charakteru planowanego

odstąpienia
pozwolenia
na budowę,
niezbędne
jest wsparcie
Trzeba
jednak mieć naod
uwadze,
że zawieszenie postępowania
w tym przypadku
nie będzie obowiązkowe,
lecz zależeć
będzie
od uznania sądu.
profesjonalnego
pełnomocnika, który dokona precyzyjnej
oraz powołany
dogłębnej
analizy
z uwzględnieniem
charakteru
Ostatnio
przepis jest
również wyjątkiem
wśród zmian wprowadzonych
nowelizacją. Jakoplanowanej
jedyny obowiązuje
bowiem
już od 8 września 2016 r. we wszystkich toczących się postępowaniach. Pozostałe zmiany znajdą natomiast
inwestycji.
zastosowanie dopiero do procesów wszczętych po tej dacie.
adw. Paulina Gromadzińska
Senior Associate
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁEK HANDLOWYCH
NAJNOWSZE
ZMIANY PROCEDURY
CYWILNEJ
W UJĘCIU
ART. 594 KODEKSU
SPÓŁEK HANDLOWYCH
Popularność
spółekprzepisów
handlowych
wzrasta
z roku na
rok pomimo,
założenie
spółki
wiąże
się z niemałymi
Ostatnia
nowelizacja
Kodeksu
postępowania
cywilnego,
która że
weszła
w życie
w dniu
8 września
2016 r., ma
niewątpliwy
wpływ
sytuację stron
i innychodpowiedniej
uczestników procesu.
kosztami, a samo
jejna
prowadzenie
wymaga
wiedzy.Celem wielu z wprowadzonych zmian jest przede
wszystkim usprawnienie postepowań sądowych. Poniżej przedstawiamy omówienie najistotniejszych spośród nich.
Skąd bierze
się popularność spółki z o.o.? Jest to z całą pewnością forma dostępna szerokiej rzeszy
Rewolucja
teleinformatyczna
Podstawową
i najbardziej
akcentowaną
zmianę
z punktu
widzenia
stanowić
ma umożliwienie
wnoszenia
potencjalnych
przedsiębiorców.
Niski
kapitał
zakładowy
(5szybkości
tys. zł), procesu
możliwość
jej założenia
przez wyłącznie
i doręczania pism, w tym pism procesowych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – w każdej sprawie, a nie, jak
jeden podmiot
oraz uniwersalny
charakter,upominawczym
tworzy skuteczny
przekaz – ta
forma
ma potencjał.
dotąd,
tylko w elektronicznym
postępowaniu
(znowelizowany
art.
125 k.p.c.).
Wybór pomiędzy trybem
tradycyjnym a elektronicznym będzie pozostawiony stronie lub jej profesjonalnemu pełnomocnikowi, stąd osoby
przywiązane do formy pisemnej i doręczeń pocztowych będą mogły nadal korzystać z dotychczasowych zasad.

Należy jednak zadać sobie pytanie, jakie ryzyko łączy się z zarządzaniem spółkami kapitałowymi, zwłaszcza,

że wielokrotnie
wspólnicy
zasiadają
w jej organach i ryzyko to zmuszeni są ponosić. Co istotne,
Wniosek
o wyłączenie
sędziegospółki
nie wstrzyma
postępowania
Nowelizacja
objęła również
instytucję
wyłączenia
w przypadku
stronę
o
odpowiedzialność
członków
zarządu
sp. z o.o.sędziego.
i spółkiDotychczas,
akcyjnej, znajduje
swe złożenia
źródło przez
nie tylko
w wniosku
kodeksie
wyłączenie sędziego, sędzia ten miał obowiązek wstrzymania się w zasadzie od wszelkich czynności do czasu rozpoznania
cywilnym,
czy
karnym.
Istnieje
inna
podstawa
odpowiedzialności,
wynikająca
przepisów
tego
wniosku.
Obecnie,
sędzia
będziebowiem
mógł dalej
prowadzić
postępowanie
i podejmować
wszystkie z
czynności.
Nieprawa
będzie
uprawniony
jedynie
wydania
orzeczenia
postępowanie
w sprawie.
Dopiero
po podjęciu
o wyłączehandlowego,
którado
choć
na pozór
zdajekończącego
się nakładać
sankcję karną
w postaci
grzywny,
to decyzji
w rzeczy
samej
niu sędziego, sąd będzie zobowiązany do zniesienia czynności z jego udziałem podjętych po złożeniu wniosku. Wprowadzowykroczeniem
ani
przestępstwem
nie
jest.
na zmiana ma zniechęcić strony i pełnomocników do składania nieuzasadnionych wniosków o wyłączenie sędziów,
mających na celu jedynie opóźnienie rozpoznania sprawy.
Mając jednakże na względzie argumenty, że sąd rejestrowy (nakładający ww. grzywnę) nie jest sądem karnym

Wykreślenie adresu z CEIDG nie uchroni dłużnika przed skutecznym doręczeniem nakazu
oraz nie
stosuje
w tym zakresie
procedury karnej
ani wykroczeniowej,
to słuszność
należy przyznać
tym,
Istotna
zmiana
dyscyplinująca
dla przedsiębiorców
prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą
została wprowadzona
do art. 133
§ 2a k.p.c.
Przepischarakter
ten przewiduje,
że w przypadku
przez przedsiębiorcę
zmiany1 (k.s.h.),
adresu
którzy nadają
omawianej
normie
dyscyplinarny.
Mowaniezgłoszenia
o art. 594 kodeksu
spółek handlowych
rejestrowego lub wykreślenia ostatniego adresu jako niezgodnego z rzeczywistym stanem rzeczy, pisma procesowe
statuującym odpowiedzialność członków zarządu za wadliwe funkcjonowanie zarządu.
doręcza się na adres ostatnio wskazany w rejestrze. Dotychczas przepis ten dotyczył tylko podmiotów figurujących w KRS,
zaś od 8 września 2016 r. będzie stosowany również w odniesieniu do przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji
iCzłonkowie
Informacji o Działalności
Gospodarczej
(CEIDG).
spółek handlowych
ponoszą
ową szczególną odpowiedzialność, gdy (i) zarząd nie składa sądowi

rejestrowemu
listy
wspólników, (ii) nie prowadzi księgi udziałów zgodnie z przepisami art. 188 § 1 k.s.h.
Świadek
wzywany
telefonicznie
Nowe
przepisy
uprawniają
sąd zgodnie
we wszystkich
sprawachart.
(nie, 341
jak dotychczas,
w sprawach
albo nie
prowadzi
księgiponadto
akcyjnej
z przepisami
§ 1 k.s.h., tylko
(iii) nie
zwołuje pracowniczych)
zgromadzenia
do wzywania stron, świadków, biegłych lub innych osób w sposób uznany za najbardziej celowy, z pominięciem tradycywspólników
albo
walnego
zgromadzenia,
(iv)
odmawia
wyjaśnień
osobie
powołanej
do rewizji
jnych sposobów doręczeń (art. 1491 k.p.c.). Sąd będzie mógł zatem wezwać taką osobę faksem lub telefonicznie. Warunkiem
lub nie dopuszcza
jej do jest
pełnienia
obowiązków,
nie przedstawia
sądowi
rejestrowemu
wniosku
skuteczności
takiego wezwania
jednak brak
wątpliwości,(v)
że doszło
ono do wiadomości
adresata
co najmniej na
tydzień
(lub
w sprawach pilnych
na 3rewidentów,
dni) przed posiedzeniem.
o wyznaczenie
biegłych
(vi) nie ogłasza wzmianki o złożeniu opinii przez biegłego rewidenta
w sądzie rejestrowym
zgodnie z przepisami art. 312 § 7 k.s.h., a także, (vii) dopuszcza do tego, że spółka przez czas
Zawieszenie
postępowania
Nowelizacja
dała sądom,
w art. 177
§ 1 pkt
31,umowie
uprawnienie
do zawieszenia
rozstrzygnięcie
sprawy
dłuższy niż k.p.c.
trzy miesiące
wbrew
prawu
lub
pozostaje
bez radypostępowania,
nadzorczej wjeżeli
należytym
składzie.
zależy od wyniku postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym albo Trybunałem Sprawiedliwości UE.
Przepis ten ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorców transportowych toczących procesy z kierowcami o zapłatę tzw.
Należy rozważyć,
kto
jest adresatem
przytoczonej
W doktrynie
przyjmuje
się, zwracano
że co do zasady
ryczałtów
za noclegi.
Dotychczas
wiele sądów
oddalało normy
wnioski prawnej.
o zawieszenie
postępowania,
w których
uwagę
na
się postępowanie
przed
TK wkapitałowych,
przedmiocie badania
stanowiących
podstawę
są toczące
to członkowie
zarządów
spółek
choć konstytucyjności
kwestia ta nieprzepisów
we wszystkich
przypadkach
rozstrzygnięć w tych sprawach, powołując się na brak podstawy prawnej do takiego zawieszenia.
jest oczywista. Dla przykładu, przesłanka dotycząca niezłożenia sądowi rejestrowemu listy wspólników,

Trzeba
jednak
mieć na uwadze,
że zawieszenie
w przypadku,
tym przypadku
będzie
obowiązkowe, lecz zależeć
nie znajdzie
zastosowania
do spółki
akcyjnej, postępowania
ponieważ w jej
listanie
taka
nie występuje.
będzie od uznania sądu.

Z powyższego
wynika,
że na
członków
zarządu
handlowych czyhać
możeJako
najedyny
gruncie
prawa
Ostatnio
powołany
przepis jest
również
wyjątkiem
wśródspółek
zmian wprowadzonych
nowelizacją.
obowiązuje
bowiem
już od 8i września
2016wiele
r. we wszystkich
się postępowaniach.wynikająca
Pozostałe zmiany
znajdą
natomiast
zastosohandlowego
nie tylko,
pułapek. toczących
Skala odpowiedzialności
z art.
594
k.s.h. wydaje
wanie dopiero do procesów wszczętych po tej dacie.
się stosunkowo niewielka – bowiem grzywna nakładana na członków zarządu wynosi do 20 tys. złotych.
Wydaje się zatem, że jest to kwota nieznaczna np. w porównaniu do odpowiedzialności solidarnej członków
zarządu sp. z o.o., wynikającej z art. 299 § 1 k.s.h. Nie wolno jednak zapominać, że sądy rejestrowe mogą
adw. Paulina Gromadzińska
dotkliwie
egzekwować ww. grzywnę, choćby w postaci wielokrotnego jej nakładania.
Senior
Associate

1. ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 2016, poz. 1202).
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