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To wyrok korzystny dla mene-
dżerów, zaś nie po myśli spółek 
kapitałowych. Analogicznych 
sporów jest bowiem wiele i do 
tej pory sądy orzekały różnie.

– Wyrok Sądu Najwyższego 
jest słuszny. Przy zakazie kon-
kurencji istotne jest przecież to, 
czym spółki się zajmują, a nie 
to, czym chciałyby się zajmo-
wać – komentuje prof. Mariusz 
Bidziński, wspólnik w kancelarii 
Chmaj i Wspólnicy.

Walka o pieniądze

Sprawa zaczęła się od rozstania. 
Rozstali się prezes zarządu spół-
ki ze spółką. W umowie o pracę, 
podpisanej kilka lat wcześniej, 
strony zawarły postanowienia 
dotyczące zakazu konkuren-
cji, zgodnie z którymi w okre-
sie 12 miesięcy od dnia zaprze-
stania pełnienia swojej funkcji 
menedżer był zobowiązany do 
powstrzymania się od zajmowa-
nia interesami konkurencyjny-
mi. Wskazano, że za przedsię-
biorstwo konkurencyjne uważa 
się „każdy podmiot z siedzibą 
w kraju lub za granicą, pro-
wadzący działalność w zakre-
sie określonym w przedmiocie 
działalności spółki”. Ustalono 
też wysokość odszkodowania 
i wskazano, że w razie naru-
szenia zakazu spółka płacić nie 
będzie musiała.

Po odejściu z firmy były pre-
zes znalazł nowego pracodawcę. 
Zajmował się on czymś innym 
niż poprzedni, przy czym była 
to działalność, którą tenże po-
przedni pracodawca miał wska-
zaną jako wykonywaną w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym. To 
częsta praktyka, że wpisuje się 
w rejestrze znacznie więcej 
przedmiotów działalności niż 
w rzeczywistości się wykonuje.

Były już pracodawca mene-
dżera przestał więc wypłacać 
odszkodowanie. Powstał spór 
o 45 tys. zł. Menedżer wniósł 
powództwo do sądu. W pierw-
szej instancji wygrał. Sąd rejo-
nowy wskazał, że aby mówić 
o działalności konkurencyjnej, 
potrzebna jest – jak sama na-
zwa wskazuje – konkurencja 
między podmiotami gospodar-
czymi. A jaka to konkurencja, 
gdy jeden z przedsiębiorców 
w ogóle nie zajmuje się daną 
sferą biznesu, lecz co najwyżej 
planuje to robić w przyszłości?

Sąd okręgowy jednak wyrok 
zmienił na korzyść spółki.

„Zakaz konkurencji jest usta-
nawiany w interesie pracodaw-
cy. To pracodawca określa, jakie 
informacje uznaje za ważne dla 
siebie ze swojego subiektyw-
nego punktu widzenia, jakie 
informacje winny być chro-
nione z punktu widzenia jego 
istotnych interesów” – wskazał 
sąd w uzasadnieniu. I zazna-
czył, że były menedżer spółki 
przecież świadomie podpisał 
umowę zawierającą szeroko 
zakrojony zakaz konkurencji.

Fakt notoryjny

Sprawa trafiła do Sądu Naj-
wyższego. Tu wygrał ponow-

nie były menedżer. Zdaniem 
SN nieprzekonujące jest już 
samo zawieranie umowy za-
kazującej konkurencji, w której 
przedmiot zabronionej dzia-
łalności jest niedookreślony. 
Najważniejsze jednak jest to, 
że musi występować jakakol-
wiek rywalizacja na rynku, by 
mówić o naruszeniu umowy.

– Za fakt notoryjny (art. 228 
par. 1 k.p.c.) można uznać prak-
tykę obejmowania wpisem do 
KRS takich rodzajów działal-
ności, których podmiot pod-
legający wpisowi w ogóle nie 
prowadzi, traktując je wyłącz-
nie jako potencjalne i możli-
we wprawdzie do podjęcia, ale 
w bliżej nieokreślonej przyszło-
ści. O działalności konkuren-
cyjnej można natomiast mówić 
wówczas, gdy zakres działalno-
ści nowego pracodawcy pokry-
wa się – chociażby częściowo 
– z zakresem działalności pod-
stawowej lub ubocznej byłego 
pracodawcy – wskazał Sąd Naj-
wyższy w niedawno opubliko-
wanym uzasadnieniu.

– I słusznie. W przepisach 
o zakazie konkurencji nie 
chodzi przecież o to, by robić 
z menedżerów niewolników, 
lecz by nie mogli oni prowa-
dzić działalności potencjalnie 
szkodzącej byłemu pracodaw-
cy. Cieszy, że SN zauważył, jak 
w praktyce przedsiębiorcy kla-
syfikują swoją działalność, czyli 

że robią to „na wszelki wypa-
dek” – spostrzega prof. Mariusz 
Bidziński.

Doktor Katarzyna Kalata, 
prezes Helpdesku Kadrowego, 
również chwali wyrok.

– Naruszeniem zakazu kon-
kurencji powinna być tylko 
aktywność zawodowa pra-
cownika, która jest przez nie-
go rzeczywiście prowadzona, 
adresowana jest do tego sa-
mego kręgu odbiorców i w ja-
kimś zakresie pokrywa się 
z działalnością byłego praco-
dawcy. I jednocześnie praca 
byłego pracownika stwarza 
realne zagrożenie dla intere-
sów poprzedniego pracodaw-
cy – przekonuje Kalata. To, co 
wpisze w rejestrze spółka, jest 
więc bez znaczenia. Prawnicz-
ka zwraca uwagę, że przecież 
w klasyfikacji PKD mamy cho-
ciażby „działalność nigdzie in-
dziej nieklasyfikowaną” – non-
sensem byłoby uznać, że były 
pracownik nie może pracować 
w zupełnie innej branży tyl-
ko dlatego, że jego były pra-
codawca dokonał w rejestrze 
wpisu przewidującego wszel-
kie możliwe rodzaje biznesu. 
 ©℗
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Przygotowany przez resort rol-
nictwa projekt zmiany przepi-
sów o organizacji niektórych 
rynków rolnych oraz prze-
ciwdziałaniu nieuczciwemu 
wykorzystywaniu przewagi 
kontraktowej wywołuje ostre 
protesty niektórych branż. Na-
leży do nich Krajowe Stowarzy-
szenie Przetwórców Owoców 
i Warzyw (KSPOiW).

Chodzi o nowelizację, któ-
ra rozszerzy obowiązek wcze-
śniejszego zawarcia umowy 
na dostawę produktów rol-
nych także na pośredników, 
czyli podmioty kupujące te 
produkty od rolnika, ale nie 
sprzedające ich bezpośrednio 
konsumentom. Projekt zaka-
zuje także sprzedawania pro-
duktów rolnych po cenie niż-
szej niż referencyjna, ustalana 
dwa razy w ciągu roku przez 
resort rolnictwa. Regulacje te 
obejmą m.in. 16 tys. podmio-
tów zajmujących się przetwór-
stwem spożywczym. I, jak czy-
tamy w wystosowanym przez 
KSPOiW liście otwartym, są 
wadliwe, dlatego nie należy 
dopuścić do ich uchwalenia.

Proponowane rozwiązania 
są przez krytyków przedsta-
wiane głównie jako ogranicza-

jące wolność samych rolników, 
którzy „staną się zakładnika-
mi umów kontraktacyjnych.” 
Rolnicy nieposiadający takich 
umów będą musieli – zdaniem 
autorów listu – pozostawić 
swoje produkty na polach lub 
sprzedać je po niekorzystnych 
i drastycznie zaniżonych ce-
nach grupom producenckim 
czy spółdzielniom (zostały one 
wyłączone z zakresu ustawy). 
Nie wspomniano jednak, że ce-
lem ustawy – według uzasad-
nienia – jest ukrócenie obecnej 
praktyki zawierania umów tuż 
przed dostawą, co sprawia, że 
nabywca może narzucić cenę, 
a sprzedawca musi ją zaakcep-
tować, gdyż w razie przedłuża-
jących się negocjacji jego pro-
dukty się zepsują.

Sprzeciw budzą także ceny 
referencyjne, które mają, we-
dług KSPOiW, pozwolić prze-
twórcom zagranicznym usta-
lić niższe niż w Polsce ceny 
sprzedaży i w ten sposób wy-
pchnąć polskie firmy z rynku 
europejskiego. Ta groźba ma 
spowodować zmniejszenie 
kontraktacji do 50 proc. mocy 
przetwórczych, przez co wielu 
małych i średnich producen-
tów nie znajdzie zbytu na swo-
je towary. ©℗
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Technologia blockchain cieszy 
się coraz większym zaintereso-
waniem biznesu, a także ba-
daczy różnych dziedzin nauki, 
w tym prawników. Jej znacze-
nie rośnie na tyle, że zaczął się 
jej przyglądać ustawodawca.

Blockchain można przetłu-
maczyć jako łańcuch bloków 
lub łańcuch blokowy. Jest to 
zdecentralizowana i rozpro-
szona baza danych prowadzo-
na w sieci peer-to-peer („równy 
z równym”, czyli taka, w której 
wszyscy użytkownicy mają ta-
kie same uprawnienia). Wynika 
z tego, że nie ma ona central-
nego miejsca przechowywania 
danych, a służy głównie do księ-
gowania transakcji, płatności 
i zapisów księgowych, kodowa-
nych przez specjalne algorytmy. 
Blockchain kojarzony jest głów-
nie z kryptowalutami, jak np. 
bitcoin, ale jego potencjał biz-
nesowy jest znacznie większy. 
Dlatego przykuwa uwagę nie 
tylko firm technologicznych, 
ale także świata akademickie-
go. Przejawem tego zaintereso-
wania była ubiegłotygodniowa 
konferencja „Blockchain – pra-
wo, technologia, biznes” zor-
ganizowana na Uniwersytecie 
Warszawskim.

Jak zauważył dr hab. Sławo-
mir Żółtek, w Stanach Zjedno-
czonych rozstrzygnięcie o tym, 
że tokeny generujące kody do 
logowania się w bankach sta-
nowią papiery wartościowe, 
oparte jest na orzeczeniu ame-
rykańskiego Sądu Najwyższego 
z… 1946 r. Pokazuje to, że pra-
wo nie nadąża za rozwojem za-
awansowanej techniki. Dlatego 
też biznes zajmuje się głównie 
technologią, a o jej dostosowy-
waniu do wymogów prawnych 
będzie myślał później, gdy już 
pojawią się odpowiednie regu-

lacje. Systemy takie jak block-
chain powodują też umiędzy-
narodowienie samego prawa 
i działalności prawników.

Sławomir Żółtek wskazał też 
na potencjał technologii, która 
może być wykorzystywana do 
usprawnienia umów w sferze 
publicznej i prywatnej przez 
smart contracts (umowy za-
pisane w specjalnych algoryt-
mach, które same się wykonują 
po spełnieniu warunków). In-
nym potencjalnym wykorzy-
staniem łańcuchów blokowych 
byłoby tworzenie prawdziwie 
publicznych rejestrów (np. za-
stawów). Dostęp do nich miałby 
każdy, nie byłoby państwowej 
„centrali”, a dzięki rozprosze-
niu sieci, jej zhakowanie lub 
sfałszowanie stałoby się prak-
tycznie niemożliwe. Za pomocą 
rejestru w łańcuchu blokowym 
można by też śledzić historię 
pojazdu, co zapobiegłoby prze-
stępstwom cofania licznika.

Pojawiają się też pewne 
prawne aspekty problemu. 
Przykładowo – czy można 
przez blockchain przenosić 
własność nieruchomości, skoro 
wymaga to sporządzenia od-
powiedniego aktu notarial-
nego? Jak rozwiązać kwestie 
wad oświadczenia woli czy 
konsumenckiego prawa do 
odstąpienia od umowy, przy 
samowykonujących się „in-
teligentnych kontraktach”? 
Sławomir Żółtek zwrócił też 
uwagę, że polski ustawodaw-
ca zaczął zajmować się kwe-
stiami związanymi z block-
chainem, na razie w zakresie 
kryptowalut. W zeszłym roku 
wprowadzono definicję legalną 
waluty wirtualnej. Potencjał do 
wykorzystania łańcucha blo-
ków ma również projektowana 
instytucja prostej spółki akcyj-
nej (zakładająca wprowadze-
nie PSA nowelizacja kodeksu 
spółek handlowych jest już po 
I czytaniu w Sejmie). ©℗

Przetwórcy walczą  
o wolność rolników

Blockchain: nowa technologia, 
stare regulacje

orzecznictwo

wyrok Sądu najwyższego z 13 grudnia 
2018 r., sygn. akt i PK 182/17. 
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W poniedziałek minęło 
równe 25 lat od uchwa-
lenia przez Sejm ustawy 
o zamówieniach publicz-
nych, nieobowiązującego 
już aktu, który stworzył 
system zamówień pu-
blicznych w Polsce. Sys-
tem, który dzisiaj ozna-
cza jeden z największych 
rynków w Unii Europej-
skiej o wartości przekra-
czającej 202 mld zł (dane za 
ub.r.). Okazuje się jednak, 
że paradoksalnie, w pierw-
szych latach obowiązywa-
nia nowych przepisów pod 
pewnymi względami było 
lepiej, niż jest dzisiaj.

– W jednym przetargu 
składano przeciętnie pięć 
ofert, co oznaczało konku-
rencyjność, o której dzisiaj 
można jedynie pomarzyć. 
Co ciekawe, wskaźnik ten 
zaczął spadać wraz z rosną-
cą popularnością ceny jako 
jedynego kryterium. Od kil-
ku lat teoretycznie mamy 
powrót do pozacenowych 

kryteriów. Ja jednak uwa-
żam, że to tylko tak do-
brze wygląda w statystyce. 
W rzeczywistości zaś wciąż 
mamy dominację kryte-
rium cenowego – mówił 
na zorganizowanej z oka-
zji okrągłej rocznicy konfe-
rencji Tomasz Czajkowski, 
były wieloletni prezes Urzę-
du Zamówień Publicznych, 
a dzisiaj redaktor naczelny 
miesięcznika „Zamówienia 
publiczne. Doradca”.

Pierwsza ustawa liczyła 
97 artykułów. Dla porówna-
nia – projekt nowego prawa 
zamówień publicznych ma 
627 artykułów.

– Tamte przepisy były 
ogólne, bo wierzyliśmy, 
że uczestnikom rynku za-
mówień można ufać – mó-
wił były szef Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji z SLD Krzysz-
tof Janik. Podkreślił, że jego 
zdaniem przepisy o zamó-
wieniach publicznych po-
winny mieć charakter usta-
wy konstytucyjnej, tak jak 
jest w Wielkiej Brytanii. 
Dzięki temu nie można 

byłoby ich tak łatwo zmie-
niać. Ta łatwość sprawia, że 
przez te ćwierć wieku pol-
skie regulacje były ok. 80 
razy nowelizowane. Tak 
częste zmiany wywołują 
chaos i niepewność prawa.

Już choćby tylko z powo-
du tych licznych modyfika-
cji konieczne jest uchwale-
nie nowej ustawy. Klarowny 
kiedyś akt stał się gąszczem 
przepisów, w którym bra-
kuje już liter do oznaczania 
nowych przepisów. Mini-
sterstwo Przedsiębiorczości 
i Technologii kończy prace 
nad projektem i wciąż liczy 
na to, że uda się go uchwa-
lić jeszcze przed końcem tej 
kadencji Sejmu.

Doktor Włodzimierz 
Dzierżanowski, prezes Gru-
py Doradczej Sienna, uwa-
ża, że projekt, choć ma spo-
ro dobrych rozwiązań, jest 
zbyt kazuistyczny.

– Powinniśmy sobie od-
powiedzieć na pytanie, czy 
chcemy zmierzać w stronę 
rozwiązań zamkniętych, 
czy też w stronę regulacji 
otwartych stanowiących 
w zasadzie rodzaj wyjąt-
ków od kodeksu cywilnego. 
Przygotowany projekt na-
leży do pierwszego rodzaju. 
Jest nadzwyczaj szczegó-
łowy i oddala nas od ko-

deksu cywilnego – zwró-
cił uwagę dr Włodzimierz 
Dzierżanowski. Zaznaczył 
również, że brakuje mu 
przepisu, który określałby 
cel ustawy.

– Mamy szczegółowe 
regulacje, ale nie wiemy 
tak naprawdę, czemu one 
służą. Przy czym ja nie 
uważam, żeby głównym 
ich celem było racjonal-
ne wydawanie środków 
publicznych, tylko raczej 
zapewnienie konkuren-
cyjności na tym rynku 
– podkreślił. 

Nie brakuje jednak też 
głosów, że zamówienia 
publiczne odgrywają dużo 
większą rolę.

– Mogłyby one kształto-
wać oblicze naszej gospo-
darki. Niestety, wciąż tego 
nie robią. Mam jednak na-
dzieję, że z czasem zacznie 
się to zmieniać – zwrócił 
uwagę dr hab. Ryszard Szo-
stak z Uniwersytetu Ekono-
micznego w Krakowie. Zo-
stał on podczas konferencji 
nagrodzony statuetką Publi-
cus przyznawaną za szcze-
gólne zasługi dla systemu 
zamówień publicznych. 

Jakie cele stawiają przed 
sobą autorzy nowej ustawy? 
Jest ich wiele.

– Powiązanie systemu 
zamówień publicznych 
z celami i polityką państwa. 
Zwiększenie udziału małych 
i średnich przedsiębiorców 
w rynku. Wzrost efektyw-
ności. Zachęcenie zama-
wiających do stosowania 
procedur negocjacyjnych. 
Szukanie rozwiązań proble-
mów, do jakich dochodzi na 
etapie realizacji – wyliczał 
Hubert Nowak, prezes Urzę-
du Zamówień Publicznych, 
który objął patronat hono-
rowy nad konferencją.

– Prawo pozostanie jed-
nak tylko prawem, a osta-

tecznie o sukcesie decyduje 
praktyka. Czyli ludzie sto-
sujący ustawę – zauważył. 
Swoje wystąpienie zakoń-
czył cytatem z rozporzą-
dzenia z 1937 r. o dostawach 
i robotach na rzecz Skarbu 
Państwa, samorządu oraz 
instytucji prawa publiczne-
go. W jednym z przepisów 
stwierdzono, że zamówie-
nia powinny być udzielane 
w takim czasie, aby ich wy-
konanie przypadało na se-
zony martwe. Ta, oczywista 
wydawałoby się regulacja, 
przypominała urzędnikom 
odpowiedzialnym za zaku-
py publiczne o tym, że mają 
działać maksymalnie efek-
tywnie.

Konferencję zorganizo-
wał miesięcznik „Zamó-
wienia publiczne. Doradca” 
wraz z partnerami: Grupą 
Doradczą Sienna, Ogólno-
polskim Stowarzyszeniem 
Konsultantów Zamówień 
Publicznych oraz Katedrą 
Prawa Administracyjnego 
Uczelni Łazarskiego. DGP 
sprawował nad nią patro-
nat prasowy.
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Dziś tygodnik dla prenumeratorów 

▪   Prawo spółek. KRS odrzucił zatwierdzone sprawozdanie? Sytuacja jest 
patowa, przepisy tego nie przewidują

▪  Znaki towarowe. Blockchainy posłużą do walki z podróbkami 
– nowy plan EUIPO

▪  Obrót ziemią rolną. Zmiany drobne, ale korzystne dla deweloperów

▪  Sukcesja a koncesje i zezwolenia. Nieodpowiedni wybór zarządcy może 
uniemożliwić przedsiębiorstwu w spadku funkcjonowanie

▪  Studium przypadku. Jak przeprowadzić zwyczajne zgromadzenie 
wspólników w spółce z o.o. na odległość
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zdania Jeden błąd i sprawoz
cianąbrak. Zarządy pod śc

Wprowadzając obowiązkowe
sprawozdania w formie elek-
tronicznej, nie przemyśla-
no wszystkich konsekwencji. 
Skutki braku pomyślunku po-
niosą zaś przedsiębiorcy. O co 
chodzi? Zdarzają się przypad-
ki, gdy zatwierdzone przez 
uprawniony organ spółki spra-
wozdanie finansowe jest od-
rzucane w systemie elektro-
nicznym z powodu błędów 
w strukturze. Nie zawsze jest
to wina osoby przygotowują-
cej sprawozdanie. W normal-
nej sytuacji przedsiębiorca po 
prostu przesłałby poprawioną 
wersję. Tyle że przepisy o ra-
chunkowości nie przewidują 
takiej możliwości. Przyjmuje
się, że sprawozdania w ogó-
le nie ma.

– A za niezłożenie go w ter-
minie zarządowi grozi odpo-
wiedzialność karna. W skraj-
nych przypadkach do dwóch 
lat pozbawienia wolności 

c. Mateusz– spostrzega mec
ygotowanieMedyński. – I przy
onego spranowego, poprawio -
taką odpowozdania przed t -
chroni. Bęwiedzialnością nie -

pełnie nowedzie to bowiem zup
porządzonesprawozdanie i sp
cie. Najczęw późniejszej dac -

wie terminuściej już po upływ
okumentuna przekazanie d

a – dodaje.organom państwa
ytuacji będą Spółki w takiej sy
ać, czy niezapewne rozważa
zwyczajnezwołać raz jeszcze -

wspólników go zgromadzenia w
sprawozdai nie zatwierdzić s -

już w wernia ponownie, ale -
opot polegasji bez błędów. Kło
e więcej niżjednak na tym, że

gromadzejedno zwyczajne z -
tać uznanenie mogłoby zost
ne. Musiaza niedopuszczaln -
zwyczajne,łoby ono być nadz
ie może zaale takie z kolei ni -
zdania. Nietwierdzać sprawoz

ego uprawma bowiem do te -
ługują tylkonień – takie przysł

zgromadzeniu zwyczajnemu.
Koło się więc zamyka – sytu-
acja jest patowa.

Agata Wysoczańska, radca 
prawny w kancelarii BCLA Bi-
siorek, Cieśliński i Wspólnicy,
uważa, że konieczna wydaje
się nowelizacja ustawy o ra-
chunkowości, dająca możli-
wość korekty sprawozdań fi-
nansowych błędnych jedynie 
pod względem struktury lo-
gicznej.

Także Bartosz Sierakow-
ski, radca prawny w kance-
larii Zimmerman i Wspólni-
cy, przyznaje, że dziś dobrego
rozwiązania, poza sprawdze-
niem dokumentu przed wy-
słaniem, nie ma.

O wskazówki, jak postę-
pować mają przedsiębiorcy,
poprosiliśmy Ministerstwo
Finansów. Do czasu zamknię-
cia numeru odpowiedzi nie
otrzymaliśmy. ©℗

  Patryk Słowik C2–3

śćraachuunkowwość  
Ustawodawca 
nie przewidział
sytuacji, w której 
przedsiębiorca 
nieumyślnie składa 
błędne sprawozdanie
finansowe. Nie da 
się go już poprawić,
co oznacza ryzyko 
narażenia się nawet 
na odpowiedzialność 
karną

ZmiaZmiaiZmiaZZ nynny wny wwwwwwwwwwwwwwny wwwwwwwwny w bobobrbobobrbrobrobrobobrobrbrobrobrobrobrobrbrobrobrobrobrobrobrbrobrobobrociiiocieociocieociocieococociociocieciecieieciecieieocieococieocicieeoc ecieococcieoc ec  
ziememziemeziemią riią rią rą rią rią rrą olnąolnolnąolnąolnąąąąąąąąąąą dddrodrodrodrodrodrodrodroodrodrdrodrodrodrodrodrodrodrororodddrodrordrodrodrodrdd bnbbbnebnbne,bne,ne,bbne,bbbbbbbbbnbnbn
alealelaleale aalealeaaaaleaaaaaaaale aaaaaa kkokorzkorzkorzkorzkorzkorzkorzkorzkorzkorzkorzkorzkorzkorzkorzkorzkokorkorkorzk ystnystystystnystnystnystnystnystnstnstnystnystnystnysttnystnystntystnststystntnss nntnee eee e ee

dladladla dla dla ddladla dla ddla ddla dewedewedewedewedewdewedewedewedewedewedewedewedeweddewedewewdeww lopelopopelopelopeopelopelopelopelopelopelopelopelopeopelopeopeplopep rówrówrówrówrórówwrówwrówrówwrów

tawy o ksawy o kstawy o kstawytaw ztałtowaniu uztałtowaniu uztałtowaniu stroju rolnegstroju rolnegstro oChChoChoChocChociChociaż nowhociaż nowhociaż nowChociaż nowciaż nowelChociaż nowelChociaż nowelociaż noważ nowelChociaż nowhocChochociaż nowelChohociaż nociaChociaż nowChociaż nowe aa usta usta ust
ycie pe pplanowane jest wane jest wane jest na koniec czena koniec nnna koniec czerwca) rwca(której wejśc(której wejśc(której wejśc(kt ieie we we w żyw żyie
kiej rekiej reejj reiej rerewolucjwolucji, to sucji, to sw ą zmianyą zmiany, któmiany, ką zmm re nieienieie e przyniesie we we wwielkwielkwi --
ość dewość dewość deość dewość dewoś eloperom i inerom i inrom i inroopererom i innym przedsiębnym pm przennym iororco ułatułatwłatwią dzco uco iałalnoałaałalnolnonoalnolnon -
 to niemto niemtto niemal całkowal całkowal całkowitewit uwouwouwolnienie obwolnien rototu ccom. Nom. N. Najwajważniajw ejsza sz

zchni dodoni do 1 h 1 ha w m 1 ha w miastha w miamiastha w m ach (acch (do tej po t ory dodo działkamkamami oi o pdzia o powierzowowi
iie troie trotroie troie troie troie t chę inchę inaczej: chę inachę inaczej: wwprawdawdzie każwp dy kupy kupi 0 3 ha) N0,3 ha). Na w0,3 ha). Na wa w0,3 ha). Na wa si będzisi będzisi będzsi będziędzidzdzid
rzchnrzchni,rzchni,rzczrzch ale e nie be nie bęędzale ie móggł jej sjej sprzprzedać działkę o tdziałkę o tdziałkę o tejdziałkę o tejziałkę o tejdziałkę o tejdziałkę o tejdziałkę ejdziałkę o działkę o tej popowpowierpowierpowierowipowie
ciu lau latu lat. ciu SwoSwobodninie będbędnie będzie teie też możnazie też można na nprzedprzed upływed u wemywemprzed mm piępięcpięcpi -
śśści w tokuści w tokuści w tokuci w tokuści w tokci w tokukuści w tok postpost postępowaniapostępo  egzekucyjneegzekucyjnbbywać niebywać nieruchć nieruchruchb uchoomośomośomośomośomoomooomośm -

go. Ponadonadnaddto łatwiej zito łatwiej zito łatwiej ememię (o dowolo dowmię (o demię (o d nej nejgo i upio i upadłopadłoodłoścdłoścłoścdłoścśdło ioweiowegiooweg
też dewteż dewteż dewteż dewweloperzy planeloperzy planeloperoperzy planelope planujący inwestyujujący inwenwes cje powierzcwierzcwierzchni) ierzchni) chwierzchni)ni) erzchni) e kupią kup ą 

ustawy mustawy mmita mitataw eszkaniowiowej.owej.esz jna podpodstawie odstawina podstawiep specupecusp
ółki prawłkkki prawłki prawawa handloa handlowa handlowego,a handlowego,wego, bo prawo piebo prawo praw bo prawo pierrOdetchną tadetchną takżOdetchną tOdetcdetcOdetc e spó -
akcji wakcji w kcji w spółkach kappółkach kapispółkach kapitałowych przytałowych przyał słułuwokupu udzwokupu uddziałów i aów i aw ii -
wemu Ośrmuwemu OśrOśrw odkowi Wsparcodkowi Wsparcod ia Rolnictwa ia Rolnictgiwać będzie giwać będzie bęgiwać będziee KKrajowrajowrajowKrajow
ku, gdy du gdy dku, gdy ana spółkana spółka jeana spółka jeana spół st właścicielst właś em dopiero w prziero w przpiero w prziero w przypadkypadkypy
wieczystwieczystwieczystwieczystym nieruchomoym nieruchoym nierym ni ści rolnej o polub użytkownilub użytkownilub użytkowniużytkownikiem kiem kiem kiem -
iiej 5 haiej 5 haniej 5 ha (do tej pory (do tej pory(do tej pory(do tej pory 0, 0,3 ha).0,3 ha).wierzchni cowierzchni co wierzchni cowierzchni co najmnajmnnajmnjm

©℗ JP C6–7

Luis Berenguer, rzecznik prasowy
Urzędu Unii Europejskiej ds. Własno-
ści Intelektualnej (EUIPO), zdradził
w rozmowie z DGP, że urząd analizu-
je możliwość wprowadzenia innowa-
cji technologicznych w ramach walki 
z piractwem. Chodzi o wykorzystanie 
rozproszonych rejestrów blockcha-
in, których – przynajmniej na razie 
– nie da się podrobić. Otóż przykła-
dowo produkty miałyby mieć zain-
stalowany chip NFC (ang. Near Field
Communication), z którym można 
łączyć się m.in. przy użyciu zwykłe-
go smartfona. Byłyby w nim zawar-
te informacje o źródle pochodzenia
i przebytej drodze od producenta
do konsumenta. Producent mógł-
by zatem na bieżąco monitorować
wędrówkę wyrobu do użytkowni-
ka, a konsument – w każdej chwili 
sprawdzić, czy produkt jest legalny.

Zdaniem ekspertów są duże szan-
se, że takie zabezpieczenie będzie 
skuteczne, a rynek się nim zainte-
resuje. – Ostatni raport EUIPO poka-
zuje, że problem piractwa jest gigan-
tyczny i wcale nie maleje. Zjawisko 
nie sprowadza się tylko do produk-
cji przedmiotów przez nikomu nie-
znane firmy i nakładania na nie za-
strzeżonych znaków towarowych. 
Nielegalne wyroby powstają także 
na nocnych zmianach w legalnych
fabrykach. Dlatego oprócz rozwią-
zań prawnych potrzebne są również 
innowacje technologiczne – mówi
mec. Maciej Priebe, rzecznik paten-
towy i partner w kancelarii Chałas 
i Wspólnicy. 

O tym, że technologia oparta na 
blockchain może diametralnie po-
prawić efekty walki z piractwem, 
przekonana jest adwokat Anna Ko-
bylańska, partner w kancelarii Ko-
bylańska Lewoszewski. Jak mówi,
dziś przedsiębiorcy, mimo wpro-
wadzania coraz to nowych zabez-
pieczeń, często przegrywają wal-
kę z fałszerzami. Nie pomagają już 
nawet zabiegi polegające na wpro-
wadzaniu celowych, nieistotnych
defektów na produktach, mających
odróżniać je od podróbek. Fałszerze 
bowiem bardzo szybko wychwytują 
i kopiują takie rozwiązania. – Mówi 
się, że blockchain jest niepodrabial-
ny. A EUIPO, jako unijny urząd, ko-
ordynując prace nad ewentualnym 
wprowadzeniem innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych, mo-
głoby zapewnić pełną harmoniza-
cję rejestrów ze swoją bazą danych
dotyczącą egzekwowania ochrony, 
co dodatkowo zwiększałoby zabez-
pieczenie produktów – mówi mec.
Kobylańska. I dodaje, że rozwiązanie 
pomocne będzie też dla celników, 
gdyż nie musieliby już powoływać 
biegłego w celu ustalenia legalno-
ści produktu.

Wątpliwości ekspertów budzi je-
dynie to, czy instalacja chipów NFC
w produktach byłaby opłacalna dla 
wszystkich towarów, czy tylko dla 
bardziej wartościowych. Ponadto 
rodzi się pytanie o ochronę danych 
osobowych użytkowników końco-
wych, w przypadku gdyby chipy NFC
były na stałe zintegrowane z pro-
duktami.

©℗  JAS C3
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Blockchainy
posłużą do walki
z podróbkami
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 2,38 

oferty składa się przeciętnie 
w polskim przetargu  

(z czego średnio 1,48 podlega 

odrzuceniu)

 88 proc. 

zamówień jest udzielanych 
z wykorzystaniem  

pozacenowych kryteriów

 36 proc. 

wszystkich zamówień  

udzielają samorządy

Obowiązujące od 16 
marca 2019 r.  
nowe przepisy prawa własności 
przemysłowej przewidują, że 
w przypadku naruszenia prawa 
przedsiębiorcy do znaku towa-
rowego może on wystąpić 
z roszczeniami także przeciwko 
pośrednikom. Kogo uznaje się za 
pośrednika?

Przypomnijmy, że przed zmianą 
przepisów właściciel znaku to-
warowego mógł wystąpić z rosz-
czeniami bezpośrednio przeciw-
ko podmiotowi, który bezprawnie 
używał zarejestrowanego ozna-
czenia, np. umieszczając go na 
towarach, ich opakowaniach lub 
w reklamach. Dodatkowo upraw-
niony właściciel mógł skierować 
roszczenia przeciwko osobie, która 
tylko wprowadzała do obrotu to-
wary oznaczone bezprawnie jego 
znakiem. Dotyczyło to sytuacji, 
gdy towary nie pochodziły od sa-

mego właściciela bądź osoby, która 
miała jego zezwolenie na używa-
nie znaku.

Obecnie, na podstawie nowych 
przepisów (Dz.U. z 2019 r. poz. 501), 
odpowiedzialność może ponosić 
również osoba, z której usług ko-
rzystano przy naruszeniu prawa 
ochronnego na znak towarowy, 
czyli pośrednik.

Ustawa jednak nie definiuje, kim 
on jest. Aby to wyjaśnić, należy 
przeanalizować poglądy wyrażane 
m.in. w uzasadnieniu projektu no-
welizacji przepisów. Wynika z nich, 

że za pośrednika można uznać 
m.in. dzierżawcę hal targowych, 
właściciela centrum handlowego 
lub organizatora targów. Zatem 
pośrednikami mogą być podmio-
ty udostępniające przestrzeń han-
dlową lub wystawową tym, którzy 
naruszają prawa ochronne na znak 
towarowy. W teorii za pośrednika 
może być też uznana agencja re-
klamowa, z której usług korzystał 
naruszyciel, a nawet kurier dostar-
czający przesyłkę czy właściciel ma-
gazynu, w którym składowane są 
podrobione produkty. Każdy z wy-

mienionych może być bowiem pod-
miotem, z którego usług korzysta 
naruszyciel.

Nowa regulacja może oznaczać 
dla podmiotów świadczących różne 
usługi na rzecz naruszycieli ryzyko 
pociągnięcia do odpowiedzialności 
za naruszenie znaku towarowego. 
Co istotne, pośrednicy często nie 
będą nawet zdawali sobie spra-
wy z bezprawnej działalności swo-
ich kontrahentów. Wprowadzone 
rozwiązanie może więc wzbudzić 
obawy wśród potencjalnych po-
średników.    Not.  KT ©℗

Za naruszenie praw do znaku towarowego odpowie też pośrednik
 akademia prawa gospodarczego 1702 

Dariusz Piróg

adwokat, partner zarządzający 
Patpol Legal

 patronat  Okazuje się, że w pierwszych 
latach obowiązywania „przetargowych” 
regulacji pod pewnymi względami było lepiej, 
niż jest dzisiaj

PisaLiśmy o tym

rekordowy rok w zamówieniach 
publicznych – DgP nr 111/2019 

 www.praca.gazetaprawna.pl
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  autopromocja

▪  prawa nowej grupy zatrudnionych

▪  szczególna ochrona stosunku prawnego

▪  nowe zasady ustalania liczebności członków 

i reprezentatywności związków zawodowych

▪  uproszczenia procedury dochodzenia 

roszczeń

Praktyczny komentarz do nowych 
przepisów ustawy obowiązujących 
od 2019 r. dotyczących tworzenia 
i funkcjonowania związków 
zawodowych

Cena: 59 zł zamiast 79 zł
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  NOWOŚĆ

Komunikator internetowy zrównany  
z operatorem telefonicznym

Czy technik farmaceutyczny 
ma prawo wydać truciznę

Sławomir Wikariak 

slawomir.wikariak@infor.pl

uznał tak trybunał Sprawie-
dliwości unii Europejskiej. 
W jego ocenie nie ma zna-
czenia, że firma, która taką 
usługę świadczy, sama nie 
przesyła sygnału, zaś cała 
łączność odbywa się za po-
średnictwem aplikacji inter-
netowej.

ubiegłotygodniowy wyrok 
tSuE w praktyce zrównuje 
oprogramowanie kompu-
terowe z operatorami tele-
fonicznymi. Dotyczy on po-
pularnego komunikatora 
internetowego Skype. jedną 
z jego dodatkowych funkcji 
jest Skypeout, pozwalająca 
łączyć się z telefonami sta-
cjonarnymi czy komórko-
wymi poprzez protokół in-
ternetowy Ip. Innymi słowy 
użytkownicy mogą rozma-
wiać przez internet z wła-
ścicielami tradycyjnych te-
lefonów.

Belgijski Institut belge 
des services postaux et des 
télécommunications (IBpt, 
organ zajmujący się teleko-
munikacją) uznał, że firma 
Skype powinna zgłosić usłu-

gę łączności elektronicznej 
i nałożył na nią karę finan-
sową za niedopełnienie tych 
formalności (223 tys. euro). 
Spółka odwołała się od tej 
decyzji, argumentując, że 
sama nie przesyła żadnych 
sygnałów. tymczasem dyrek-
tywa 2002/21/WE w sprawie 
wspólnych ram regulacyj-
nych sieci i usług łączności 
elektronicznej (dyrektywa 
ramowa) definiuje usługę 
łączności elektronicznej jako 
„usługę zazwyczaj świadczo-
ną za wynagrodzeniem, po-
legającą na przekazywaniu 
sygnałów w sieciach łączno-
ści elektronicznej”. Sprawa 
trafiła do sądu, a ten skie-
rował pytanie prejudycjalne 
do tSuE. 

trybunał w Luksembur-
gu uznał, że Skype oferuje 
usługi łączności elektronicz-
nej. Zwrócił uwagę, że firma 
otrzymuje wynagrodzenie od 
użytkowników  Skypeout 
(w formie przedpłaty lub 
abonamentu). Sama spół-
ka również zawiera umowy 
z firmami telekomunikacyj-
nymi i płaci za zakańczanie 
połączeń z numerami sta-
cjonarnymi i komórkowymi. 

Wtórne jest natomiast to, że 
jej klienci muszą mieć dostęp 
do internetu, żeby korzystać 
z funkcji Skypeout.

„o ile bowiem prawdą jest, 
że pod względem technicz-
nym przekazywanie połączeń 
głosowych emitowanych za 
pośrednictwem Skypeout 
jest faktycznie realizowane, 
w pierwszej kolejności, przez 
dostawcę dostępu w interne-
cie, w odniesieniu do pierw-

szego segmentu rozpoczy-
nającego się połączeniem 
internetowym użytkownika 
nawiązującego połączenie (...), 
a w drugiej kolejności, przez 
dostawców usług telekomu-
nikacyjnych (…), o tyle owo 
przekazywanie połączeń gło-
sowych jest dokonywane na 
podstawie umów zawartych 
między spółką Skype com-
munications a wskazanymi 
dostawcami usług telekomu-
nikacyjnych i nie może mieć 
miejsca bez zawarcia takich 
umów” – podkreślono w uza-
sadnieniu wyroku.

Zdaniem tSuE ostatecznie 
to Skype umożliwia przesy-
łanie sygnału, bo gdyby nie 
zawarł umów z operatora-
mi telekomunikacyjnymi, to 
użytkownicy Skypeout nie 
mogliby łączyć się z telefo-
nami.

Skype przekonywał, że tak 
naprawdę świadczy usługi 
społeczeństwa informacyj-
nego (czyli jest usługodawcą 
internetowym). trybunał nie 
polemizował z tym twierdze-
niem, ale uznał je za pozba-
wione znaczenia.  

„okoliczność, że usługa 
VoIp świadczona poprzez 
Skypeout mieści się również 
w zakresie pojęcia usługi spo-
łeczeństwa informacyjnego 
w rozumieniu dyrektywy 
98/34/WE ustanawiającej pro-
cedurę udzielania informacji 
z zakresie norm i przepisów 
technicznych oraz zasady 
usług społeczeństwa infor-
macyjnego, nie oznacza wca-
le, że nie można jej uznać za 
usługę łączności elektronicz-
nej” – napisano w uzasadnie-
niu orzeczenia. ©℗
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Światowa organizacja 
Zdrowia (WHo) definiu-
je zawód technika farma-
ceutycznego (i pomocnika 
aptekarskiego) jako przed-
stawiciela personelu po-
mocniczego, którego głów-
nym zadaniem jest pomoc 
w sprawowaniu czynności 
fachowych przez farmaceu-
tów, jak również w wydawa-
niu leków i czuwaniu nad 
ich bezpiecznym przecho-
wywaniem.

technik farmaceutycz-
ny, posiadający dwulet-
nią praktykę zawodową 
w aptece w pełnym wy-
miarze czasu pracy, może 
wykonywać czynności fa-
chowe polegające na spo-
rządzaniu, wytwarzaniu, 
wydawaniu produktów 
leczniczych i wyrobów 
medycznych, z wyjątkiem 
produktów leczniczych ma-
jących w swoim składzie 
m.in. substancje bardzo 
silnie działające określo-
ne w urzędowym Wykazie 
produktów Leczniczych Do-
puszczonych do obrotu na 
terytorium rzeczypospo-
litej polskiej. Natomiast 
w urzędowym Wykazie 
produktów Leczniczych Do-
puszczonych do obrotu na 
terytorium rzeczypospoli-
tej polskiej produkty te nie 
są wymienione – ich spis 
zawiera Farmakopea pol-
ska (wykaz a). obowiązują-
cy urzędowy wykaz charak-
teryzuje produkty lecznicze 
tylko pod względem ich ka-
tegorii dostępności (otc, 
rp, rpz, Lz, rpw).

Błędne odesłanie

określenie „lek bardzo 
silnie działający” nie ma 
zatem definicji praw-
nej. potwierdzenie tego 
stwierdzenia znajdziemy 
w wyroku Sądu okręgo-
wego w Kielcach z 10 maja 
2019 r. o sygn. akt II ca 
369/19. uznano w nim, że 
Narodowy Fundusz Zdro-
wia bezzasadnie ukarał 
właściciela apteki za to, iż 
technicy realizowali re-
cepty na leki zawierające 
w swoim składzie substan-
cje bardzo silnie działające. 
W przedmiotowej sprawie 
odpowiednie organy NFZ 
po przeprowadzeniu kon-
troli recept zarzuciły, że ich 
realizację przeprowadziły 
osoby do tego nieuprawnio-
ne. Na tej podstawie cofnię-
to aptece kwotę refundacji 
za leki wydane przez tech-
nika farmaceutycznego.

trudno jednak zgodzić 
się, że odwołanie się usta-
wodawcy w art. 91 ust. 1 
prawa farmaceutyczne-
go (t.j. Dz.u. z 2017 r. poz. 
2211 ze zm.) do urzędo-
wego Wykazu produktów 
Leczniczych niezwierające-
go wykazu substancji bar-
dzo silnie działających „jest 
celowym zabiegiem usta-
wodawcy”. tym samym, 
zdaniem sądu, w obecnym 
porządku prawnym brak 
jest ograniczeń dla tech-
ników farmaceutycznych 
w wydawaniu przez nich 

produktów leczniczych za-
wierających substancje bar-
dzo silnie działające.

Błędne odesłanie nie 
oznacza, że technikom 
wolno realizować recepty 
na leki z grupy „venena” 
(trucizny). Należy zwrócić 
dodatkową uwagę na za-
pisy szczegółowego rozpo-
rządzenia ministra zdrowia 
z 2 lutego 2009 r. w sprawie 
kryteriów klasyfikacji pro-
duktów leczniczych (Dz.u. 
z 2009 nr 24 poz. 1510), które 
mogą być dopuszczone do 
obrotu w placówkach obrotu 
pozaaptecznego oraz punk-
tach aptecznych. W punk-
tach aptecznych, w których 
kierownikiem może być 
– i najczęściej jest – tech-
nik farmaceutyczny (nie 
jest wymagana obligato-
ryjnie obsada farmaceuty 
– art. 70 ust. 2b prawa far-
maceutycznego) nie mogą 
w asortymencie znajdować 
się „produkty lecznicze za-
wierające substancje czyn-
ne umieszczone w wykazie 
a (venena) Farmakopei pol-
skiej, z wyjątkiem tych, któ-
rym nadano kategorię do-
stępności otc” (załącznik 1). 
W rozporządzeniu znalazło 
się prawidłowe odesłanie do 
Farmakopei polskiej.

Pole dla ustawodawcy

Gdyby przyjąć tok rozumo-
wania sądu, lekarz podczas 
stażu mógłby samodziel-
nie, bez konsultacji z leka-
rzem, doraźnie podać lub 
zlecić podanie leków bar-
dzo silnie działających pa-
cjentowi (art. 15 ust. 3b pkt 
9 ustawy o zawodach le-
karza i lekarza dentysty, 
t.j. Dz.u. z 2019 r. poz. 537), 
podobnie jak pielęgniarka 
i położna mogłaby wysta-
wić receptę na leki z wy-
kazu a (art. 15a ust. 2 pkt 1 
ustawy o zawodach pielę-
gniarki i położnej; t.j. Dz.u. 
z 2019 r. poz. 576). oba za-
pisy funkcjonują w prze-
strzeni prawnej już kilka 
lat, a podczas procesu legi-
slacyjnego nie wskazywa-
no na problem techniczny 
związany z brakiem defini-
cji legalnej „leku bardzo sil-
nie działającego”. podobnie 
sprawa wygląda z upraw-
nieniami felczerów, którzy 
nie mogą wystawiać recept 
na leki bardzo silnie działa-
jące (art. 4 ustawy o zawo-
dzie felczera).

Leki bardzo silnie dzia-
łające (wprost nazwane 
we wcześniejszych wyda-
niach Farmakopei polskiej 
truciznami) są w praktyce 
klinicznej uznane za po-
tencjalnie niebezpieczne 
i dlatego reglamentuje się 
katalog osób uprawnionych 
do ich stosowania czy na-
wet wydania. 

Na pewno właściwym by-
łoby zadbanie ustawodawcy 
o dostateczną precyzję ję-
zyka używanego w przyto-
czonych ustawach i odwo-
łanie (w przypadku prawa 
farmaceutycznego) do wła-
ściwego źródła pozapraw-
nego, tj. Farmakopei pol-
skiej. cel stworzenia przez 
ustawodawcę ograniczania 
uprawnień poszczególnych 
przedstawicieli zawodów 
medycznych, nie przygoto-
wanych do właściwego po-
stępowania z lekami bar-
dzo silnie działającymi, nie 
może jednak zostać pomi-
nięty. ©℗

 orzeczenie  Internetowa usługa SkypeOut 
umożliwiająca łączenie się poprzez aplikację 
z telefonami stacjonarnymi czy komórkowymi 
jest usługą łączności elektronicznej

orZecZnictwo

wyrok trybunału Sprawiedliwości 
Unii europejskiej z 5 czerwca 2019 r.  
w sprawie Skype communications 
Sàrl przeciwko institut belge des 
services postaux et des télécommu-
nications, sygn. c-142/18. 

 www.serwisy.gazetaprawna.pl/
orzeczenia

Ważne  Okoliczność, że 
usługa VoIP mieści się 
w zakresie pojęcia usługi 
społeczeństwa informacyj-
nego w rozumieniu dyrek-
tywy 98/34/WE, nie oznacza 
wcale, że nie można jej 
uznać za usługę łączności 
elektronicznej


