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AKTUALNOŚCI GGLegal
ZMIANY W USTAWIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH - RODO
Od dnia 25 maja 2018 r. będą stosowane nowe przepisy regulujące zasady ochrony danych osobowych, które zastąpią obecnie
obowiązująca ustawę. Dlatego najwyższy czas przygotować się na nadchodzące zmiany i wdrożyć je w swoich organizacjach.
Nasza Kancelaria prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców w zakresie wdrożenia nowych przepisów, nasza pomoc obejmuje
następujące czynności:
•
Audyt prawny procesów i dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych;
•
Przygotowanie i wdrożenie wewnętrznej dokumentacji i procedur (kodeksów postępowania) związanych z ochroną
danych osobowych;
•
Szkolenia dla osób przetwarzających dane osobowe;
•
Szkolenia dla osób pełniących funkcję Inspektora Ochrony Danych;
•
Monitorowanie i bieżące informowanie o stanie prac nad projektem nowej ustawy o ochronie danych osobowych.

PUBLIKACJA dr. MIKOŁAJA GOSS KOMPETENCJE PREZESA UTK.
W najnowszym numerze 4(6)/2017 „Internetowego Kwartalnika
Antymonopolowego i Regulacyjnego” (IKAR), ukazał się artykuł
Partnera naszej Kancelarii dr. Mikołaja Goss pt. „Charakter
prawny zadań i kompetencji Prezesa UTK w obszarze
interoperacyjności europejskiej sieci kolejowej ze szczególnym
uwzględnieniem zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji
pojazdu kolejowego zgodnego z TSI”. Publikacja dostępna jest
również w formie drukowanej.

Zapraszamy do zapoznania się z całą publikacją pod poniższym
linkiem: http://ikar.wz.uw.edu.pl/ikar.php?ikar=43
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WARSZTATY - KONTRAKTY BUDOWLANE
W dniach 7-8 grudnia 2017 r. w hotelu Novotel Centrum, już po
raz kolejny odbyły się warsztaty pod nazwą: „Relacje między
inwestorem a wykonawcą w procesie realizacji inwestycji
budowlanej”. Zespół GGLegal, na zaproszenie Pulsu Biznesu
reprezentowali specjaliści prawa budowalnego, tj. dr Jan M.
Góralski, dr Dominik Sypniewski, Jan Hasik oraz Przemysław
Izdebski.

adw. Paulina Gromadzińska
Senior Associate
paulina.gromadzinska@gglegal.pl

RODO A PROJEKTOWANE ZMIANY W KODEKSIE PRACY
Z dniem 25 maja 2018 r. rozpocznie się stosowanie powszechnie obowiązujących przepisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO).
Rewolucyjne zmiany wprowadzane na podstawie tego rozporządzenia będą miały konsekwencje w wielu dziedzinach i wpłyną
na zmianę całego szeregu przepisów krajowych. Szczególnie doniosłe znaczenie, bo dotyczące każdego pracodawcy, będą miały
zmiany wprowadzane do Kodeksu Pracy. Zmiany te będą wynikały z Ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych
osobowych, której projekt został opublikowany w dniu 12 września 2017 r. przez Ministerstwo Cyfryzacji.
ZMIANY W KATALOGU DANYCH OSOBOWYCH
Powołany projekt w pierwszej kolejności aktualizuje listę danych osobowych z art. 221 § 1 k.p., których pracodawca może żądać
od osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Niezmiennie kandydat będzie zobowiązany do wskazania pracodawcy swoich imion i
nazwiska, daty urodzenia, adresu do korespondencji (ale już nie miejsca zamieszkania), informacji w przedmiocie wykształcenia
oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Nowością jest natomiast dodanie do tej listy adresu poczty elektronicznej albo
numeru telefonu. Jednocześnie po wejściu w życie ustawy pracodawca nie będzie uprawniony do żądania od kandydata imion jego
rodziców.
Jeżeli natomiast chodzi o pracownika, to znowelizowany art. 221 § 2 k.p. ma uprawniać pracodawcę do żądania ponadto danych
obejmujących adres zamieszkania, numer PESEL (lub w razie jego braku – rodzaj i numer dokumentu tożsamości), a także innych
danych osobowych pracownika lub członków jego rodziny, jeżeli ich podanie jest konieczne ze względu na korzystanie przez
pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy. Obecnie uprawnienie do przetwarzania danych członków
rodziny dotyczy jedynie dzieci pracownika. Co ciekawe, przetwarzanie przez pracodawcę, po nawiązaniu stosunku pracy, danych
osobowych w postaci adresu korespondencyjnego, adresu e-mail albo numeru telefonu, podanych na etapie rekrutacji, będzie
możliwe tylko po wyrażeniu na to zgody przez pracownika w formie pisemnej lub elektronicznej.
ZGODA PRACOWNIKA NA PRZETWARZANIE INNYCH DANYCH
Nowością w Kodeksie Pracy będzie art. 222, który pozwalać ma na przetwarzanie innych danych pracownika lub kandydata do
pracy niż te opisane powyżej, jeżeli pracownik albo kandydat wyrazi na to zgodę (na piśmie lub elektronicznie) i jednocześnie
dane te dotyczą stosunku pracy. W przypadku danych biometrycznych ma być podobnie, przy czym nie będzie w ogóle możliwe
przetwarzanie takich danych dotyczących kandydatów do pracy.
Projekt tego przepisu przewiduje również wyjątek od zasady uzyskiwania zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe
dotyczące nałogów, stanu zdrowia, życia seksualnego i orientacji seksualnej pracownika lub kandydata nie będą mogły być
przetwarzane nawet na podstawie zgody udzielonej przez tego pracownika (kandydata).
MONITORING W MIEJSCU PRACY
Kolejnym novum w Kodeksie Pracy, które przewiduje projekt przedmiotowej ustawy, jest dodanie art. 224, stanowiącego podstawę
do stosowania monitoringu w miejscu pracy. Pracodawca będzie mógł rejestrować obraz w miejscu pracy oraz na terenie wokół
zakładu pracy, jednak jedynie dla celów (i) zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub (ii) ochrony mienia, lub (iii) zachowania w
tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
Monitoring taki jednocześnie nie będzie mógł stanowić środka kontroli wykonywania pracy przez pracownika, a ponadto ma nie
obejmować pomieszczeń, które nie są przeznaczone do wykonywania pracy (a w tym pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek
lub palarni). Pojęcie pomieszczeń nieprzeznaczonych do wykonywania pracy wydaje się być dość nieostre i można się spodziewać
rozbieżnych interpretacji w tym zakresie (na przykład w przypadku ciągów komunikacyjnych).
Istotnym obowiązkiem związanym z decyzją pracodawcy o wprowadzeniu monitoringu w miejscu pracy będzie poinformowanie
o tym pracowników nie później niż 14 dni przed uruchomieniem monitoringu oraz każdorazowo przed dopuszczeniem do pracy
nowego pracownika.
Projektowane zmiany znajdują się obecnie na etapie opiniowania. Jest to dopiero początek ścieżki legislacyjnej, w związku z czym
nie można przesądzić, czy wejdą one w życie w obecnym kształcie. Z całą pewnością jednak ich wejście w życie nie powinno
nastąpić później niż 25 maja 2018 r.
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adw. Paulina Gromadzińska
Senior Associate
paulina.gromadzinska@gglegal.pl

GDPR AND PLANNED AMENDMENTS
TO THE LABOUR CODE

From 25 May 2018 generally applicable provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27
April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such
data, and repealing Directive 95/46/EC (referred to as GDPR) shall apply. The revolutionary changes introduced by the Resolution
will have consequences in many branches of law and will influence amendments of a great number of domestic provisions. The
amendments of a particularly profound importance are the changes introduced to the Labour Code, since they apply to each
employer. The said changes will follow from the Act on provisions implementing the Act on personal data protection, a draft of
which was published by the Ministry of Digitalization on 12 September 2017.
CHANGES IN PERSONAL DATA LIST
Firstly, the aforementioned draft revises a list of personal data as provided for in Article 221 § 1 of the Labour Code, which an
employer may demand from a person applying for work (a candidate). Invariably such a candidate shall be obliged to provide an
employer with his or her names and surname, birth date, correspondence address (but not anymore place of residence), as well as
information on his education and employment history. New regulation provides for adding e-mail address or telephone number to
this list, whereas employer will not be authorized anymore to demand from a candidate the names of his or her parents.
As far as an employee is concerned, the amended Article 221 § 2 of the Labour Code will authorise an employer to demand from him
or her the address of residence of an employee, PESEL number (or in case of lack of PESEL number – type and number of identity
document), as well as other employee’s personal data or data of employee’s family members, if providing such data is necessary in
order to exercise certain rights resulting from the employment law. As for now the employer’s right to process employee’s family
members’ data relates only to employee’s children. Interestingly, employee’s e-mail address and telephone number provided during
recruitment process will be admissible to be processed by an employer after entering into employment relationship, only after
employee’s consent expressed in written or electronic form.
EMPLOYEE’S CONSENT TO PROCESSING OTHER PERSONAL DATA
Article 222, which is to be newly added to the Labour Code, will authorise an employer to process other personal data of an
employee or a candidate than those indicated above, only if such employee or candidate gives his consent thereto (in writing or
in electronic form) and only if such data regard employment relationship. In case of the biometric data the same rule will apply,
however an employer will not be authorized to process biometric data of candidates at all.
The draft of the abovementioned regulation provides also for an exception from the requirement of obtaining the consent of the
person the data relate to. The processing of personal data regarding addictions, state of health, sex life and sexual orientation of an
employee or a candidate will be forbidden, even based on the consent of the employee (or the candidate).
MONITORING AT THE WORKPLACE
The next novelty in the Labour Code, provided in the draft of the mentioned act, is a newly added Article 224, being a legal basis for
monitoring employees at the workplace. An employer will be authorised to record image at the workplace and in the areas around
the workplace, but only for the purpose of (I) assuring safety of employees or (II) protecting the property or (III) keeping certain
information confidential if their disclosure could expose employer to damage.
Such monitoring cannot be at the same time used as means of work performance control and cannot be applied in the premises that
are not designated for work performance (including bathrooms, cloakrooms, canteens and smoking rooms) in the future. The term
of “the premises that are not designated for work performance” seems to be quite imprecise and one can expect discrepancies in
its interpretation (for instance regarding corridors).
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r. pr. Jan Hasik
Head of Healthcare Practice
jan.hasik@gglegal.pl

POŚREDNICTWO W OBROCIE PRODUKTAMI
LECZNICZYMI

W 2015 roku ustawa z dnia 6 września 2011 roku Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz.U.2016.2142, „Pr. farm.”) wprowadziła pojęcie
„pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi”, za które uznaje się działalność związaną z kupnem i sprzedażą produktów
leczniczych, z wyłączeniem obrotu hurtowego, dostawy lub posiadania produktów leczniczych lub innych form władztwa nad
produktami leczniczymi, polegająca na niezależnym prowadzeniu negocjacji na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Pośrednictwo w obrocie produktami leczniczymi nie może dotyczyć
produktów leczniczych weterynaryjnych, środków odurzających, substancji psychotropowych, a także prekursorów kategorii 1.
Pr. farm. określa wymogi dla pośredników w obrocie produktów leczniczych. Może nim być podmiot posiadający miejsce
zamieszkania albo siedzibę na terytorium RP jak i pośrednik w obrocie produktami leczniczymi zarejestrowany przez właściwy
organ państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Pośrednik ma obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi prowadzonego
przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w systemie teleinformatycznym, przy czym prowadzenie działalności w zakresie
pośrednictwa produktami leczniczymi bez wpisu do ww. rejestru zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności
albo karą pozbawienia wolności do lat 2. Wpis do rejestru nie oznacza, iż wnioskodawca jest automatycznie uprawniony do
pośredniczenia w transakcjach, których przedmiotem są wszystkie produkty lecznicze. Wniosek do Głównego Inspektora
Farmaceutycznego winien bowiem określać rodzaj i kategorie dostępności produktów leczniczych mających stanowić przedmiot
pośrednictwa. Uznaje się ponadto, że podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z przedsiębiorcą na rzecz którego zamierza
prowadzić negocjacje, nie może być pośrednikiem w obrocie produktami leczniczymi w rozumieniu art. 73a ust. 1 Pr. farm.
Obowiązujące przepisy nakładają na pośrednika w obrocie produktami leczniczymi określone obowiązki takie jak min.
pośredniczenie wyłącznie w transakcjach kupna i sprzedaży pomiędzy konkretnymi podmiotami, przestrzeganie wymagań Dobrej
Praktyki Dystrybucyjnej w zakresie prowadzonego pośrednictwa, przekazywanie Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu
kwartalnych raportów dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi, w którym pośredniczył, wraz ze strukturą tego
obrotu, prowadzenie ewidencji transakcji kupna i sprzedaży, w których zawarciu pośredniczył oraz przechowywanie tejże
ewidencji przez okres 5 lat od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano transakcji, stosowanie systemu
jakości określającego obowiązki, procesy i środki zarządzania ryzykiem związane z prowadzoną działalnością czy też informowanie
Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Prezesa URPL i właściwego podmiotu odpowiedzialnego o podejrzeniu sfałszowania
produktu leczniczego.
Wypełnianie przez pośrednika w obrocie produktami leczniczymi obowiązków ustawowych odbywa się w drodze inspekcji
planowanych bądź doraźnych. Te drugie mają miejsce w razie uzasadnionego podejrzenia o uchybieniach powodujących
zagrożenie dla bezpieczeństwa stosowania, jakości lub skuteczności produktów leczniczych). Inspekcje przeprowadzane są przez
inspektorów do spraw obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Obecnie Krajowy Rejestr Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi liczy 159 podmiotów.
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adw. Paulina Rumińska-Bryła
Senior Associate
paulina.ruminska@gglegal.pl

KONTROLA KORESPONDENCJI PRACOWNIKA –
ORZECZENIE EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW
CZŁOWIEKA

Dnia 5 września 2017 r. Wielka Izba Europejskiego
Trybunału
Praw
Człowieka
(dalej:
ETPC)
wydała ciekawy wyrok1 w sprawie monitoringu
wykorzystania Internetu przez pracownika
w miejscu pracy oraz ochrony prywatności
pracownika w kontekście ingerencji pracodawcy
w jego prywatną korespondencję elektroniczną
zapisaną na służbowym komputerze.
ETPC orzekał w następującym stanie faktycznym.
Pan B. Bărbulescu pracował u prywatnego
przedsiębiorcy na stanowisku związanym ze
sprzedażą. W toku pracy pracodawca polecił
panu Bărbulescu założyć konto za pośrednictwem
komunikatora internetowego Yahoo Messenger.
Konto to, zgodnie z poleceniem pracodawcy, miało
służyć do kontaktów z klientami w godzinach pracy,
a zatem było narzędziem do wykonywania pracy.
W toku pracy pan Bărbulescu został poinformowany
przez pracodawcę, że jego korespondencja na
ww. komunikatorze została przez pracodawcę
skontrolowana, a w efekcie stwierdzono, że pan
Bărbulescu używał jej również do kontaktów
o charakterze prywatnym (p. Bărbulescu rozmawiał
z bratem i narzeczoną, a rozmowy te dotyczyły m.in.
jego zdrowia i życia seksualnego). Po okazaniu panu
Bărbulescu transkryptu prywatnych rozmów, został
on zwolniony przez pracodawcę za naruszenie
wewnętrznych regulacji zakazujących korzystania
ze środków pracodawcy na cele prywatne.
Pan Bărbulescu odwołał się do sądu, wskazując
m.in., że pracodawca naruszył jego prawo do
korespondencji wynikające z konstytucji. Sąd
I instancji oddalił odwołanie pana Bărbulescu,
wskazując, że pan Bărbulescu został poinformowany
o zasadach obowiązujących u pracodawcy, a samo
zwolnienie było proceduralnie zgodne z normami
rumuńskiego prawa pracy. W apelacji od wyroku
sądu I instancji pan Bărbulescu wskazał natomiast,
że jego korespondencja była chroniona przez art.
8 EKPC2, dotyczący prawa do poszanowania życia
prywatnego i rodzinnego, a w tym korespondencji.
Argumentacja ta nie została uwzględniona przez
sąd II instancji, przez co sprawa trafiła do ETPC.

1. Wyrok z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie Bărbulescu
vs Rumunia, skarga nr 61496/08.
2. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada
1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz
uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz.
587).
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ETPC orzekł, że sądom rumuńskim nie udało się utrzymać równowagi pomiędzy
interesami, które wchodzą w grę, tj. prawem pana Bărbulescu do poszanowania
życia prywatnego i korespondencji z jednej strony oraz prawem pracodawcy do
podjęcia środków w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jego firmy.
ETPC stwierdził, że co prawda pan Bărbulescu został poinformowany
o zakazie wykorzystywania Internetu do celów osobistych (wynikającym
z wewnątrzzakładowego regulaminu pracy), jednakże nie miał wiedzy o charakterze
ani zakresie monitorowania, w szczególności, że pracodawca może mieć faktyczny
dostęp do treść jego wiadomości. W ocenie ETPC sądy krajowe nie określiły również
konkretnych powodów uzasadniających wprowadzenie środków monitorowania
korespondencji pracownika oraz, czy pracodawca był w stanie zastosować
środki skutkujące jego mniejszą ingerencją w życie prywatne i korespondencję
pracownika.
ETPC podkreślił, że instrukcje pracodawcy nie mogą ograniczać do zera korzystania
z prywatnego życia społecznego w miejscu pracy. Poszanowanie życia prywatnego
i poufności korespondencji w dalszym ciągu ma zastosowanie, nawet jeśli taka
korespondencja może zostać w stopniu koniecznym ograniczona.
W związku z tym w ocenie ETPC prawo pana Bărbulescu do poszanowania życia
prywatnego i korespondencji, o którym mowa w art. 8 EKPC, nie było odpowiednio
chronione przez władze krajowe. Ustalenia ETPC nie oznaczają, że pracodawcy
nie mogą w żadnym wypadku monitorować korespondencji pracowników lub że
nie mogą zwolnić pracownika za korzystanie w pracy z Internetu w prywatnych
celach. ETPC uważa jednakże, że regulacje krajowe powinny zapewniać takie
rozwiązania, że w przypadku, gdy pracodawca korzysta ze środków służących do
monitorowania komunikacji pracownika, to środkom takim towarzyszyć powinny
odpowiednie zabezpieczenia przez nadużyciami.
ETPC określił ponadto kryteria, które mają być stosowane przez organy krajowe
przy dokonywaniu oceny, czy dany środek jest proporcjonalny do zamierzonego celu
i tego, czy dany pracownik jest chroniony przed arbitralnością decyzji pracodawcy.
W szczególności w analogicznych sytuacjach władze krajowe powinny określić:
1. czy pracownik został powiadomiony o możliwości podjęcia przez pracodawcę
środków służących do monitorowania korespondencji i innej komunikacji
oraz o wprowadzeniu w życie takich środków (informacja o monitorowaniu
powinna zostać przekazana pracownikowi przed przystąpieniem do pracy),
a także o zakresie takiego monitoringu oraz jego stopniu ingerencji w życie
prywatne pracownika,
2. czy pracodawca przedstawił powody uzasadniające monitorowanie
komunikacji pracownika,
3. czy istnieje możliwość ustanowienia przez pracodawcę systemu
monitorowania opartego na mniej inwazyjnym charakterze, oraz
4. czy cel realizowany przez pracodawcę mógłby zostać osiągnięty bez
bezpośredniego dostępu do pełnej treść komunikacji pracownika.
Stanowisko ETPC wydaje się być zgodne z poglądem Rzecznika Praw Obywatelskich,
który wskazywał, że nie kwestionuje samego prawa pracodawcy do sprawdzania
poczty elektronicznej pracownika, lecz podejmowanie takich działań bez
uprzedzenia pracownika1.

1. „Kontrola e-maili tylko po uprzedzeniu pracownika”, Rzeczpospolita, 1 stycznia 2008 r.
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NARESZCIE NARZĘDZIA DO WALKI Z NIERZETELNYMI
WPISAMI W BIG

Większość przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
weszła w życie 1 czerwca 2017 roku. Natomiast w dniu 13 listopada 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 roku (dalej: u.z.n.k.), wprowadzająca nowy typ czynu nieuczciwej konkurencji.
Zgodnie z dodanym art. 17f u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest:
•
przekazanie przez wierzyciela informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej z naruszeniem ustawy
z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych albo
•
niezażądanie przez wierzyciela aktualizacji tej informacji, albo
•
usunięcie informacji gospodarczej mimo zaistnienia obowiązku jej aktualizacji.
Czynem nieuczciwej konkurencji jest też nieusunięcie albo niedokonanie przez biuro informacji gospodarczej aktualizacji informacji
gospodarczej w przypadkach, gdy wyżej wskazana ustawa nakłada na biuro obowiązek usunięcia albo aktualizacji tej informacji.
Ponadto, także w dniu 13 listopada 2017 roku weszły w życie zmienione przepisy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, wprowadzające m.in. obowiązek wymiany informacji miedzy BIGami. Na skutek zmian wierzyciel poprzez wniosek złożony do jednego biura będzie mógł uzyskać informacje o danym podmiocie we
wszystkich BIG-ach bez konieczności zwracania się z zapytaniem do każdego z nich z osobna.
Wreszcie, wprowadzono procedurę wniesienia przez dłużnika sprzeciwu dotyczącego nieaktualności, nieprawdziwości,
niekompletności lub przekazania lub przechowywania niezgodnie z ustawą informacji gospodarczych, mających status informacji
aktualnych, oraz tryb jego rozpoznania.
Powyższe zmiany składają się na od dawna oczekiwane uzupełnienie przepisów dotyczących BIG w zakresie dotyczącym
zamieszczenia przez nie (na wniosek wierzyciela – formalnie i z pozoru – prawidłowy) informacji nieprawdziwych i nierzetelnych
i obrony dłużnika przed skutkami ujawnienia tego rodzaju informacji. Dotychczas dłużnik ujawniony w BIG na skutek nieprawdziwej
lub nierzetelnej informacji od wierzyciela w zasadzie nie mógł skorzystać z żadnej procedury, pozwalającej na weryfikację wpisu.
Jednocześnie skutki zamieszczenia tego rodzaju informacji często były wręcz niewspółmierne (np. utrata dobrego imienia, brak
możliwości pozyskania nowych klientów czy uczestniczenia w przetargach).
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REWOLUCJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
W dniu 24 listopada 2017 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
oraz niektórych innych ustaw. Projektowane zmiany mają wprowadzić rejestry Krajowego Rejestru Sądowego w XXI wiek –
postępowania rejestrowe docelowo będą bowiem prowadzone jedynie w formie elektronicznej.
Zgodnie z procedowaną obecnie nowelizacją od 1 marca 2020 r. wnioski o wpis w rejestrze przedsiębiorców KRS będą mogły być
składane jedynie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Również wszelkie dalsze pisma w postępowaniu rejestrowym,
w tym także wnoszone środki zaskarżenia, będą wnoszone za pośrednictwem tego systemu.
Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będą również składane sprawozdania finansowe. Na razie nie wiadomo jednak
w jakim formacie pliku, resort sprawiedliwości wskazuje że może to być .xml. Zdaniem twórców projektu takie przesyłanie
sprawozdań finansowych ma pozwolić na efektywne wykorzystanie danych w nich zawartych (np. do wykonywania zestawień
statystycznych). Istotnym jest, że sprawozdania finansowe miałyby być składane w wersji elektronicznej już od 1 lutego 2018 roku,
pomimo że w tym czasie same akta rejestrowe będą jeszcze prowadzone w wersji papierowej. Jednocześnie, zarejestrowanie w KRS
informacji o złożeniu sprawozdania finansowego spowoduje, że nie trzeba już będzie osobno składać sprawozdania finansowego do
urzędu skarbowego.
Podmioty podlegające wpisowi wyłącznie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej będą mogły skorzystać z dobrodziejstwa złożenia wniosku za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, ale nie będą miały takiego obowiązku. Jeżeli jednak zdecydują się na złożenie
wniosku z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, to tą samą drogą będą otrzymywać korespondencję z sądu.
Powyższe zmiany są następstwem wydania przez Parlament Europejski i Radę w dniu 14 czerwca 2017 r. r. dyrektywy 2017/1132
w sprawie niektórych aspektów prawa spółek. Dyrektywa ta przewiduje ustanowienie systemu, w którym będzie można
zweryfikować dane spółek zarejestrowanych we wszystkich państwach członkowskich. W ramach tego systemu polski
rejestr będzie udostępniał informacje wpisane do rejestru przedsiębiorców dotyczące tylko spółek kapitałowych oraz spółek
komandytowo-akcyjnych, spółek europejskich oraz oddziałów spółek innych państw członkowskich lub państw trzecich.
Nowością w postępowaniach rejestrowych będzie również konieczność złożenia przez osoby reprezentujące podmiot, likwidatorów
i prokurentów oświadczeń obejmujących: zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń. Podkreślić przy tym należy, że
oświadczenie będzie musiało zostać podpisane przez osobę, która jest zobowiązana do jego złożenia . Nie będzie więc dopuszczalne
złożenie oświadczenia w przedmiocie adresu do doręczeń przez inną osobę, nawet jeśli ma ona prawo reprezentowania podmiotu.
Oświadczenie trzeba będzie złożyć przy pierwszym wniosku o wpis dokonanym po zmianie ustawy o KRS. W przypadku
postępowań, które w czasie wejścia w życie ustawy będą w toku, sąd rejestrowy wezwie wnioskodawcę do przedłożenia
ww. oświadczeń.
W przypadku spółek kapitałowych do rejestru trzeba będzie dodatkowo złożyć listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do
doręczeń albo firmę i siedzibę wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz członków organów nadzoru spółek
kapitałowych lub innych osób, gdy umowa lub statut albo przepisy prawa przyznają im uprawnienie do powołania członków
organu reprezentacji, o ile są spółce znane. W przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska
oraz adresy do doręczeń członków jej organu reprezentacji. Zgodnie z nowelizacją, jeżeli do dnia wejścia w życie ustawy wniosek
o pierwszy wpis spółki kapitałowej nie zostanie rozpoznany w pierwszej instancji, sąd rejestrowy wezwie podmiot do uzupełnienia
wniosku poprzez dołączenie ww. listy. W pozostałych przypadkach obowiązek złożenia listy powstanie przy pierwszym wniosku
składanym do sądu rejestrowego, nie później jednak niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej.
Nowelizacja wprowadza także szereg innych, pomniejszych zmian, które mają na celu dostosowanie systemu teleinformatycznego
oraz postępowania rejestrowego do całkowitej informatyzacji postępowań o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeżeli ustawa
zostanie uchwalona, to od lutego 2018 r. nastąpi całkowita rewolucja w zakresie postępowań rejestrowych.
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POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJACH INNYCH
PODMIOTÓW W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ogłaszając postępowanie przetargowe, zamawiający najczęściej określa warunki, które wykonawcy muszą spełnić, aby mogli
ubiegać się o dane zamówienie. Tymi warunkami są np.: zdolności techniczne, zdolności zawodowe, sytuacja finansowa, sytuacja
ekonomiczna, wykształcenie, doświadczenie. W przypadku, w którym wykonawca samodzielnie nie spełnia wszystkich
wymaganych warunków, ma on możliwość posiłkowania się zasobami podmiotów trzecich. Co ważne, charakter prawny stosunku
istniejącego pomiędzy wykonawcą a podmiotem udostępniającym swoje zasoby nie ma znaczenia dla skuteczności udostępnienia
tych zasobów (mogą być to różnego rodzaju umowy cywilnoprawne, zależności korporacyjne czy podwykonawstwo – z jednym
wyjątkiem, o czym poniżej). Zaznaczyć należy, iż w przypadku udostępnienia swoich zasobów pomiędzy podmiotem udostępniającym
a zamawiającym nie powstaje stosunek prawny – co więcej, udostępniający nie będzie traktowany jak wykonawca (co odróżnia
omawianą sytuację od stosunku opartego na umowie konsorcjum).
Wykonawca polegający na zasobach podmiotu trzeciego zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż przy realizacji
zamówienia będzie on dysponował tymi zasobami podmiotu trzeciego. W tym celu może przedstawić zobowiązanie podmiotu
trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia bądź jakiekolwiek
inne dowody na wykazanie, że faktycznie będzie dysponował tymi zasobami. Ważne jest, aby na podstawie tych dokumentów
zamawiający miał możliwość jednoznacznego ustalenia, że potencjał podmiotu trzeciego zostanie realnie udostępniony. Następuje
to poprzez odpowiednie wykazanie rzeczywistej możliwości wykorzystania tego potencjału w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia1.
Skuteczność udostępnienia zasobów wykonawcy przez podmiot trzeci oceniana jest przez zamawiającego w odniesieniu do tego,
czy przez wzgląd na dane zasoby wykonawca wykaże spełnienie przez niego warunków udziału w postępowaniu oraz czy dane
zasoby pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający bada również,
czy w stosunku do danego podmiotu trzeciego nie zachodzą podstawy wykluczenia, takie jak np.: popełnienie określonego
przestępstwa, orzeczenie w sprawie zalegania w uiszczaniu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji, otwarcie wobec niego likwidacji lub ogłoszenie upadłości. Celem wykazania, iż
nie zachodzą przesłanki wykluczenia, zamawiający żąda przedstawienia odpowiednich dokumentów dotyczących podmiotu
trzeciego, takich jak: informacja z Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
zaświadczenie właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Zasadne będzie podkreślenie, iż w przypadku gdy podmiot trzeci udostępnił wykonawcy swoje zasoby w postaci wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, poleganie na tych zasobach przez wykonawcę będzie możliwe jedynie w sytuacji,
w której podmiot trzeci faktycznie realizować będzie te roboty budowlane lub usługi, dla których wykonania ww. zasoby są
wymagane. Zgodnie z powyższym, podmiot trzeci udostępniający swoje zasoby w powyższym zakresie musi być jednocześnie
podwykonawcą w tym zakresie.
Wykonawca, na rzecz którego podmiot trzeci udostępnił swoje zasoby w postaci sytuacji finansowej lub ekonomicznej, odpowiada
solidarnie z tym podmiotem trzecim za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą na skutek nieudostępnienia tych zasobów.
Zarówno wykonawca, jak i podmiot trzeci mogą uwolnić się od tej odpowiedzialności w sytuacji, w której wykażą, że nie ponoszą
winy za brak udostępnienia tych zasobów.
Jeżeli okaże się, że zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu trzeciego nie potwierdzają
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu bądź zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa powyżej, zamawiający zażąda, aby wykonawca w określonym terminie:
1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe
lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
Przy braku spełnienia powyższych obowiązków zamawiający wykluczy także wykonawcę z postępowania.

1. Wyrok Krajowej Izby Gospodarczej z dnia 8 maja 2014 r., sygn. akt: KIO 792/14.
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ZMIANY W ZASADACH DOFINANSOWANIA DO
PREWENCJI WYPADKOWEJ

W dniu 16 listopada 2017 roku Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych. Zmiany dotyczą w szczególności doprecyzowania zasad finansowania prewencji wypadkowej realizowanej
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wejście w życie nowych przepisów zostało zaplanowane na 1 stycznia 2018 roku.
Celem nowej regulacji jest unormowanie trybu i zasad finansowania ze środków Funduszu Wypadkowego zapobiegania wypadkom
przy pracy i chorobom zawodowym.
POTRZEBA DOPRECYZOWANIA
Dotychczasowe przepisy regulujące omawianą materię były zbyt enigmatyczne i wymagały uszczegółowienia, w szczególności
z uwagi na rosnące zainteresowanie taką formą dofinansowania ze strony pracodawców. Ponad tysiąc przedsiębiorstw skorzystało
bowiem z dofinansowania projektów poprawiających warunki pracy i zwiększających bezpieczeństwo w latach 2013-2016.
Ze względu na popularność dofinansowania, liczbę składanych wniosków przez przedsiębiorców, a przede wszystkim na rosnącą
wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, konieczne stało się unormowanie zasad i trybu przyznawania dofinansowania na
poziomie przepisów powszechnie obowiązujących.
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA ZALEŻNA OD LICZBY PRACOWNIKÓW
Po wejściu w życie nowej ustawy wydatki na zapobieganie wypadkom przy pracy mają stanowić 1 proc. należnych składek na
ubezpieczenie wypadkowe. Tak jak dotychczas przedsiębiorcy, którzy inwestują w poprawę bezpieczeństwa pracy, będą mogli
w drodze konkursu ubiegać się o dofinansowanie tych wydatków przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy precyzują,
że zasady tych konkursów będzie ustalał prezes ZUS.
Nowelizacja wprowadza także maksymalną wysokość tego dofinansowania. Będzie ona uzależniona od liczby pracowników, za
których pracodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Zależność
będzie następująca: im mniej pracowników zatrudnia dany przedsiębiorca, tym wyższy będzie udział ZUS w wydatkach na
zapewnienie bezpieczeństwa w zakładzie pracy.
W przypadku firm zatrudniających od 1 do 9 osób dofinansowanie wyniesie do 90 proc. szacowanej wartości projektu; od 10 do 49
osób – do 80 proc.; od 50 do 249 osób – do 60 proc., a powyżej 250 osób – do 20 proc. szacowanej wartości projektu. Szacunkową
wartość projektu we wniosku o dofinansowanie określać będą przedsiębiorcy.
NOWE ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW
O dofinansowanie w ramach konkursu będą mogli się ubiegać przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłacaniem składek
za ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, nie zalegają z podatkami oraz nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem
komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.
Nowelizacja normuje także współpracę ZUS z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym. To
właśnie do CIOP zostaną przekazane zadania związane z merytoryczną oceną składanych przez przedsiębiorców projektów.
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ZASADA JAWNOŚCI A MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA
INFORMACJI O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZED
ZŁOŻENIEM OFERTY

Zasada jawności została uregulowana w art. 8 p.z.p. Ma ona z jednej strony zagwarantować transparentność postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, realizując jednocześnie postulaty wynikające z zasad uczciwej konkurencji, równego
traktowania oraz proporcjonalności. Z drugiej zaś strony jej celem jest ochrona słusznych interesów poszczególnych wykonawców
z uwagi na tzw. tajemnicę przedsiębiorstwa, a także poufnych danych dotyczących samego zamawiającego.
Zasada jawności ma na celu zapewnienie każdemu zainteresowanemu dostępu do informacji i dokumentów dotyczących
prowadzonego postępowania. Jest ona jedną z podstawowych zasad prowadzenia postępowania i tylko przepisy ustawy mogą
tę jawność ograniczyć bądź wyłączyć. Wynika z niej przede wszystkim obowiązek udokumentowania dokonywanych przez
zamawiającego czynności, a następnie udostępnienia takich dokumentów zainteresowanym wykonawcom oraz innym podmiotom,
jeśli tylko taką chęć wyrażą.
Zasada jawności przejawia się w szeregu czynności podejmowanych przez zamawiającego i uczestników postępowania. Jawna
jest w szczególności treść ogłoszenia o zamówieniu publicznym, treść ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty czy
wykluczeniu wykonawców, a ponadto umowa w sprawie zamówienia publicznego. Jawny jest również sam protokół postępowania
o udzielenie zamówienia (przy czym załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania bądź oferty – art. 96 ust. 3 p.z.p).
Elementy protokołu określa art. 96 ust. 1 p.z.p. oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1128, dalej „Rozporządzenie”). Protokół zawiera w
szczególności określenie wartości zamówienia, wartości umowy ramowej lub wartości dynamicznego systemu zakupów, wartości
zamówienia udzielanego w częściach, wartości zamówień uzupełniających oraz daty i sposobu ich ustalenia.
Z powyższego wynika, że wartość zamówienia stanowi jeden z elementów protokołu postępowania. Pomimo zasady jawności
protokołu w praktyce zamawiający odmawiają udzielenia informacji dotyczących wartości zamówienia. Takie działania
zamawiających są jednak dopuszczalne. Możliwość odmowy wynika bezpośrednio z treści wzorów protokołu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, określonych w Rozporządzeniu. Wynika z nich, że wartość zamówienia jest jedynie
fakultatywnie wpisywana w protokole postępowania przed otwarciem ofert; obligatoryjnie zaś wskazuje się w protokole
postępowania dokument, na którego podstawie ową wartość ustalono oraz datę dokonania takiego ustalenia. Analogicznie została
rozwiązana kwestia wpisywania w protokole wartości umowy ramowej, wartości dynamicznego systemu zakupów, wartości
zamówienia udzielanego w częściach, wartości zamówień uzupełniających.
Rekapitulując, zamawiający nie ma obowiązku podawać w protokole postępowania wartości zamówienia, jeśli jednak to uczyni,
każdy zainteresowany może na podstawie art. 96 ust. 3 p.z.p. w zw. z § 4 ust. 5 Rozporządzenia złożyć wniosek o udostępnienie
protokołu postępowania i dzięki temu uzyskać informację o szacunkowej wartości zamówienia. Zamawiający, chcąc uniknąć
takiego obowiązku, powinien szacunkową wartość zamówienia wpisać w protokole dopiero po otwarciu ofert.
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RESIGNATION OF A BOARD MEMBER
The most discussed way of expiration of the mandate of board member in limited liability company (PL: sp. z o.o.) is a resignation.
The question which is frequently asked is: which corporate authority or representative should be the addressee of the statement
of resignation, in particular in the company where the only one member of the board is appointed?
SUPREME COURT’S JURISDICTION
The issue was considered by the Supreme Court based on a question presented by the First President of the Supreme Court within
the subject matter (motion no. BSA V-41 10-4/15). The Supreme Court noted three different approaches existing in jurisprudence
concerning the way of submitting the resignation of the board member:
1. resignation should be submitted to the board member or commercial proxy,
2. resignation should be submitted to the supervisory board or proxy appointed by the shareholder meeting under Art. 210 § 1
Commercial Companies and Partnerships Code (hereinafter: “KSH”)1,
3. resignation should be submitted to the company authority which is empowered to appoint members of the board.
On March 31, 2016 the Supreme Court in a resolution passed by 7 judges (III CZP 89/15), said that “statement of resignation of the
board member is submitted – with the exceptions stipulated in the Art. 210 § 2 KSH and the Art. 379 § 2 KSH – to the company
representing within this scope due to the Art. 205 § 2 KSH or the Art. 373 § 2 KSH.” Pursuant to Art. 205 § 2 KSH2, statements
towards the company may be submitted to one board member or commercial proxy. In the grounds of that verdict the Supreme
Court expressed that the way from Point 2 is not justified since Art. 210 § 1 KSH reflects to an agreement or a dispute between
a company and a board member, and not to an unilateral legal act of the board member based on his or her appointment to the
board. On the other hand, the authority defined in Point 3 (usually according to KSH – shareholders meeting) is not entitled or even
adopted to perform the activities within the representation of the company. Concluding, in the opinion of the Supreme Court the
resignation should be submitted to the board member or commercial proxy, even in the company having only one board member
and no commercial proxy appointed.
In the last scenario the Supreme Court highlighted the aspect of interests of both: the company and the board member. Interest of
the board member is to have a right to resign without restrictions or disturbances, where the interest of the company is to receive
information of the resignation in order to perform necessary actions as appointing a new member to the board or registering the
change in the National Court Register (KRS). Furthermore, member of the board should be aware of possible damages which the
company may suffer as the result of the resignation. In order to limit or to exclude the liability within that scope, member of the
board should carry out necessary activities to secure the company interests like to call shareholders meeting to appoint a new
member or indicate later date when the resignation is entering into force. The company needs to be aware of the act of resignation
and should have a possibility to react relevantly.
NEW REGULATION.
The problem has been noticed by the legislator. In the draft of new Act of Legislation - PL: ustawa z dnia …. o zmianie niektórych
ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym3, it is proposed to add new
regulation to Art. 202 KSH as § 6 in wording: “The member of the board submits to the company a statement of resignation. Only one
member or all members of the board, submitting the resignation simultaneously, notify the register court about their resignation.”4
According to ratio legis of the legislator, the abovementioned proposition is related with the Supreme Court verdict dated March
31, 2016 (III CZP 89/15) and its purpose is to prevent from existing a company without authorities competent to representation and
from a situation when the board member is “locked” in the company, and to secure the company’s interests.

1. Art. 210 § 1 KSH: In contracts between the company and a member of the management board and in disputes with him, the company shall be
represented by the supervisory board or an attorney in fact, appointed under a resolution of the general meeting.
2. Art. 205 § 2 KSH: The representations addressed to the company may be made and written communications to the company may be served on
one member of the management board or on a holder of the commercial power of attorney.
3. Project is dated September 27th, 2017 and for the time being it is on the consultation stage before submitted to the Parliament.
4. PL: § 6. Członek zarządu składa oświadczenie o rezygnacji spółce. Jedyny członek zarządu albo wszyscy członkowie zarządu składający rezygnację równocześnie, powiadamiają o swojej rezygnacji sąd rejestrowy.”
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ZAPOWIADANE PRZETARGI NA UKRAINIE W 2018 ROKU

We wrześniu 2017 roku Rząd Ukrainy zatwierdził projekt budżetu na 2018 rok, który po raz pierwszy w historii państwa wynosi
ponad 1 trylion hrywien.
Większość programów budżetowych będzie realizowana poprzez zamówienia publiczne (przetargi) za pomocą systemu
elektronicznego ProZorro. Jak wcześniej informowaliśmy, latem bieżącego roku Bank Światowy sprawdził funkcjonowanie
ProZorro i udzielił pozytywnej oceny jego zgodności z wymaganiami Multilateral Development Bank.
W 2018 r. Rząd Ukrainy planuje wydać 44 mld hrywien na budowę i naprawę dróg. Spośród nich 4 miliardy na budowę autostrady
„Lwów - Tarnopol - Chmielnicki - Winnica - Humań - Odessa - Mikołajów - Chersoń” i 2 mld na naprawę autostrady „Kijów - Charków
- Dowżański”.
Rząd zwiększa też wydatki na obronę militarną do 164,9 mld hrywien, zamierza przyznać 7,3 mld hrywien na rozwój sektora
rolnego, na opiekę zdrowotną – 112,5 mld UAH, na edukację przewiduje się 217,5 mld UAH, z nich 54 mln zostanie wydanych na
założenie ukraińskiej platformy edukacyjnej książek elektronicznych. Osobno z budżetu zostanie przyznanych 800 milionów na
rzecz Funduszu Efektywności Energetycznej, dofinansowanego przez partnerów międzynarodowych.
Przypominamy, że ustawa Ukrainy „O zamówieniach publicznych” zobowiązuje ukraińskich zamawiających do zapewnienia
równych szans zarówno uczestnikom krajowym jak i zagranicznym, obejmuje zakaz dyskryminacyjnych wymogów dla nich
i zapewnia obiektywny wybór zwycięzcy.
Uwzględniając pojawienie się nowych programów budżetowych w 2018 roku, na Ukrainie zwiększy się liczba firm zagranicznych,
które będą nie tylko uczestniczyć w przetargach ukraińskich, lecz także je wygrywać.
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