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ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW ZBIOROWYCH 
– MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI PRACUJE NAD 

ZMIANAMI

W maju br. Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło prace nad projektem ustawy o odpowiedzialności zbiorowej podmiotów za 
czyny zabronione pod groźbą kary. Projekt jest obecnie w fazie opiniowania, m. in. przez Sąd Najwyższy.

Projekt ustawy został sporządzony przede wszystkim, aby całkowicie znowelizować dotychczasowe przepisy ustawy pod tą 
samą nazwą (Dz. U. z 28 października 2002 r., Nr 197, poz. 1661 z późn. zm. ). Potrzeba w powyższym zakresie jest wyrazem nie 
tylko znikomej skuteczności dotychczasowych przepisów (ze statystyk przytoczonych w uzasadnieniu projektowanej nowelizacji 
wynika, że liczba spraw prowadzonych wobec podmiotów zbiorowych jest niewielka. W 2015 r. do sądów wpłynęło 14 spraw, 
w 2014 r. – 31 spraw, w 2013 r. – 26 spraw), ale także konieczności aktualizacji ww. przepisów również po zmianach wprowadzonych 
po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2004 r (K 18/03)1.

Przeprowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości analizy wskazywały ponadto na nieznaczną wysokość kar nakładanych 
w trybie ustawy, jak i fakt, że była ona raczej stosowana wobec małych podmiotów zbiorowych.

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów do przypisania odpowiedzialności podmiotowi zbiorowemu niezbędny jest 
wyrok skazujący osobę fizyczną za przestępstwo – orzeczenie to stanowi prejudykat w ewentualnym postępowaniu przeciwko 
podmiotowi zbiorowemu. Nie może budzić wątpliwości, iż jest to odpowiedzialność o charakterze pochodnym. Jako niezbędny 
warunek odpowiedzialności podmiotu zbiorowego ustawodawca wskazuje obecnie również możliwość uzyskania przez podmiot 
zbiorowy korzyści, nawet niemajątkowej.

Co więcej, popełnienie czynu zabronionego przez osobę fizyczną musi jednak nastąpić w sytuacji co najmniej braku należytej 
staranności w jej wyborze, albo co najmniej braku należytego nadzoru nad nią ze strony organu lub przedstawiciela podmiotu 
zbiorowego, a także na skutek tzw. winy w organizacji podmiotu zbiorowego.

Projektowana nowelizacja wprowadza zasadnicze zmiany do obecnie obowiązującego modelu, to jest:
• poszerzenie podstaw odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – objęcia nią zachowań uznanych za własne zachowania 

podmiotów zbiorowych, uznawane za czyny zabronione;
• rezygnacja z wymogu uprzedniego uzyskiwania prejudykatu (wyroku skazującego osobę fizyczną).

W uzasadnieniu projektu ustawy czytamy, iż obecne rozwiązania w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych są 
nieefektywne w szczególności w przypadku popełniania czynów przez podmioty o dużej skali działalności i złożonej strukturze. 
Z tego też względu Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada wprowadzenie w noweli koncepcji tzw. winy anonimowej, zgodnie 
z którą odpowiedzialność podmiotu zbiorowego może mieć miejsce w przypadku wykazania w toku postępowania, że czyn 
zabroniony w ogóle został popełniony - co stanowi warunek minimum tej odpowiedzialności (por. art. 5 projektu). Nie jest przy tym 
wymagane ustalenie konkretnej osoby fizycznej, jako sprawcy przestępstwa. 

W projekcie ustawy zdecydowano się również na przypisanie odpowiedzialności bezpośrednio podmiotowi zbiorowemu. 
Z założeniem takim koresponduje art. 5 ust. 1 projektu poprzez wskazanie, że zasadniczym sposobem realizacji czynu zabronionego 
przez podmiot zbiorowy jest działanie jego organów (przy czym podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności jeżeli do popełnienia 
czynu doszło w wyniku umyślnego działania lub zaniechania organu, członka tego organu lub np. prokurenta czy niezachowania 
ostrożności wymaganej w danych okolicznościach przez ww. podmioty, mimo, że przewidywali albo mogli przewidzieć możliwość 
popełnienia czynu).

1. W wyroku tym TK stwierdził, iż:
I. art. 4 w związku z art. 36 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary są niezgodne 

z art. 2 i art. 42 ust. 2 i 3 Konstytucji; 
II. art. 5 tej ustawy narusza art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji; 
III. art. 7 oraz art. 17-18 i art. 20-21 tejże ustawy są niezgodne z art. 2 Konstytucji, zaś 
IV. art. 33 tej ustawy narusza art. 2 i art. 42 ust. 2 Konstytucji. 

TK odroczył utratę mocy obowiązującej przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją do dnia 30 czerwca 2005 r.

adw. Magdalena Grykowska
Head of Litigation
magdalena.grykowska@gglegal.pl
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Dalsze warunki odpowiedzialności podmiotu zbiorowego przewiduje projektowany art. 6 ustawy. Dotyczyć on będzie przede 
wszystkim tych sytuacji, gdy niemożliwe stanie się ustalenie konkretnej osoby fizycznej, która czyn zabroniony popełniła. Przepis 
ten wskazuje także na okoliczności wymagane do przypisania podmiotowi zbiorowemu odpowiedzialności w zakresie tzw. winy 
w wyborze, winy w nadzorze, czy też winy organizacyjnej (art. 6 ust. 2 i 3).

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt. 2 projektu ustawy, podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności także jeśli do popełnienia czynu 
doszło w następstwie organizacji działalności podmiotu zbiorowego, która nie przeciwdziała istotnym zagrożeniom prowadzącym 
do popełnienia takiego czynu przez osobę, o której mowa w art. 5 ust. 2 tego projektu. Wobec powyższego, przesłanką 
odpowiedzialności podmiotu zbiorowego, są także uchybienia w organizacji jego działalności. Podmiot zbiorowy ze swej natury jest 
bowiem zespołem osób, który funkcjonuje na zasadzie współpracy oraz podziału obowiązków. Taka konstrukcja odpowiedzialności 
ma w rozumieniu Ministerstwa Sprawiedliwości zapobiec uniknięciu przez podmiot zbiorowy odpowiedzialności tylko z tego 
powodu, iż nie można jednoznacznie wykazać, kto konkretnie dopuścił się zawinionego zachowania. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 projektowanej ustawy, podmiot zbiorowy odpowiada na zasadach określonych w ustawie za czyn zabroniony, 
który został popełniony przez ten podmiot w związku z prowadzoną działalnością, w szczególności jeżeli popełnienie czynu 
zabronionego wynika z działania albo zaniechania organu tego podmiotu. W ust. 2 tego artykułu przewidziano z kolei dalsze  
kategorie osób, za których czyn odpowiedzialność poniesie podmiot zbiorowy tj. osoby działające m.in. na podstawie  
pełnomocnictwa lub prokury oraz osoby będące pracownikami podmiotu zbiorowego czy przedsiębiorcę bezpośrednio 
współdziałającego z podmiotem zbiorowym.

W uzasadnieniu projektu wskazano, iż zgodnie z założeniem przyjętym przez projektodawcę, czyn zabroniony podmiotu zbiorowego 
popełniony zostaje przez ten podmiot przede wszystkim w przypadku działania (lub zaniechania) jego organu. Jednakże taka sama 
odpowiedzialność związana z popełnieniem czynu przez podmiot zbiorowy w ramach działalności tego podmiotu wystąpi również 
w przypadku, gdy nie będzie można ustalić organu lub osoby odpowiedzialnej za czyn.

Projektodawca regulacji wskazuje już w uzasadnieniu, iż skoro ustawa odnosić się będzie przede wszystkim do przedsiębiorców, 
zasadne jest odwołanie się do ogólnego wzorca należytej staranności w profesjonalnym obrocie handlowym, czyli wzorca 
starannego przedsiębiorcy. Wzorzec taki musi uwzględniać szczególną zdolność przewidywania, zapobiegliwość i rzetelność 
(sumienność) w sposobie działania profesjonalisty oraz duże wymagania w zakresie jego wiedzy i umiejętności praktycznych 
(fachowość). Należy podkreślić, że chodzi także o wiedzę, która wykracza poza zasób informacji specjalistycznych w danej 
dziedzinie, ale jest niezbędna do profesjonalnego działania. 

Projekt ustawy poszerza kodeksowe regulacje, dotyczące przepadku lub zwrotu korzyści majątkowej pochodzącej z czynu 
zabronionego, ale także przepadku składników lub praw majątkowych podmiotu zbiorowego w całości lub w części albo 
ich równowartości. Wprowadza kary: karę grzywny (od 30.000 do 30.000.000 PLN) rozwiązanie albo likwidację podmiotu 
zbiorowego, jak również katalog środków orzekanych wobec podmiotu zbiorowego, np.: zakaz promocji lub reklamy, zakaz 
prowadzenia działalności określonego rodzaju, zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, podanie wyroku do publicznej 
wiadomości. Przewidziano również obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę czy nawiązkę 
(w wysokości do 5.000.000 PLN). 

Wreszcie, projekt ustawy wprowadza zabezpieczenie w postaci zarządu przymusowego, zabezpieczenia majątkowego lub 
środki zapobiegawcze, wskazane w art. 52 projektu ustawy (m. in. zakaz promocji i reklamy, zakaz obciążania majątku na czas 
postępowania bez zgody, zakaz łączenia się, podziału lub przekształcenia, wstrzymanie wypłat dotacji lub subwencji). 

W mojej ocenie zasadnicze zmiany zaproponowane w projekcie z wysokim prawdopodobieństwem zostaną ostatecznie 
wprowadzone do porządku prawnego. Będzie to oznaczało szereg zmian dla podmiotów zbiorowych – przede wszystkim 
przedsiębiorców, ale także fundacji czy stowarzyszeń. Nie może budzić wątpliwości, iż Ministerstwo Sprawiedliwości 
zainteresowane jest zwiększeniem postępowań prowadzonych przeciwko podmiotom zbiorowym i to zwłaszcza tym o złożonej 
organizacji.

adw. Magdalena Grykowska
Head of Litigation
magdalena.grykowska@gglegal.pl
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W kontekście powyższego zalecane jest dokonanie w najszerzej możliwej skali weryfikacji wewnętrznych zasad funkcjonowania 
przedsiębiorstwa, wprowadzenie niezbędnych procedur oraz wewnętrznych narzędzi kontroli wykluczających lub 
minimalizujących możliwość skutecznego przypisania odpowiedzialności podmiotowi zbiorowemu.  

Wstępna ocena projektowanych przepisów pozwala na wskazanie, iż najlepszym sposobem obrony podmiotu zbiorowego będzie 
wykazanie zachowania przezeń staranności w organizacji, wyborze pracownika (współpracownika) lub nadzorze nad nim. 
Powyższe wymagać będzie weryfikacji i ulepszenia – lub wprowadzenia – wewnętrznych procedur organizacyjnych, w tym na 
wypadek powstania nieprawidłowości, ewentualnie powołanie wewnętrznego organu nadzoru. 

Konieczne może okazać się również wypracowanie wewnętrznych procedur na wypadek powstania jakiegokolwiek postępowania 
dotyczącego odpowiedzialności podmiotu zbiorowego – niemal w każdym przypadku zarysuje się wówczas spór pomiędzy 
pracownikiem (współpracownikiem) a podmiotem zbiorowym. Warto zatem już zawczasu wypracować stosowne procedury 
wewnętrzne, pozwalające na minimalizację eskalacji sporu i ograniczenie jego ewentualnych ujemnych konsekwencji. 

Warto przy tym zwrócić uwagę, że w takich okolicznościach może ujawnić się konflikt interesów pomiędzy pracownikiem/
współpracownikiem podmiotu – indywidualnym sprawcą czynu, w związku z którego popełnieniem odpowiada podmiot zbiorowy 
– a samym podmiotem zbiorowym. Ten pierwszy będzie zwykle dążył do uwolnienia się od odpowiedzialności, kwestionując 
popełnienie czynu zabronionego. Podmiot zbiorowy zaś, chcąc zmniejszyć swoją odpowiedzialność, będzie wskazywać na 
okoliczność przeciwną.

adw. Magdalena Grykowska
Head of Litigation
magdalena.grykowska@gglegal.pl
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Za wizerunek osoby fizycznej uznaje się zespół rozpoznawalnych cech umożliwiających identyfikację danej osoby. Kwestia 
dotycząca prawnych możliwości przetwarzania i rozpowszechniania wizerunku osoby fizycznej regulowana jest w polskim 
porządku prawnym czterema aktami prawnymi:

a) w zakresie praw autorskich do wizerunku - ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1191, dalej: „Prawo Autorskie”);

b) w zakresie dóbr osobistych oraz skutków prawnych ich naruszenia - ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, dalej: „Kodeks Cywilny”);

c) w zakresie danych osobowych – ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 
dalej: „UODO”) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

WIZERUNEK W KODEKSIE CYWILNYM I PRAWIE AUTORSKIM
Przed 25 maja 2018 r., tj. datą wejścia w życie RODO, kwestię przetwarzania i rozpowszechniania wizerunku były regulowane w 
głównej mierze Prawem Autorskim i Kodeksem Cywilnym, wobec czego od przedstawienia tych regulacji rozpocznę. W Kodeksie 
Cywilnym ustanowiono, że dobra osobiste (w tym wizerunek oraz głos) podlegają ochronie prawa cywilnego i ograniczono się do 
metod ich ochrony. Bardziej szczegółowe regulacje znajdują się w Prawie Autorskim, gdzie w art. 81 wskazano, że rozpowszechnianie 
wizerunku wymaga zezwolenia (zgody) osoby na nim przedstawionej, za wyjątkiem następujących sytuacji: 

1. osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie;
2. osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności 

politycznych, społecznych, zawodowych;
3. osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku (prawno-autorska) może zostać udzielona w dowolnej formie (niekoniecznie pisemnej), ale 
musi być niewątpliwa. Oznacza to, że osoba udzielająca zgody musi mieć pełną świadomość nie tylko co do formy przedstawienia 
jej wizerunku, ale także np.: miejsca i czasu publikacji, zestawienia z innymi wizerunkami, towarzyszącego komentarza. Należy 
zwrócić uwagę na to, że sam fakt zarejestrowania wizerunku (wykonania zdjęcia, filmu), w myśl prawa autorskiego, nie wymaga 
ani zgody, ani nie jest nielegalne. Powyższa regulacja dotyczy wyłącznie rozpowszechniania wizerunku rozumianego jako jego 
publicznego udostępniania, przeznaczonego dla niezamkniętego grona osób, za pomocą dowolnego medium, np. telewizji, filmu, 
prasy, plakatu, pocztówki, strony internetowej czy portalu społecznościowego, takiego jak Facebook. Zgoda ta nie może mieć 
charakteru blankietowego, ogólnego, ale powinna dotyczyć określonego dobra osobistego. Co więcej, uprawniony, udzielając 
zgody, powinien wskazać zakres działań, jakie może podjąć osoba uzyskująca zgodę. Osoba udzielająca zgody na rozpowszechnianie 
wizerunku powinna mieć rozeznanie co do następujących okoliczności: 1) sposobu prezentacji jej wizerunku, 2) miejsca i czasu 
publikacji, 3) zestawienia z innymi wizerunkami lub z określonym tekstem oraz 4) reklamowego wykorzystania wizerunku. 
Podmiot, który uzyskał zgodę uprawnionego na rozpowszechnianie wizerunku, nie może „przenieść” tej zgody na inni podmiot, 
chyba że możliwość taka jednoznacznie wynika z umowy.

WIZERUNEK JAKO DANA OSOBOWA
Już przed dniem 25 maja 2018 r. wizerunek, w określonych przypadkach, był postrzegany również jako dana osobowa, jednakże 
dopiero po tej dacie ustawodawca unijny ostatecznie przesądził, że wizerunek, w przypadku jeżeli pozwala w sposób pośredni 
lub bezpośredni ustalić tożsamość danej osoby, jest daną osobową. Ochronie gwarantowanej przez RODO, w odróżnieniu od 
gwarantowanej przez Prawo Autorskie, podlega już samo przetwarzanie wizerunku. Zgodnie z RODO „przetwarzaniem danych 
osobowych” są operacje lub zestawy operacji wykonywane na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób 
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, 
adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie 
lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczenie, usuwanie lub niszczenie. Już samo przechowywanie 
czyjegoś zdjęcia (np.: w pamięci komputera) stanowi przetwarzanie jego danych osobowych w postaci wizerunku twarzy.

ZASADY PRZETWARZANIA 
I ROZPOWSZECHNIANIA WIZERUNKU

apl. radc. Paweł Góra
Associate
pawel.gora@gglegal.pl
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Podstawową przesłanką dopuszczalności przetwarzania wizerunku jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgoda na przetwarzanie 
danych osobowych musi być dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna. Przepisy nie określają formy, w jakiej zgoda musi 
zostać wyrażona – wystarczy jakiekolwiek oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające przyzwolenie na przetwarzanie 
danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda na wszystkie te cele. Co istotne, nie należy mylić 
prawno-autorskiej podstawy przetwarzania z podstawą z RODO.W szczególności należy zwrócić uwagę, że przy przetwarzaniu 
wizerunku jako danej osobowej nie będą miały zastosowania wyłączenia, o których mowa w art. 81 Prawa Autorskiego. Tytułem 
przykładu na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2) Prawa Autorskiego wyjątkiem od obowiązku uzyskania zezwolenia na korzystanie z 
wizerunku jest sam fakt, że wizerunek ten stanowi jedynie nieistotny element całości, dodatkowy do całego ujęcia, którego zamiana 
nie wpływa na wartość tego ujęcia (np. impreza publiczna). W przypadku zgody na gruncie RODO do stwierdzenia konieczności 
uzyskania zgody wystarczający jest już sam fakt, że wizerunek danej osoby jest widoczny w sposób umożliwiający identyfikację 
tej osoby. Zgoda nie musi być uzyskiwana w formie pisemnej. 

W praktyce organizator imprezy publicznej pozyskuje od jej uczestników zgodę na przetwarzanie oraz rozpowszechnianie 
wizerunku w formie dorozumianej, informując o audiowizualnej rejestracji imprezy oraz celach przetwarzania, co w następstwie 
logicznego myślenia może prowadzić do wniosku, że wizerunek uczestnika może być rozpowszechniony – na bilecie, plakacie, 
formularzu rejestracyjnym, stronie internetowej organizatora. Uczestnicząc w takiej imprezie jej uczestnicy godzą się na fakt, 
że ich wizerunek może być przez organizatora wykorzystywany. Podkreślenia wymaga fakt, że tak udzielona zgoda obejmuje 
rozpowszechniania wizerunku uczestnika w celach związanych z promocją imprezy, a wizerunek nie może być wykorzystywany 
w celu niepowiązanym z kontekstem udzielenia zgody, np. w celu reklamy izotoniku (o ile nie wynika to wprost z treści zgody). 
Na organizatorze spoczywa obowiązek poinformowania uczestników m.in. o tym kto, w jakim celu będzie przetwarzał dane 
uczestników imprezy oraz o możliwości cofnięcia zgody w przypadku konieczności jej wyrażania. Koniecznie należy pamiętać, 
że taki sposób wyrażenia zgody przez uczestników oraz fakt przekazania ww. informacji musi zostać udokumentowany, aby w 
przyszłości organizator mógł wykazać, że uczestnicy wyrazili zgodę, a organizator spełnił ciążące na nim obowiązki.

Inną przesłanką umożliwiającą przetwarzanie danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora. Zgodnie z 
motywem 47 preambuły do RODO „podstawą prawną przetwarzania mogą być prawnie uzasadnione interesy administratora, w 
tym administratora, któremu mogą zostać ujawnione dane osobowe, lub strony trzeciej, o ile w świetle rozsądnych oczekiwań 
osób, których dane dotyczą, opartych na ich powiązaniach z administratorem nadrzędne nie są interesy lub podstawowe 
prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. (...) Za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać 
przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego”. W ramach tej podstawy mieści się publikowanie 
wizerunku w internecie, w social-mediach, czy też w portfolio fotografa/kamerzysty oraz przetwarzanie wizerunku pracownika 
w celach zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania zakładu pracy. Aby ocenić spełnienia ww. podstawy 
przetwarzania należy za każdym razem przeprowadzić dokładną ocenę tego, czy w czasie i w kontekście, w którym zbierane są 
dane osobowe, osoba, której dane dotyczą, ma rozsądne przesłanki by spodziewać się, że może nastąpić przetwarzanie danych w 
tym celu. Nie zawsze osoby, której dane dotyczą zakładają, że ich wizerunek może być użyty w celach związanych z marketingiem 
bezpośrednim, co uniemożliwia powoływanie się na podstawę uzasadnionego interesu administratora Pamiętać również należy, że 
nadrzędnym w tym wypadku prawem osoby fotografowanej/nagrywanej, przeważającym nad interesem fotografa/kamerzysty 
są jej dobra osobiste czy prawo do decydowania o udzieleniu zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku w świetle przepisów 
prawno-autorskich. Działając w prawnie uzasadnionym interesie administratora należy zatem pamiętać o spełnieniu ciążących na 
administratorze danych osobowych obowiązkach informacyjnych.

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że przepisy RODO nie zawsze będą miały zastosowanie do przetwarzania wizerunku. 
Do podstawowych wyłączeń istotnych ze względu na przedmiot artykułu należą:

1. przetwarzanie wizerunku przez osobę fizyczną dla prywatnego użytku (np. przetwarzanie wizerunku weselników przez 
parę młodą);

2. przetwarzanie wizerunku w ramach działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub 
publikowaniu materiałów prasowych;

3. przetwarzanie wizerunku w ramach działalności literackiej lub artystycznej.

apl. radc. Paweł Góra
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pawel.gora@gglegal.pl



7

Trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony 
inwestorów na rynku finansowym (Druk nr 2812). Projekt ustawy, który 4 września br. został skierowany do Sejmu, wprowadza 
istotne zmiany w mechanizmach funkcjonowania rynku finansowego, a w szczególności w zakresie pozyskiwania finansowania 
z emisji obligacji korporacyjnych. Proces ten zostanie znacząco utrudniony, a wszystko w trosce o zwiększenie bezpieczeństwa 
inwestorów.

Na przyszłych emitentów obligacji mają zostać nałożone nowe wymogi formalne, od spełnienia których zależeć będzie 
dopuszczalność każdej emisji. Do najistotniejszych należy narzucenie przedsiębiorcom obowiązku dematerializacji obligacji 
(rezygnacji z formy dokumentowej na rzecz formy elektronicznej) oraz rejestrowania każdej emisji.

Przede wszystkim zgodnie z projektem obligacje nie będą mogły mieć formy dokumentu oraz – jako zdematerializowane papiery 
wartościowe – będą podlegać obowiązkowej rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Dotyczyć to będzie wszystkich, bez wyjątku, 
obligacji plasowanych w emisjach zamkniętych (emisje publiczne już podlegają obowiązkowej rejestracji w KDPW).

Zgodnie z nowym art. 48 ust. 5e tej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. KDPW będzie gromadzić i udostępniać do publicznej wiadomości 
informacje o nieumorzonych obligacjach emitentów z siedzibą na terytorium Polski, a także informacje o wysokości ich zobowiązań 
z tytułu papierów wartościowych oraz informacje pozwalające ustalić zakres i terminowość wykonywania przez nich tych 
zobowiązań.

Projekt ustawy wprowadza także instytucję agenta emisji (nowy art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), który 
w założeniu ustawodawcy ma ułatwić emitentom przeprowadzenie procesu rejestracji dłużnych papierów wartościowych 
w KDPW i skrócić czas trwania tego procesu. Umowę o wykonywanie funkcji agenta emisji emitent będzie musiał zawrzeć 
jeszcze przed rozpoczęciem oferowania papierów wartościowych. Funkcję agenta emisji będzie mógł objąć dom maklerski lub 
bank uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych (uczestnik KDPW). Agent emisji będzie miał obowiązek 
przede wszystkim zweryfikować poprawność procesu emisji i oferowania obligacji i prowadzić go jako swoisty łącznik pomiędzy 
emitentem a KDPW.  Do agenta emisji ma należeć ostateczna ocena zgodności z prawem działań emitenta, od której zależeć będzie 
możliwość uplasowania danej emisji. W projekcie przewidziano także (dość ogólnikową) zasadę, zgodnie z którą agent emisji będzie 
odpowiadał za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków.

Wstępnie wejście w życie nowych regulacji jest zaplanowane na 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z projektem nowe zasady będą działały na 
przyszłość, a więc obejmą wszystkie emisje obligacji plasowane po Nowym Roku. Tym samym nowelizacja nie będzie oddziaływała 
na obligacje wyemitowane wcześniej w formie dokumentu.

Niemniej jednak emitenci obligacji wyemitowanych i nieumorzonych przed 1 stycznia 2019 r. będą zobligowani do przekazania 
Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych informacji o wszystkich swoich emisjach obligacji, w tym o liczbie emisji oraz 
ich wartości.
Termin na wykonanie tego obowiązku został wstępnie oznaczony na 31 marca 2020 r. Uchybienie terminowi jest zagrożone karą 
grzywny, nakładaną na członków zarządu emitenta, w wysokości do 2 mln złotych. Ostateczny kształt regulacji może jeszcze ulec 
zmianom w toku procedury legislacyjnej.

PROJEKTOWANE ZMIANY W MECHANIZMACH EMISJI 
OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

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

mailto:dominik.hincz%40gglegal.pl?subject=


8

EUROPEJSKA SPÓŁKA AKCYJNA. 
CZYM JEST I JAK SIĘ JĄ TWORZY  

CZ. I – POWSTANIE SE PRZEZ ŁĄCZENIE SIĘ SPÓŁEK.

Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (dalej: 
Rozporządzenie), w Państwach Członkowskich ustanowiono możliwość tworzenia europejskiej spółki akcyjnej. 

Przepisy Rozporządzenia pozwalają na tworzenie i zarządzanie spółkami o zasięgu europejskim, bez przeszkód wynikających 
z różnic i ograniczeń w terytorialnym zakresie stosowania krajowego prawa spółek. 

Jak wskazano w preambule, przesłanką utworzenia takiej formy prawnej spółki było m.in. wyeliminowanie barier handlowych, 
ale także reorganizacja struktury produkcji w procesie wspólnotowym. Niezbędne było zapewnienie, by ekonomiczna i prawna 
jednolitość prowadzenia działalności gospodarczej we Wspólnocie były tożsame. W tym celu należało uchwalić przepisy 
dotyczące tworzenia spółek powstałych i prowadzących działalność zgodnie z normami rozporządzenia Wspólnoty, stosowanego 
bezpośrednio we wszystkich Państwach Członkowskich, równolegle ze spółkami podległymi prawu konkretnego państwa. 

Sama spółka europejska musi mieć formę spółki akcyjnej, jako że takie rozwiązanie jest najbardziej stosowne ze względu na 
potrzeby spółek prowadzących działalność gospodarczą w skali europejskiej z punktu widzenia finansowania i zarządzania. 

Tytuł II Rozporządzenia wskazuje na cztery możliwości powstania spółki europejskiej:
I. powstanie przez łączenie się spółek (sekcja 2 tytułu II);
II. powstanie grupy kapitałowej spółki europejskiej (sekcja 3 tytułu II);
III. powstanie spółki zależnej spółce europejskiej (sekcja 4 tytułu II);
IV. przekształcenie istniejącej spółki akcyjnej w spółkę europejską (sekcja 5 tytułu II).

Spółka europejska może być założona przez podmioty wymienione w art. 2 ust. 1-4 Rozporządzenia. Nie jest możliwym założenie 
ww. spółki przez sporządzenie umowy założycielskiej i statutu, a następnie objęcie akcji przez osoby fizyczne. 

W zakresie powstania spółki europejskiej poprzez łączenie się spółek, należy wskazać, iż mogą to zrobić jedynie spółki akcyjne, 
powstałe zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, ze statutowymi siedzibami i siedzibami zarządu znajdującymi się na 
terytorium Wspólnoty, pod warunkiem, że przynajmniej dwie z nich podlegają prawu różnych Państw Członkowskich. 

Jak wskazuje w tym zakresie doktryna, w założeniu spółki europejskiej mogą brać udział dwie lub więcej polskich spółek akcyjnych, 
jeżeli ponadto uczestniczy w nim co najmniej jedna spółka zagraniczna. Łączące się spółki mogą być ze sobą powiązane kapitałowo 
lub posiadać wspólny podmiot dominujący1. 

Zwrócenia uwagi wymaga fakt, iż w przypadku łączenia się spółek poprzez przejęcie, to spółka przejmująca przybierze postać 
spółki europejskiej. W wyniku takiego połączenia jedna lub kilka spółek zostaje rozwiązana bez przeprowadzania postępowania 
likwidacyjnego i przenosi lub przenoszą na inną spółkę ogół aktywów i pasywów w zamian za przyznanie akcjonariuszom 
przejmowanej spółki lub spółek akcji w przejmującej spółce, która przyjmuje formę spółki europejskiej, i ewentualnie za dopłaty 
w wysokości nieprzekraczającej 10% wartości nominalnej przyznanych akcji lub w braku wartości nominalnej – ich wartości 
księgowej2.  

W przypadku łączenia się spółek poprzez zawiązanie nowej spółki, spółka europejska będzie nowo powstałą spółką – co najmniej 
dwie spółki ulegną rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, a ogół ich aktywów i pasywów zostanie 
przeniesiony na nowo utworzoną spółkę, w zamian za przyznanie ich akcjonariuszom akcji w spółce europejskiej i ewentualnie 
za dopłatę w wysokości nie przekraczającej 10% wartości nominalnej przyznanych akcji lub w braku wartości nominalnej – ich 
wartości księgowej3.

1. K. Oplustil, Komentarz do przepisów rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) [w:] S. Sołtysiński, A. 
Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja (red.), Kodeks spółek handlowych. Pozakodeksowe prawo handlowe. Komentarz. T. 5, Wyd. 2, Warszawa 2012.

2. K. Oplustil, Komentarz do przepisów rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) [w:] S. Sołtysiński, A. 
Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja (red.), Kodeks spółek handlowych. Pozakodeksowe prawo handlowe. Komentarz. T. 5, Wyd. 3, Warszawa 2015.

3. Ibidem.
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Procedura połączenia spółek w spółkę europejską obejmuje dwa etapy. Pierwszy z nich dotyczy czynności następujących 
w spółkach łączących się, które są regulowane przez przepisy wewnętrzne oraz przepisy Rozporządzenia. Zgodnie ze zdaniem 
jednego z przedstawicieli doktryny, pierwszy etap obejmuje tzw. fazę menadżerską oraz fazę właścicielską1. Obejmują one m.in. 
sporządzenie planu połączenia oraz jego zatwierdzenie przez walne zgromadzenie każdej z łączącej się spółek oraz ogłoszenie 
w dzienniku urzędowym Państwa Członkowskiego. Drugi etap obejmuje czynności mające miejsce w państwie siedziby spółki 
europejskiej i dotyczy on czynności zmierzających do finalizacji połączenia, tj. tzw. fazę kontrolno-rejestracyjną2. Obejmuje ona 
m.in. zbadanie planu połączenia przez niezależnego biegłego i sporządzenie opinii przeznaczonej dla wszystkich akcjonariuszy, 
uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego wykonanie wszystkich czynności i formalności wymaganych przed przeprowadzeniem 
połączenia, przedłożenie ww. zaświadczenia sądowi, notariuszowi lub innemu organowi w Państwie Członkowskim przyszłej 
siedziby spółki europejskiej oraz przeprowadzenie kontroli legalności połączenia przez ww. organy. 

Połączenie spółek i powstanie spółki europejskiej staje się skuteczne z dniem wpisu spółki europejskiej do rejestru Państwa 
Członkowskiego, w którym ma ona statutową siedzibę.

1. K. Oplustil, Komentarz do przepisów rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) [w:] S. Sołtysiński, A. 
Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja (red.), Kodeks spółek handlowych. Pozakodeksowe prawo handlowe. Komentarz. T. 5, Wyd. 2, Warszawa 2012.

2. Ibidem.
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Część pierwsza niniejszej serii artykułów została poświęcona pierwszemu ze sposobów powstania spółki europejskiej (dalej 
również jako: SE). Celem przypomnienia wskazuję, iż Tytuł II Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. 
(dalej: Rozporządzenie) przewiduje możliwość powstania spółki europejskiej poprzez:

I. powstanie przez łączenie się spółek (sekcja 2 tytułu II);
II. powstanie grupy kapitałowej spółki europejskiej (sekcja 3 tytułu II);
III. powstanie spółki zależnej spółce europejskiej (sekcja 4 tytułu II);
IV. przekształcenie istniejącej spółki akcyjnej w spółkę europejską (sekcja 5 tytułu II).

W tej części przedstawię sposób powstania spółki europejskiej poprzez utworzenie grupy kapitałowej (holdingowej) spółki 
europejskiej.

Zgodnie z literaturą przedmiotu – „założenie spółki europejskiej jako spółki holdingowej stanowi oryginalną procedurę założeniową, 
uregulowaną w prawie unijnym, niemającą odpowiednika w polskim prawie spółek”1. 

Spółkami, które mogą uczestniczyć w utworzeniu grupy kapitałowej SE są spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, które zostały wymienione w załączniku II do Rozporządzenia. Muszą one jednak spełnić jeden z następujących 
warunków:

I. przynajmniej dwie z nich podlegają prawu różnych państw członkowskich lub
II. co najmniej dwie z nich posiadają od przynajmniej 2 lat spółkę zależną, podległą prawu innego kraju Unii Europejskiej, lub 

oddział podległy prawu innego państwa członkowskiego. 

Istotą takiego utworzenia SE jest wymiana akcji lub udziałów spółek uczestniczących, na akcje SE2. Innymi słowy, spółki 
uczestniczące w kreowaniu SE stają się spółkami zależnymi od spółki europejskiej3. 

Pierwszym krokiem utworzenia spółki europejskiej w omawianym trybie jest sporządzenie przez zarząd lub organ administrujący 
spółką jednobrzmiącego planu założenia spółki europejskiej (dalej: Plan), którego treść jest określona w art. 32 ust. 2 Rozporządzenia. 
W szczególności należy w nim wskazać aspekty prawne i ekonomiczne uzasadniające powstanie spółki oraz konsekwencje dla 
akcjonariuszy i pracowników, wynikające z przyjęcia grupy kapitałowej SE jako formy spółki. Ponadto w Planie należy wskazać 
minimalną stopę procentową akcji lub innych udziałów dla przedsięwzięcia, które akcjonariusze muszą wnieść w celu utworzenia 
grupy kapitałowej SE. Procent ten musi wynosić więcej niż 50% ogółu stałych praw głosu wynikających z akcji lub udziałów.

Plan podlega ogłoszeniu co najmniej na miesiąc przed dniem odbycia walnego zgromadzenia, które ma podjąć uchwałę w sprawie 
utworzenia spółki europejskiej. W przypadku polskiej spółki, będzie ona zobowiązana zgłosić go do sądu rejestrowego oraz 
opublikować go w MSiG4.

Kolejnym krokiem jest sporządzenie opinii przez biegłego lub biegłych odnoszącej się do Planu. Biegłego lub biegłych w każdym 
przypadku wyznacza sąd lub organ administracyjny, na podstawie przepisów krajowych, którym podlega dana spółka założycielska. 
Zgodnie z art. 32 ust. 5 Rozporządzenia opinia powinna wskazywać „szczególne trudności związane z wyceną udziałów lub akcji 
spółki oraz wyjaśniać, czy proponowany stosunek wymiany akcji lub udziałów został ustalony należycie oraz wskazać metody 
użyte dla określenia stosunku wymiennego i czy metody te są odpowiednie w danym przypadku”. 

Plan podlega zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie (w przypadku sp. z o.o. zgromadzenie wspólników) każdej z uczestniczących 
spółek. Rozporządzenie nie wymienia jaka większość wymagana jest dla podjęcia tej uchwały – należy zatem w tym zakresie 
posłużyć się odpowiednią regulacją prawa krajowego, tj. art. 506 k.s.h. – zarówno w zakresie wymogów większości głosów, treści 
uchwały oraz jej notarialnego zaprotokołowania5.

1. S. Włodyka (red.), Prawo spółek handlowych. Tom 2, 2012, Legalis.
2. Ibidem.
3. N. Banaś (red.), Rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej. Komentarz, LexisNexis 2012.
4. S. Włodyka (red.), Prawo spółek handlowych. Tom 2, 2012, Legalis.
5. Ibidem.

EUROPEJSKA SPÓŁKA AKCYJNA. 
CZYM JEST I JAK SIĘ JĄ TWORZY  

CZ. II – POWSTANIE GRUPY KAPITAŁOWEJ 
SPÓŁKI EUROPEJSKIEJ

apl. adw. Adam Ziębicki
Junior Associate
adam.ziebicki@gglegal.pl
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Każdy ze wspólników uczestniczących spółek ma trzymiesięczny termin na złożenie (tej spółce) oświadczenia o zamiarze 
wniesienia swoich akcji do spółki europejskiej. Takie oświadczenie ma charakter prawnowiążący i powinno zostać złożone 
w formie przewidzianej w przepisach krajowych. Conditio sine qua non powstania spółki europejskiej jest wniesienie minimalnego 
procentu akcji lub udziałów każdej spółki uczestniczącej, który został określony w Planie. Wspólnicy, którzy w pierwszym 
terminie nie wnieśli akcji lub udziałów do spółki europejskiej, mogą uczynić to w dodatkowym terminie 1-miesięcznym. Dopiero 
po tych czynnościach możliwe będzie ustalenie dokładnie jaka będzie wysokość kapitału zakładowego spółki europejskiej oraz ile 
akcji powinno zostać wydanym wspólnikom spółek uczestniczących. 

Drugim etapem utworzenia spółki europejskiej w omawianym trybie jest spełnienie wymogów przewidzianych dla utworzenia 
spółki akcyjnej w przepisach krajowych państwa jej siedziby. W przypadku spółki utworzonej w Polsce zastosowanie znajdą art. 
301-326 k.s.h. W szczególności dotyczyć to będzie złożenia wniosku o wpis grupy kapitałowej SE z siedzibą w Polsce do rejestru 
przedsiębiorców, do którego to wniosku należy dołączyć:

I. dokument potwierdzający, iż spółki uczestniczące w tworzeniu SE są spółkami z o.o. lub akcyjnymi z co najmniej dwóch 
różnych państw członkowskich bądź posiadają spółkę zależną w innym państwie członkowskim od co najmniej 2 lat;

II. plan utworzenia SE wraz z opinią biegłego lub biegłych;
III. uchwały walnych zgromadzeń lub zgromadzeń wspólników;
IV. oświadczenia organów zarządzających spółek o tym, że w okresie 3 miesięcy od ustalenia planu został wniesiony procent 

akcji lub udziałów spółek oraz, że względem uchwały o zatwierdzeniu Planu nie wniesiono powództwa o stwierdzenie 
nieważności lub bezskuteczności tej uchwały1.

W przypadku gdy walne zgromadzenie bądź zgromadzenie wspólników zastrzegło sobie prawo akceptacji uzgodnień dotyczących 
uczestnictwa pracowników w spółce europejskiej, również do wniosku o wpis grupy kapitałowej niezbędne będzie wniesienie 
odpowiedniego porozumienia ww. organów w przedmiocie zaangażowania pracowników w holdingu SE. 

Sposób powstania spółki europejskiej zgodnie ze sposobem ad. 3 i 4 będzie tematem następnych artykułów.

1. N. Banaś (red.), Rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej. Komentarz, LexisNexis 2012.
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Artykuł 41 kodeksu pracy stanowi, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także 
w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania 
umowy o pracę bez wypowiedzenia. W szczególności przepis ten dotyczy urlopu wypoczynkowego i chroni pracowników przed 
rozwiązaniem w trakcie jego trwania umowy o pracę w tzw. zwykłym trybie. Jeżeli zatem w trakcie urlopu pracodawca podejmie 
decyzję o zwolnieniu pracownika, musi poczekać ze złożeniem mu oświadczenia w przedmiocie wypowiedzenia umowy o pracę 
do czasu powrotu pracownika z odpoczynku.

Zakres stosowania tego przepisu stał się ostatnio przedmiotem orzekania Sądu Najwyższego w sprawie z powództwa pracownika 
zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przez spółkę akcyjną, w której pełnił on funkcję Prezesa Zarządu. 
W pierwszym dniu urlopu wypoczynkowego Prezesa Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o odwołaniu go 
z pełnionej funkcji, a w konsekwencji pozostali członkowie Zarządu spółki podpisali oświadczenie o wypowiedzeniu i doręczyli je 
Prezesowi w trakcie jego urlopu. Od złożonego w ten sposób wypowiedzenia Prezes odwołał się do sądu pracy, powołując się na 
niezgodność z prawem takiego rozwiązania umowy. Sąd I instancji zasądził na jego rzecz odszkodowanie, a następnie wyrok ten 
utrzymał w mocy Sąd II instancji.

Pracodawca zdecydował się w takiej sytuacji skierować skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Swoje działanie polegające na 
wypowiedzeniu umowy o pracę w trakcie urlopu wypoczynkowego uzasadniał faktem, że zatrudnienie Prezesa miało swoje źródło 
w stosunku o charakterze korporacyjnym, to jest powołaniu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. W ocenie spółki, w sytuacji 
zmiany w strukturze korporacyjnej spółki odpadła możliwość i konieczność dalszego zatrudniania takiego pracownika. W ocenie 
pracodawcy, pomimo wypowiedzenia umowy o pracę w trakcie urlopu wypoczynkowego, uprawnienia pracownicze Prezesa nie 
zostały uszczuplone.

Sąd Najwyższy, pomimo odmowy przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania, w uzasadnieniu postanowienia z dnia 20 marca 2018 
r. (sygn. akt III PK 56/17) nie przyznał racji pozwanej spółce. Po pierwsze, Sąd kategorycznie zauważył, że nie można kwestionować 
uszczuplenia uprawnień pracowniczych w sytuacji, w której pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym, który to na 
skutek wypowiedzenia umowy o pracę został przerwany lub co najmniej zakłócony. 

Odnosząc się do argumentu pozwanego w przedmiocie determinującej roli stosunku korporacyjnego względem stosunku pracy, na 
podstawie którego zatrudniony był Prezes Zarządu, Sąd Najwyższy podkreślił, że pogląd ten nie ma jakiegokolwiek odzwierciedlenia 
w obowiązujących przepisach. Skład orzekający zaznaczył jednocześnie, że ochrona przewidziana w art. 41 KP skupia uwagę na 
pracowniku i jej nadrzędnym celem jest zapewnienie zatrudnionemu w okresie urlopu rzeczywistego wypoczynku i regeneracji 
sił. Zdaniem SN, wszelkie ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę na ten okres muszą ustąpić temu celowi. 
W konsekwencji Sąd Najwyższy stwierdził, że niedochowanie tego warunku skutkować musi uwzględnieniem roszczenia 
odszkodowawczego zwolnionego pracownika.

Tytułem komentarza, należy zauważyć, że podobnych wątpliwości i problemów pracodawca mógłby łatwo uniknąć, gdyby 
zdecydował się zawrzeć z Prezesem Zarządu kontrakt menedżerski w miejsce umowy o pracę. Wypowiedzenie umowy 
cywilnoprawnej nie byłoby bowiem obostrzone jakimikolwiek ograniczeniami ustawowymi, zaś w jej treści strony mogłyby ustalić 
dowolny termin wypowiedzenia. Zawierając z członkiem swoich władz umowę o pracę, każda spółka prawa handlowego musi mieć 
natomiast na uwadze fakt, że stosunek pracy pozostaje w takiej sytuacji całkowicie niezależną relacją od stosunku korporacyjnego. 
W związku z tym, w niekorzystnym dla pracodawcy układzie okoliczności, dalsze zatrudnienie pracownika może okazać się 
konieczne nawet przez długi czas (np. przez czas zwolnienia lekarskiego pracownika) pomimo jego odwołania z funkcji w spółce 
i ustania potrzeby wykonywania przez niego pracy.

adw. Paulina Gromadzińska
Senior Associate
paulina.gromadzinska@gglegal.pl URLOP WYPOCZYNKOWY CHRONI PRZED 

WYPOWIEDZENIEM TAKŻE CZŁONKÓW ZARZĄDU
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W związku z licznymi wątpliwościami co do wykładni przepisów RODO w kwestiach związanych z zatrudnieniem na podstawie 
stosunku pracy oraz na podstawie tzw. cywilnoprawnych lub niepracowniczych form zatrudnienia (takich jak np. umowa 
o dzieło, umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług) poniżej przybliżamy (w oparciu m. in. o interpretacje zastosowane przez 
Urząd Ochrony Danych Osobowych (dalej: UODO) jedne z kluczowych interpretacji przydatnych do codziennego funkcjonowania 
w środowisku pracy. 

1. ETAP REKRUTACJI
Niezależnie od sposobu, w jaki pracodawca poszukuje kandydatów do pracy, proces ten zawsze wiąże się z pozyskaniem przez 
niego danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych tj. CV, listach motywacyjnych, świadectwach pracy, listach 
referencyjnych itp. Potencjalny pracodawca nie może żądać danych nadmiarowych, które nie są niezbędne do przeprowadzenia 
rekrutacji, co oznacza, że dane nie mogą być zbierane na zapas, „na wszelki wypadek” tj. bez wykazania zgodnego z prawem celu 
ich pozyskania i wykazania ich niezbędności dla realizacji celu przez administratora. 

Wykorzystywanie danych kandydatów pozyskanych w konkretnym procesie rekrutacyjnym do celów przyszłych rekrutacji 
jest dozwolone tylko wtedy, gdy kandydat wyraził na to zgodę. W przeciwnym razie, pracodawca ma obowiązek niezwłocznego 
usunięcia danych kandydata. 

We współpracy z podmiotami zajmującymi się publikacją ogłoszeń o pracę, pracodawca powinien zawrzeć umowę powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, jeżeli podmiot zajmujący się publikacją ogłoszeń o pracę będzie przetwarzał dane kandydatów 
wyłącznie w imieniu i na rzecz pracodawcy.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej należy unikać zadawania pytań, które mogłyby danego kandydata zawstydzić lub naruszyć 
jego prawo do prywatności bądź dobra osobiste np. dotyczących wyznania, przekonań politycznych czy planowanego potomstwa. 
Niedopuszczalne jest także pozyskiwanie informacji na temat kandydata od jego poprzedniego pracodawcy, jeżeli nie wyraził 
na to zgody. Samo złożenie przez kandydata referencji od poprzedniego pracodawcy nie uprawnia potencjalnego pracodawcy 
do kontaktu z wystawiającym załączone referencje. Podczas procesu rekrutacji, wiodącym źródłem informacji, które dotyczą 
przebiegu pracy zawodowej, powinien być sam kandydat.  

W przypadku, gdy pracodawca nie prowadzi rekrutacji, a kandydat sam wysyła do niego CV, pracodawca powinien rozważyć czy 
rozpoczyna rekrutację czy też nie jest zainteresowany zatrudnianiem nowy pracowników. 

a. Jeżeli zdecyduje się na przeprowadzenie rekrutacji – musi niezwłocznie wypełnić obowiązek informacyjny wobec takiej 
osoby i rozpocząć działania, zmierzające do zawarcia umowy;

b. Jeżeli nie zdecyduje się na przeprowadzenie rekrutacji – powinien niezwłocznie usunąć dane dotyczące kandydata ze 
swojej bazy. 

2. OKRES ZATRUDNIENIA 
Zgodnie z art. 221 § 2 i 4 Kodeksu pracy pracodawca ma prawo żądać od pracownika, którego zdecydował się zatrudnić, podania, 
niezależnie od danych osobowych, które mógł od niego pozyskać w toku rekrutacji, także: 

1. innych jego danych osobowych jak np. imion i nazwisk oraz dat urodzenia jego dzieci, jeżeli podanie takich danych jest 
konieczne ze względu na korzystanie przez niego ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy; 

2. jego numeru PESEL; 
3. innych danych osobowych niż pozyskane w procesie rekrutacji i wskazane wyżej, jeżeli obowiązek ich podania wynika 

z odrębnych przepisów prawa.

Wiele niedopowiedzeń dotyczyło kwestii monitorowania czynności pracownika podczas pracy. Pracodawca może monitorować 
pocztę elektroniczną swoich pracowników, ale musi pamiętać, że uprawnienie to dotyczy tylko służbowej poczty elektronicznej. 
Ma takie prawo, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz 
właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy. Takie uprawnienie zostało przewidziane w art. 223 
Kodeksu pracy.

INTERPRETACJA UODO NA TEMAT OCHRONY 
DANYCH OSOBOWYCH W MIEJSCU PRACY

Justyna Obniska
Junior Associate
justyna.obniska@gglegal.pl
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Pracodawcy coraz częściej oferują swoim pracownikom korzystanie z tzw. kart benefitowych, które jest w pełni dobrowolne. 
Jednakże pracodawca nie może udostępnić danych osobowych pracowników podmiotom świadczącym usługi benefitowe bez ich 
wiedzy i zgody. Udostępnienie danych osobowych przez pracodawcę zawsze odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez 
pracownika. Przetwarzanie przez podmioty świadczące tego typu usługi danych osobowych pracowników lub innych osób 
zgłoszonych do programu odbywa się zatem na podstawie wyrażonej przez nich zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

3. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU INNYCH NIŻ OKREŚLONE W KODEKSIE PRACY FORM ZATRUDNIENIA
W odróżnieniu od pracowniczych form zatrudnienia, przepisy prawa cywilnego nie określają wprost zakresu danych, które mogą 
być pozyskiwane przez podmiot zatrudniający w ramach niepracowniczych form zatrudnienia. 

Prawo cywilne wyznacza zasadę swobody umów, która umożliwia dowolne kształtowanie treści umów, o ile nie sprzeciwia się 
to charakterowi oraz naturze stosunku zobowiązaniowego. W takiej sytuacji podmiot zatrudniający powinien dokonać analizy 
zakresu danych, których zebranie jest konieczne w związku z realizacją umowy i ciążącymi na nim obowiązkami wynikającymi 
z umowy (np. wypłata wynagrodzenia) lub z przepisów prawa (np. płatność składek na określone ubezpieczenie społeczne). Warto 
zaznaczyć, że nie ma on tutaj pełnej swobody, ponieważ jest on związany wymogami określonymi przez postanowienia RODO, 
a w szczególności zasadą ograniczenia celu oraz minimalizacji danych.

Zgodnie z zasadą ograniczenia przechowywania, dane osobowe mogą być przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to 
niezbędne do celów, w których te dane są przetwarzane. Przy określeniu czasu przechowywania podmiot zatrudniający powinien 
wziąć pod uwagę: 

1. okres trwania umowy;
2. okres ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z umową (okres przedawnienia roszczeń); 
3. obowiązki wynikające z przepisów prawa. 

Samą podstawą przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy cywilnoprawnej jest niezbędność do 
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której 
dane dotyczą przed zawarciem umowy.

Justyna Obniska
Junior Associate
justyna.obniska@gglegal.pl
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Na gruncie prawa polskiego w sytuacji przeniesienia praw autorskich do utworu uprzednio udzielone licencje i sublicencje 
wygasają, a nabywca praw może swobodnie kształtować stosunki ze wszystkimi, także z dotychczasowymi licencjobiorcami 
(i sublicencjobiorcami). Tym ostatnim mogą przysługiwać roszczenia odszkodowawcze, w szczególności gdy nie zostali 
powiadomieni o przeniesieniu praw lub gdy wygaśnięcie licencji odbyło się w sposób niezgodny z postanowieniami licencji 
(sublicencji) – na przykład przed upływem umówionego terminu wygaśnięcia licencji.

Zagadnienia poruszane w niniejszym artykule regulują przepisy Rozdziału 5 ustawy z dnia 23 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83), w szczególności art. 65 i nn. Wyróżnia się dwa sposoby, na które podmiot 
praw autorskich może udzielić osobie trzeciej praw do korzystania z utworu: przeniesienie praw, na podstawie którego 
podmiot praw autorskich wyzbywa się wyłącznego prawa do korzystania z utworu na umówionym polu eksploatacji, oraz 
udzielenie licencji, na podstawie którego osoba trzecia jest uprawniona do korzystania z utworu, do którego pełne prawa 
pozostają przy podmiocie praw autorskich. Z kolei sublicencja to taki rodzaj licencji, której udziela uprawniony do tego 
licencjobiorca, a nie właściciel praw autorskich. Dopuszczalność udzielania sublicencji i ich zakres reguluje „pierwotna” umowa 
licencyjna, zawarta przez właściciela praw autorskich i licencjobiorcę.

Co w sytuacji, gdy podmiot praw autorskich udzieli pewnej liczby licencji, a następnie przeniesie prawa autorskie w zakresie, którego 
te licencje dotyczyły? Czy to przeniesienie wpływa na sytuację prawną licencjobiorców? Czy uiszczenie przez licencjobiorcę opłat 
licencyjnych wpływa na jego sytuację?

Aby udzielić odpowiedzi na tak postawione pytania, należy rozważyć charakter prawny umowy licencyjnej. Niestety nie ma 
przepisu ustawy rozwiązującego wprost ten problem. W nauce europejskiej istnieje spór co do charakteru prawnego umowy 
licencyjnej. Istnieją koncepcje tej umowy jako czynności prawnej o charakterze: zobowiązującym (zwanym też „obligacyjnym”), 
rozporządzającym, zobowiązująco-rozporządzającym lub upoważniającym. Zdecydowana większość polskiej doktryny opowiada 
się za pierwszym wariantem.

Istota umowy licencyjnej jako czynności prawnej o charakterze zobowiązującym została sformułowana w następujący sposób: 
„zobowiązanie licencjodawcy obejmuje nie tylko znoszenie korzystania z utworu, lecz także umożliwienie tego korzystania 
przez licencjobiorcę. (…) Udzielenie licencji implikuje zapewnienie, że licencjodawca ma odpowiedni zakres uprawnień i będzie 
go mieć przez czas trwania licencji. Jeżeli licencjodawca przeniesie prawa autorskie na osobę trzecią, to licencjobiorca traci 
uprawnienie do korzystania z utworu i musi uzyskać odrębną zgodę (licencję) od nowego podmiotu uprawnionego”1. 
To stanowisko podtrzymują m.in. J. Barta i R. Markiewicz, podkreślając, że „w polskiej doktrynie prawniczej 
zdecydowanie dominuje pogląd, że niewyłączna umowa licencyjna nie stanowi czynności prawnej rozporządzającej, a zatem m.in. 
uprawnienia licencjobiorcy nie są skuteczne względem następcy prawnego licencjodawcy”2.

Należy więc stwierdzić, że z chwilą przeniesienia praw autorskich do utworu dotychczasowi licencjobiorcy i sublicencjobiorcy 
nie mogą z niego korzystać z powodu niemożliwości świadczenia następującej na skutek okoliczności, za którą licencjodawca 
ponosi odpowiedzialność. Na ten stan nie ma wpływu okoliczność uzyskania licencji odpłatnie, podobnie jak odpłatność 
nie ma wpływu na charakter umowy najmu, dzierżawy czy leasingu3. Brak wypowiedzenia umowy licencyjnej przed 
przeniesieniem praw albo wypowiedzenie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy naraża podmiot praw autorskich na 
odpowiedzialność cywilną. W konsekwencji dobranie odpowiedniego terminu i warunków przeniesienia praw obciąża podmiot 
przenoszący prawa autorskie.

1. T. Targosz, Komentarz do art. 41, [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz. LEX, 2015.
2. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie 2016, s. 328.
3. B. Baliga, M. Kućka, Korzystanie z praw autorskich. Użytkowanie i dzierżawa a licencje, „Transformacje prawa prywatnego”, 2/2008, s. 10.

SKUTKI PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH 
DO UTWORU DLA TRWANIA UPRZEDNIO 

UDZIELONYCH LICENCJI

Szymon Grabarczuk, Intern
pod nadzorem merytorycznym
r.pr. Dominika Sypniewskiego
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W uchwale1 z dnia 19 października 2018 r. Sąd Najwyższy odpowiedział na pytanie, czy sąd okręgowy, jako sąd II instancji może 
ustalić datę zasiedzenia nieruchomości niezależnie od daty wskazanej we wniosku o zasiedzenie.     

Z pytaniem takim zwrócił się do Sądu Najwyższego jeden z sądów okręgowych, który wskazał, że w orzecznictwie przyjmuje się, 
że sąd I instancji może ustalić datę zasiedzenia nieruchomości niezależnie od tego, jaką datę zasiedzenia wskazano we wniosku 
(przyjmuje się, że sąd I instancji nie jest związany tą datą). 

Data, z którą doszło do nabycia własności w drodze zasiedzenia winna być zamieszczona w treści postanowienia stwierdzającego 
zasiedzenie. Ustalenie takiej daty ma bowiem doniosłe znaczenie dla stosunków własnościowych dotyczących nieruchomości, do 
przebiegu procesu i dat zmian właścicielskich nieruchomości, szczególnie dla osób trzecich z punktu widzenia ich ewentualnych 
roszczeń, a także dla uczestników postępowania o zasiedzenie.

Wątpliwość sądu okręgowego dotyczyła natomiast tego, czy sądowi II instancji (sądowi odwoławczemu) przysługuje analogiczne 
uprawnienie (w przypadku wniesienia apelacji od postanowienia w przedmiocie zasiedzenia). W ocenie wspomnianego sądu 
okręgowego, sąd odwoławczy musi być związany zakazem reformationis in peius, tj. zakazem, zgodnie z którym sąd II instancji nie 
może uchylić lub zmienić wyroku (postanowienia), na niekorzyść strony wnoszącej apelację, chyba że strona przeciwna również 
wniosła apelację (zob. art. 384 k.p.c.).    

W konsekwencji ww. pytania, Sąd Najwyższy wskazał, że w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości 
zakaz zmiany postanowienia na niekorzyść (zakaz reformationis in peius) uczestnika postępowania wnoszącego apelację 
(art. 384 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.) nie stoi na przeszkodzie stwierdzeniu zasiedzenia przez sąd drugiej instancji w innej dacie, niż 
uczynił to sąd pierwszej instancji.

Sąd Najwyższy wskazał, że w celu odpowiedzi na pytanie postawione przez sąd okręgowy, konieczne jest rozstrzygniecie, czy brak 
związania sądu I instancji treścią wniosku w zakresie daty zasiedzenia, co jest poglądem utrwalonym, przekłada się także na brak 
związania sądu odwoławczego treścią art. 384 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., czy też treścią wniosku co do daty zasiedzenia nie jest 
związany tylko sąd pierwszej instancji, natomiast sąd odwoławczy nie może pogorszyć sytuacji prawnej skarżącego postanowienie 
uczestnika postępowania z uwagi na zakaz reformationis in peius.

W konkluzji Sąd Najwyższy uznał, że skoro zasiedzenie następuje z mocy prawa, w dacie upływu okresu posiadania w dobrej 
czy w złej wierze, orzeczenie sądu, a więc i sądu odwoławczego winno wskazywać rzeczywistą datę nabycia własności przez 
zasiedzenie i nie powinno to zależeć od woli uczestników postępowania, a od okoliczności danej sprawy i ustalonego stanu 
faktycznego.

Skoro zatem sąd II instancji dojdzie do wniosku, że rzeczywista data nabycia nieruchomości przez zasiedzenie jest inna od tej, którą 
wskazano we wniosku o zasiedzenie, powinien mieć prawo do jej zmiany.  

Z tego też względu, zdaniem Sądu Najwyższego, sądom II instancji przysługuje uprawnienie do rozstrzygnięcia o dacie zasiedzenia 
nieruchomości, a uprawnienie to nie stoi na przeszkodzie zakazu reformationis in peius.

1. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2018 r., III CZP 1/18, Legalis nr 1832514.

adw. Paulina Rumińska-Bryła
Senior Associate
paulina.ruminska@gglegal.pl

SĄD NAJWYŻSZY ROZSTRZYGNĄŁ O ZAKRESIE 
ZWIĄZANIA SĄDU ODWOŁAWCZEGO ZAKAZEM 

REFORMATIONIS IN PEIUS 
W SPRAWIE ZASIEDZENIA NIERUCHOMOŚCI
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ZASADY MONITORINGU WIZYJNEGO W SZKOŁACH

W związku z dostosowaniem polskiego prawa do RODO trwają obecnie posiedzenia Komisji Prawniczej, których przedmiotem 
jest zaopiniowanie projektu z dnia 7 czerwca 2018 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 
rozporządzenia 2016/679. Podczas kolejnych sześciu posiedzeń zmianie uległ szereg nowelizowanych przez ww. ustawę przepisów 
i obecnie nie sposób jest przewidzieć daty jej uchwalenia, jak również jej ostatecznej treści. Ustawodawca część zmian związanych 
z RODO pozostawił jednak poza przedmiotem ww. regulacji. Do takich wyjątkowych przepisów należą te z sektora oświaty – 
a mianowicie art. 108a ustawy prawo oświatowe, który reguluje kwestie dotyczące monitoringu w szkołach.

Podstawową zmianą jest uregulowanie przez ustawodawcę zakazu monitoringu wizyjnego w następujących pomieszczeniach: 
1. w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze;
2. gdzie udziela się uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3. które są przeznaczone do odpoczynku i rekreacji pracowników;
4. sanitarnohigienicznych;
5. gabinetu profilaktyki zdrowotnej;
6. szatni;
7. przebieralni.

Co istotne nie jest to zakaz bezwzględny – przewidziane zostało dosyć istotne wyłączenie, a mianowicie monitoring jest 
dopuszczalny w sytuacji, gdy jego stosowanie w ww. pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla 
realizacji zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia, a także nie naruszy godności oraz innych dóbr 
osobistych uczniów, pracowników i innych osób. Taka sytuacja będzie miała miejsce w szczególności kiedy zostaną zastosowane 
techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób. Oznacza to, że w rzeczywistości 
uzasadniony będzie monitoring w miejscach, które są wyjątkowo narażone na kradzieże np. szatnie. W przypadku, gdy w ww. 
miejscach jest aktualnie stosowany zwykły monitoring wizyjny, to należy bezwzględnie zaprzestać takich działań.

Zmianom uległy również zasady przechowywania nagrań i samego oznaczania monitoringu. Pomieszczenia i teren monitorowany 
musi zostać oznaczony w sposób widoczny i czytelny. Poleca się, by stosowna tablica informująca o monitoringu była umieszczana, 
w widocznym miejscu, zarówno przy wejściu do obiektu monitorowanego, jak również pod każdą aktywną kamerą (stosowanie 
atrap kamer może zostać uznane za naruszenie dóbr osobistych). Niezależnie od powyższego, szkoła – jako administrator danych 
osobowych osób, których dane osobowe przetwarzane są przy pomocy monitoringu - jest bezwzględnie zobowiązana do 
przekazania właścicielom danych osobowych informacji, o których mowa w art. 13 RODO. Przyjmuje się, że sposobem spełnienia 
takiego obowiązku jest wystawienie w widocznym, publicznie dostępnym, miejscu znajdującym się przy wejściu do szkoły klauzuli 
informacyjnej zawierającym wszystkie wymagane prawem elementy.

Nagrania zarejestrowanych obrazów, na których są dane osobowe mogą być przetwarzane przez szkołę wyłącznie do celów, 
dla których zostały zebrane, przez maksymalnie 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie tego okresu nagrania muszą zostać 
zniszczone, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej. Za szczególny wyjątek od obowiązku zniszczenia zapisu nagrania 
należy uznać sytuację, w której nagrania zostały wykorzystane w postępowaniu cywilnym bądź karnym. Dyrektor szkoły wraz 
z organem prowadzącym szkołę są zobowiązani do uzgodnienia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu 
ochrony przechowywanych nagrań obrazu i danych osobowych uczniów, pracowników i innych osób, które można w wyniku 
tych nagrań zidentyfikować, a które zostały uzyskane w wyniku monitoringu. Zabezpieczenia te mogą polegać w szczególności na 
ograniczeniu dostępu do nagrań, pomieszczeń w których się znajdują, ich szyfrowania oraz wprowadzenia dodatkowych metod 
uwierzytelniania.

apl. radc. Paweł Góra
Associate
pawel.gora@gglegal.pl
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Ze zmianami w zakresie monitoringu związane są również inne obowiązki informacyjne ciążące na dyrektorze szkoły. Musi on 
o wprowadzeniu monitoringu należycie poinformować: 

1. uczniów i pracowników szkoły lub placówki, w sposób przyjęty w danej szkole lub placówce, nie później niż 14 dni przed 
uruchomieniem tego monitoringu;

2. osoby, które mają wykonywać w szkole lub w placówce obowiązki służbowe, zanim dopuści się ją do wykonywania tych 
czynności (co istotne, monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez te osoby).

W przypadku wprowadzenia nowego monitoringu szkoła musi uzgodnić tę kwestię z organem prowadzącym szkołę i skonsultować 
z radą pedagogiczną, radą rodzi-ców i samorządem uczniowskim. Podstawą do wprowadzenia monitoringu może być niezbędność 
do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników lub ochrony mienia dyrektora szkoły.

Mając na uwadze powyższe, przewidziane przez nowe regulacje prawa oświato-wego oraz RODO, obowiązki, dyrektorzy szkół 
oraz personel odpowiedzialny za compliance są zobowiązani do zadbania by w szkołach były przestrzegane zasady korzystania 
z monitoringu wizyjnego. Ich naruszenie bowiem, może prowadzić do nałożenia na szkołę lub odpowiednio na dyrektora szkoły 
administracyjnej kary pieniężnej przewidzianej w ustawie prawo oświatowe lub RODO, jak również zasą-dzenia zadośćuczynienia 
z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

apl. radc. Paweł Góra
Associate
pawel.gora@gglegal.pl
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Uchwałą w składzie trzech sędziów z dnia 19 października 2018 r. (sygn. akt: III CZP 36/18) Sąd Najwyższy uznał, że bezskuteczne jest 
złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez osobę, w stosunku do której nie rozpoczął się jeszcze bieg terminu określony 
w art. 1015 § 1 k.c., to jest przed dniem, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. 

Powyższa uchwała Sądu Najwyższego została wydana w wyniku pytania prawnego postawionego przez Sąd Okręgowy 
w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie o sygn. akt II Ca 570/17.  

Omawiana sprawa dotyczyła stwierdzenia nabycia spadku po kobiecie, która testamentem powołała do spadku troje dorosłych 
dzieci po 1/3 udziałów. Jej rodzice i mąż już wtedy nie żyli. Córka zmarłej o testamencie matki nie wiedziała. Dlatego też, odrzuciła 
spadek jako spadkobierca ustawowy. Gdy testament ujawniono dwoje pozostałych dzieci oświadczyło, że nie chcą dziedziczyć ani 
z tytułu testamentu, ani z ustawy. Córka jednak takiego oświadczenia nie złożyła.

Tymczasem, według kodeksu cywilnego, oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu 
miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w tym 
terminie był jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku (obecnie brak złożenia oświadczenia jest równoznaczny z przyjęciem 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza).

Rozpatrujący sprawę Sąd I instancji uznał, że raz złożone oświadczenie o odrzuceniu spadku, nawet przed upływem terminu 
6 miesięcy i przed dowiedzeniem się o testamencie jest skuteczne. Apelację od tego orzeczenia złożył wierzyciel zmarłej. 
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy rozpatrujący sprawę powziął wątpliwość odnośnie do argumentacji Sądu Rejonowego, gdyż 
w orzecznictwie pojawiły się dwa przeciwstawne poglądy. Skierował więc do Sądu Najwyższego pytanie prawne, czy skuteczne 
jest złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez osobę, w stosunku do której nie rozpoczął jeszcze biegu termin określony 
w art. 1015 § 1 k.c.

Sąd Najwyższy podjął uchwałę, zgodnie z którą złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez osobę, w stosunku do której nie 
rozpoczął jeszcze biegu termin określony w art. 1015 § 1 k.c., jest bezskuteczne. Sąd Najwyższy przypomniał, że już w uchwale z dnia 
15 stycznia 1991 r., III CZP 75/90 (OSNC 1991, nr 5–6, poz. 68). Sąd Najwyższy uznał, iż istnieje konieczność złożenia przez spadkobiercę 
osobnego oświadczenia o odrzuceniu spadku na podstawie każdej z podstaw, z której wynika jego powołanie.

Sąd Najwyższy podkreślił, że znacznie większe trudności dla praktyki i znacznie większe zagrożenia dla bezpieczeństwa 
spadkobierców mogłoby wynikać z zajęcia stanowiska, że skuteczne jest oświadczenie złożone blankietowo, na przyszłość, pod 
warunkiem, że pewna podstawa dziedziczenia ujawni się lub nie. Wskazał, że większość doktryny opowiada się za wskazaną 
wykładnią art. 1015 § 1 k.c., akcentując, iż prawo polskie nie zna instytucji oświadczenia na przyszłość (czy nawet przed otwarciem 
spadku), w którym rezygnujemy z dziedziczenia na pewnej podstawie, która może się uaktualnić, ale niekoniecznie. 

Tym samym, w rozpatrywanej sprawie córka zmarłej kobiety winna była złożyć kolejne oświadczenie o odrzuceniu spadku w ciągu 
6 miesięcy od dnia, w którym dowiedziała się o testamencie matki. Skoro tego nie zrobiła, nabyła spadek na podstawie testamentu.

W świetle wydanej uchwały należy uznać, że aby nie dziedziczyć długów po zmarłym, w wielu przypadkach oświadczenie 
o odrzuceniu spadku trzeba będzie złożyć dwa razy – po raz pierwszy po powzięciu informacji o możliwości dziedziczenia 
testamentowego, a następnie po ewentualnym dowiedzeniu się o możliwości dziedziczenia ustawowego. Ewentualnie w odwrotnej 
kolejności – jak w opisanym powyżej przypadku.

adw. Magdalena Łopatowska-Mikołajczyk
Associate
magdalena.lopatowska@gglegal.pl

PRZEDWCZESNE ODRZUCENIE SPADKU 
BĘDZIE BEZSKUTECZNE

mailto:magdalena.lopatowska%40gglegal.pl?subject=


20

Z dniem 13 października 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przekazywania informacji 
o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucje obowiązaną (dalej: Rozporządzenie). Ważnej zmianie uległy tym 
samym zasady raportowania przez Instytucje Obowiązane o podejrzanych transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji 
Finansowej (dalej: „GIIF”), będące tak naprawdę kontynuacją zmian w zakresie przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu. Uściślić wypada, że raportowaniu do GIIF podlegają informacje dotyczące przyjętych przez instytucje 
obowiązane wpłat, dokonanych wypłatach oraz transferu środków finansowych o równowartości przekraczającej 15 000 euro. 
Wraz ze zmianą, a tak naprawdę rozszerzeniem, zakresu obowiązków wynikających z ustawy konieczna była zmiana m.in. 
w zakresie zasad raportowania. Konieczność taka wynika m.in. z faktu rozszerzenia zakresu danych podlegających przekazaniu 
do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. O ile bowiem w dotychczasowej rzeczywistości prawnej przykładowo 
nie zachodziła konieczność weryfikacji kraju urodzenia klienta, o tyle po wejściu w życie nowych regulacji w zakresie AML 
przekazaniu do GIIF podlega również informacja o państwie urodzenia klienta. Jednocześnie oznacza to, że nie tylko zakres danych 
podlegających raportowaniu uległ rozszerzeniu, ale przede wszystkim rozszerzeniu uległ zakres danych służących identyfikacji 
klienta instytucji obowiązanej. Jak zatem pokazuje przedstawiony przykład wprowadzone przez ustawodawcę zmiany pozostają 
ze sobą w istotnym związku.

Ponadto obowiązek raportowania podejrzanych transakcji został rozszerzony o zagraniczne transakcje przychodzące. 
Z praktycznego punktu widzenia oznacza to zatem, że o ile do dnia wejścia w życie rozporządzenia możliwe było raportowanie 
w starym trybie, o tyle zwiększony zakres danych podlegających przekazaniu do GIIF w chwili obecnej istotnie utrudnia 
przekazywanie właściwych informacji, w zakresie przewidzianym przepisami ustawy, na dotychczas obowiązujących formularzach. 
Fakt ten natomiast muszą w swej codziennej praktyce AML uwzględniać instytucje obowiązane. Ostateczne wzory dokumentów 
elektronicznych zostaną jednak opublikowane w centralnym repozytorium wzorów dokumentów i będą obowiązywać dla 
wszystkich instytucji obowiązanych dopiero od dnia 13 lipca 2019 r. Dlatego też, pomimo brzmienia przejściowych i końcowych 
przepisów ustawy i rozporządzenia, do dnia 13 lipca 2019 r. dysponują dodatkowym, pozaustawowym terminem na dostosowanie 
swoich procedur oraz praktyk do planowanego sposobu rejestrowania transakcji podejrzanych.

Kolejną istotną zmianą wprowadzoną w zakresie raportowania jest zmiana częstotliwości tegoż raportowania. Zgodnie bowiem 
z przepisem art. 72 ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu instytucje obowiązane 
zobligowane zostały do przekazywania do GIIF właściwych informacji związanych z transakcją podejrzaną w terminie 7 dni od 
momentu dokonania transakcji. Jeżeli wskazany termin zostanie zestawiony ze stanem minionym, to wyraźnie widać, że czas na 
spełnienie obowiązku informacyjnego względem GIIF uległ istotnemu ograniczeniu. Według dotychczas obowiązującej ustawy 
termin ten wynosił bowiem 14 dni liczonych od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym instytucja 
obowiązana przeprowadziła transakcję. W najgorszym wypadku zatem instytucjom obowiązanym przysługiwał termin co najmniej 
14-dniowy. W chwili obecnej termin ten wynosi maksymalnie 7 dni. Jednocześnie wskazuje się na kolejne utrudnienie związane 
z częstotliwością raportowania do GIIF, a mianowicie na sposób obliczania tego 7-dniowego terminu. Nie do końca pewnym jest, 
czy należy go liczyć od końca danego dnia, tj. zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego, czy też może od konkretnej godziny? 
Ani przepisy ustawy, ani tym bardziej przepisy rozporządzenia nie precyzują oraz nie rozstrzygają tej kwestii. Należy tym samym 
liczyć, że zaistniała wątpliwość zostanie rozstrzygnięta przez GIIF w ramach jednego z oficjalnych komunikatów Inspektora. 
Niemniej jednak w odniesieniu do przedstawionej wątpliwości, w chwili obecnej jedynie można sparafrazować stwierdzenie „Mors 
certa, hora incerta”. 

W obliczu powyższego warto zwrócić uwagę na fakt, iż niedopełnienie obowiązku o właściwym informowani GIIF o transakcjach 
podejrzanych może przekładać się na istotne konsekwencje dla instytucji obowiązanych. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 
147 pkt. 12 ustawy, niedopełnienie obowiązku w postaci przekazania lub udostępnienia informacji o omawianych transakcjach 
stanowi delikt administracyjny podlegający karze administracyjnej. W myśl art. 150 ustawy natomiast do katalogu takich kar 
należą również kary pieniężne do wysokości równowartości kwoty 5 000 000 euro albo do wysokości 10% obrotu wskazanego 
w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.

Abstrahując jednak od elementu sankcji pokreślić należy, że zakres obowiązków uległ zmianom, które zapewne będą wpływały 
w okresie ich wdrażania na codzienną praktykę działów compliance instytucji obowiązanych. Obowiązek jaki jest każdy widzi. 
Analizując natomiast prace prowadzone na gruncie Unii Europejskiej w zakresie szeroko rozumianej polityki AML można 
jedynie pokusić się o konkluzję graniczącą z pewnością, że obowiązków będzie więcej, a sankcje będą surowsze. Warto zatem, 
aby instytucje obowiązane wykorzystały obecny okres przejściowy do spokojnego wdrożenia w życie prawidłowej wewnętrznej 
polityki i praktyki AML.

NOWE ZASADY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O 
PODEJRZANYCH TRANSAKCJACH

Wojciech Ł. Gunia, LL. M.
Associate
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