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NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO

Sąd Najwyższy w ostatnim czasie wydał szereg interesujących rozstrzygnięć.

W uchwale z dnia 19 października 2018 roku (sygn. III CZP 45/18), Sąd Najwyższy stwierdził, iż rzecz nabyta w trakcie trwania 
małżeństwa, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, w części ze środków pochodzących z majątku osobistego 
jednego z małżonków, a w części z ich majątku wspólnego, wchodzi do majątku osobistego małżonka i do majątku wspólnego 
małżonków w udziałach odpowiadających stosunkowi środków przeznaczonych z tych majątków na jej nabycie, chyba że 
świadczenie z majątku osobistego lub majątku wspólnego przekazane na nabycie rzeczy miało charakter nakładu, odpowiednio na 
majątek wspólny lub osobisty. 

Powyższy pogląd, choć dość oczywisty w kontekście obowiązujących przepisów, budził dotychczas wątpliwości orzecznicze. 

Warto również dodać, iż zastrzeżenie poczynione w końcowej części uchwały, może budzić wątpliwości praktyczne. Zwykły tok 
czynności życiowych i rozliczeń pomiędzy małżonkami pokazuje, iż nad wyraz rzadko zachowana zostaje forma pozwalająca 
skutecznie wykazywać, iż doszło do poczynienia w istocie nakładów. Być może sygnalizowane wątpliwości zostaną szczegółowo 
wyjaśnione w uzasadnieniu uchwały, które na tę chwilę nie jest jeszcze dostępne. 

Również w uchwale z dnia 19 października 2018 roku (sygn. III CZP 37/18) Sąd Najwyższy uznał, iż przebaczenie przez spadkodawcę 
uprawnionemu do zachowku może nastąpić także po wydziedziczeniu go w testamencie i do swej skuteczności nie wymaga 
zachowania formy testamentowej.

Powyższa uchwała ma o tyle doniosłe znaczenie, że w praktyce występują często sytuacje, kiedy nie sposób zachowania 
spadkodawcy w sposób oczywisty czy jednoznaczny zakwalifikować jako przebaczenia uprzednio wydziedziczonemu 
spadkobiercy. Samo sporządzenie testamentu, obejmującego wydziedziczenie może bowiem nastąpić wiele lat przed otwarciem 
spadku – a tym samym w ww. okresie relacje spadkodawcy i spadkobiercy mogą ulec zmianie. 

Uchwała powyższa przesądza, iż przebaczenie wydziedziczonemu spadkobiercy (a tym samym w istocie doprowadzenie do zmiany 
zasad dziedziczenia wskazanych w testamencie) może nastąpić w każdej formie. Przekłada się to na prowadzenie postępowania 
dowodowego i (w zasadzie nieograniczony) katalog potencjalnie dopuszczalnych dowodów w tym zakresie. 

Wreszcie, w trzeciej uchwale (sygn. III CZP 36/18) z tego samego dnia Sąd Najwyższy wskazał, iż złożenie oświadczenia o odrzuceniu 
spadku przez osobę, w stosunku do której nie rozpoczął jeszcze biegu termin do złożenia takiego oświadczenia, jest bezskuteczne. 

Powyższe stanowisko może okazać się problematyczne w przypadku postępowań spadkowych, gdzie istnieje wątpliwość co 
do sporządzenia (lub skuteczności) testamentu a spadkobierca składa ww. oświadczenie w terminie ustalonym na gruncie 
dziedziczenia ustawowego.

adw. Magdalena Grykowska
Head of Litigation
magdalena.grykowska@gglegal.pl
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REZYGNACJA OSTATNIEGO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI 
KAPITAŁOWEJ ORAZ NADCHODZĄCE ZMIANY 

W obecnym stanie prawnym niewątpliwie funkcja członka zarządu jest dobrowolna i w każdej chwili osoba pełniąca taką 
funkcję może zrezygnować z zasiadania w zarządzie. Kwestia ta, jak się okazuje, częściowo została uregulowana w przepisach 
kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 202 § 5 k.s.h. do złożenia rezygnacji przez członka zarządu spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. Analogiczne 
postanowienie, w stosunku do spółek akcyjnych, zawiera art. 369 § 6 k.s.h. Oznacza to, za art. 746 § 2 k.c., że członek zarządu 
może wypowiedzieć zlecenie w każdym czasie, jednakże gdy jest ono odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, 
członek zarządu jest odpowiedzialny za szkodę. Ponadto, art. 746 § 3 k.c. statuuje zasadę, że nie można zrzec się z góry uprawnienia 
do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

Rezygnacja stanowi zatem jednostronne oświadczenie woli składane przez dotychczasowego członka zarządu i może zostać 
złożona w każdym czasie. Jej skuteczność nie zależy od przyjęcia przez spółkę ani od istnienia i podania ważnych powodów. Należy 
przy tym wskazać, że nie ma przeszkód, aby w rezygnacji zastrzec, że jej skutek nastąpi dopiero w przyszłości. Dla rezygnacji nie 
zastrzeżono formy szczególnej, przez co może ona zostać wyrażona przez każde zachowanie, które ujawnia taką wolę w sposób 
dostateczny (z wyjątkiem rezygnacji jedynego członka zarządu będącego jedynym wspólnikiem/akcjonariuszem, która powinna 
zostać złożona w formie aktu notarialnego). Ze względów dowodowych wskazane jest, by nastąpiła ona na piśmie lub została 
złożona do protokołu zgromadzenia wspólników. Skuteczne złożenie rezygnacji powoduje wygaśnięcie mandatu, przez co osoba 
składająca rezygnację traci przymiot członka zarządu z prawami i obowiązkami mu przypisanymi.

O ile treść rezygnacji oraz forma jej dokonania nie budziły w doktrynie większych zastrzeżeń, tak pojawił się problem w przypadku 
wskazania prawidłowego adresata tego oświadczenia woli. Wobec istnienia rozbieżnych stanowisk w powyższej sprawie Pierwszy 
Prezes Sądu Najwyższego wniósł we wniosku z dnia 24 września 2015 r. o rozstrzygnięcie przez Sąd Najwyższy w składzie siedmiu 
sędziów następującego zagadnienia prawnego: „Czy przy składaniu przez członka zarządu oświadczenia woli o rezygnacji z pełnienia 
tej funkcji spółka kapitałowa, w razie braku odmiennego postanowienia umownego (statutowego), jest reprezentowana przez 
jednego członka zarządu lub prokurenta (art. 205 § 2 oraz art. 373 § 2 k.s.h.), radę nadzorczą lub pełnomocnika powołanego uchwałą 
zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy (art. 210 § 1 oraz art. 379 § 1 k.s.h.), przez organ uprawniony 
do powoływania członków zarządu, czy – w braku rady nadzorczej – przez zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie)?”. 
W odpowiedzi podjęta została uchwała Sądu Najwyższego z dnia 31.03.2016 r., o sygn. akt III CZP 89/15. Zgodnie z nią oświadczenie 
członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane spółce reprezentowanej przez jednego członka zarządu 
lub prokurenta (za wyjątkiem sytuacji, w której jedyny członek zarządu jest jednocześnie jedynym wspólnikiem/akcjonariuszem). 
W szczególności wymaga uwagi stanowisko Sądu Najwyższego, że nie napotyka uzasadnionych przeszkód wykonywanie 
reprezentacji biernej spółki w przypadkach złożonego na piśmie lub w postaci elektronicznej oświadczenia o rezygnacji z funkcji 
jedynego członka zarządu lub wszystkich członków zarządu, rezygnujących jednocześnie, przez tego samego członka zarządu, 
który złożył rezygnację. W takim przypadku oświadczenie członka zarządu jednoosobowego lub ostatniego członka zarządu 
wieloosobowego albo wszystkich członków zarządu wieloosobowego rezygnujących jednocześnie dochodzi do skutku z chwilą 
doręczenia na adres spółki w sposób umożliwiający podjęcie niezbędnych działań związanych z rezygnacją. Jednocześnie Sąd 
Najwyższy podkreślił, że oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w zarządzie jedynego członka zarządu – równoczesnego 
jedynego wspólnika/akcjonariusza - mieści się w grupie oświadczeń, które wyjątkowo, ze szczególnych przyczyn uzasadnionych 
ich funkcją, nie wymagają złożenia drugiej osobie, a informacja o nich udostępniana jest zainteresowanym podmiotom w inny 
sposób (tj. przez notariusza, który przesyła wypis aktu notarialnego obejmującego rezygnację do sądu rejestrowego).

Przytoczona powyżej uchwała Sądu Najwyższego niewątpliwie przyczyniła się do ujednolicenia stanowiska i praktyki 
w omawianym względzie, jednakże jej teza była poddawana krytyce. W związku z powyższym, w dniu 27 września 2017 r. Minister 
Rozwoju i Finansów przedłożył projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców 
w prawie podatkowym i gospodarczym, który w dniu 13 listopada 2018 r. został przekazany do podpisu Prezydentowi (druk, nr 
2862). Zgodnie z projektowaną zmianą, jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby faktycznie 
obsadzony (co może mieć miejsce właśnie w przypadku jednoosobowego zarządu, złożenia rezygnacji przez ostatniego członka 
zarządu wieloosobowego albo jednoczesnego złożenia rezygnacji przez wszystkich członków zarządu wieloosobowego), taki 
członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie 
wspólników/akcjonariuszy w sprawie powołania zarządu lub rady nadzorczej.

apl. radc. Paweł Góra
Associate
pawel.gora@gglegal.pl
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Zaproszenie na zgromadzenie wspólników/akcjonariuszy zawierać powinno w takim przypadku oświadczenie o rezygnacji członka 
zarządu. Rezygnacja członka zarządu będzie skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników. 
W przypadku zaś spółki akcyjnej, gdy w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek 
zarządu składa rezygnację radzie nadzorczej. Natomiast, w przypadku, gdy żaden mandat w radzie nadzorczej nie jest obsadzony, 
członek zarządu będzie składał rezygnację akcjonariuszom, zwołując jednocześnie walne zgromadzenie. Ogłoszenie o walnym 
zgromadzeniu zawierać ma także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu, która będzie skuteczna z dniem następującym po 
dniu, na który zwołano walne zgromadzenie. Powyższe oznacza, iż przez okres od dnia zwołania/ogłoszenia o zgromadzeniu, do 
wspomnianego powyżej dnia członek zarządu będzie związany ze spółką swoistym okresem wypowiedzenia. Co istotne, powyższe 
przepisy dotyczące złożenia rezygnacji wobec wspólników/akcjonariuszy są przepisami względnie wiążącymi, w związku z czym 
wspólnicy/akcjonariusze mogą je odmiennie uregulować w umowie/statucie spółki.

Z punktu widzenia funkcjonowania spółek kapitałowych (zarówno członków zarządu, jak i wspólników/akcjonariuszy) 
zaproponowane przez ustawodawcę rozwiązanie należy ocenić pozytywnie. W jego wyniku zniknie bowiem dotychczasowa 
niepewność prawa związana z funkcjonującymi, pomimo uchwały Sądu Najwyższego, sporami doktrynalnymi. Ponadto wspólnicy/
akcjonariusze zyskają istotną ochronę przed, często zaskakującą, decyzją członków zarządu o rezygnacji i otrzymają dodatkowy 
czas na zadbanie o swoje interesy i powołanie nowego zarządu. Nowe zasady rezygnacji członków zarządu, w przypadku 
zakończenia procesu legislacyjnego, mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 r.

apl. radc. Paweł Góra
Associate
pawel.gora@gglegal.pl
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Od wejścia w życie specustawy mieszkaniowej1 minęło już kilka miesięcy. Znikoma liczba wniosków o wydanie uchwały 
lokalizacyjnej wskazuje, że sektor deweloperski jest wobec nowej regulacji dość nieufny. Aktywność władz największych polskich 
miast w zakresie uchwalania lokalnych standardów urbanistycznych oraz ich kierunek wyraźnie wskazuje, że ta nieufność jest 
głęboko uzasadniona. O ile problematyka konsekwencji urbanistycznych specustawy jest szeroko komentowana, to mało uwagi 
poświęcono odrębnościom i uproszczeniom dotyczącym procedury w sprawie pozwolenia na budowę. 

SZYBSZE PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ 
Intencja ustawodawcy jest oczywista. Nowa regulacja ma umożliwić jak najszybsze uzyskanie pozwolenia na budowę. Ma to 
gwarantować procedura wydawania uchwały lokalizacyjnej, która ma stanowić odpowiednik decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, a także procedury uzyskiwania decyzji środowiskowej oraz zgody wodnoprawnej. Istotą uproszczeń 
jest przede wszystkim skrócenie terminów wydawania tych decyzji, wprowadzenie kar finansowych za ich przekroczenie, a także 
szczególny tryb zawiadamiania stron postępowania administracyjnego. Duże znaczenie ma również art. 28 ust. 7 ustawy, który 
wskazuje, że zmiana oznaczenia w katastrze nieruchomości, dotycząca nieruchomości objętej uchwałą lokalizacyjną, nie stanowi 
przeszkody do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, w związku z czym wprowadzenie stosownych zmian do katastru może 
być realizowane niezależnie od złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.  

SPRAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA  
Istotnym uproszczeniem postępowania jest wprowadzenie jako zasady, że doręczenie do właściciela lub użytkownika wieczystego 
nieruchomości dokonane na adres ustalony na podstawie katastru nieruchomości jest skuteczne. Oczywiście chodzi tu o adres 
miejsca pobytu stałego osoby uprawnionej, a nie adres nieruchomości. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie 
prawnym albo braku danych pozwalających na ustalenie danych osobowych i adresowych, zawiadomienia dokonuje się we trybie 
art. 49 k.p.a., a więc poprzez publiczne ogłoszenie w formie zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie 
pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Podobnie należy oceniać modyfikację art. 30 § 5 oraz art. 34 k.p.a.        

PROCEDURA ODWOŁAWCZA  
Wydając decyzję o pozwoleniu na budowę organ może nadać jej rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli jest niezbędne ze 
względu „na ważny interes społeczny” lub „wyjątkowo ważny interes strony”, co właściwie stanowi – z perspektywy inwestora – 
powtórzenie dyspozycji art. 108 k.p.a. Natomiast jako istotne, należy uznać modyfikacje procedury odwoławczej, w której: 

• strona ma obowiązek określenia istoty i zakresu żądania, a także sformułowania zarzutów i wskazania dowodów – a brak 
takich elementów należy traktować jako braki formalne wymagające uzupełnienia,

• termin rozpatrzenia odwołania został skrócony do 21 dni.

Rewolucyjny charakter ma art. 33 ust. 4 ustawy, który wskazuje, że w postępowaniu przed organem wyższego stopnia oraz 
przed sądem administracyjnym nie można uchylić decyzji o pozwoleniu na budowę w całości ani stwierdzić jej nieważności, 
gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji dotycząca części inwestycji, nieruchomości lub działki. Przepis ten dotyczy nie tylko 
postępowania odwoławczego, ale również rozstrzygnięć podejmowanych w postępowaniach nadzwyczajnych. Stanowi to 
szczególną ochronę pozwolenia na budowę i realizację inwestycji bez zakończenia postępowania administracyjnego. Pewnym 
paradoksem jest natomiast brak wzmocnienia trwałości pozwolenia na użytkowanie. Modyfikacje dotyczą również postępowania 
sądowo-administracyjnego – jednak tylko w zakresie skrócenia terminów na przekazanie akt i odpowiedzi na skargę, rozpatrzenia 
skargi oraz rozpatrzenia skargi kasacyjnej.

RYZYKA I ZAGROŻENIE   
Specustawa mieszkaniowa wciąż stanowi zagadkę. Zarówno dla sektora deweloperskiego, jak i urzędników, którzy ją będą 
stosować. Modyfikacja procedury uzyskania pozwolenia na budowę jest istotnym elementem ustawy. Radykalne skrócenie 
terminów na dokonywanie poszczególnych czynności i wydawanie decyzji administracyjnych niesie jednak za sobą zagrożenie, 
że decyzje będą obarczone wadami. Ich konsekwencją może być uchylenie takiej decyzji albo stwierdzenie jej nieważności. 
Kontrowersje budzą w szczególności modyfikacje procedury odwoławczej, które w istotnym stopniu utrudniają ochronę 
prawa własności. Zwłaszcza jeżeli zwrócimy uwagę, że pozwolenie na budowę może również wywoływać skutek 
wywłaszczeniowy wobec właściciel nieruchomości sąsiednich.

1. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, Dz.U. poz. 
1496.

r. pr. dr Dominik Sypniewski
Head of Real Estatae and Construction
dominik.sypniewski@gglegal.pl

POZWOLENIE NA BUDOWĘ NA GRUNCIE 
SPECUSTAWY MIESZKANIOWEJ. 

PROBLEMY I ZAGROŻENIA
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W poprzednim wydaniu Biuletynu GGLegal opisane zostało powstanie spółki europejskiej przez łączenie się spółek (sekcja 
2 tytułu II Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) 
(dalej: Rozporządzenie) oraz przez powstanie grupy kapitałowej spółki europejskiej (sekcja 3 tytułu II Rozporządzenia). Tematem 
niniejszego artykułu będzie trzeci ze sposobów powstania spółki europejskiej tj. powstanie spółki europejskiej zależnej od innych 
spółek (spółka-córka) (sekcja 4 tytułu II Rozporządzenia).

Do utworzenia spółki europejskiej jako spółki zależnej uprawnione są podmioty wskazane w art. 54 TFUE tj. spółki prawa cywilnego 
lub handlowego, a także spółdzielnie oraz wszystkie inne podmioty prawa publicznego i prywatnego powstałe zgodnie z przepisami 
krajowymi państwa członkowskiego oraz mające statutową siedzibę i główny zarząd we Wspólnocie, z wyjątkiem tych, których 
działalność nie jest skierowana na generowanie zysku. Dwa (lub więcej) z wyżej wymienionych podmiotów uprawnione są do 
założenia zależnej od nich spółki europejskiej, zgodnie z przepisami kraju, w którym spółka zależna (spółka-córka) będzie miała 
swoją siedzibę. 

Założycielem takiej spółki nie mogą być osoby fizyczne tudzież podmioty krajowe działające jako jednoosobowa spółka. 

W momencie zarejestrowania zależnej spółki europejskiej, jej założyciele będą jej pierwszymi akcjonariuszami. Nabycie akcji 
utworzonej już spółki europejskiej może nastąpić przez osoby fizyczne. 

Drugi z artykułów dotyczący powstania spółki europejskiej jako spółki zależnej od innych spółek lakonicznie odsyła do przepisów 
prawa krajowego spółek i innych osób uczestniczących w postaniu SE. Zgodnie z literaturą przedmiotu, odmiennie od innych 
sposobów powstania spółki europejskiej, Rozporządzenie nie wymaga sporządzenia planu założenia SE oraz jego zatwierdzenia 
przez organy właścicielskie spółek założycielskich1. 

Należy wskazać, iż w przypadku utworzenia spółki zależnej wymagane jest spełnienie tzw. „warunku wielopaństwowości”. 
Oznacza to, że co najmniej dwa z podmiotów założycielskich wymienionych powyżej muszą podlegać prawu różnych państw 
członkowskich albo posiadać od co najmniej dwóch lat spółkę zależną, podległą prawu innego państwa członkowskiego lub też 
oddział usytuowany w innym państwie członkowskim2. Dołączenie dokumentów potwierdzających powyższe okoliczności jest 
wymagane do dołączenia do wniosku o wpis do właściwego rejestru zgodnie z art. 12 Rozporządzenia. Jeżeli SE jest zakładana 
w Polsce, a ww. dokumenty nie są sporządzone w języku polskim, wymaga się dołączenia do wniosku o wpis ich tłumaczenia 
przysięgłego3.

Poza ww. dokumentami, zgodnie z art. 22 ust. 1 i ust 4 ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce 
europejskiej z dnia 4 marca 2005 r. (dalej: Ustawa) podmioty zainteresowane zarejestrowaniem spółki europejskiej muszą dołączyć 
do wniosku o wpis we właściwym rejestrze porozumienie o zaangażowaniu pracowników, zawarte stosownie do przepisów tytułu 
IV Ustawy albo uchwałę specjalnego zespołu negocjacyjnego o niepodejmowaniu negocjacji albo o ich zakończeniu, która została 
podjęta zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy. Dodatkowo, do zarejestrowania SE w Polsce należy załączyć do wniosku o wpis dokumenty 
wymienione w art. 320 k.s.h. (a więc takie same jak w przypadku rejestracji spółki akcyjnej).

Jeżeli sąd rejestrowy uzna, że zależna SE została utworzona zgodnie z przepisami krajowymi oraz przesłankami wynikającymi z art. 
12 ust. 2 Rozporządzenia, wówczas wpisze taką spółkę do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Spółek. Rejestracje zależnej 
SE ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Ogłoszenie to powinno zawierać datę i miejsce rejestracji SE, datę 
i miejsce opublikowania, statutową siedzibę SE oraz sektor jej działalności4.

Ostatni ze sposobów powstania spółki europejskiej będzie tematem ostatniego z niniejszej serii artykułów.

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. 3, Warszawa 2015.

2. Ibidem.
3. N. Banaś, Rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej. Komentarz, LEX 2012.
4. R. Lewandowski, Statut spółki europejskiej, Komentarz. Tom I, LEX 2008.

EUROPEJSKA SPÓŁKA AKCYJNA. 
CZYM JEST I JAK SIĘ JĄ TWORZY  

CZ. III – POWSTANIE SPÓŁKI ZALEŻNEJ SPÓŁCE EUROPEJSKIEJ

apl. adw. Adam Ziębicki
Junior Associate
adam.ziebicki@gglegal.pl
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WYŻSZE KARY DLA PRACODAWCÓW 
I DOPUSZCZALNOŚĆ CZĘŚCIOWEJ EGZEKUCJI 

Z DIET – NOWA USTAWA W RAMACH PAKIETU 
ALIMENTACYJNEGO

W Sejmie trwają obecnie prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności 
egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Projekt został przedłożony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i stanowi 
kontynuację zapowiadanych prac nad tzw. Pakietem Alimentacyjnym.

Projekt ustawy przewiduje w szczególności zmiany w kodeksie postępowania cywilnego dotyczące postępowania egzekucyjnego. 
Ustawa wprowadza podwyższenie kar dla pracodawców uchylających się od realizowania zajęć wynagrodzenia za pracę 
kierowanych przez komorników oraz pracodawców realizujących te zajęcia w niepełnym zakresie - z obecnej maksymalnej 
grzywny w kwocie 2.000 zł do kwoty 5.000 zł. Taka grzywna będzie mogła również zostać nałożona na pracodawcę, który 
nie prześle komornikowi żądanych oświadczeń odnośnie informacji o pracowniku i pobieranym przez niego wynagrodzeniu 
lub zaniedba przesłanie dokumentów do nowego pracodawcy dłużnika, mimo wiedzy o danych tego nowego pracodawcy. 
Grzywna w nowej wysokości, podobnie jak dotychczas, będzie mogła być powtarzana, jeżeli pracodawca nadal będzie uchylał 
się od wykonania swoich obowiązków. Co istotne, powołana zmiana została zaproponowana jako obowiązująca dla postępowań 
dotyczących wszystkich egzekwowanych należności, a nie jedynie należności alimentacyjnych. 

Już tylko dla egzekucji świadczeń alimentacyjnych wprowadzona ma być zmiana w k.p.c., w myśl której takie świadczenia będą 
mogły być egzekwowane również z diet przysługujących z tytułu podróży służbowych. Przepisy nadal przewidywać będą 
bezwzględną ochronę tych diet jednak w odniesieniu do świadczeń alimentacyjnych ochrona ta dotyczyć będzie jedynie połowy 
ich wysokości, co oznacza, że egzekucja alimentów będzie mogła być prowadzona z pozostałych 50% diety. Powołane zmiany 
przepisów k.p.c. mają wejść w życie już od 1 stycznia 2019 r.

Z większym opóźnieniem planowane są natomiast zmiany, jakie ustawa zamierza wprowadzić do kodeksu pracy, bowiem mają one 
zacząć obowiązywać dopiero od 2020 r. Są to nowe przepisy przewidujące wykroczenia pracodawców, które mają być zagrożone 
karą grzywny od 1500 zł do 45000 zł (a zatem o 50% wyższą karą niż za każde dotychczas przewidziane w kodeksie pracy 
wykroczenie). Ww. kara będzie mogła zostać nałożona na pracodawcę, który będzie zatrudniał pracownika bez potwierdzenia 
na piśmie umowy o pracę (tj. „na czarno”), jeżeli pracownik ten jest wpisany do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Taka sama kara 
grozić ma za wypłacanie pracownikowi wpisanemu do tego rejestru wynagrodzenia wyższego niż wynikające z umowy o pracę, 
bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. Ponieważ ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych nadal 
pozostaje na etapie prac legislacyjnych, nie jest jeszcze pewne, od kiedy praktycznie możliwe będzie stosowanie ww. nowych 
przepisów kodeksu pracy.

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

mailto:paulina.gromadzinska%40gglegal.pl?subject=


8

W listopadzie rozpoczęła się oficjalna dyskusja w sprawie pierwszej części projektu kodeksu branżowego w branży rekrutującej. 
Jest to skutek prowadzonych już od stycznia 2018 r. spotkań grupy roboczej w sprawie opracowania Projektu Kodeksu Ochrony 
Danych Osobowych w Rekrutacji (dalej: „Projekt”).

Projekt został opublikowany dnia 27 listopada 2018 r. na stronie internetowej www.rodowrekrutacji.pl z inicjatywy serwisu 
pracy – Pracuj.pl oraz dostawcy narzędzia do rekrutacji – eRecruitera, a nad pracami czuwali prawnicy oraz eksperci ds. danych 
osobowych. Patronami zostali: Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia, Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych oraz Związek 
Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jest to kontynuacja rozszerzania interpretacji przepisów RODO stosowanych w zakresie prawa pracy. RODO zawiera wiele 
postanowień o dużym stopniu ogólności, dlatego przy stosowaniu nowych przepisów powstają wątpliwości i pytania, na które 
często brakuje jednoznacznych odpowiedzi. W październiku Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował poradnik 
dla pracodawców z zakresu ochrony danych osobowych w miejscu pracy, jednak zdaniem ww. inicjatorów Projektu, nie był on 
wystarczający. 

Projekt zawiera szeroki słownik pojęć, opis różnych modeli rekrutacji i przetwarzania danych przez pracodawców oraz agencje 
zatrudnienia, a także możliwe zagrożenia przy poszczególnych modelach rekrutacji. Zależnie od modelu rekrutacji, istnieją inne 
role i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

W Projekcie rozgraniczono pojęcia „Rekrutowanego” oraz „Kandydata”. Zgodnie z definicją, osoba Rekrutowana to „osoba fizyczna 
ubiegająca się o zatrudnienie, której dane są przetwarzane przez Pracodawcę lub podmiot przetwarzający dane w imieniu 
Pracodawcy w procesie Rekrutacji (niezależnie od tego czy ostatecznie zostanie zatrudniona)”, zaś Kandydat to „osoba, której dane 
osobowe są zbierane lub udostępniane przez ADP [przyp. aut.: tj. Agencja doradztwa personalnego - zdefiniowana w Projekcie] 
lub APT (działającym jako Administrator) [przyp. aut. tj. Agencja pracy tymczasowej - zdefiniowana w Projekcie] potencjalnym 
Pracodawcom”. Twórcy Projektu tłumaczą to rozróżnienie różnicą w podstawach przetwarzania, bardzo często tych samych 
kategorii danych osobowych osób, które ubiegają się o zatrudnienie, w zależności od celów czy kategorii administratora. 

Bardzo dokładnie zostały opisane modele rekrutacji, które mogą zachodzić pomiędzy różnymi podmiotami zajmującymi się 
procesem rekrutacji. Spośród 16 modeli, warto przyjrzeć się tym najbardziej powszechnym na rynku pracy (nazwy niżej 
wskazanych modeli są określeniami użytymi w Projekcie).

1. Rekrutacja zwykła.

W tym modelu pracodawca przeprowadza rekrutację wyłącznie przy pomocy własnego personelu, który koordynuje cały proces, 
bez jakiejkolwiek pomocy ze strony podmiotów zewnętrznych. 

Personel, zgodnie z art. 29 oraz 34 ust 4 RODO, działa z upoważnienia pracodawcy, czyli administratora, który ma dostęp do danych 
osobowych, a także przetwarza je wyłącznie na polecenie pracodawcy. 

Przy tym modelu ważne jest dokładne określenie celu przetwarzania (np. prowadzenie rekrutacji na określone stanowisko; 
pozyskiwanie danych na przyszłe rekrutacje), niezbędny zakres wymaganych danych (np. wskazane w przepisach Kodeksu pracy 
bądź w przepisach szczególnych), podstawy prawnej przetwarzania (np. art. 6 ust 1 lit. c) RODO - obowiązek pracodawcy oraz 
okres retencji tych danych (np. okres retencji to 6 miesięcy od dnia pozyskania danych).

2. Rekrutacja-dostawca usług online.

Jest to rekrutacja prowadzona przez pracodawcę, lecz przy pomocy dostawcy usług online, który w tej relacji będzie procesorem 
danych osobowych. Specyfika tego świadczenia polega na korzystaniu z usług drogi elektronicznej oraz spełnienia wymagań 
związanych z korzystaniem z zewnętrznego systemu lub aplikacji (chodzi tu przede wszystkim o wszelkie wymagania techniczne, 
systemowe, dotyczące bezpieczeństwa danego systemu lub aplikacji).

POWSTAJE KODEKS BRANŻOWY OCHRONY 
DANYCH OSOBOWYCH W REKRUTACJI

Justyna Obniska
Junior Associate
justyna.obniska@gglegal.pl
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Twórcy Projektu radzą, że już na etapie tworzenia ogłoszenia o pracę, pracodawca powinien zamieścić informację o korzystaniu 
z zewnętrznego systemu lub aplikacji do celów przeprowadzenia rekrutacji, a także informację, że korzystanie z takich narzędzi 
wymaga podania przez danego kandydata danych niezbędnych do m.in. jego jednoznacznej identyfikacji w określonym systemie 
lub aplikacji.

Wskazuje się także, że pracodawca powinien zobowiązać dostawcę usług online do zawarcia w łączącej ich umowie, że jego 
obowiązkiem będzie komunikowanie kandydatom swojej roli jako procesora w ramach rekrutacji prowadzonej na jego rzecz. 

3. ADP jako Administrator.

Ten model ma miejsce, kiedy pracodawca pozyskuje dane osobowe od ADP, czyli Agencji doradztwa personalnego świadczącej 
usługi w zakresie pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2018.1265).
Na potrzeby rekrutacji, pracodawca pozyskuje dane osobowe kandydatów do pracy z istniejącej bazy Rekrutowanych, którą 
prowadzi we własnym imieniu i na własne cele APD. Konkretna APD gromadzi dane, aby następnie udostępnić je potencjalnym 
pracodawcom. W takiej sytuacji mamy do czynienia z modelem, w których są dwaj odrębni administratorzy przetwarzanych 
danych. 

Jak podkreślają twórcy Projektu, ADP jest administratorem ze względu na duży stopień niezależności, gdyż m.in. dokonuje własnej 
oceny, które ze zbieranych danych osobowych są istotne na potrzeby danej rekrutacji i któremu pracodawcy powinny być 
przedstawione. Nie jest on formalnie związany przepisami Kodeksu pracy, w przeciwieństwie do pracodawcy. 

Ważne jest, aby pracodawca zweryfikował, czy dana ADP dysponuje podstawą prawną do udostępnienia danych osobowych. Jako 
podstawę prawną do udostępnienia danych osobowych w relacji pracodawca ADP można uznać m.in. art. 6 ust 1 lit a) RODO -. 
zgodę osoby Rekrutowanej. 

4. ADP jako Procesor. 

Pracodawca w tym modelu może na każdym etapie prowadzonej rekrutacji zlecić ADP prowadzenie jej w całości lub części 
w jego imieniu. W takiej relacji, ADP będzie procesorem danych osobowych, ponieważ wykonuje instrukcje pracodawcy. 
Najprostszym przykładem jest sytuacja, w której ADP wyszukuje Kandydatów wyłącznie na potrzeby konkretnego 
pracodawcy oraz na podstawie jego wytycznych (w całym tym procesie nie korzysta z własnej bazy Rekrutowanych).

Projekt zaleca, aby przy korzystaniu z tego modelu pamiętać o określeniu własnego celu przetwarzania danych Kandydatów. 
Powinno wskazać się, że cel będzie realizowany w jego imieniu przez APD oraz zaznaczyć obowiązek zakomunikowania Kandydatowi 
przez APD swojej roli procesora, realizując przy tym w imieniu pracodawcy wynikający z art. 13 RODO obowiązek informacyjny. 

5. Rekrutacja wewnętrzna.

To model, w którym pracodawca przeprowadza rekrutację wśród własnych pracowników, dzięki czemu umożliwia im zmianę 
dotychczasowo zajmowanego stanowiska. Prowadzony jest nabór wewnętrzny, a rekrutacja nie jest komunikowana na zewnątrz, 
dzięki czemu obecni pracownicy mogą stać się Kandydatami. 

Pracodawca ma prawo wykorzystać aktualnie przetwarzane dane osobowe obecnego pracownika w celu rekrutacji na inne 
stanowisko, lecz wyłącznie za jego wyraźnie wyrażoną zgodą. Odmowa ze strony obecnego pracownika nie może negatywnie 
wpłynąć na realizację łączącego już stosunku pracy np. zmiany warunków pracy.

Justyna Obniska
Junior Associate
justyna.obniska@gglegal.pl
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6. Rekrutacja jako APT.

Model, w którym APT, czyli Agencja pracy tymczasowej świadcząca usługi w zakresie pośrednictwa pracy tymczasowej na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2018.1265), 
prowadzi rekrutację w celu pozyskania pracowników tymczasowych, którzy zostaną następnie skierowani do danego pracodawcy 
użytkownika, czyli pracodawcy lub podmiotu niebędącego pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy, który będzie wyznaczał mu 
zadania, a także kontrolował ich wykonanie.

Przed formalnym zatrudnieniem, APT ma obowiązek weryfikacji czy dana osoba spełnia kryteria prawne skierowania do pracy 
u danego pracodawcy użytkownika, co wiąże się z niezbędnością udostępnienia danych. Charakterystyczne dla tego modelu jest 
także to, że APT pozyskuje Kandydatów, będąc jednocześnie stroną zawartą z pracownikami tymczasowymi umowy o prace. 
Dopiero potem ich dane są udostępniane do pracodawcy użytkownika. 

Prace nad Projektem będą trwały do 11 stycznia 2019 r., w których każdy zainteresowany może wziąć udział, a w szczególności 
prawnicy, przedsiębiorcy oraz rekruterzy. Po zakończeniu konsultacji oraz zakończeniu wszelkich prac, finalna wersja Projektu 
zostanie przekazana Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do zatwierdzenia. Po pozytywnym rozpatrzeniu, Kodeks 
Ochrony Danych Osobowych w Rekrutacji zgodnie z zamysłem inicjatorów, będzie regulacją wyznaczającą kierunek do 
bezpiecznych i zgodnych z prawem działań pracodawców w procesie rekrutacji przyszłych pracowników.

Justyna Obniska
Junior Associate
justyna.obniska@gglegal.pl
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W dniu 26 listopada 2018 r. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej została przekazana do podpisu ustawa 
z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych 
(dalej: „Ustawa”). Jej celem jest wyrównywanie szans w dostępie do utworów przez osoby obarczone różnorodnymi dysfunkcjami 
utrudniającymi czytanie. Tym samym poszerza się dozwolony zakres korzystania z utworów, które może odbywać się bez 
uzyskiwania zgody właściciela praw autorskich. Równocześnie ustawodawca nakłada na nową grupę podmiotów obowiązki, 
poszerzając zakres compliance.

TŁO USTAWY
Ustawa stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 
niektórych dozwolonych sposobów korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem 
autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami 
uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem oraz w sprawie zmiany dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji 
niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym1. Przywołany akt prawa pochodnego 
Unii Europejskiej został wydany na podstawie decyzji Rady (UE) z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii 
Europejskiej, traktatu z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, niedowidzącym 
i cierpiącym na inne zaburzenia odczytu druku2 (dalej: „Traktat z Marrakeszu”).

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych3 (dalej: „Prawo autorskie”) 
dopuszczają już korzystanie z cudzych utworów dla dobra osób niepełnosprawnych. Stanowią one jednak implementację 
fakultatywnego przepisu dyrektywy 2001/29/WE. Wadą dotychczasowego rozwiązania jest niejednolity sposób implementacji 
w państwach członkowskich UE i w konsekwencji brak skutecznej harmonizacji. Nowe przepisy stanowią implementację przepisu, 
którego wdrożenie było obligatoryjne dla państw członkowskich UE. Taki zabieg ma ułatwić transgraniczną wymianę dóbr 
w formatach dostępnych dla osób niepełnosprawnych i zrealizować cel podpisania Traktatu z Marrakeszu.

Interpretując szczegółowo opisane niżej przepisy, należy pamiętać, że chodzi o korzystanie z cudzych utworów bez konieczności 
uzyskiwania zgody właściciela praw autorskich, które jest legalne, o ile odbywa się zgodnie z tzw. testem trójstopniowym, czyli: 
(1) w ściśle interpretowanych granicach przepisów ustawowych, (2) w sposób niekonkurujący z korzystaniem na podstawie licencji 
udzielanej przez właścicieli praw autorskich, (3) z poszanowaniem praw właścicieli praw autorskich.

KOGO DOTYCZY USTAWA?
Ustawa wprowadza pojęcia beneficjenta i upoważnionego podmiotu (nowe art. 6 ust. 1 pkt 18 i 19). Beneficjentami są nie tylko 
osoby niewidome czy słabowidzące, ale także obarczone dysfunkcjami o innym podłożu, utrudniającymi np. rozpoznawanie 
znaczenia tekstu, kontrolę ruchu gałek ocznych czy trzymanie nośnika tekstu. Przez upoważnione podmioty rozumie się: jednostki 
sektora finansów publicznych, instytucje oświatowe (zdefiniowane w Prawie autorskim), uczelnie, a ponadto niedziałające w celu 
osiągnięcia zysku organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (nie tylko organizacje pozarządowe), które w ramach 
swoich statutowych zadań prowadzą działania na rzecz wyżej opisanych beneficjentów w zakresie edukacji, szkoleń, czytania 
adaptacyjnego lub dostępu do informacji.

Spełnienie formalnych warunków, np. posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub uzyskanie decyzji o uznaniu za upoważniony 
podmiot, nie jest wymagane do powoływania się na omawiane przepisy – wystarczy faktyczne, odpowiednio: obarczenie 
dysfunkcjami lub działanie na rzecz beneficjentów. Jednakże beneficjenci, na podstawie nowego art. 35a ust. 4 Prawa autorskiego, 
będą zobowiązani uprawdopodobnić istnienie dysfunkcji, na przykład za pomocą orzeczenia.

1. Dz. Urz. UE L 242 z 20 września 2017, str. 6
2. Dz. Urz. UE 115 z 17 kwietnia 2014, str. 1.
3. Dz.U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 ze zm.

NOWE UŁATWIENIA DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIĘCEJ COMPLIANCE NA 

GRUNCIE PRAWA AUTORSKIEGO
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CZEGO DOTYCZY USTAWA?
Kluczowe wydaje się to, że omawiane przepisy mają ułatwić niepełnosprawnym legalne zapoznanie się z utworami wyrażonymi 
słowem pisanym, a z utworami plastycznymi i fotograficznymi jedynie w takich przypadkach, kiedy są one związane z utworami 
tekstowymi. Poza tą kategorią znajdują się m.in.: samodzielne utwory plastyczne, fotograficzne, muzyczne i słowno-muzyczne 
czy audiowizualne, z dodatkami tekstowymi, które nie są utworami. Do utworów objętych nową regulacją zaliczono programy 
komputerowe, a obok nich – także przedmioty praw pokrewnych i bazy danych.

Na gruncie znowelizowanego Prawa autorskiego dozwolone będzie: dla beneficjentów i osób działających w ich imieniu – 
zwielokrotnianie utworów w celu wykonania kopii w dostępnych formatach, a dla upoważnionych podmiotów ponadto 
– rozpowszechnianie kopii utworów w dostępnych formatach, sporządzonych samodzielnie lub otrzymanych od innych 
upoważnionych podmiotów, wśród beneficjentów oraz upoważnionych podmiotów. To korzystanie może odbywać się jedynie 
w celu zapewnienia beneficjentowi równie skutecznego i wygodnego dostępu do utworu jak ten, z którego korzystają osoby bez 
dysfunkcji (nowy art. 35a ust. 1–3 Prawa autorskiego).

Przez kopię w dostępnym formacie rozumie się kopię powstałą w wyniku działania niezbędnego w celu zapewnienia beneficjentowi 
równie skutecznego i wygodnego dostępu do utworu jak ten, z którego korzysta osoba bez dysfunkcji, oraz kopię sporządzoną 
z takiej kopii (nowy art. 6 ust. 1 pkt 20 Prawa autorskiego). Mogą to być wszelkiego rodzaju „kopie z udogodnieniami”, np. 
z dostosowanymi paletą czy kontrastem barw, w alfabecie Braille’a itp. Wyraz „kopia” (a nie „egzemplarz”) przesądza, że przepis ten 
odnosi się także do utworów w postaci cyfrowej: dopuszczalne więc będzie np. konwertowanie drukowanej książki na audiobooka. 
Co istotne, postanowienia umów zawieranych z właścicielami praw autorskich sprzeczne z nowymi przepisami będą nieważne.

Nowy dopuszczalny sposób korzystania z utworów będzie stanowił rodzaj dotychczasowej postaci dozwolonego użytku, 
o której mowa w rozdziale „Tło Ustawy”. Zatem nowy przepis nie znosi zasady, że dostosowywanie utworów do potrzeb osób 
niepełnosprawnych nie może być dokonywane w celach zarobkowych. 

OBOWIĄZKI UPOWAŻNIONYCH PODMIOTÓW
Ustawa wprowadza także obowiązki dla upoważnionych podmiotów. Pierwszym obowiązkiem jest zachowywanie należytej 
staranności i utrwalanie przebiegu zwielokrotniania i rozpowszechniania utworów. Absolutnym novum jest obowiązek 
zniechęcania do niedozwolonego korzystania z utworów (w Ustawie: wyłącznie w zakresie zwielokrotniania i rozpowszechniania 
kopii w dostępnych formatach). Kolejna grupa obowiązków łączy się z udostępnianiem na stronie internetowej podmiotu 
informacji o utworach, podmiotach oraz sposobach realizacji wyżej opisanych obowiązków. Upoważnione podmioty będą miały 
obowiązek te informacje (z wyjątkiem informacji dotyczących realizacji obowiązku zniechęcania) przekazywać beneficjentom, 
innym upoważnionym podmiotom i właścicielom praw autorskich. W ten sposób ma nastąpić wzrost wiedzy o istnieniu kopii 
w dostępnych formatach, a także w zakresie sposobów prawidłowego wykonywania obowiązków.

Przepisy Ustawy mają ponadto zachęcić upoważnione podmioty do przekazywania nazwy i danych kontaktowych podmiotu 
do wiadomości Komisji Europejskiej za pośrednictwem ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 
Komisja Europejska ma udostępniać zebrane w ten sposób informacje, dzięki czemu zdobywanie wiedzy o dostępnych kopiach 
i wewnątrzunijny obrót nimi będą ułatwione.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, „podstawowym celem Dyrektywy 2017/1564 jest wyrównywanie szans 
w dostępie do określonych dóbr niematerialnych przez osoby niepełnosprawne, jeżeli niepełnosprawność ta powoduje trudności 
z zapoznaniem się z drukiem”. W związku ze wzrostem liczby form i nośników przekazywania informacji należy spodziewać się 
dalszych prac nad przepisami, których celem będzie wyrównywanie szans w dostępie do utworów dźwiękowych, wizualnych, 
audiowizualnych oraz o mieszanym (tekstowo-nietekstowym) charakterze, utrwalonych inaczej niż za pomocą druku. Nie bez 
znaczenia są także problemy związane z transgranicznym obrotem utworami dla dobra osób niepełnosprawnych o dysfunkcjach 
innych niż wzrokowe.
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JAK POWOŁAĆ ZARZĄDCĘ SUKCESYJNEGO?

Dnia 1 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby 
fizycznej1 (dalej: Ustawa). Ustawa reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, 
który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, oraz kontynuowania działalności 
gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.

Zarządcą sukcesyjnym może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może natomiast 
pełnić tej funkcji osoba, wobec której prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej (zob. art. 373 ust. 
1 Prawo upadłościowe) lub środek karny albo środek zabezpieczający w postaci zakazu prowadzenia określonej działalności 
gospodarczej, obejmującego działalność gospodarczą wykonywaną przez przedsiębiorcę lub działalność gospodarczą w zakresie 
zarządu majątkiem.

Do ustanowienia zarządu sukcesyjnego wymagane jest:
• powołanie zarządcy sukcesyjnego2,
• wyrażenie zgody osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji,
• dokonanie wpisu do CEIDG zarządcy sukcesyjnego (wpis konstytutywny)3.

Ustawa przewiduje dwa tryby powołania zarządcy sukcesyjnego, tj. za życia przedsiębiorcy (o powołaniu zarządcy decyduje zatem 
sam przedsiębiorca) oraz po jego śmierci (o powołaniu zarządcy decydują uprawnione do tego osoby). 

I. POWOŁANIE ZARZĄDCY SUKCESYJNEGO ZA ŻYCIA PRZEDSIĘBIORCY
Przedsiębiorca może powołać zarządcę sukcesyjnego w ten sposób, że (i) wskaże określoną osobę do pełnienia funkcji zarządcy 
sukcesyjnego albo (ii) zastrzeże, że z chwilą jego śmierci wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym. Co istotne, 
powołanie zarządcy sukcesyjnego w ww. trybie oraz wyrażenie przez niego zgody na pełnienie tej funkcji wymaga zachowania 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. Powołanie zarządcy w formie ustnej będzie zatem nieważne. 

W piśmiennictwie podkreśla się, że wskazanie przez spadkobiercę zarządcy sukcesyjnego nie odniesie żadnego skutku, gdy 
przedsiębiorca nie złoży wniosku do CEIDG o wpis. Tak więc na przykład wskazanie zarządcy sukcesyjnego w testamencie nie 
będzie skuteczne. Może być traktowane wyłącznie jako wskazówka dla spadkobierców uprawnionych do powołania zarządcy, nie 
będzie natomiast miało charakteru wiążącego4.

II. POWOŁANIE ZARZĄDCY SUKCESYJNEGO PO ŚMIERCI PRZEDSIĘBIORCY

Jeżeli natomiast zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy, po śmierci przedsiębiorcy zarządcę 
sukcesyjnego mogą powołać trzy kategorie osób:

• małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, lub
• spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo
• spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo zapisobierca windykacyjny, który przyjął zapis 

windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku.

Po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia albo 
wydaniu europejskiego poświadczenia spadkowego zarządcę sukcesyjnego może powołać już natomiast wyłącznie właściciel 
przedsiębiorstwa, które wchodzi w skład spadku.

Do powołania zarządcy sukcesyjnego w dwóch powyższych przypadkach wymagana jest zgoda osób, którym łącznie przysługuje 
udział w przedsiębiorstwie w spadku większy niż 85/100.

1. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629).
2. Funkcję zarządcy sukcesyjnego w jednym czasie może pełnić tylko jedna osoba (zob. art. 11 ust. 1 Ustawy).
3. Zarząd sukcesyjny powstaje z chwilą wpisu do CEIDG. Jest to czynność wymagająca dla swojej ważności wpisu do rejestru.
4. Bieluk J., Zarząd sukcesyjny, 2019, wyd. 1, Legalis.
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Oświadczenia o (i) przysługujących udziałach w przedsiębiorstwie w spadku, (ii) wiedzy o znanych osobach, którym przysługuje 
udział w przedsiębiorstwie w spadku, o (iii) istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych spadkobierców od 
dziedziczenia lub dziedziczyłyby oraz (iv) znanych testamentach spadkodawcy lub braku takich testamentów, właściwa osoba/ 
osoby składają przed notariuszem1 pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Pod tym samym rygorem, osoba powołana na zarządcę sukcesyjnego składa przed notariuszem oświadczenie o braku prawomocnie 
orzeczonych wobec niej zakazów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (zob. powyżej). 

Powołanie zarządcy sukcesyjnego w trybie opisanym w pkt. II, notariusz zgłasza do CEIDG niezwłocznie, nie później niż w następnym 
dniu roboczym po dniu powołania zarządcy sukcesyjnego.

Koszt sporządzenia aktu/ protokołu powołania zarządcy sukcesyjnego lub aktu/ protokołu odwołania zarządcy sukcesyjnego 
w formie aktu notarialnego wynosi maksymalnie 50,00 zł. 

Co w szczególności istotne, uprawnienie do powołania zarządcy sukcesyjnego w trybie wskazanym w pkt. II wygasa z upływem 
dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy. 

Potencjalni zarządcy powinni również pamiętać, że instytucja zarządu sukcesyjnego ma charakter tymczasowy, który trwa do 
czasu przejęcia przedsiębiorstwa przez następcę prawnego (np. przez spadkobiercę).

1. Zgodnie z art. 95z ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, Notariusz sporządza akt powołania zarządcy sukcesyjnego albo akt odwo-
łania zarządcy sukcesyjnego w przypadkach wskazanych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby 
fizycznej.

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

mailto:paulina.ruminska%40gglegal.pl?subject=


15

PROJEKT ZMIANY ZASAD ZWROTU 
WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej: „UGN”). Ich główny cel sprowadza się do dostosowania 
systemu prawa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2015 r. (sygn. Akt SK 26/14) oraz z dnia 12 grudnia 2017 r. 
(sygn. Akt SK 39/15). 

Przede wszystkim chodzi o zmianę uznanego za niekonstytucyjny przepisu art. 136 ust. 3 UGN. Trybunał orzekł bowiem, że 
uzależnianie żądania byłego współwłaściciela wywłaszczonej nieruchomości lub jego spadkobierców od zgody pozostałych 
byłych współwłaścicieli lub ich spadkobierców jest niezgodne z przewidzianym w Konstytucji RP prawem własności i wyjątkową 
formą władczej ingerencji w to prawo w postaci wywłaszczenia. Jako wątpliwy z perspektywy konstytucyjnej wydał się sposób 
uregulowania wymogu współdziałania wszystkich byłych współwłaścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców w postępowaniu 
zwrotnym. Przyjęcie bowiem, że brak wniosku wszystkich byłych współwłaścicieli lub ich spadkobierców powoduje konieczność 
odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w praktyce oznacza niemożność zwrotu wywłaszczonej nieruchomości jeśli co 
najmniej jeden ze współwłaścicieli nie jest zainteresowany jej zwrotem lub trudno ustalić miejsce jego pobytu.

Clou proponowanych zmian sprowadza się tym samym do umożliwienia każdemu poprzedniemu współwłaścicielowi lub jego 
spadkobiercy żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, jeśli stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, 
przy jednoczesnym uniezależnieniu takiego żądania od zgody pozostałych współwłaścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców. 
Poinformowanie pozostałych uprawnionych (w braku możliwości ustalenia ich adresów) ma odbywać się w drodze obwieszczenia.
 
Niezłożenie przez nich wniosku o zwrot udziału w wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w jej części w wyznaczonym 
3-miesięcznym terminie będzie jednoznaczne z wygaśnięciem uprawnienia do zwrotu. Niemniej jednak, należy również wskazać, 
że katalog podmiotów uprawnionych do żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w praktyce będzie prowadził do 
powstania dwóch rodzajów sytuacji. Pierwszej, w której o restytucję ubiegać się będzie tylko część ze współwłaścicieli. Wówczas 
koniecznym będzie tylko poinformowanie pozostałych współwłaścicieli albo ich potencjalnych spadkobierców o wszczętym 
postępowaniu i terminie wyznaczonym na przystąpienie do postepowania restytucyjnego. Druga, w której o restytucję ubiega 
się spadkobierca współwłaściciela lub jeden ze spadkobierców właściciela lub współwłaściciela. Wówczas konieczne jest także 
wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia spadku.

Proponowany okres dochodzenia zwrotu nieruchomości ustalony został na 20 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu 
stała się ostateczna. Uprawnienie do zwrotu tym samym wygaśnie, jeżeli we wskazanym terminie nie zostanie złożony odpowiedni 
wniosek. Proponowane rozwiązanie ma wprowadzać pewien stan pewności co do podlegania nieruchomości zwrotowi oraz 
możliwości wykorzystania jej na cele inne aniżeli wskazane w decyzji wywłaszczeniowej. Dodatkowo jednak przewidziano 
możliwość wystąpienia w ciągu 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy z żądaniem zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, jeśli 
w dniu wejścia w życie ustawy upłynęło 20 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna oraz jeżeli do 
upływu tego terminu pozostało nie więcej niż 3 lata.

Niemniej jednak proponowane zmiany budzą pewne wątpliwości. Jako niedookreślony może być postrzegany krąg osób 
uprawnionych do dochodzenia zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Wątpliwości może bowiem budzić, czy z właściwym 
roszczeniem mogą wystąpić tylko właściciele lub współwłaściciele, którzy zostali pozbawieni nieruchomości w drodze 
wywłaszczenia czy również ich poprzednicy prawni. Użyty w projekcie zwrot „każdy poprzedni właściciel” sugeruje bowiem, 
że każdy kto wykaże, że kiedykolwiek był właścicielem nieruchomości, będzie mógł zgłosić roszczenie o zwrot nieruchomości, 
a już w szczególności, gdy z roszczeniem nie zgłoszą się ostatni właściciele nieruchomości. Warto tym samym doprecyzować, że 
chodzi o właściciela lub współwłaściciela, będącego adresatem decyzji wywłaszczeniowej lub ich spadkobiercy. Odpowiedniemu 
dookreśleniu winien podlegać ponadto przedmiot zwrotu, tj. kwestią dopuszczenia możliwości zwrotu udziału w nieruchomości 
lub jej części.

Dodatkowo wskazuje się również na brak stosownego przepisu intertemporalnego umożliwiającego ponowne dochodzenie 
praw osobom, którym już odmówiono zwrotu wywłaszczonej nieruchomości ze względu na dotychczasowe brzmienie przepisu, 
następnie uznane za sprzeczne z Konstytucją. Ponadto nie przewidziano rozwiązania zawieszającego postępowanie do momentu 
uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabycie spadku.

Mając na uwadze fakt, że projekt jeszcze nie wszedł w życie, warto pochylić się nad koniecznością doprecyzowania i wyjaśnienia 
kwestii budzących wątpliwości.

Wojciech Ł. Gunia, LL. M.
Associate
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