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ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW ZZA WSCHODNIEJ
GRANICY I NIE TYLKO PO 1 STYCZNIA 2018 R.

Z początkiem przyszłego roku wejdą w życie zmiany wprowadzone ustawą uchwaloną przez Sejm dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te dotyczą kwestii zatrudniania
cudzoziemców, a ich celem jest m.in. uszczelnienie procedury dotyczącej wykonywania pracy krótkoterminowej przez obywateli
sześciu państw – Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, a także wyeliminowanie nadużyć.
Nowelizacja wprowadza do systemu zatrudniania cudzoziemców nowy rodzaj zezwolenia na pracę, implementując tym samym do
naszego systemu prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Zezwolenie
na pracę sezonową, bo o nim mowa, będzie mogło być udzielane jedynie w trzech sektorach gospodarki o charakterze sezonowym:
rolnictwie, ogrodnictwie oraz turystyce. O zezwolenie na pracę sezonową będą mogli się ubiegać obywatele wszystkich państw
trzecich, tj. niebędących członkami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani niekorzystających ze swobody
przepływu osób. Zezwolenie na pracę sezonową wydawane będzie przez starostę na okres do 9 kolejnych miesięcy w roku
kalendarzowym. Okres ten będzie liczony od daty pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium państwa strefy Schengen.
Wniosek o wydanie takiego zezwolenia składać będzie do starosty pracodawca zamierzający zatrudnić cudzoziemca do pracy
sezonowej. Jednocześnie we wniosku tym musi on określić warunki pracy cudzoziemca i na takich warunkach (lub lepszych)
będzie zobowiązany do powierzenia pracy temu cudzoziemcowi po udzieleniu zezwolenia.
Ponadto, obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy będą mogli wykonywać pracę
krótkoterminową, niebędącą pracą sezonową, na podstawie samego oświadczenia pracodawcy o powierzeniu wykonywania
pracy cudzoziemcowi. Praca na podstawie takiego oświadczenia, wpisywanego do ewidencji oświadczeń przez starostę, będzie
mogła być wykonywana przez okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Sama procedura uzyskiwania oświadczenia jest
wzorowana w dużej mierze na tej dotychczas obowiązującej.
Istotne novum stanowi jednak to, że w pewnych okolicznościach starosta będzie mógł odmówić wpisu takiego oświadczenia do
ewidencji oświadczeń. Stanie się tak m.in., kiedy starosta uzna, że oświadczenie zostało złożone dla pozoru lub będzie wykorzystane
przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu, a także gdy podmiot powierzający wykonywanie
pracy cudzoziemcowi nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy innym osobom.
Formą takiej odmowy będzie decyzja administracyjna, co do której przysługiwać będzie prawo wniesienia odwołania do ministra
właściwego do spraw pracy.
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PEŁNA FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU EUDRAVIGILANCE
EudraVigilance to system informacyjny, stworzony przez Europejską Agencję Leków mający na celu zarządzanie raportowaniem
i oceną podejrzewanych działań niepożądanych produktów leczniczych.
Jak wynika z komunikatu opublikowanego w dniu 27 października 2017 roku przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, od dnia 22 listopada 2017 roku system EudraVigilance osiągnie pełną
funkcjonalność. W związku z powyższym zmianie ulegnie sposób raportowania niepożądanych działań produktów leczniczych,
zgłaszanych przez podmioty odpowiedzialne.
Wszystkie zgłoszenia dotyczące zarówno ciężkich jak i innych niepożądanych działań produktów leczniczych, będą musiały
być przekazywane do Europejskiej Agencji Leków w wersji elektronicznej bezpośrednio do systemu EudraVigilance, przy czym
odnośnie zgłoszeń przypadków ciężkich termin ten wynosi 15 dni, zaś odnośnie zgłoszeń innych przypadków, termin ten wynosi
90 dni od powzięcia informacji o ich wystąpieniu. Jednocześnie zniesiony został obowiązek nałożony na podmioty odpowiedzialne,
w okresie przejściowym, do przekazywania do Urzędu zgłoszeń przypadków nieciężkich w formie papierowej. Zgłoszenia
nieciężkie, które wpłynęły do Urzędu przed dniem 22 listopada 2017 roku, będą przekazywane do podmiotów odpowiedzialnych tak
jak dotychczas. Ponadto, artykuły dotyczące raportów literaturowych mają być nadal przesyłane do Urzędu w formie papierowej
bądź elektronicznej.
Jednocześnie w dniach od 8 listopada do dnia 22 listopada 2017 roku nastąpi przerwa techniczna w działaniu systemu EudraVigilance.
W okresie tym podmioty odpowiedzialne będą zobowiązane do przestrzegania następujących zasad raportowania:
•
zgłoszenia przypadków ciężkich, otrzymane przez podmioty odpowiedzialne, które nie mogły zostać przesłane do
EudraVigilance w trakcie przerwy, mają być przesłane w terminie 2 dni roboczych od dnia rozpoczęcia funkcjonowania
nowego systemu EudraVigilance;
•
zgłoszenia przypadków nieciężkich mają być przesyłane do Urzędu w formie papierowej tak jak dotychczas;
•
zgłoszenia przypadków nieciężkich, co do których podmioty odpowiedzialne otrzymały zgodę Prezesa Urzędu na przesyłanie
zgłoszeń przypadków nieciężkich w systemie EudraVigilance i nie mogą ich przesłać w okresie przerwy, powinno być
przesłane w terminie 2 dni roboczych od dnia rozpoczęcia funkcjonowania nowego systemu EudraVigilance.
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KOLEJNY PRODUCENT CIĘŻARÓWEK UKARANY PRZEZ
KOMISJĘ EUROPEJSKĄ

Decyzją z dnia 19 lipca 2016 r. Komisja Europejska stwierdziła, że kilku międzynarodowych producentów ciężarówek, tj. MAN, Iveco,
DAF, Daimler, Volvo i Renault w okresie od 17 stycznia 1997 r. do 18 stycznia 2011 r. dokonywało ustaleń w zmowie dotyczących
określania cen i podwyższania cen brutto samochodów ciężarowych1 na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(dalej: EOG) oraz harmonogramu i przenoszenia kosztów wprowadzania technologii emisji dla średnich i dużych samochodów
ciężarowych (wymaganych przez standardy unijne)2.
W ocenie Komisji działania producentów ciężarówek stanowiły naruszenie art. 101 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej3,
zgodnie z którym niezgodne z rynkiem wewnętrznym i zakazane są wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami,
wszelkie decyzje związków przedsiębiorstw i wszelkie praktyki uzgodnione, które mogą wpływać na handel między Państwami
Członkowskimi i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji wewnątrz rynku
wewnętrznego, a w szczególności te, które polegają np. na ustalaniu w sposób bezpośredni lub pośredni cen zakupu lub sprzedaży
albo innych warunków transakcji.
Skutkiem wykrycia przez Komisję kartelu producentów ciężarówek było nałożenie na jego członków rekordowych wielomilionowych
(a w przypadku Daimpler mowa nawet o miliardach euro) grzywien, które i tak z uwagi na współpracę samych zainteresowanych
z Komisją, polegającą na zawarciu porozumienia, zostały obniżone. Przy ustalaniu wysokości takich grzywien Komisja wzięła
pod uwagę m.in. czas trwania naruszenia, wysoki udział tych podmiotów w europejskim rynku dużych i średnich samochodów
ciężarowych, fakt, że naruszenie obejmowało całe terytorium EOG oraz dodatkową kwotę w celu zniechęcania przedsiębiorstw
do stosowania praktyk z zakresu uzgadniania cen. Z uwagi na okoliczność, że uzgadnianie cen należy do najpoważniejszych
ograniczeń konkurencji, Komisji zależało na tym, aby nałożona kara miała dotkliwy, a przy tym prewencyjny charakter.
W związku z tym, że szwedzka spółka Scania odmówiła przyznania się do udziału w kartelu, a także akceptacji porozumienia
wypracowanego przez Komisję, Komisja zmuszona była prowadzić dochodzenie przeciwko Scanii w ramach standardowej
procedury.
Dochodzenie przeciwko Scanii trwało do września 2017 r. i zakończyło się ukaraniem tej spółki grzywną w wysokości 880 mln
euro. Jedynym podmiotem, który uniknął kary był MAN, jako ten który zgłosił Komisji istnienie wieloletniej zmowy cenowej.
Decyzje Komisji stanowią podstawę do wystąpienia przez indywidualnych nabywców samochodów ciężarowych z roszczeniami
odszkodowawczymi. Mowa o podmiotach, które nabyły pojazdy ciężarowe w trakcie trwania zmowy cenowej (1997-2011) zarówno
bezpośrednio od producentów, jak i od dealerów. Zainteresowani dochodzeniem roszczeń powinni podjąć niezwłoczne działania
w celu skierowania sprawy do sądu. Zgodnie bowiem z art. 4421 § 1 k.c. roszczenia takie ulegają przedawnieniu z upływem lat
trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł dowiedzieć się o szkodzie
i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło
zdarzenie wywołujące szkodę. Literalne brzmienie powołanego przepisu sugeruje zatem, że roszczenia dotyczące pojazdów
zakupionych w okresie od 1997 r. do października 2007 r. mogą zostać uznane za przedawnione.
Tymczasem gra jest warta świeczki, ponieważ komentatorzy przewidują, że realna kwota odszkodowania może wynosić ok. 10 %
wartości każdego zakupionego pojazdu.

1. W ocenie Komisji Naruszenie dotyczyło samochodów ciężarowych o masie od 6 do 16 ton („średnie samochody ciężarowe”) i samochodów
ciężarowych o masie przekraczającej 16 ton („duże samochody ciężarowe”) będących zarówno samochodami ciężarowymi skrzyniowymi, jak
i ciągnikami siodłowymi (średnie i duże samochody ciężarowe zwane są dalej łącznie „samochodami ciężarowymi”).
2. Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2016 r. dotycząca postępowania przewidzianego w art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art.
53 Porozumienia EOG, sprawa AT.39824 – Samochody ciężarowe, notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4673.
3. Dz.U.UE.L. z 2016 nr 200 poz. 137.
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SHAREHOLDERS RESOLUTIONS IN THE LIMITED
LIABILITY COMPANY WITH
A SOLE SHAREHOLDER

Regulations of the Commercial Partnerships and Companies
Code (hereinafter: “KSH”) impose specific rules concerning the
organization and the course of the shareholders meeting of
commercial companies. However, most of these rules should be
applied in respect of the companies having at least two shareholders.
In this article we point out slight differences when in the limited
liability company exists a sole shareholder.
GENERAL RULES CONCERNING SHAREHOLDERS MEETING
Firstly, it needs to be expressed that as a rule shareholders
resolutions should be adopted at the shareholders meeting which
may be ordinary or extraordinary. Ordinary shareholders meeting
is restricted within its term – 6 months as of the end of a financial
year, and within its scope regulated in the Art. 231 § 2 KSH (e.g.
consideration and approval of the management board report on the
operations of the company and financial report, division of profits or
financial losses or approval of duties of the members of the company
corporate bodies). Extraordinary meeting is convened in the events
defined in KSH or articles of association of the company and where
the persons or bodies entitled to convene the meetings consider this
desirable1. The meetings are convened by the management board,
or by supervisory board or audit committee - if any of them were
established, but in this case when the management board fails to
convene the meeting in the term defined in Art. 231 § 1 or Art. 235 §
2 KSH. Shareholder or shareholders representing at least 10% of the
share capital may demand for convening the meeting not later than
30 days before proposed term2. The meeting should be convened by
register letters, courier mails or by e-mails upon the shareholder
earlier consent in writing with his e-mail address. Invitation should
be composed of the elements set forth in the Art. 238 § 2 KSH. The
meeting may be held despite not having been formally convened (in
the way as mentioned above), if the entire share capital is represented
and none of the present shareholders has objected to the holding
or to the inclusion of particular matters on the agenda3. During the
meeting the shareholders may be represented and perform voting
rights by proxies4 and the resolutions should be recorded in the
minutes signed by present shareholder or at least by the chairman
and the person who prepare the minutes. Ballot is open, except for
elections or personal matters where the ballot must be secret. Apart
from the abovementioned rules, resolutions may be adopted without
holding the meeting upon all the shareholders consent in writing to
the decision to be taken or to a written vote5.

1. See the Art. 232 KSH.
2. See the Art. 236 KSH.
3. See the Art. 240 KSH. The meeting held upon that basis is the most common form of shareholders meeting in the limited liability company.
4. The proxy must be granted in writing otherwise being null and void and
be attached to the minutes book. Moreover member of the management
board and an employee of the company may not perform as proxies at the
shareholders meeting (art. 243 KSH).
5. See the Art. 227 § 2 KSH
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DIFFERENCES IN THE LIMITED LIABILITY COMPANY HAVING SOLE SHAREHOLDER
As defined in Art. 4 § 1 KSH, a sole-shareholder company is a capital company where all the shares belong to one shareholder1.
Within this construction of the company, a sole shareholder may exercise all statutory rights of the shareholders meeting where
the provisions on the shareholders meeting shall apply accordingly2. However, the shareholders meeting as a corporate body is not
excluded – a sole shareholder may execute all the corporate rights attributable to the shareholders meeting (e.g. right to vote, right
to a share in profits), but does not replace shareholders meeting as a corporate body. The shareholders meeting may be convened
by the management board by sending letters in a formal way expressed in the Art. 235 KSH, although much more practical would
be holding the meeting without prior invitation as always in respect of sole shareholder entire share capital is represented and
none of present shareholders has objected to the holding or to the inclusion of particular matters on the agenda3. There is no
reason why the resolutions may not be adopted without holding the meeting pursuant to the Art. 227 § 2 KSH, but, how it seems,
even in this case excluding the resolutions which may be adopted only at the shareholders meeting4. What is more, rules regarding
the voting rights (Art. 242 KSH), majority of votes (Art. 245 KSH), request for convening the meeting (Art. 236 KSH) or to the secret
ballot which must be carried out in the events expressed in the Art. 247 § 2 KSH5 may not apply to the shareholders meeting. Less
strict requirements concerning the meeting protocol apply to appointment of the chairman of the meeting and attachment of an
attendance list6.
FINAL THOUGHT
What may raise concerns in practice is the general rule defined in Art. 156 KSH (“…the provisions on the shareholders meeting
shall apply accordingly) and lack of direct regulations in KSH which provisions concerning shareholders meeting should apply to
the subject company. Legal doctrine does not often bring clear suggestions how to move on from the KSH rules and take practical
solution, not to mention differences in standpoints within this scope and the register courts practice7. As the result there is no
uniform practical approach of the professional attorneys when preparing drafts of resolutions and pursuing legal actions to adopt
them. Some of the practitioners observe almost all formalities stipulated in the KSH and related to shareholders meetings even
in the events where less stringent rules may be applied. It seems that the only solution may be brought by legislator’s activity or
jurisprudence uniform position explaining the above concerns.

1. Shares may belong to the shareholder and to the company pursuant to the Art. 173 § 1 KSH.
2. See the Art. 156 KSH.
3. See again the Art. 240 KSH
4. See the Art. 231 § 4 in connection with the Art. 231 § 2 and 3 KSH.
5. A secret vote shall be ordered for elections and with regard to motions for the dismissal of members of the company governing bodies or
liquidators, to enforcing their liability and to personal matters. Also, a secret vote shall be ordered whenever requested by at least one shareholder present or represented at the general meeting.
6. In practice the attendance list is usually attached to avoid any doubts.
7. The example may the right of acting on the shareholders meeting though appointed attorney (see Comment to the Art. 156 KSH red. Jara 2017,
wyd. 16/Z. Jara, source: Legalis)
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SKARGA PAULIAŃSKA A POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE
W wyroku z dnia 12 września 2017 roku (sygn. akt: V ACa 406/17) Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił powództwo skierowane
przez wierzyciela przeciwko syndykowi masy upadłości, dotyczące umowy sprzedaży nieruchomości.
Żądanie Powoda opierało się na przepisach kodeksu cywilnego dotyczących tzw. skargi pauliańskiej. Są to regulacje pozwalające
na uznanie za bezskuteczną czynności prawnej (np. umowy), dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli (art. 527 k.c.
i nast.). W razie uwzględnienia takiego powództwa, kierowanego względem nowego właściciela, wierzyciel może zaspokoić swoje
roszczenie bezpośrednio z przedmiotu danej umowy (mimo tego, że jest ono już własnością osoby trzeciej).
Sprawa, na gruncie której został wydany powołany wyrok, stanowiła jeden z bardziej klasycznych przypadków skargi
pauliańskiej. W stanie faktycznym tej sprawy dłużnik zbył bowiem nieruchomość na rzecz osoby trzeciej. Powyższe spowodowało
uniemożliwienie skutecznej egzekucji wierzycielowi względem dłużnika. Jednocześnie, wobec wskazanej osoby trzeciej – już po
zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości z dłużnikiem i przeniesieniu własności nieruchomości, lecz przed zapłatą ceny – została
ogłoszona upadłość.
Sąd pierwszej instancji uznał, że czynność faktycznie została dokonana z pokrzywdzeniem wierzyciela i uwzględnił powództwo
skierowane przeciwko podmiotowi, który nabył nieruchomość od pierwotnego dłużnika.
Sąd Apelacyjny rozważając sprawę uznał, że kwestie „merytoryczne” nie mają w niej znaczenia. Pozwany (osoba trzecia) znajdował
się bowiem w stanie upadłości, a zatem roszczenie z tytułu skargi pauliańskiej powinno zostać zgłoszone w postępowaniu
upadłościowym.
Sąd zwrócił równocześnie uwagę na braki w przepisach prawa upadłościowego dotyczące ewentualnego zgłoszenia takiego
roszczenia, uznał jednak, że braki te mogą zostać uzupełnione w drodze analogii.
Powyższe orzeczenie z pewnością jest kontrowersyjne – daleko odbiega bowiem od tradycyjnie wykładanych przepisów
dotyczących skargi pauliańskiej. Jednocześnie ukazuje faktyczny problem – rozbieżność (względnie lukę prawną) w odniesieniu do
przepisów kodeksu cywilnego dotyczących skargi pauliańskiej i przepisów regulujących postępowanie upadłościowe (zawartych
w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, Dz.U. z 2016 roku, poz. 2171 t.j. z późn. zm.).
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TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA W ZAMÓWIENIACH
PUBLICZNYCH
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniach przetargowych muszą liczyć się z faktem, iż
ze względu na jawność postępowań w sprawie zamówień publicznych do dokumentów przez
nich składanych w toku postępowania, takich jak umowy czy referencje, mogą mieć dostęp
ich konkurenci. Aby tego uniknąć, należy odpowiednie informacje zastrzec jako informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Jawność postępowania przetargowego jest jedną z podstawowych zasad ustawy – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, dalej: „Pzp”). Przejawia się ona w tym, iż wszystkie
czynności podejmowane przez zamawiającego od czasu ogłoszenia postępowania do czasu
wybrania oferty powinny być transparentne. Dotyczy to również obowiązku udostępniania
dokumentów sporządzonych w czasie postępowania zarówno przez zamawiającego, jak
i wykonawców. W przypadku odmowy udostępnienia dokumentów przetargowych uczestnik
postępowania, a także podmiot, który ma interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego obowiązku
udostępnienia dokumentów, ma prawo do skorzystania ze środków ochrony prawnej
określonych w przepisach Pzp.
Celem uniknięcia konieczności wykazywania interesu prawnego w udostępnieniu dokumentów
przetargowych, istnieje możliwość zastosowania procedury przewidzianej w ustawie
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764). Jako że dokumenty i informacje
przetargowe są co do zasady jawne, zamawiający zobowiązany jest do ich udostępnienia.
Powyższe informacje wskazują, że „zasada jawności jest jednym z podstawowych
instrumentów służących poszanowaniu zasady przejrzystości, umożliwiającym zapewnienie
konkurencyjności, równego traktowania wykonawców oraz kontroli neutralności procedur ”1.
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
Jednym z wyjątków od zasady jawności jest informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa.
Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa znajduje się w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503), zgodnie z którym „przez tajemnicę
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności”. Aby zatem dana informacja mogła zostać uznana za tajemnicę przedsiębiorstwa,
musi ona spełnić następujące warunki:
a. nie została ujawniona do wiadomości publicznej – rozumie się przez to informację,
która nie jest znana ogółowi, innym przedsiębiorcom lub osobom, które ze względu na
swój zawód są zainteresowane jej posiadaniem, a przedsiębiorca ma wolę, by pozostała
ona tajemnicą dla pewnych kręgów odbiorców i wola ta dla innych osób musi być
rozpoznawalna2;
b. stanowi informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą – są to np. określone sposoby
wytwarzania, formuły chemiczne, wzory i metody działania przedsiębiorstwa,
całokształt doświadczeń i wiadomości przydatnych do prowadzenia przedsiębiorstwa.
Wartość gospodarcza w tym znaczeniu powinna być obiektywna i wynikać z faktu
posiadania danej informacji, do której nie mają dostępu inne podmioty;
c. przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – działania
takie powinny być nieustanne, mają one prowadzić do sytuacji, w której dana informacja
nie może dotrzeć do wiadomości innych podmiotów w normalnym toku zdarzeń, bez
żadnych specjalnych starań ze strony tych podmiotów.
1. Skubiszak-Kalinowska Irena, Wiktorowska Ewa, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, WKP 2017.
2. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2000 r., I CKN 304/00.
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Informacja spełniająca powyższe wymagania stanowi tajemnicę
przedsiębiorstwa, która to, jako przedstawiająca wartość dla
wykonawcy, powinna być prawnie chroniona przed dostępem
podmiotów trzecich.
Nie jest natomiast możliwe zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa
w odniesieniu do informacji dotyczących:
a. nazwy i adresu firmy,
b. ceny zamówienia,
c. terminu realizacji zamówienia,
d. okresu gwarancji,
e. warunków płatności zawartych w ofercie.
ZASTRZEŻENIE TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA
W przypadku uznania przez wykonawcę, iż dana informacja stanowi
tajemnicę jego przedsiębiorstwa, musi on ją zastrzec i zgłosić ten
fakt zamawiającemu. Zastrzeżenie powinno nastąpić najpóźniej
z chwilą złożenia oferty bądź wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu. Przy zastrzeżeniu wykonawca powinien pisemnie
wykazać, iż dana informacja jest tajemnicą przedsiębiorstwa, tzn.
spełnia powyższe warunki, wskazać dokładny zakres zastrzeżenia,
a także w miarę możliwości przedstawić dowody na potwierdzenie
bądź przynajmniej uprawdopodobnienie złożonego zastrzeżenia1.
Gdy zamawiający w wyniku przeprowadzonej weryfikacji uzna, iż
dana informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, zobowiązany
będzie do jej nieujawniania podmiotom trzecim. W przypadku
jednak uznania, iż któraś z ww. przesłanek nie została spełniona,
dana informacja będzie mogła zostać udostępniona w ramach
odpowiednich procedur. Uznanie takie nie powoduje odrzucenia
oferty, skutkuje jedynie nieważnością zastrzeżenia2.

1. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 7 września 2012 r., KIO 1812/12; KIO 1824/12.
2. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 30 października 2013 r., KIO 2398/13.
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PROJEKTOWANE ZMIANY W KODEKSIE PRACY
PRACE KOMISJI KODYFIKACYJNEJ PRAWA PRACY
Od ponad roku Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy pracuje nad nowym kodeksem pracy. Zakończenie prac przewidywane jest
w przeciągu najbliższych 5 miesięcy. W ostatnim czasie resort pracy przedstawił kilka głównych zmian, które mogą znacząco
wpłynąć na relacje pracodawca–pracownik. W ocenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mają one przyczynić się
do „naprawienia” rynku pracy.
ZMIENIONE ZASADY KORZYSTANIA Z URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
Jedną z najistotniejszych zmian miałyby być nowe zasady wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. Przede wszystkim
pełen wymiar urlopu będzie trzeba wykorzystać w danym roku. Ustawodawca planuje w ten sposób wyeliminować możliwość
przenoszenia niewykorzystanych dni wolnych na kolejny rok lub nawet dwa lata.
Resort pracy przekonuje, że takie rozwiązanie pozwoli pracownikom faktycznie zregenerować siły do dalszej pracy w ustawowo
przewidzianym czasie, wyłączając jednocześnie pole do manipulowania dniami wolnymi. Nowa regulacja może mieć jednak
niepożądany skutek uboczny. Może bowiem okazać się, że pracodawca będzie przymuszał pracowników do wykorzystywania
urlopu z końcem danego roku, jeżeli pracownik zachowa do tego czasu większą liczbę dni wolnych. Tym samym pracownik utraciłby
pewnego rodzaju elastyczność, która pozwala na przeniesienie części urlopu na kolejny rok, żeby wykorzystać go w terminie
dogodniejszym z punktu widzenia sytuacji rodzinnych czy warunków pogodowych.
Ponadto, znowelizowany kodeks pracy nie będzie również dopuszczał pracy w czasie urlopu dla innej firmy lub na podstawie innej
umowy.
NOWY SPOSÓB USTALANIA WYMIARU URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
Poważne zmiany dotyczyć będą również wymiaru dni wolnych od pracy, który resort pracy planuje uelastycznić. Wskazany
w kodeksie pracy 26-dniowy urlop będzie mógł zostać skrócony np. do 20 dni albo wydłużony choćby do 30, jeżeli tylko pracodawca
osiągnie z pracownikami porozumienie w tym zakresie.
W praktyce oznacza to, że, negocjując z pracodawcą postanowienia zbiorowego układu pracy, pracownicy będą musieli również
uregulować kwestię przysługującej każdemu pracownikowi liczby dni urlopowych. Jak zapewnia wiceminister Marcin Zieleniecki,
dolna granica wymiaru będzie jednak ustalona w sposób wiążący w ustawie. Jednakże również to rozwiązanie może budzić
wątpliwości, bowiem łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której pracodawca, korzystając ze swojej silniejszej pozycji, narzuci
najniższy wymiar urlopu wszystkim pracownikom, w tym również tym z wieloletnim stażem, którzy w obecnym stanie prawnym
mają ustawowo zagwarantowane 26 dni wolnych.
OGRANICZENIA W PREMIACH UZNANIOWYCH
Ustawodawca planuje także wprowadzić zmiany w systemie przyznawania premii uznaniowych. Uznaniowe składniki pensji mają
ulec ograniczeniu poprzez ustalenie ich maksymalnego procentowego udziału w łącznej kwocie wynagrodzenia. Celem takiej
regulacji ma być ograniczenie nadużyć i zagwarantowanie pracownikom stabilnych warunków wynagradzania.
Ma być to dopełnienie dla pozostałych rozwiązań, ograniczających tzw. umowy śmieciowe, wprowadzające minimalną stawkę
godzinową czy oskładkowanie zleceń co najmniej od kwoty minimalnej płacy.
PODSUMOWANIE
Proponowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmiany w kodeksie pracy zapowiadają rewolucję na kilku
polach istotnych dla pracowników. I choć każda z tych zmian uzasadniana jest wzmocnieniem ochrony interesów pracownika, to
może okazać się, że w praktyce swoboda pracowników w korzystaniu z przysługujących im uprawnień zostanie ograniczona nie
tylko przez ustawę, ale także przez pracodawców.
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STOSOWANIE USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH PRZEZ FUNDACJE I STOWARZYSZENIA
Co prawda fundacje i stowarzyszenia nie zostały wskazane w p.z.p. jako podmioty
zobowiązane do stosowania przepisów tej ustawy, to jednak w specyficznych,
enumeratywnie określonych sytuacjach są one zobowiązane do przeprowadzenia
przetargu publicznego. Obowiązek ten nie jest zależny od wielkości organizacji,
czy też ilości zrzeszanych członków, zatrudnianych pracowników lub prowadzenia
działalności gospodarczej, lecz tylko i wyłącznie od spełnienia przesłanek
zawartych w art. 3 ust. 1 pkt 3 p.z.p. oraz art. 3 ust. 1 pkt 5 p.z.p.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 p.z.p. przepisy tej ustawy stosuje się do udzielania
zamówień przez osoby prawne, inne niż jednostki sektora finansów publicznych
w rozumieniu przepisów o finansach publicznych oraz przez inne państwowe
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej pod warunkiem, że
spełnione są łącznie dwie następujące przesłanki:
1. zostały one utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb
o charakterze powszechnym, niemającym charakteru przemysłowego ani
handlowego;
2. jednostki sektora finansów publicznych lub inne państwowe jednostki
organizacyjne pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez
inny podmiot finansują je w ponad 50% lub posiadają połowę udziałów
albo akcji, lub sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub mają
prawo do powoływania ponad połowy składu jego organu nadzorczego lub
zarządzającego.
Przytoczony przepis dotyczy zatem jedynie takich fundacji i stowarzyszeń, które
wykonują zadania powierzone przez organy administracji publicznej w celu
zaspokojenia potrzeb o charakterze powszechnym, a przy tym nie działają w celu
osiągnięcia zysku. Co istotne, dla zastosowania przepisów p.z.p. nie jest istotne, czy
fundacja lub stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego, której
definicja ustawowa pokrywa się z wymaganiami określonymi w art. 3 ust. 1 pkt 3
p.z.p., lecz okoliczność, że zaspokaja ona potrzeby o charakterze powszechnym.
Z uwagi na charakter organizacji pozarządowych należy wykluczyć ich
kontrolowanie, zarządzanie lub sprawowanie nadzoru przez organy administracji
publicznej, dlatego w dalszej części opisane zostaną jedynie aspekty związane z ich
finansowaniem.
Fundacje i stowarzyszenia często prowadzą działalność statutową
z wykorzystaniem środków publicznych oraz mogą realizować zadania publiczne
powierzone im i finansowane na podstawie umowy zawartej z organami
administracji. Finansowanie działalności organizacji pozarządowych przez
jednostki sektora finansów publicznych, inne państwowe jednostki organizacyjne
lub podmioty prawa publicznego oznacza w praktyce przekazywanie środków
finansowych na ogólne funkcjonowanie organizacji. Sam fakt, że fundacja lub
stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego i odpłatnie (np. w formie
dotacji lub na podstawie umów) wykonuje lub wspiera wykonywanie zadań
publicznych, nie będzie w żaden sposób przesądzał o konieczności stosowania
prawa zamówień publicznych. Istotne będzie tu finansowanie całej działalności
organizacji pozarządowej przez ww. jednostki oraz stosunek bliskiej zależności
między organizacją a instytucjami państwowymi1.

1. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2000 roku
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Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w stosunku do fundacji
i stowarzyszeń istnienie zależności od organów administracyjnych wydaje się być
sprzeczne z naturą tych organizacji, wobec czego podmioty te co do zasady nie
powinny być zobowiązane do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych na
podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3 p.z.p.
Kolejne przesłanki, które mogą jednak kwalifikować fundacje i stowarzyszenia jako
zamawiającego w rozumieniu p.z.p., wskazano w art. 3 ust. 1 pkt 5 p.z.p. Zgodnie z tym
przepisem ustawę prawo zamówień publicznych stosuje się do udzielania zamówień
przez podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, innymi
państwowymi jednostkami organizacyjnymi ani podmiotami prawa publicznego, jeśli
łącznie zachodzą następujące okoliczności:
1.
ponad 50% wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowana ze
środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt
1-3a p.z.p.;
2. wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne (dla robót
budowlanych – 5.225.000,00 euro, a dla usług – 209.000,00 euro);
3. przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie
czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej określone w załączniku
II do dyrektywy 2014/24/UE, budowy szpitali, obiektów sportowych,
rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół
wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną,
lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi.
W przeciwieństwie do sytuacji podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3
p.z.p., w tym wypadku wystarczające jest finansowanie konkretnego projektu
w przeważającej części ze środków publicznych lub przez podmioty określone w art. 3
ust. 1 pkt 1-3a p.z.p., przy założeniu, że finansowanie dotyczy konkretnego zamówienia
związanego z robotami budowlanymi oraz usługami z nimi związanymi, którego
wartość przekracza tzw. progi unijne. Takie finansowanie może przyjąć formę
dotacji, dotacji celowej lub dofinansowania dla beneficjenta funduszy unijnych na
podstawie odrębnej umowy. Tym samym zastosowaniem cytowanego przepisu nie są
objęte przypadki udzielania przez instytucje zamawiające finansowania w formach
zwrotnych, w tym w formie pożyczek.
Rekapitulując powyższe należy stwierdzić, że chociaż fundacje i stowarzyszenia nie
należą do kręgu podmiotów wprost wskazanych w p.z.p., mogą być zobowiązane do
stosowania ustawy p.z.p., gdy:
1. ich działalność finansowana będzie przez podmioty określone w art. 3 ust. 1 pkt
1-2 p.z.p., a ponadto zachodzić będzie bliska zależność pomiędzy nimi;
2. zamówienie dotyczy robót budowlanych lub usług z nimi związanych,
a wystąpią okoliczności określone w art. 3 ust. 1 pkt 5 p.z.p.
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IMPORTANT CHANGES IN THE POLISH WATER LAW
AS OF 1 JANUARY 2018

As of 1 January 2018 there will be a vast number of changes to the water law introduced by the Water Law Act dated 20 July 2017.
These changes stem, in particular, from the necessity to implement the new European Water Framework Directive.
Based on the new Water Law Act a new administrative authority called Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” (“Polish
Waters”) will be established. The Polish Waters’ organizational units will comprise of the National Water Management Authority
with its registered office in Warsaw, the regional water management authorities headed by regional directors of water management
authorities, catchment areas’ authorities with managers of catchment areas and water supervisory boards with water supervisory
managers. The President of the Polish Waters will be appointed by the minister responsible for water management and will direct
the work of the Polish Waters and the National Board of Water Management Authority.
As of 2018 the Polish Waters will take over rights and obligations of the existing National Water Management Authority and regional
water management authorities. The Polish Waters will represent the State Treasury and exercise part of its ownership rights and
will also enter into administrative and judicial proceedings. The tasks of the units within the Polish Waters will include, among
others, preparation of drafts of documents related to the management of flood risk and the prevention of the effects of drought.
Relevant organizational units of the Polish Waters shall, in principle, be competent for issuance of the water law consents,
including water law permits. Currently these permits are issued by starosts, voivodeship marshals and regional directors of water
management authorities.
It should also be noted that the new Water Law Act introduces a new administrative measure i.e. a water law consent, covering
issuance of a water permit, acceptance of a water law notification, issuance of a water assessment and other decisions governed
by the Water Law.
The new Water Law introduces fees for water services comprising of fixed fee and variable fee. The amount of these fees will be
determined by the Polish Waters in the form of information which means that entrepreneurs will no longer have to calculate it
independently. Both the fixed fee and the variable fee will be paid in four quarterly installments to the bank account of the Polish
Waters.
Another important amendment that will be introduced by the new Water Law is the modification of provisions governing the
exercise of the ownership rights to the waters. Currently these rights are generally exercised by the minister competent for
maritime affairs, the President of the National Board of Water Authority, the directors of national parks and marshals of the
voivodships. According to the new Water Law, ownership rights will be exercised by: the Polish Waters (inland waters and
groundwater, excluding waters where ownership rights are exercised by the minister in charge of inland waterways), the minister
competent for the matters maritime affairs (in the area of territorial waters and inland waters) and the minister in charge of inland
waterway transport (inland waterways of special transport importance).
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ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT W POSTĘPOWANIU
EGZEKUCYJNYM

Z dniem 27 października 2017 r. weszła w życie ustawa1 o zmianie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych
i egzekucji2, która wprowadziła szereg istotnych zmian dotyczących opłat egzekucyjnych.
Nowelizacja objęła trzy kwestie: (i) podzielenia opłaty ostatecznej, pobieranej w razie egzekucji świadczeń niepieniężnych lub
wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego, na opłatę tymczasową oraz opłatę uzupełniającą;
(ii) wysokości opłaty egzekucyjnej przy egzekucji świadczeń niepieniężnych, jeżeli dłużnik zdecyduje się dobrowolnie spełnić
ciążący na nim obowiązek, oraz (iii) sposobu obliczania opłat przy egzekucji świadczeń niepieniężnych i udzielenia zabezpieczenia
roszczeń niepieniężnych.
Jak wskazano powyżej, ustawa nowelizująca wprowadza podział opłaty ostatecznej, pobieranej w razie egzekucji świadczeń
niepieniężnych lub wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego, na opłatę tymczasową
oraz opłatę uzupełniającą. Dotychczas opłata egzekucyjna była jednolita oraz pobierana dopiero po zakończeniu postępowania
egzekucyjnego. Obecnie zaś, warunkiem podjęcia czynności przez komornika będzie uiszczenie przez wierzyciela opłaty
tymczasowej w wysokości 10 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Pozostała część opłaty – opłata uzupełniająca – będzie
pobierana od dłużnika po skutecznym przeprowadzeniu egzekucji. Co do zasady, jej wysokość będzie odpowiadać różnicy między
opłatą ostateczną a uiszczoną przez wierzyciela opłatą tymczasową.
Zmienione przepisy obejmują również ułatwienia dla dłużników, którzy zdecydują się na dobrowolne spełnienie świadczenia
niepieniężnego w wyznaczonym terminie. W takiej sytuacji zmniejszeniu ulegnie bowiem opłata ostateczna. Będzie ona wówczas
wynosić 1/25 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dodatkowo, jeżeli spełnienie świadczenia nastąpi jeszcze przed
doręczeniem dłużnikowi wezwania przez komornika, opłata w ogóle nie będzie pobierana. W razie wykonania obowiązku, co
prawda po wyznaczonym terminie, lecz nie później niż 3 dni przed planowanym wykonaniem tytułu wykonawczego, nie będzie
pobierana opłata uzupełniająca.
Znowelizowane przepisy określają wysokość ostatecznej opłaty stałej na 20% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za
wprowadzenie w posiadanie, zarząd lub dozór nieruchomości, jak i za egzekucję odebrania rzeczy. W innych przypadkach
ostateczna opłata stała będzie wynosić 15% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Opłata będzie zwiększana każdorazowo
o 100% w razie podejmowania egzekucji na skutek dalszych naruszeń posiadania.
Omawiana nowelizacja jest następstwem uznania przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 13 października 2015 r. za
niekonstytucyjne dotychczasowych rozwiązań w zakresie opłaty stałej, dotyczących sytuacji, gdy dłużnik po wezwaniu przez
komornika dobrowolnie wykonuje swój obowiązek opróżnienia lokalu mieszkalnego3. Wskazany wyrok dotyczył co prawda
jedynie egzekucji w zakresie opróżnienia lokalu mieszkalnego, jednakże zalecenia Trybunału odnośnie zmiany przepisów dotyczą
opłat egzekucyjnych pobieranych we wszystkich sprawach z zakresu egzekucji świadczeń niepieniężnych.
Znowelizowana ustawa znajdzie zastosowanie także do postępowań egzekucyjnych wszczętych i niezakończonych do dnia jej
wejścia w życie.

1. Dz.U. z 2017 r., poz. 1910.
2. Dz.U. z 2017 r., poz. 1277 ze zm.
3. Wyrok TK z dnia 13 października 2015 r., sygn. akt: P 3/14.
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USTALANIE WYSOKOŚCI OPŁATY PLANISTYCZNEJ NA
PODSTAWIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
POJĘCIE I FUNKCJA OPŁATY PLANISTYCZNEJ
Wzrost wartości nieruchomości związany ze zmianą
przeznaczenia gruntów w uchwalonym lub zmienionym
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
może spowodować powstanie obowiązku wniesienia opłaty
planistycznej (zwanej również rentą planistyczną) na rzecz
gminy1.
Celem poboru renty planistycznej jest rekompensowanie
gminom wydatków związanych z uchwalaniem planów
miejscowych, zachęcanie gmin do ich uchwalania2,
a także partycypacja gmin w zyskach związanych ze
zbyciem nieruchomości ze zwiększonymi możliwościami
inwestycyjnymi.
Możliwość poboru renty planistycznej jest uzależniona
od realnego wzrostu wartości nieruchomości w wyniku
uchwalenia
nowego
lub
zmiany
dotychczasowego
planu miejscowego, oraz od zbycia nieruchomości przez
dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego
przed upływem lat pięciu od uchwalenia nowego lub zmiany
dotychczasowego planu miejscowego.
WIELOŚĆ
PODSTAW
DO
OBLICZENIA
OPŁATY
PLANISTYCZNEJ
Podstawą do obliczenia opłaty planistycznej jest wzrost
wartości nieruchomości wynikający z uchwalenia nowego
planu miejscowego. Jeżeli jednak przed uchwaleniem nowego
planu miejscowego nie obowiązywał żaden plan, tj. na danym
obszarze występowała tzw. luka planistyczna niezbędne jest
poszukiwanie innej podstawy do wyliczenia opłaty.
Zgodnie z art. 37 ust. 1 u.p.z.p. alternatywną podstawą do obliczenia
opłaty jest faktyczny sposób wykorzystywania nieruchomości
przed uchwaleniem (nowego) planu miejscowego, który
rzutuje na rzeczywistą wartość nieruchomości. Z literalnego
brzmienia art. 87 ust. 3a u.p.z.p. wynika, że taką podstawę można
upatrywać również w przeznaczeniu terenu wywodzącym
się z planów miejscowych, które utraciły swoją moc z dniem
31.12.2003 r. Przepis ten zawiera w sobie także swoistą regułę
pierwszeństwa stosowania tych dwóch alternatywnych
podstaw obliczania renty planistycznej. Decydujące znaczenie
ma tutaj czynnik ekonomiczny. Należy bowiem każdorazowo
brać pod uwagę podstawę korzystniejszą dla właściciela lub
użytkownika wieczystego nieruchomości.

1. Art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.).
2. R. Strzelczyk, Podatki i opłaty dotyczące nieruchomości, LEX 2016.
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O ile przeznaczenie nieruchomości zgodnie z ustaleniami starego planu nie nastręcza żadnych wątpliwości co do swego znaczenia,
to zakres pojęcia faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości budzi wiele kontrowersji, co znajduje odzwierciedlenie
w licznym orzecznictwie sądów administracyjnych. Tak na przykład w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 roku WSA w Gdańsku
zaznaczył iż ustalenie faktycznego sposobu wykorzystania nieruchomości powinno nastąpić w sposób wszechstronny,
z uwzględnieniem przepisów ustawy, w zakresie w jakim odnoszą się do zagospodarowania nieruchomości położonych na terenach
pozbawionych planu1. W innym wyroku NSA podniósł, iż faktyczny sposób wykorzystania nieruchomości przed uchwaleniem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy rozumieć w sposób odnoszący się do rzeczywistej wartości, jaką
nieruchomość ta posiadała zanim plan miejscowy, określający jej aktualne przeznaczenie, wszedł w życie2.
DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY JAKO PODSTAWA (NIE)NALICZENIA OPŁATY PLANISTYCZNEJ W KONTEKŚCIE
PRZEZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI
W warunkach luki planistycznej podstawą do obliczenia renty planistycznej (lub wykluczenia jej pobrania w sytuacji identycznego
przeznaczenia terenu) może być również decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W tej decyzji organ dokonuje
konkretyzacji możliwości zagospodarowania nieruchomości w świetle istniejących uregulowań prawnych3, determinując
tym samym formalnie faktyczny sposób wykorzystywania nieruchomości. Organ nie dokonuje samodzielnych rozstrzygnięć
w zakresie sposobu zagospodarowania nieruchomości, lecz ocenia dopuszczalność wnioskowanego sposobu jej zagospodarowania
w świetle powszechnie obowiązującego prawa. Skoro wartość nieruchomości zależy od możliwości jej zagospodarowania, to
wartość ta nie jest zależna od ustaleń zawartych w decyzji o warunkach zabudowy, ale w istocie zależy od przepisów powszechnie
obowiązujących w zakresie możliwości zagospodarowywania nieruchomości4.
Istotą decyzji o warunkach zabudowy jest wyrażona w niej sama dopuszczalność zabudowy. W orzecznictwie sądów
administracyjnych wskazuje się, że „o możliwości przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową nie decyduje to, czy zabudowa
taka faktycznie istnieje lub jest realizowana, jak też czy wydano decyzję o warunkach zabudowy, ale to, czy taka zabudowa na
określonym terenie jest dopuszczalna”5.
Jeżeli więc przed wejściem w życie planu ustalającego, że dana nieruchomość przeznaczona jest np. pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną, na nieruchomości tej istniała możliwość wzniesienia takiej zabudowy, z zastrzeżeniem uzyskania decyzji
o warunkach zabudowy, to przewidziane w nowym planie przeznaczenie - potwierdzające przeznaczenie dotychczasowe w rzeczywistości nie będzie miało wpływu na wartość takiej nieruchomości, skoro zarówno przed uchwaleniem planu, jak i po jego
uchwaleniu, na określonym terenie można było wznosić zabudowę mieszkaniową. W takiej sytuacji dotychczasowy faktyczny
sposób wykorzystania nieruchomości nie ulega zmianie, a zatem nie zachodzi żadna z okoliczności, o jakich mowa w art. 36 u.p.z.p.”.
KONKLUZJE
W przypadku braku zaistnienia przesłanki wzrostu wartości nieruchomości nie jest w zasadzie możliwe dokonanie poboru opłaty
planistycznej przez gminę. Jednocześnie, w sytuacji powstania różnic między „starą” decyzją o warunkach zabudowy a „nowym”
planem miejscowym, który np. zwiększa potencjał nieruchomości, brak jest co do zasady przeszkód do pobrania takiej opłaty.
Reasumując, decyzja o warunkach zabudowy uniemożliwi pobranie renty planistycznej, tylko jeżeli nowy plan miejscowy jedynie
potwierdzi dotychczasowe przeznaczenie nieruchomości - ze względu na brak przesłanki wzrostu wartości nieruchomości

1. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 18 kwietnia 2013 r., II SA/Gd 636/12, LEX nr 1310135.
2. Wyrok NSA z dnia 4 grudnia 2012 r., II OSK 1378/11, LEX nr 1367241.
3. M. Wolanin, Opłaty, ceny i wartość w gospodarce nieruchomościami, Legalis 2014.
4. M. Wolanin, Opłaty, ceny i wartość w gospodarce nieruchomościami, Legalis 2014.
5. Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 28 marca 2012 r., II SA/Wr 62/12, LEX nr 1380038.
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