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KORONOWIRUS A PRAWO

BUDOWNICTWO

Marcin Wasilewski
Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Białymstoku. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych oraz doradztwie prawnym w zakresie prawa
cywilnego (ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktowego), prawa gospodarczego, nieruchomości oraz projektów infrastrukturalnych. Na co dzień świadczy
usługi prawne na rzecz deweloperów oraz zarządców nieruchomości w zakresie
zawieranych przez nich umów.
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Koronawirus a sytuacja
prawna przedsiębiorców
branży budowlanej

Porównując wpływ wirusa SARS-CoV-2 na branżę budowlaną
oraz inne gałęzie gospodarki, można odnieść wrażenie,
że póki co skutki epidemia nie zawitała na place budowy,
w szczególności te, na których realizowane są duże inwestycje
budowlane. Mimo tego, że polskie ulice opustoszały,
pracownicy budowlani nie zniknęli z placów budowy,
a inwestycje wciąż są realizowane. Jednak nawet jeśli na
chwilę obecną sektor budowlany nie odczuwa jeszcze skutków
epidemii, trudno przypuszczać, że wszechobecne skutki wirusa
oraz stanowiących przejaw walki z nim regulacji prawnych nie
odcisną swojego piętna również przy realizacji kontraktów
budowlanych.

Czy epidemia zahamuje rozpędzoną budowlankę?
Branża budowlana, jak wszystkie inne sektory gospodarki, również narażona
jest na skutki epidemii oraz wprowadzanych w związku z nią przepisów prawa.
Z dnia na dzień sytuacja, zarówno prawna, jak i gospodarcza, zdaje zmieniać się
jak w kalejdoskopie. Na chwilę obecną trudno jest przewidzieć skalę problemu
oraz możliwe do zastosowania regulacje prawne. Na chwile obecną pewne jest
jedno- branża budowlana nie wyjdzie z tych problemów całkowicie obronną ręką.
O ile w Polsce skutki epidemii SARS-CoV-2 nie są aż tak bardzo widoczne, jeśli weźmie się pod uwagę realizację inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych (szczególnie tych o dużych rozmiarach), o tyle w innych krajach europejskich epidemia

BUDOWNICTWO

7

KORONOWIRUS A PRAWO

RAPORT

już znacząco zahamowała rozpędzoną branżę budowlaną. Dla przykładu, Strabag,
największa austriacka firma budowlana, wstrzymała pracę na ponad 1000 placach budowy. Realizacja inwestycji budowlanych we Włoszech, Belgii i Francji
również stoi pod dużym znakiem zapytania. Biorąc pod uwagę obecną sytuację,
w obliczu tak ogromnej skali problemu, trudno sądzić, aby polska branża budowlana wyszła z opresji całkowicie bez szwanku.
Największe zagrożenie dla branży budowlanej związane jest z deficytem siły roboczej. Wyzwanie stanowi również zapewnienie pracownikom warunków pracy,
które w żaden sposób nie narażają ich na jakiekolwiek ryzyko zarażenia oraz kłopotami w łańcuchu dostaw. Czynniki te rzutować będą z kolei na terminowość,
zarówno w zakresie realizacji kontraktów, jak i w zakresie płatności za wykonane
roboty. Firmy budowlane mają duże problemy z zapewnieniem pełnej obsady
na placach budowy oraz materiałów budowlanych. Rąk do pracy brakowało już
wcześniej, a kolejne regulacje związane z obowiązkową kwarantanną, ograniczeniami w swobodnym przemieszczaniu oraz absencją pracowników w związku
z koniecznością sprawowania opieki nad dziećmi, które z racji zamkniętych szkół
i przedszkoli również pozostają w domach, jedynie pogarsza sytuację. Ogniwa
łańcucha dostaw w branży budowlanej są już naprężone do granic możliwości.
W tej sytuacji opóźnienia w realizacji kontraktów budowlanych oraz zatory płatnicze są naturalną konsekwencją, której nie sposób uniknąć. W obliczu tak dużych
problemów, trudno jest sądzić, że zostaną one w większości rozwiązane polubownie, bez ingerencji Sądu w relacje kontraktowe.

Epidemia jako siła wyższa
W obliczu zbliżających się problemów i zmian na rynku usług budowlanych, wykonawca nie są pozbawieni oręża w walce o swoje prawa. Jako uzasadnienie w opóźnieniach realizacji kontraktów mogą wskazywać na okoliczności noszące znamiona „siły wyższej”. W polskim systemie prawa brak jest definicji legalnej tego
pojęcia. Każdy kontrakt, w tym również każda umowa o roboty budowlane, może
wprowadzać swoją własną, odrębną i charakterystyczną definicję tego pojęcia.
Jeśli jednak umowa nie zawiera postanowień w tym zakresie, z pomocą przyjdzie
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nam bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zgodnie z ugruntowanym i jednolitym stanowiskiem, które powinno być również uwzględnione przy definiowaniu
„siły wyższej” na gruncie każdego kontraktu, za zdarzenia noszące znamiona „siły
wyższej” uznaje się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo ich zajścia w danej sytuacji) oraz niemożliwe do zapobieżenia (przy czym w zasadzie chodzi o niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom). Przykładowymi zdarzeniami noszących znamiona „siły wyższej” są pożary, powodzie, trzęsienia ziemi,
wybuchy wulkanów, wybuchy epidemii. Skutkiem zaistnienia tychże zdarzeń musi
być każdorazowo całkowita niemożność realizacji zobowiązań umownych ciążących na kontrahencie. Za zdarzenia siły wyższej mogą być również uznawane działania władzy państwowej działającej na podstawie i w granicach prawa, polegające na wprowadzaniu zaskakujących, niecodziennych regulacji prawnych, również może być uznane za noszące znamiona „siły wyższej”.
Biorąc pod uwagę powyższe, epidemia wirusa SARS-CoV-2 jako zdarzenie
zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia oraz zapobieżenia, a przede wszystkim całkowicie uniemożliwiające wypełnienie zobowiązań umownych i idące za
nią działania władz państwowych z pewnością mogą zostać uznane za zdarzenia noszące znamiona „siły wyższej”, a w konsekwencji stanowić bardzo silny
argument w sporze wykonawców z inwestorami. Wykonawca, który będzie starał się wykazać, że nie mógł zrealizować prac budowlanych zgodnie z kontraktem,
będzie zobowiązany do wykazania okoliczności zaistnienia „siły wyższej” oraz
związku przyczynowo- skutkowego pomiędzy tymi okolicznościami, a niemożnością realizacji prac i w konsekwencji niedopełnieniem postanowień umowy.
Wykazanie przez wykonawcę, że nie zrealizował on prac zgodnie z umową z uwagi
na „siłę wyższą” co do zasady zwalnia go z odpowiedzialności związanej z niewykonaniem umowy. W konsekwencji wykonawca nie będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz kontrahenta jakichkolwiek kar umownych za opóźnienie w realizacji kontraktu, jak również odszkodowania, w razie zaistnienia szkody po stronie
kontrahenta. W warunkach zaistnienia okoliczności „siły wyższej”, która ze swojej
definicji jest zjawiskiem niezależnym ze stron, nie sposób przypisać wykonawcom
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jakiejkolwiek winy, co jest jednym z czynników determinujących zaistnienie odpowiedzialności.
W wypadku zaistnienia zdarzeń noszących znamiona „siły wyższej” w relacjach
kontraktowych może również znaleźć zastosowanie art. 495 § 1 kc, zgodnie z którym, jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, strona, która miała
to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku,
gdy już je otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Z powyższego wynika, że jeżeli wykonawca otrzymał już
zapłatę za realizację kontraktu, w obliczu trwałej niemożności realizacji zlecenia będzie zmuszony do zwrotu otrzymanych pieniędzy. W tym wypadku chodzi
o zwrot kwoty pieniędzy stanowiącej ekwiwalent za niewykonane roboty budowlane, a nie całości kwoty wynikającej z kontraktu.

Epidemia, a klauzula rebus sic stantibus
O ile wskazanie, że epidemia wirusa SARS-CoV-2 i idąc za nią działania legislacyjne
bez wątpienia mogą być zakwalifikowane jako „siła wyższa”, o tyle jeśli chodzi o możliwość uznania tych zdarzeń za nadzwyczajną zmianę stosunków kontraktowych,
które może w konsekwencji mogą prowadzić do rozwiązania kontraktu budowlanego przez Sąd, nie jest już takie oczywiste. Ustawodawca wprowadził do polskiego
systemu prawa tzw. klauzulę nadzwyczajnej zmiany stosunków (art. 3571 kodeksu
cywilnego), w myśl której jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby
jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy,
sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet
orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec
o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.
Klauzula rebus sic stantibus oraz okoliczności noszące znamiona „siły wyższej” na
gruncie prawa różnią się przede wszystkim skutkiem – o ile zaistnienie okoliczności
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związanych z klauzulą nadzwyczajnej zmiany stosunków łączy się z nadmiernymi
trudnościami w spełnieniu świadczenia lub też widmem rażącej straty, o tyle „siła
wyższa” całkowicie uniemożliwia realizację postanowień umownych.
Wydaje się, że wykonawcy w obliczu zaistniałej sytuacji mogą podnosić zarzuty
zaistnienia nadzwyczajnej zmiany warunków kontraktowych. Muszą oni jednak
pamiętać, że skorzystanie z klauzuli rebus sic stantibus wiąże się z koniecznością
spełnienia pewnych wymogów, bez których argumentowanie, że doszło do nadzwyczajnej zmiany stosunków w warunkach kontraktowych nie odniesie skutku.
Przede wszystkim należy podkreślić, że wykonawcy w relacjach z inwestorami nie
mogą samodzielnie zmieniać warunków kontraktowych z wykorzystaniem klauzuli rebus sic stantibus. Może to uczynić jedynie Sąd, po wniesieniu powództwa
przez wykonawcę. W zależności od żądania wykonawcy, Sąd jest uprawniony do
oznaczenia sposobu wykonania zobowiązania (np. w zakresie terminu), zmiany
wysokości świadczenia (zapłaty za wykonane prace), a nawet do rozwiązaniu
umowy. Sąd w takim postępowaniu będzie brał pod uwagę również słuszny interes stron oraz obowiązujące zasady współżycia społecznego, stąd też ewentualny
wynik batalii sądowej jest bardzo trudny do przewidzenia. Pamiętajmy bowiem,
że skutki epidemii są dotkliwe nie tylko dla wykonawców, ale również dla inwestorów związanych licznymi kontraktami.
Dla skutecznego domagania się ingerencji w kontrakt budowlany niezbędnym
jest również istnienie ważnego stosunku zobowiązaniowego oraz wytoczenia
powództwa w okresie, w którym przesłanki do uznania, że doszło do nadzwyczajnej zmiany stosunków nie tracą na aktualności. Wykonawcy muszą więc
zachować czujności w tym zakresie i jeśli chcą domagać się sądowej ingerencji
w postanowienia kontraktu, powinni już teraz rozważać wytoczenie powództwa
przed Sądem.
Oparcie powództwa na okolicznościach nadzwyczajnej zmiany stosunków w sytuacji zaistniałej epidemii i idących za nią działań legislacyjnych nie jest jednak tak
oczywiste, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka. W doktrynie prawa nie
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brak głosów, że nadzwyczajna zmiana stosunków musi w sposób trwały zmieniać relacje kontraktowe stron. Na chwilę obecną jest to kwestia wysoce dyskusyjna, czy epidemia wirusa SARS-CoV-2 oraz idące za nią liczne rozporządzenia
(wprowadzane ze swojej natury na okres epidemii), trwale zmieniają relacje na
linii wykonawca – inwestor.

Inwestycje publiczne również ucierpią
Wolne od skutków epidemii oraz działań legislacyjnych nie są również inwestycje budowlane realizowane na gruncie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych. Wykonawcy oraz zamawiający, co do zasady, nie są
uprawnieni do zmiany zawartej zgodnie z tymi przepisami umowy.
Jednym z wyjątków w tym zakresie, przewidzianym w art. 144 ust. 1 pkt 3 Pzp, jest
konieczność zmiany umowy spowodowana okolicznościami, których zamawiający
działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć. Wartość dokonanej zmiany
nie może przy tym przekraczać 50% udzielonego zamówienia określonej w umowie. Zmiana umowy na gruncie powyższego przepisu może stanowić ułatwienie dla
wykonawców, którzy przy porozumieniu z zamawiającymi (podmiotami, które również są zainteresowane w prawidłowym zrealizowaniu inwestycji) dokonają akceptowalnej dla obu stron zmiany umowy np. co do jej terminu lub wynagrodzenia.
Warto również wskazać, że zgodnie z projektem ustawy dotyczącym tzw. „tarczy antykryzysowej”, wykonawcy z branży budowlanej będą mogli domagać się
od inwestorów m. in. zmiany terminu wykonania umów, zawieszenia wykonania umów oraz zmiany zakresu świadczeń. Ustawodawca rzuca tym samym koło
ratunkowe dla wykonawców, uznając okoliczności związane z epidemią już z mocy
prawa za okoliczność, która nie została przewidziana przy zawieraniu umowy
oraz przyznając wykonawcom dodatkowe prawa w porównaniu do regulacji z art.
144 ust. 1 pkt 3 Pzp, w szczególności prawo do czasowego zawieszenia wykonywania umowy. Nie wiadomo jednak w jakim ostatecznie kształcie projekt ustawy
dotyczący tzw. „tarczy antykryzysowej” wejdzie w życie i czy przepisy w takim
kształcie zostaną utrzymane.
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Podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego
Jak już powyżej wskazano, skutków epidemii oraz idącej za nią zmian legislacyjnych nie da się w całości przewidzieć. Możliwy jest również scenariusz, w którym
w wyniku zmian gospodarczych dojdzie do istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza, zaś ceny materiałów budowlanych wystrzelą w górę. Niesie to za sobą
ogromne zagrożenie dla wykonawców, których kontrakty budowlane przewidują,
co do zasady niezmienną cenę ryczałtową.
W takiej sytuacji, prócz powództwa opartego o klauzulę nadzwyczajnej zmiany
stosunków, w mojej ocenie wykonawcy będą uprawnieni do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie art. 632 § 2 kodeksu cywilnego. Zagadnienie
to nie jest jednakże jednolicie postrzegane w orzecznictwie polskich sądów. Istnieją dwie wzajemnie wykluczające się linie orzecznicze w tym zakresie. Zgodnie z pierwszą z nich zakres zastosowania normy prawnej z art. 632 § 2 kodeksu
cywilnego jest węższy od normy prawnej z art. 3571 kodeksu cywilnego i stanowi
w stosunku do klauzuli rebus sic stantibus przepis szczególny, co z kolei wyklucza
jej zastosowanie w myśl zasady lex specialis derogat legi generali (zob. wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 29 marca 2012 r., sygn. akt I CSK 333/11). Z kolei przeciwne
do powyższego stanowisko stanowi, iż zakresy zastosowania powyższych norm
prawnych krzyżują się wzajemnie, zaś powyższe przepisy stanowią dwie zupełnie
odmienne podstawy do ingerencje Sądu w umowę (zob. wyrok Sądu Najwyższego
z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt V CSK 2/13), chociażby ze względu na odmienną
siatkę pojęciową, którą posłużył się ustawodawca.
Aby skorzystać z regulacji przewidzianej w art. 632 kc, niezbędnym będzie wykazanie przez wykonawcę, że w skutek zmiany stosunków (a nie „nadzwyczajnej”
zmiany stosunków, jak ma to miejsce w przypadku klauzuli rebus sic stantibus),
której nie można było przewidzieć wykonawcy, w wypadku realizacji kontraktu,
grozić będzie rażąca strata. Podobnie jak w przypadku klauzuli rebus sic stantibus,
wykonawcy nie są uprawnieni do jednostronnej zmiany kontraktów. Niezbędnym
będzie wystąpienie do Sądu ze stosownym powództwem. W tej sytuacji, po wytoczeniu powództwa, Sąd będzie władny do podwyższenia ryczałtu lub rozwiązania
umowy inwestora z wykonawcą.
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Efekt domina
W obliczu bardzo niepewnej sytuacji, zarówno dla wykonawców, jak i inwestorów
budowlanych, obie strony umowy powinny wykazać się dużą elastycznością i zrozumieniem wobec problemów drugiej strony. Niemniej jednak, tam, gdzie w grę
wchodzą duże pieniądze, jak to ma miejsce przy realizacji kontraktów budowlanych, koncyliacyjna postawa może okazać się niewystarczająca.
Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że niebawem czeka nas
wzmożony czas przygotowania do procesów sądowych i walki na argumenty
w sądzie. W wielu sporach sądowych dotyczących niezrealizowania prac budowlanych w terminie na skutek wirusa SARS-CoV-2 oraz konsekwencji prawnych i faktycznych z nim związanych, wykonawcy wskazywać będą właśnie na epidemię
jako „siłę wyższą” uniemożliwiającą terminową realizację zobowiązań umownych
lub też klauzulę rebus sic stantibus, która znacznie uniemożliwiała realizację prac.
W obliczu konsekwencji, z prawnego punktu widzenia, jak również z punktu widzenia zasad współżycia społecznego, trudno odmówić takim argumentom racji.
Aktualnie jedno jest pewne – branża budowlana również w dużym stopniu
odczuje skutki epidemia SARS-CoV-2 i idących za nią regulacji prawnych. Trudno
oprzeć się wrażeniu, że sama epidemia to tylko pierwszy z wielu klocków domina,
który spowoduje trudne do przewidzenia skutki w branży budowlanej. W tej sytuacji wykonawcy oraz inwestorzy już teraz powinni rozważyć jak najlepiej przygotować się do funkcjonowania w nowej rzeczywistości prawnej i rynkowej oraz w jaki
sposób sprostać zbliżającym się wyzwaniom. Z pewnością ułatwi to zachowanie
ciągłość funkcjonowania firm z branży budowlanej oraz pozwoli utrzymać budowaną latami pozycję oraz renomę na rynku usług budowlanych.
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2

Cyberbezpieczeństwo
w czasach pandemii

W tej części raportu omówiony został wpływ pandemii na
aktywność przedsiębiorców oraz możliwość dokonania
adaptacji sposobu prowadzenia biznesu do aktualnych
zgrożeń, biorąc pod uwagę wyzwania charakteterystyczne
dla cyberprzestrzenii. Oprócz wskazania na podstawowe akty
prawne dotyczące cyberbezpieczeństwa, rozdział ten opisuje
główne zagrożenia, omawia wytyczne dotyczące bezpiecznej
pracy zdalnej oraz zawiera wskazówki dotyczące postępowania
przedsiębiorców podczas migracji do nowego modelu pracy.
Nie sposób oprzeć się refleksji, że zagrożenie wirusem Covid-19 w wielu swoich
aspektach przypomina zagrożenie powodowane przez cyberprzestępstwa. Co
prawda w przypadku cyberataków, ryzyko utraty życia jest jeszcze stosunkowo
rzadkie, ale pozostałe elementy – globalny charakter tych zagrożeń, brak możliwości skutecznej eliminacji i katastrofalne skutki dla przedsiębiorstw i gospodarki
są podobne. I choć, niektóre organizacje hackerskie deklarują „zawieszenie broni”
na czas pandemii, znakomita ich większość podchodzi do niej jak do nadzwyczajnej okazji na szybkie pomnożenie osiąganych zysków1. W czasach, w których dla
wielu firm jedynym rozwiązaniem dającym szansę na złagodzenie gwałtownie
spadających przychodów jest praca on-line, ataki typu ransomware grożące odcięciem od możliwości pracy zdalnej w skali całych firm i korporacji mogą trafić na
podatny grunt. Podobnie jest z atakami socjotechnicznymi typu phishing. Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że po drugiej stronie mają świetnie zorganizowane
1

Przykładem takie odstępstwa może być szczególnie wrażliwy atak na szpital zakaźny w Brnie, bowiem
miał on miejsce już w czasie pandemii i uniemożliwił przesyłanie do bazy danych wyników testu na
zakażenie koronawirusem https://wgospodarce.pl/informacje/76559-brno-cyberatak-na-szpital-robiacy-testy-na-koronawirusa (dostęp z dnia 25.03.2020 r.)
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i opłacane organizacje przestępcze, nierzadko sponsorowane przez rządy niektórych państw. Dotychczasowa strategia typu „jakoś to będzie” (z niedawnego
raportu firmy Kantar wynikało, że budżety olbrzymiej większości polskich firm nie
przewidują osobnej pozycji na wydatki związane z cyber-zabezpieczeniem działalności przedsiębiorstwa) może więc okazać się niewystarczająca.

Regulacje prawne
Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi kwestie związane z cyberbezpieczeństwem są:
1.

2.

3.
4.
5.

Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881 z dnia
17 kwietnia 2019 r. w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr
526/2013 (akt o cyberbezpieczeństwie, CYBERSECURITY ACT)
Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z dnia 5 lipca 2018 r.
(UKSC)
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r.
Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.

Cyberbezpieczeństwo regulują również przepisy branżowe, takie jak Prawo bankowe
z dnia 29 sierpnia 1997 r. i związane z tym wytyczne oraz stanowiska organów nadzoru, jak chociażby Rekomendacja „D” Komisji Nadzoru Finansowego, tzw. komunikat
chmurowy – Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej, czy wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. tj.
EBA Guidelines on ICT and security risk management z dnia 28 listopada 2019 r.
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Oczywiście w obecnych warunkach, lektura tych regulacji (jeżeli nie wdrożyliśmy
ich do chwili obecnej) nie na wiele się zda. Warto jednak pamiętać, że:
1.

2.

naruszenie przepisów tych regulacji może prowadzić do nałożenia kary administracyjnej, której wysokość może okazać się znaczna, np. w UKSC za uporczywe
naruszenie przepisów ustawy, które powoduje bezpośrednie i poważne zagrożenia cyberbezpieczeństwa lub poważne utrudnienia w świadczeniu usług kluczowych przewidziano karę do 1 mln zł; w RODO zaś za najcięższe naruszenia
przewidziano kary do wysokości 20 mln EUR lub w przypadku przedsiębiorstw
do 4% ich całkowitego rocznego światowego obrotu2;
rozsądnym jest odwiedzać strony www organów regulacyjnych, które bardzo
często zamieszczają praktyczne porady jak radzić sobie w sytuacji gwałtownego wzrostu komunikacji on-line połączonej z pracą z domów.

Rodzaje najczęstszych zagrożeń
Pandemia tak jak i inne zjawiska społeczno-polityczne mające wpływ na zachowanie ludzi, stawia ich w sytuacji dyskomfortu, co wpływa na podatności bezpieczeństwa w całych organizacjach. Dzieje się tak, ponieważ najsłabszym ogniwem
dobrze zaprojektowanej polityki cyberbezpieczeństwa zwykle i tak bywa człowiek.
Na popularne scamy (oszustwa najczęściej popełniane w sieci) wciąż się nabieramy, co potwierdza ta liczba: 700 000 $ – to wysokość strat wśród Amerykanów
tylko w 2018 roku. Straty powstały w wyniku nabrania się na najbardziej popularny typ oszustwa na tzw. nigeryjskiego księcia3.
Skalę zagrożenia potwierdza także aktualny raport Bank Of America zatytułowany „Are cybercriminals targeting your company”4, z którego wynika, że 94%
2

wysokość wspomnianych kar wynika z art. 73 UKSC oraz z art. 83 RODO

3

https://www.cnbc.com/2019/04/18/nigerian-prince-scams-still-rake-in-over-700000-dollars-a-year.
html (dostęp z dnia 25.03.2020 r.)

4

ht t ps: // w w w.b of aml.com /content /dam / b o amlimages /document s /ar t icles / ID19 _1032 /
WP_08_19_0611_f.pdf (dostęp z dnia 25.03.2020 r.)
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złośliwego oprogramowania rozsyłane jest przez wciąż najbardziej powszechną
formę komunikacji w biznesie, tj. e-mail, a zdecydowana większość ataków, bo to
aż 81 % wymierzona jest w firmy.
Poniżej wyróżnione zostaną najpopularniejsze cyberzagrożenia z uwzględnieniem ich zastosowania przy wykorzystaniu stanu pandemii:
1.

2.

3.

5

20

Phishing – podszywanie się pod inną osobę lub organizację przy wykorzystaniu fałszywego adresu poczty elektronicznej czy strony WWW w celu nakłonienia atakowanego do określonego zachowania. Zachowanie takie może
polegać na przekazaniu nieuprawnionemu danych zaatakowanego (np. wrażliwych danych osobowych czy numeru karty kredytowej), czy nakłonienia do
podjęcia jeszcze innych aktywności(np. udziału w akcji charytatywnej), czy
też do uregulowania nieistniejących w rzeczywistości zobowiązań. W obecnej sytuacji, phishing wykorzystuje się bardzo często do pozyskania korzyści majątkowej pod pozorem pomocy osobom zakażonym, służbom medycznym, a nawet poprzez ofertę nabycia leków na koronawirusa czy skorzystania ze szczepienia bez kolejki5.
Ransomware (słowo to pochodzi od połączenia dwóch słów: okup oraz oprogramowanie) – to jeden z typów szkodliwego oprogramowania, który poprzez
zainstalowanie na urządzeniu atakowanego blokuje do niego dostęp lub szyfruje dostępne na nim dane, a za uwolnienie dostępu żąda zapłaty okupu
w formie środków pieniężnych lub coraz częściej w walucie wirtualnej. Atak
ten może okazać się szczególnie niebezpieczny z uwagi na możliwość utrudnienia lub całkowitego udaremnienia pracy zdalnej.
RaaS (ransomware as a service) – ataki na masową skalę przeprowadzane
przez zorganizowane grupy przestępcze na konkretne zlecenie. Ataki te mogą
łączyć w sobie różne typu ataków. Przykładowo poprzez wykorzystanie kampanii phishingowej związanej z pomocą ofiarom koronawirusa do pozyskania

https://niebezpiecznik.pl/post/oszustwa-na-koronawirusa-to-klasyka-phishingu-i-wyludzen-danych-edukujcie-znajomych/ (dostęp z dnia 25.03.2020 r.)
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korzyści majątkowej i jednoczesnego zainstalowania złośliwego opragramowania na urządzeniu atakowanego;
Trojan Horse – popularny koń trojanśki, oznacza oprogramowanie, które
podszywa się pod atrakcyjne dla użytkownika aplikacje i dodatkowo instaluje
na jego urządzeniu niepożądane i ukryte funkcjonalności. Obecnie popularne
mogą być aplikacje, które pod pozorem dostarczania aktualnych informacji
o pandemii mogą śledzić bądź wykradać dane użytkownika;
DoS/DDoS (distrubuted denial of service / denial of service) – to rodzaje ataków na system komputerowy lub usługi sieciowe w celu uniemożliwienia ich
działania poprzez obciążenie serwerów wysyłając masowo pakiety danych.
DDoS tym różni się od ataku DoS, że jest on rozproszony i polega na skierowaniu ataku równocześnie z wielu urządzeń (tzw. zombie). Często do ataku
wykorzystywane są przejęte komputery, np. zainfekowane wspomnianym
wcześniej trojanem.

Podstawowe zasady minimalizacji ryzyka przy pracy
zdalnej
W sieci znaleźć możemy materiały podpowiadające jakie środki bezpieczeństwa
należy wdrożyć, aby zaadresować zwiększony poziom ryzyka wynikający z intensywnego korzystania z pracy zdalnej. Swoje wytyczne opublikowała Europejska
Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) 6 oraz amerykańska agencja
federalna – Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii (NIST)7
Swoje stanowisko przedstawił także polski Urząd Ochrony Danych Osobowych8,
który opierając się o stanowisko DPC Ireland poruszył kwestie urządzeń i oprogramowania przekazanych do pracy zdalnej, korzystania ze służbowej poczty
elektronicznej oraz dostępu do sieci i chmury.
6

https://www.enisa.europa.eu/tips-for-cybersecurity-when-working-from-home (dostęp z dnia
25.03.2020 r.)

7

https://csrc.nist.gov/publications/detail/itl-bulletin/2020/03/security-for-enterprise-telework-remote-access-and-byod/final (dostęp z dnia 25.03.2020 r.)

8

https://uodo.gov.pl/pl/138/1459 (dostęp z dnia 25.03.2020 r.)
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Na wytyczne ENISA warto zwrócić uwagę z powodu wyróżnienia przez Agencję
kompatybilnych ze sobą wytycznych dla pracodawców, wskazujących na:
1.
2.
3.

korzystanie z VPN, który jest skalowalny i obsługuje dużą liczbę połączeń;
zapewnienie bezpiecznych wideokonferencji dla klientów;
dostępność aplikacji biznesowych przez szyfrowane kanały (wspomniane
szerzej w wytycznych NIST: SSL, VPN, IPsec VPN);
4. zabezpieczenie dostępu do portali z aplikacjami za pomocą wieloskładnikowego uwierzytelniania;
5. wzajemne uwierzytelnianie w przypadku dostępu do systemów korporacyjnych (client to server and server to client);
6. udostępnianie pracownikom służbowych urządzeń z aktualnym oprogramowaniem systemowym i antywirusowym;
7. sprawdzanie bezpieczeństwa prywatnych urządzeń pracowników;
8. zapewnienie odpowiednich zasobów IT w celu bieżącego wsparcia pracowników;
9. zapewnienie zasad reagowania na incydenty bezpieczeństwa informacji
i danych osobowych;
10. zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z ramami prawnymi UE w zakresie ochrony danych;
oraz dla pracowników, wskazujących na:
1.
2.
3.
4.
5.

22

korzystanie z komputerów służbowych, a nie osobistych, chyba że urządzenia prywatne zostały sprawdzone przez pracodawcę;
nie łączenie pracy zawodowej z zajęciami rekreacyjnymi na tym samym urządzeniu;
zachowanie szczególnej ostrożności w zakresie korespondencji dotyczącej
koronawirusa (ostrzeżenie przed phishingiem);
łączenie się z internetem przy wykorzystaniu bezpiecznych sieci i unikanie
otwartych sieci Wi-fi
unikanie wymiany poufnych informacji korporacyjnych przy wykorzystaniu e-maila; (do udostępniania plików roboczych wskazane jest korzystanie
z wewnętrznych sieci Intranet);
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szyfrowanie danych w stanie spoczynku (data at rest), np. na dyskach lokalnych;
obecność aktualnego oprogramowania systemowego oraz antywirusowego;
zablokowanie ekranu w razie pracy w przestrzeni współdzielonej (na marginesie przypomina się, że jest ona niewskazana z uwagi na ryzyko zarażenia
wirusem);
nieudostępnianie adresów URL do wideokonferencji w mediach społecznościowych lub innych publicznych kanałach.

Wytyczne NIST pozwalają nam zidentyfikować kilka podstawowych zasad, którymi organizacje powinny się kierować przechodząc do modelu pracy zdalnej.
Należy zatem:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

ograniczyć przechowywania poufnych danych na urządzeniach dedykowanych do pracy zdalnej lub dla klientów;
wykorzystywać wieloskładnikowe uwierzytelnienie na etapie dostępu do
zasobów organizacji;
zabezpieczać się przed ryzykiem podsłuchu, przechwycenia lub modyfikacji
komunikacji w sieciach zewnętrznych poprzez zastosowanie technologii szyfrowania w celu ochrony przetwarzanych danych i zabezpieczenia urządzeń
końcowych (end-to-end);
wykorzystywać te środki techniczne, które umożliwiają szyfrowanie danych
przy wykorzystywaniu zatwierdzonych technologii szyfrowania i przy współpracy z certyfikowanymi dostawcami;
skutecznie zabezpieczać serwery zdalnego dostępu i zadbać o ich kompatybilność z innymi urządzeniami;
chronić się przed atakami złośliwego oprogramowania (malware) na urządzeniach swoich pracowników lub urządzeniach udostępnianych klientom wykorzystując oprogramowanie antywirusowe, audytując odpowiednio dostawcę
oraz klientów, czy wydzielając dla urządzeń udostępnianym klientom osobną
sieć, której ewentualne naruszenie nie wpłynie na strategiczną sieć organizacji;
opracowywać polityki bezpieczeństwa pracy zdalnej, które określą jej podstawowe zasady oraz rodzaj urządzeń, które do takiej pracy są dopuszczone.
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Dobrym rozwiązaniem może być rozwarstwienie dostępu do danych organizacji, np. poprzez przydzielanie pełnego dostępu do zasobów dla użytkowników o określonym stanowisku i posiadających sprzęt firmowy i wydzielenie
tego zasobu dla użytkowników o niższym szczeblu w organizacji, czy użytkowników pracujących na urządzeniach prywatnych.
NIST wyróżnia ponadto cztery następujące metody zdalnego dostępu zasobów
organizacji:
1.

2.

3.

24

Tunelowanie: Organizacje mogą ustanawiać, tzw. bezpieczny tunel do połączenia urządzenia przeznaczonego do pracy zdalnej z serwerem zdalnego
dostępu; polecaną w tym względzie metodą jest korzystanie z prywatnych
połączeń sieciowych ( virtual private network – VPN); Tunele takie mogą również odpowiadać za uwierzytelniane użytkowników i ograniczać dostęp tylko
do wybranych zasobów danych. Według NIST najczęściej używanymi VPN do
pracy zdalnej są Internet Protocol Security (IPsec) oraz Secure Sockets Layer
(SSL);
Portal – dostęp do zasobów poprzez serwer, który zapewnia dostęp do jednej lub więcej aplikacji przy wykorzystaniu centralnego infertfejsu. Pracownicy używa portalu na swoim urządzeniu. Większości portali jest oparta na
sieci internet a jako narzędzia do połączenia pracownicy używają po prostu
przeglądarki internetowej. Zadaniem portalu jest zabezpieczenie komunikacji pomiędzy urządzeniami pracowników pracujących zdalnie a portalem.
Portal i tym razem może uwierzytelniać użytkowników i zarządzać zakresem
dostępu do wewnętrznych zasobów organizacji. Podobnie i tutaj większość
to certyfikowane VPN i co podkreśla NIST: dzisiaj więszkość VPN SSL jest portalami, a nie tunelami.
Bezpośredni dostęp do aplikacji. Taki dostęp odbywa się bez użycia oprogramowania przeznaczonego do zdalnego dostępu. Pracownik pracujący zdalnie uzyskuje indywidualny dostęp do aplikacja, która samodzielnie zapewnia
bezpieczeństwo poprzez szyfrowanie komunikacji, uwierzytelnianie użytkowników, etc. W tym modelu pracownik uruchamia przeglądarkę i łązy się za
pomocą protokołu HTTPS do serwera internetowego, który zapewnia dostęp
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do poczty elektronicznej, a następnie dostęp do serwera uwierzytelniającego
pracownika Model taki poprzez bezpośredni dostęp do aplikacji zapewnia
wysoką elastyczność i może być wykorzystywany prawie na każdym urządzeniu pracownika.
Dostęp do zdalnego pulpitu. Takie rozwiązanie daje pracownikowi możliwość zdalnego sterowania pulpitem komputera znajdującego się w sieci organizacji (najczęściej będzie to własny komputer tego pracownika znajdujący
się w biurze). Pracownik może sterować klawiaturą bądź myszką oraz widzieć
ekran tego komputera na ekranie swojego domowego urządzenia. Rozwiązanie to wykorzystuje protokoły Microsoft Remote Desktop Protocol albo Virtual Network Computing (VNC) powinny być używane tylko w wyjątkowych
przypadkach, po dokonaniu dokładnej analizy bezpieczeństwa, ponieważ
opisane wyżej rozwiązania oferują większe bezpieczeństwo niż ten model.

Z wytycznych opublikowanych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych możemy
wyczytać podstawowy zakres zaleceń, które w znakomitej większości zawierają
się w tych, które zostały już wyżej przytoczone. Zgodnie z ich treścią użytkownik
powinien stosować się do następujących zasad:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

nie instalować aplikacji i oprogramowania niezgodnych z procedurą bezpieczeństwa organizacji;
upewnić się, że wszystkie urządzenia z jakich korzysta mają niezbędne aktualizacje systemu operacyjnego, oprogramowania oraz systemu antywirusowego;
wydzielić sobie przestrzeń do pracy, która uchroni przez zagrożeniami
z zewnątrz i blokować urządzenie, gdy od niego odchodzi
zabezpieczyć komputer przez używanie silnych haseł dostępu i korzystać
z wieloskładnikowego uwierzytelniania,
używać służbowego adresu e-mail oraz szyfrowanych załączników,
unikać używania danych osobowych lub poufnych informacji w tematach
wiadomości;
sprawdzać, czy właściwie oznaczył adresata wiadomości;
dokładnie sprawdzać nadawców wiadomości;
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9.

zabezpieczyć się przed phishingiem, tj. nie otwierać załączników oraz nie klikać w linki zawarte w wiadomości od nieznanych adresatów bądź wyglądających podejrzanie;
10. przekazywać hasło do zaszyfrowanych załączników drogą inną i niezależną
od wiadomości z takim załącznikiem;
11. używać tylko zaufanego dostępu do sieci lub chmury;
12. zadbać o bezpieczną archiwizację danych.

Komunikacja i edukacja
Nawet najsprawniejsze działania działu bezpieczeństwa czy też działu IT, mogą
okazać się niewystarczające przy braku odpowiedniej komunikacji, edukacji i żelaznej dyscypliny w egzekwowaniu. Aby zarządzanie zmianą mogło zakończyć się
sukcesem powinno być skorelowane z komunikacją wewnętrzną obejmującą
w szczególności:
1.

2.
3.
4.
5.

budowanie świadomości i edukację pracowników w dziedzinie podstawowych obowiązków prawnych związanych z przetwarzaniem danych osobowych i tajemnic przedsiębiorstwa;
sposób korzystania ze sprzętu i oprogramowania (włączając w to zasady
korzystania z własnego sprzętu i oprogramowaniu pracodawcy);
metody obchodzenia się z danymi (szyfrowanie, hasłowanie i podwójnego
uwierzytelniania, bezpiecznego odczytywania maili)
reagowanie na incydenty;
wdrożenie planu kontynuacji.

W trakcie szkoleń, które mogą kończyć się rodzajem wewnętrznej certyfikacji,
warto zapoznać pracowników z ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami
nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z infrastruktury teleinformatycznej. Oczywistym jest, że rażące naruszenie tych zasad może wiązać
się z podjęciem różnych działań o charakterze dyscyplinarnym, a czasami może
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także łączyć się z daleko dalej idącymi konsekwencjami i sankcjami przewidzianymi w kodeksie karnym9.
Pracownicy (łącznie z kadrą zarządzającą) powinni pamiętać, że niedostateczne
zabezpieczenie danych przetwarzanych w organizacji (w szczególności danych
osobowych), może powodować doniosłe konsekwencje finansowe oraz straty
wizerunkowe. Mogą być to konsekwencje dla samej organizacji oraz, np. jej klientów, w których zostanie wymierzona kampania phishingowa. Dobrym przykładem jest przypadek firmy prowadzącej sklep pod domeną morele.net.10 Sprawa
moreli choć dotyczy działania na podstawie przepisów RODO jest również doniosła z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa. Podczas kontroli UODO badał
i stwierdził nieprawidłowości w organizacyjnych i technicznych środkach zabezpieczenia danych osobowych. Organ uznał ponadto, że firma nie zastosowało
odpowiedniego uwierzytelnienia dostępu do danych i nie posiadała procedur,
które pozwalałaby skutecznie monitorować potencjalne zagrożenia wynikające
z podejrzanych zachowań w sieci11. Na firmę nałożono karę i choć sprawa nie jest
jeszcze zakończona prawomocnym rozstrzygnięciem, przykład ten pokazuje jak
duże znaczenie dla każdego przedsiębiorstwa powinno mieć podejście security by
design oraz dokładne wypełnianie obowiązków prawnych w zakresie właściwego
zabezpieczenia danych przedsiębiorstwa.

Współpraca publiczno-prywatna
Warto wspomnieć, iż istotnym elementem, nieco niedocenionym w UKSC jest
współpraca sektora publicznego i prywatnego. Wyzwania takie jak obecna pandemia, mogą wpłynąć i wpływają na aktywizację tej sfery działalności. Dobrym
9

przykład takiej odpowiedzialności można odszukać chociażby w przestępstwie stypizowanym
w art. 296 Kodeksu Karnego, który sankcjonuje wyrządzenie organizacji znacznej szkody majątkowej
w związku z nadużyciem udzielonych menadżerom uprawnień lub niedopełnieniem ciążących na nich
obowiązków.

10

https://niebezpiecznik.pl/post/3-miliony-kary-dla-morele-net-od-uodo-za-naruszenie-rodo/ (dostęp
z dnia 26.03.2020 r.)

11

D e c y z j a Pre ze s a U r zę d u O c h ro n y D a n y c h O s o b o w y c h h t t p s : //u o d o. go v. p l /d e c y z j e /
ZSPR.421.2.2019 (dostęp z dnia 26.03.2020 r.)

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

27

KORONOWIRUS A PRAWO

RAPORT

przykładem jest współpraca administracji państwowej z firmami technologicznymi i telekomunikacyjnymi. W Austrii, operator przekazał (najprawdopodobniej metadane) wszystkich użytkowników, by pokazać rządowi, jak wyglądają
wzorce przemieszczenia się społeczeństwa12. Takie rozwiązanie wydaje się idealnym w kontekście kontroli osób przebywających na kwarantannie, a tym samym
zapewniające skuteczniejsze i rozsądniejsze zarządzanie stanem epidemii na
określonym terytorium.
Dobrym przykładem jest także Estonia. To państwo już 12 marca ogłosiło stan
wyjątkowy. Następnie, we współpracy z sektorem prywatnym rząd zorganizował sesję ukierunkowaną na rozwiązanie problemu nazwaną Hack The Crisis13.
W kwietniu ma zostać zainicjowany kolejny etap współpracy publiczno-prywatnej. W działający online akcelerator dla startupów nastawionych na rozwiązanie
kryzysu oraz kontynuacji działań po kryzysie zaangażować ma się sama prezydent Estonii. Projekt ma być realizowany wraz z Komisją Europejską oraz singapurską organizacją Mistletoe Singapore14.
W Polsce nie mniej dobrym przykładem jest Ministerstwo Cyfryzacji wespół
z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK), Urzędem Komunikacji
Elektronicznej oraz czterema firmami telekomunikacyjnymi: Orange, Polkomtel,
P4 i T–Mobile15.
Podmioty te zawarły porozumienie, na mocy którego będą kooperować przy
zwalczaniu stron phishingowych przeznaczonych do wyłudzania danych lub oszukańczych płatności. Współpraca ta będzie polegała na tym, że w momencie rejestracji domeny w razie podejrzeń trafi ona na czarną listę, co później umożliwi jej
12

https://twitter.com/prywatnik/status/1240192050265493505?ref_src=twsrc%5Etfw%22%3EMarch
(dostęp z dnia 25.03.2020 r.)

13

https://www.newyorker.com/news/our-columnists/why-estonia-was-poised-to-handle-how-a-pandemic-would-change-everything (dostęp z dnia 25.03.2020 r.)

14

https://estonianworld.com/technology/addressing-the-coronavirus-crisis-like-the-estonian-startup-community/(dostęp z dnia 25.03.2020 r.)

15

https://uke.gov.pl/akt/uke-przystapil-do-porozumienia-chroniacego-abonentow,300.html (dostęp
z dnia 25.03.2020 r.)
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zablokowanie lub uprzedzenie użytkowników o próbie oszustwa. Ponadto NASK
prowadzi „listę ostrzeżeń” dostępną pod adresem: https://www.cert.pl/ostrzezenia_phishing/, złośliwą domenę będzie mógł zaś zgłosić każdy pod adresem:
https://incydent.cert.pl/domena.

Aktywność administracji państwowej;
tarcza antykryzysowa
Wiele firm i organizacji zostało postawionych przez pandemię wobec dylematu:
cyfryzacja albo zakończenie działalności. Pośpiech nie sprzyja staranności działania, szczególnie w obszarze wymagającym wiedzy i doświadczenia. Nic dziwnego,
że wiele z tych firm i organizacji ma kłopoty w przystosowaniu się do szybko zmieniających się warunków zewnętrznych. Znamiennym obrazem takiej sytuacji była
osbługa ostatniego zdalnego posiedzenia Sejmu, gdzie dane do logowania otrzymał polityk, który posłem obecnej kadencji Sejmu nie jest. Z pełną analizą podatności niedoskonałego wdrożenia aplikacji do zdalnego głosowania Sejmu można
zapoznać się na portalu zaufanatrzeciastrona.pl16.
W tym kontekście wspomnieć należy o projekcie pakietu regulacynego funkcjonującego w debacie publicznej pod nazwą „tarczy antykryzysowej”. Projektowadawca w uzasadnieniu ustawy wskazuje, że zaistniała potrzeba odpowiedzi na
ekonomiczne skutki rozprzestrzeniania się wirusa COVID0-19. Projekt zakłada
wiele nowych rozwiązań, w tym rozwiązania powiązane z cyfryzacją, a co za tym
idzie z cyberzagrożeniami. W kontekście obrotu gospodarczego, na uwagę zasługują rozwiązania dotyczące możliwości podejmowania decyzji korporacyjnych
w sposób elektroniczny przez spółki prawa handlowego. Uzasadniając swoją
decyzję, Projektodawca wskazał, że pragnie uwolnić od paraliżu decyzyjnego blisko 500.000 spółek kapitałowych tworzących polską gospodarkę17. Proponując
zmiany w tym zakresie, projektodawca znalazł miejsce na dopuszczenie posiedzeń
16

https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/5-powodow-dla-ktorych-system-zdalnego-glosowania-w-sejmie-powinien-przejsc-audyt/ (dostęp z dnia 26.03.2020 r.)

17

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-124-2020/$file/9-020-124-2020.pdf (dostęp
z dnia 26.03.2020 r.)
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zarządów oraz rad nadzorczych sp. z o.o. oraz S.A. w szczególności przy wykorzystaniu wideo lub telekonferencji. Propozycje obejmują także podejmowanie
uchwał w sp. z o.o. oraz S.A. za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – bez konieczności zawarcia w umowie spółki lub jej statucie
takiej możliwości. Te ostatnie zmiany należy ocenić pozytywnie, bowiem upraszczają one proces decyzyjny i nie wymagają one od spółek dokonywania zmian
w swoich umowach lub statutach.
Każde jednak z tych rozwiązań rodzi wyzwania operacyjne i technologiczne,
czego przykładem było omawiane wyżej posiedzenie Sejmu. Warto o tym pamiętać, albowiem niektóre zakłócenia w przebiegu posiedzeń organów korporacyjnych mogą prowadzić do nieważności podjętych decyzji, nie mówiąc już o tym,
że podatność rozwiązań technologicznych zastosowanych do wirtualizacji takich
posiedzeń, może łączyć się z narażeniem firmy na utratę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa a nierzadko wpływających na zdolność takiego
przedsiębiorstwa do skutcznego funkcjonowania na rynku.

Dylematy techniczne, organizacyjne i prawne
Podejmując działalność w trybie on-line, wiele organizacji, które do niedawna nie
korzystały z takiej możliwości albo korzystały w niewielkim tylko stopniu, mogą
napotkać szereg wyzwać o charakterze logistyczno-organizacyjnym, technicznym
oraz prawnym. Rekomendacja wyposażenia wszystkich pracowników w służbowe
komputery okaże się zapewne mrzonką a doprowadzenie linii służbowej będzie
wręcz misją niemożliwą do realizacji. Styk wykorzystywania prywatnego komputera i firmowego oprogramowania może wiązać się z szeregiem dylematów,
poczynając od tego, że trudno sobie wyobrazić zakazania pracownikowi wykorzystania prywatnego komputera do prywatnych celów aż po ewentualny problem licencyjny związany z wykorzystaniem licencji na komputerze strony trzeciej. Przeprowadzenie wstępnej analizy techniczo-organizacyjno-prawnej jest
postulatem oczywistym, ale przedsiębiorcy nierzadko postawieni będą w sytuacji wyboru mniejszego zła.
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Szczególnie istotnym elementem może okazać się dobór właściwego partnera czy
też dostawcy usług. Skorzystanie z rozwiązań chmurowych, w przeszłości wielokrotnie krytykowanych za brak dopasowanego profilu ochrony, może okazać się
rozwiązaniem pozwalającym na szybkie podniesienie poziomu zabezpieczeń niezbędnych w nowym modelu pracy.
Planując podjęcie konkretnych działań w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa przedsiębiorstwa, warto zatem zadać sobie następujące pytania:
1.
2.
3.

4.

Jakie dane jesteśmy zobligowani chronić i jakie dane dodatkowo chcemy chronić;
Jakie środki organizacyjno-techniczne będą optymalne z punktu widzenia
wymogów przepisów prawa oraz najlepszych praktyk w tym zakresie;
Jak będziemy obsługiwać ewentualne incydenty i jak zapewnimy ciągłość
działania naszego przedsiębiorstwa w przypadku skutecznego ataku hackerskiego;
Czy jesteśmy w stanie wdrożyć wszystkie działania sami czy też potrzebujemy wsparcia.

Podsumowanie
Wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania informacji,
nie powinny być czymś nowym dla polskich przedsiębiorstw, mając na względzie
to, że od wdrożenia UKSC minęło już prawie dwa lata. Rzeczywistość, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców wygląda jednak inaczej. Trudno wdrażać normy ISO w sytuacji narastającego kryzysu, jednak zupełne zlekceważenie
ryzyka związanego z podwyższonym zagrożeniem ataków hackerskich, może
nieść w sobie równie dramatyczne konsekwencje jak zatory płatnicze. Cyberbezpieczeństwo w niczym nie przypomina biegu na krótkie dystanse. To raczej rodzaj
maratonu – czy nawet supermaratonu. I tak jak w każdym maratonie najważniejsze jest zrobienie pierwszego kroku.
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Piotr Nikołajuk
Adwokat w kancelarii LSW
Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa własności intelektualnej,
w szczególności prawa autorskiego, jak również prawa mediówi reklamy. Prowadzi bieżącą obsługę prawną producentów telewizyjnych i filmowych, agencji reklamowych oraz wydawnictw. Przygotowuje i negocjuje umowy, w tym między innymi
dotyczące produkcji programów rozrywkowych opartych o zagraniczne formaty,
umowy z twórcami i wykonawcami. Reprezentuje osoby fizyczne i prawne w sporach z ochrony dóbr osobistych i know-how. Posiada również bogate doświadczenie w obsłudze branży e-commerce i retail.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanej warszawskiej kancelarii i administracji rządowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Maciej Kubiak
Adwokat, wspólnik w kancelarii LSW
Wspólnik współkierujący praktyką IP/TMT w kancelarii LSW. Wykładowca Centrum
Praw Własności Intelektualnych im. H. Grocjusza oraz arbiter Sądu Arbitrażowego
Rynku Audiowizualnego (SARA). Współautor m.in. Komentarzy do prawa własności
przemysłowej (CH.Beck 2016) i prawa autorskiego (CH.Beck 2019). Twórca i redaktor
naczelny „LSW IP Bloga” (lswipblog.pl). Rekomendowany przez renomowane międzynarodowe rankingi – Chambers & Partners w dziedzinie technologii, mediów
i telekomunikacji (TMT) oraz własności intelektualnej (IP) i Legal 500 – w dziedzinie
IP, TMT oraz rozwiązywania sporów sądowych. Specjalizuje się w prawie autorskim,
prawie mediów, filmowym i prasowym, IT i nowych technologii, reklamy i własności
przemysłowej oraz ochronie dóbr osobistych i danych osobowych.
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Wpływ epidemii
koronawirusa na branże
mediów, filmu i TV

Epidemia COVID-19 doprowadzi do znaczących zmian na rynku
audiowizualnym. Podpowiadamy producentom jakie działania
podjąć, jak na nowo ułożyć relacje z partnerami oraz z jakich
narzędzi prawnych można skorzystać w dobie kryzysu.
Postępująca pandemia koronawirusa zmieni obraz polskiej branży filmowej. Jest
jeszcze za wcześnie, aby wieszczyć trwałą zapaść branży. Należy jednak przewidywać, że wstrzymanie zdjęć do nowych produkcji, zarówno filmowych jak i telewizyjnych, będzie trwało przynajmniej do czerwca 2020 r., a obawy widzów przed
wyjściami do miejsc publicznych, jeszcze długo będą miały wpływ na frekwencje
kinowe.
Oceniając sytuację z punktu widzenia użytkowników końcowych – przeniesienie premier kinowych na platformy streamingowe w ramach dystrybucji TVOD
i SVOD, zintensyfikowanie nabywania przed nadawców i platformy licencji na istniejące już treści, w ramach walki o utrzymanie dotychczasowych oraz pozyskanie
nowych widzów i subskrybentów – następujące zmiany wydają się pozytywne18.
Jednak zmiana modelu dystrybucji z fotela kinowego na domową kanapę, oznacza daleko idące konsekwencje dla samych producentów. Niektórzy z nich znaleźli się w potrzasku i nie mogą odzyskać zainwestowanych pieniędzy wobec ograniczenia tradycyjnych form dystrybucji, inni nie są w stanie już teraz dotrzymać
terminów realizacji.

18

https://www.press.pl/tresc/61023,serwisy-vod-w-marcu-ze-znacznym-wzrostem_-zyskaja-klientow-na-dluzej
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Według danych przekazanych przez Dyrektora PISF19 (stan na 22 marca 2020 r.)
gromadzonych od producentów przez Instytut 20, w Polsce od początku epidemii
przerwano łącznie 182 produkcje – 69 filmów fabularnych, 51 seriali, 34 reklamy,
22 filmy dokumentalne oraz 6 innego rodzaju projektów filmowych. Niniejszy
tekst ma na celu przedstawienie rekomendacji jak ułożyć relacje z partnerami
w tym trudnym okresie oraz jak w przypadku braku możliwości dalszego działania wykorzystać narzędzie, które daje nam prawo do ochrony przed widmem
strat związanych z prowadzoną działalnością.

Z jakim problemami spotyka się branża audiowizualna
w świetle epidemii COVID-19?
»

»

»
»
»

»
»
»

konieczność renegocjacji umów dystrybucyjnych – w zakresie terminów realizacji, okien emisji, zapisów dot. holdback oraz poszukiwanie nowych sposobów na usprawnienie dystrybucji;
wstrzymywanie płatności – utrata płynności nawet największych graczy
(zwłaszcza kinowych) jest wysoce prawdopodobna, co przełoży się na rozliczenia finansowania już zrealizowanych produkcji;
Konieczność odwoływania planów zdjęciowych, konsekwencje wobec podwykonawców (lokacje, ekipa, aktorzy), koproducentów czy nadawców;
zmiana harmonogramów, związana z tym zajętość ekip i twórców, zapewnienie możliwości powrotu do przerwanych zdjęć;
konieczność renegocjacji kosztorysów – możliwy wzrost kosztów realizacji
produkcji (niektórych przygotowań do realizacji nie da się bezstratnie przenieść na kolejne terminy);
wzrost kosztów ubezpieczeń produkcji;
renegocjacja umów związanych z najmem lokacji i sprzętu;
wygaśnięcie umów i promes dotyczących finansowania;
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jednym z negatywnych skutków zamknięcia kin stał się również wzrost ilości
pirackich treści, konieczne będzie więc wprowadzenie jeszcze bardziej zdecydowanych działań w celu ich eliminacji z Internetu.

Rozwiązanie prawne
W obecnym stanie prawnym, producenci mają trzy możliwości, jeśli chodzi
o prawne ukształtowanie dalszych relacji z podwykonawcami i partnerami –
uregulowania dotyczące siły wyższej, klauzulę rebus sic stantibus (art. 3571 k.c.)
w celu sądowej zmiany umowy w przypadku wystąpienia niespodziewanych
i nadzwyczajnych okoliczności lub przepisy dotyczące niemożliwości wykonania zobowiązania (art. 495 k.c.). W każdym jednak przypadku w pierwszej kolejności rekomendujemy otwartą rozmowę z partnerem. Obecna sytuacja dotyka
wszystkie podmioty z branży, opracowanie porozumienia i nowego harmonogramu (w niektórych przypadkach kosztorysu) pozwoli wam w większości przypadków na ukończenie prac i kontynuację działalności.

Stan epidemii jako przypadek siły wyższej
Siła wyższa, występująca w wielu przepisach prawa, nie została w nich jednoznacznie zdefiniowana. Brak legalnej definicji umożliwia jednak zastosowanie
reguł interpretacyjnych pozwalających na kwalifikację przypadków siły wyższej do konkretnych okoliczności. Powszechnie przyjmuje się, iż siła wyższa stanowi zdarzenie zewnętrzne, posiadające charakter przypadkowy, które jest tym
samym niemożliwe lub trudne do przewidzenia i pozostaje poza kontrolą człowieka również w zakresie niemożliwość zapobieżenia jego skutkom. W naszej
ocenie za przypadek siły wyższej można również uznać epidemię COVID-19, przy
czym jej realny wpływ na konkretne relacje umowne i zobowiązania może być
bardzo różny i podlegać innej ocenie prawnej.
Uregulowania dotyczące siły wyższej są niemalże standardem w umowach zawieranych z partnerami międzynarodowymi, powinniśmy więc w pierwszej kolejności sprawdzić czy również zostały przewidziane w zawartej umowie. Klauzule siły
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wyższej służą przede wszystkim temu, aby w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu siły wyższej przez jedną stronę, uchylić jej odpowiedzialność względem drugiej strony za powstałą z tego powodu
szkodę oraz przewidzieć jakie obowiązki mają wobec siebie strony – w okresie
siły wyższej.
Jeżeli jednak w umowie nie została przewidziana klauzula siły wyższej, nie oznacza to, że nie możemy sią na nią powoływać w związku z odpowiedzialnością
odszkodowawczą. W takim przypadku odpowiedzialność strony za niewykonanie umowy z reguły oparta będzie na zasadzie winy. Jeżeli zatem na skutek epidemii oraz jej następstw – ograniczenie przemieszczania się, zgromadzeń, wykonywania określonych działalności, producent jako strona nie będzie mogła wykonać umowy, przypisanie jej odpowiedzialności na zasadzie winy, (a w niektórych
przypadkach również ryzyka) nie będzie możliwe. Należy jednak bezwzględnie
pamiętać o konieczności dokumentowania podejmowanych czynności, bowiem
to na stronie, która nie wykonała umowy, spoczywać będzie ciężar wykazania, iż
nastąpiło to z powodów od niej niezależnych.
Jednocześnie nawet w obliczu zagrożenia epidemią, musi istnieć rzeczywisty
związek pomiędzy jej skutkami a realizowaną umową, ważne są więc czynności podejmowane w ramach tzw. należytej staranności. Polegają one na zabezpieczeniu planu, wprowadzaniu ograniczeń w udziale osób chorych lub z podejrzeniem zachorowania, wprowadzeniu pracy rotacyjnej, pracy zdalnej, tak aby te
ze świadczeń, które mogą zostać obiektywnie wykonane, zostały zrealizowane.
W takim przypadku odwołanie planu zdjęciowego w czerwcu i powoływanie się
na siłę wyższą nie będzie raczej w chwili obecnej skuteczne, bowiem producent
nie będzie w stanie wykazać, czy w chwili podjęcia decyzji istniały do tego realne
przesłanki. Czym innym będzie jednak np. przypadek, w którym główny aktor nie
będzie w stanie dotrzeć na plan w związku z wprowadzonym zamknięciem granic dla obcokrajowców lub wprowadzeniem przymusowej kwarantanny dla osób
powracających z zagranicy. Sytuacji tej producent przewidzieć nie mógł, powinien jednak tam, gdzie jest to możliwe, poszukiwać zastępstwa, a w przypadku
braku takiej możliwości, niezwłocznie zawiadomić strony, wobec których jest
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zobowiązany do wykonywania świadczenia – nadawcę, dystrybutora, podmioty
finansujące. Należy pamiętać, że samo wystąpienie siły wyższej (epidemii) co do
zasady nie zmienia ani nie rozwiązuje umowy.

Jakie możliwości daje nam nadzwyczajna zmiana
stosunków – rebus sic stantibus
Jako strona umowy, należy również rozważyć skorzystanie z przewidzianej w przepisach kodeksu cywilnego klauzuli nadzwyczajnej zmiany stosunków, czyli tzw.
klauzuli rebus sic stantibus z art. 3571 k.c. Przewiduje ona możliwość wystąpienia do sądu z żądaniem modyfikacji sposobu wykonania zobowiązania, wysokości świadczenia lub nawet rozwiązania umowy. W tym przypadku konieczne jest
wykazanie, że z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron
rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy. Będzie to
miało zastosowanie do przypadków szczególnie trudnych lub wręcz ostatecznych, gdy już na tym etapie wiemy, że nie będzie możliwe zaangażowanie do produkcji w nowych terminach tych samych twórców oraz podywkawców lub wzrost
ich stawek będzie niemożliwy do pogodzenia z realiami budżetu.

Niemożliwość spełnienia świadczenia w przypadku
epidemii lub jej skutków
W przypadkach, gdy skutki epidemii całkowicie uniemożliwią realizację prac
i wykonanie zobowiązań, możliwe będzie również skorzystanie z uregulowanej
w art. 475 k.c. następczej niemożliwości spełnienia świadczenia. Zgodnie z tym
przepisem dłużnik nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli świadczenie stało się niemożliwe na skutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, a w takim
przypadku zobowiązanie wygasa. Jednocześnie strona, która powołuje się na niemożliwość świadczenia, sama nie może domagać się spełnienia świadczenia wzajemnego (np. zapłaty) od swojego kontrahenta. Należy jednak zwrócić uwagę,
że tego typu przypadki będą mogły być ocenione dopiero po upływie pewnego
czasu, kiedy będzie wiadomo jakie realnie następstwa i skutki na daną produkcję,
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będzie miała epidemia COVID-19. W chwili obecnej możemy mówić o nawet znaczących utrudnieniach i opóźnieniu w realizacji świadczeń, w większości przypadków jednak brak jest przesłanek do określenia całkowitej niemożliwości wykonywania umowy.

Jakie można i należy podjąć czynności zaradcze
w przypadku braku możliwości wykonywania umów?
Będzie to przede wszystkim dialog z partnerem. Obecna sytuacja jest oczywista
dla wszystkich, nie powinno więc budzić zdziwienia, że terminy muszą być przekładane, skład ekipy i twórców może się zmienić, a każda zmiana będzie w efekcie generowała koszty. Tylko otwartość może być podstawą do dostosowania
dotychczasowych warunków do nowych realiów. Wymóg dostosowania staje
się obowiązkiem każdego podmiotu funkcjonującego na rynku – w szczególności
nadawców dysponujących środkami finansowymi, tym bardziej że to oni są również niejako beneficjentami obecnej sytuacji – wzrost oglądalności i transakcji jednorazowych oraz subskrypcji jest bowiem bardzo widoczny. Jednocześnie należy
uznać, że natychmiastowe wstrzymanie wzajemnych świadczeń przez obie strony
nie jest dobrą drogą, doprowadzić bowiem może mniejsze i słabsze ekonomicznie podmioty nawet do stanu niewypłacalności i konieczności zakończenia działalności. Zadziałać w tym przypadku może efekt domina, jeżeli bowiem np. podmiot zlecający produkcję będzie się domagał wstrzymania realizacji zdjęć oraz
ograniczy płatności, będzie to wymagało od producenta zatrzymania wypłat na
rzecz podwykonawców, którzy również znajdują się w trudnej sytuacji. Wznowienie prac w takim przypadku będzie bardzo trudne lub wręcz niemożliwe i zawsze
będzie prowadziło do aktualizacji kosztorysów.

Jakie prace mogą być realizowane w trakcie obostrzeń
związanych z zakazem zgromadzeń?
Wprowadzone przez rząd rozporządzenie dotyczące ogłoszenia na terytorium
Polski epidemii w dniu 25 marca 2020 r. przewiduje zakaz organizowania wszelkich zgromadzeń, imprez, spotkań oraz zebrań. Ograniczenia co do liczby osób
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nie dotyczy jednak zakładów pracy. Kolejna zmiana przepisów regulujących ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z występowaniem stanu epidemii COVID-19,
przyniosła wyjaśnienie w zakresie wątpliwości, dotyczących możliwości realizacji
w okresie epidemii produkcji filmowych, telewizyjnych i reklamowych. Zgodnie
z treścią obowiązującego od 31.03.2020 Rozporządzenia Rady Ministrów, należy
przyjąć, że dopuszczalne jest realizowanie zaplanowanych planów zdjęciowych,
postprodukcji i wykonywania działalności przez producentów z branży audiowizualnej – nie zostały one bowiem ograniczone w prowadzeniu działalności. Podmioty zajmujące się produkcję filmów kinowych, nagrań wideo, programów telewizyjnych (seriali telewizyjnych, programów dokumentalnych) i reklam telewizyjnych są bowiem sklasyfikowane w klasach PKD 59.11 i 59.12.
Czasowemu ograniczeniu podlega jednak prowadzenie działalności związanej
z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalność klubów filmowych (PKD 59.14.) oraz działalność
twórcza związana ze zbiorowymi formami kultury i rozrywki – wystawianie przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, działalność koncertowa (PKD 90.0).
Każdy pracodawca powinien jednak pamiętać, o zapewnieniu dodatkowych środków bezpieczeństwa swoim pracownikom: stanowiska pracy poszczególnych
osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra oraz pracownicy
mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących.

Jak prowadzić rozmowy z dystrybutorami z nadawcami?
Wypracowane przez lata relacje pomiędzy dystrybutorami i producentami z pewnością zostaną w najbliższych miesiącach wystawione na próbę. Zatory w płatnościach są spodziewane wobec wysokich kosztów funkcjonowania kin i dramatycznego wręcz spadku wpływów z prowadzonej działalności.
Warto pamiętać, że w przypadku niewykonania przez jedną ze stron umowy
świadczenia, druga ze stron ma prawo do powstrzymania się od świadczenia
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wzajemnego (art. 490 k.c.) do czasu złożenia świadczenia wzajemnego lub zabezpieczenia.
Dla produkcji rozpoczętych i tych, mających się rozpocząć w najbliższych miesiącach konieczne będzie w pierwszej kolejności renegocjowanie terminów realizacji
umowy – okresów rozpoczęcia zdjęć, daty dostarczenia kopii wzorcowych, terminów oddania kolejnych odcinków. Sygnalizujemy również, że w przeciwieństwie
do dotychczasowych umów warto będzie przyjąć bardziej płynne terminy spełnienia świadczeń po stronie producentów lub opcję ich dalszego przedłużenia
na wypadek dalszych trudności jakie może spowodować epidemia COVID-19 i jej
skutki. Na dziś trudno bowiem przewidzieć, kiedy życie społeczne i biznesowe
wróci na normalne, znane nam tory.
W celu zapewnienia wpływów, pokrywających przynajmniej koszty produkcji,
a dotyczyć to może już gotowych produkcji jak również tych w realizacji, wskazujemy również na możliwość renegocjacji okien emisyjnych i poluzowanie tzw.
„holdback”. Jeż teraz wiadomo, że na skutek obostrzeń związanych z przemieszczaniem się ludności i wykonywaniem określonych działalności gospodarczych
– wyłączone zostały przychody związane z eksploatacją kinową. Sytuacja ta
może utrzymywać się jeszcze przed najbliższe miesiące, nawet gdy kina zostaną
otwarte, widzami może powodować strach przed skupiskami ludzi. Ta wymuszona zmiana modelu dystrybucji sprawiła, przesunięcie premier następują na
platformach TVOD i SVOD. W takim przypadku producenci w porozumieniu z dystrybutorami i nadawcami powinni przyjąć mechanizmy, które już teraz pomogą
na zmianę modelu dystrybucji. Umowy powinny nakładać również na dystrybutorów większe obowiązki w zakresie obowiązków ochrony antypirackiej treści
i aktywność w odniesieniu do egzekucji należności.
Obowiązkiem dystrybutorów staje obecnie bardziej niż kiedykolwiek poszukiwania nowych kanałów dystrybucji a przez to dodatkowych lub przyspieszonych okien eksploatacji. Służyć temu powinna renegocjacja umów licencyjnych
z nadawcami, platformami oraz dynamiczne poszukiwanie odbiorców nie tylko
na krajowych, ale również na zagranicznych rynkach.

40

raport.mustreadmedia.pl

RAPORT

Wpływ epidemii koronawirusa na branże mediów, filmu i TV

Pomoc państwa
Obecnie jeszcze bardziej niż kiedyś na znaczeniu będą zyskiwały środki publiczne
pochodzące z programów operacyjnych i tzw. „zachęt”, których operatorem jest
PISF. Z Instytutu płyną pozytywne sygnały dotyczące ciągłości przyznawania
środków i wsparcia szczególnie w okresie przestoju produkcyjnego prac developmentowych. Ponadto Instytut zapowiedział21 już następujące ułatwienia dla
producentów:
»
»
»
»
»
»
»

wydłużenie okresu obowiązywania promes;
zdjęcie obowiązku eksploatacji kinowej;
wprowadzenie odgórnej klasyfikacji wszystkich filmów jako trudne, co
pozwoli na podniesienie progu pomocy publicznej do 70 proc.
odroczenie wpłat z tytułu art. 19 ustawy o kinematografii w stosunku do operatorów kin
przyspieszenie rozpatrywania wniosków oraz zawierania umów o dotację
oraz rozliczeń i wypłaty kolejnych rat dotacji;
Instytut zadeklarował pełną elastyczność w kwestii wydłużania harmonogramów projektów;
rozważane jest stworzenie specjalnego funduszu filmowego, zapewniającego
szybką pomoc najbardziej potrzebującym twórcom.

Odpowiedzią na potrzeby polskich przedsiębiorców ma być również Tarcza Antykryzysowa ogłoszona przez rząd. Przewiduje ona m.in. zwolnienie mikrofirm do
9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj) – zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby; skorzystać mogą także samozatrudnieni z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, możliwość odroczenia płatności podatków (PIT, CIT, VAT, od nieruchomości) bez dodatkowych opłat, przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, dofinansowanie
przez państwo 40% płacy pracownika przy spadku obrotów firmy. Z kolei średnie przedsiębiorstwa będą mogły liczyć m.in. na dofinansowanie przez państwo
40% płacy pracownika przy spadku obrotów firmy, współfinansowanie przez
21
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państwo wynagrodzenia postojowego, rozszerzenie programu poręczeń i gwarancji de minimis BGK, możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek. Rząd nie przyjął jednak wielu postulatów zgłaszanych przez przedsiębiorców,
tym samym możliwości jakie oferuje Tarcza, które dotyczyć będą również branży
rozrywkowej (filmowej, i telewizyjnej) mogą być jednak niewystarczające.

Podsumowanie
W ocenie autorów niniejszej publikacji przed sięgnięciem do kroków prawnych,
należy przede wszystkim zadbać o w pełni otwarte i partnerskie podejście do
zaistniałej sytuacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami branży audiowizualnej.
Jednocześnie obecną trudną sytuację i związane z tym zatrzymanie planów zdjęciowych, warto poświęcić nie tylko na renegocjację warunków umów, ale również wykorzystać go na przeprowadzenie developmentu oraz prac, które mogą
być wykonywane zdalnie, jak. np. castingów, prac scenariuszowy i poszukiwanie środków dla realizacji projektów, tak aby jeszcze lepiej przygotować się do
nowych wyzwań, które przyniesie rynek produkcji audiowizualnych po powrocie do normalności.
Jednocześnie z dużą ostrożnością należy podchodzić do pilnego aneksowania
umów, zwłaszcza takich, które przewidują zrzekanie się wzajemnych roszczeń
związanych z zaistniałą sytuacją. Jakkolwiek takie sformułowania mogą się wydawać symetryczne i pozytywne, warto jednak zastanowić się najpierw która strona
poniesie realne koszty związane ze zmianami harmonogramów i przerwami
w produkcji. Dopiero po dokładnej analizie sytuacji oraz wiążących umów warto
zastanawiać się nad porozumieniami formalnymi.
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Robert Stępień
Radca prawny, partner, kieruje biurem kancelarii PCS Paruch Chruściel
Schiffter w Krakowie
Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w praktyce prawa HR, w szczególności
w zakresie zatrudniania i zwolnień pracowników (indywidualnych i grupowych),
zatrudniania pracowników tymczasowych i outsourcingu usług, kształtowania relacji ze związkami zawodowymi oraz wdrażania i rozwiązywania układów zbiorowych
pracy i innych wewnętrznych źródeł prawa pracy. Ceniony za responsywność, biznesowe podejście i skuteczność. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu prawa HR.

Paweł Sych
Radca prawny, kancelaria PCS Paruch Chruściel Schiffter
Z prawem pracy związany od czasów studiów, gdzie bronił pracę w Katedrze Prawa
Pracy i Polityki Społecznej pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Wojciecha
Barana. Jest specjalistą w zakresie ochrony danych osobowych, zwolnień grupowych, równego traktowania w zatrudnieniu oraz relacji ze związkami zawodowymi.
Ponadto zajmuje się rozwiązywaniem sporów, zarówno polubownie jak i na drodze
sądowej. Wielokrotnie był prelegentem na ogólnopolskich konferencjach w zakresie ochrony danych osobowych oraz prawa pracy.

Agnieszka Nicińska
Aplikantka radcowska, kancelaria PCS Paruch Chruściel Schiffter
Doradza pracodawcom w bieżących sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa
HR, w szczególności dotyczących zatrudniania i zwalniania pracowników, kształtowania relacji ze związkami zawodowymi, czasu pracy, niezdolności do pracy i zwolnień lekarskich, a także tworzenia umów i regulacji dotyczących zakazu konkurencji,
nieuczciwej konkurencji i konfliktu interesów. Autorka licznych publikacji z zakresu
prawa pracy.

Michał Bodziony
Kancelaria PCS Paruch Chruściel Schiffter
Doświadczenia zawodowe zdobywa uczestnicząc w bieżącej obsłudze klientów
w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym w kwestiach dotyczących relacji ze związkami zawodowymi oraz ochroną dóbr osobistych pracodawcy.
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epidemii

Epidemia koronawirusa mocno wpłynęła na rzeczywistość
rynku HR w Polsce. W niniejszym rozdziale opiszemy
najważniejsze, naszym zdaniem, aspekty prawa HR, istotne dla
przedsiębiorców w naszym kraju.

1. Problemy pracodawców w pierwszej fazie
rozprzestrzeniania się koronawirusa
Na początku raportu przedstawiamy zagadnienia, które wzbudziły liczne kontrowersje w pierwszej fazie rozprzestrzeniania się koronawriusa w Polsce. Do części
z nich ustawodawca odniósł się we wprowadzanych przepisach związanych z epidemią COVID-19. Natomiast niektóre z opisanych poniżej kwestii nie zostały wciąż
rozstrzygnięte i powodują po stronie pracodawców wiele utrudnień.

Zwolnienia lekarskie na telefon
Wśród pracodawców zaczęły pojawiać się poważne wątpliwości związane
z koniecznością uznawania zwolnień lekarskich wystawionych pracownikom
przez telefon. Pomimo tego, że rozwiązanie to zostało wprowadzone już kilka
lat temu, brak jest szczegółowych wytycznych dotyczących zdalnego udzielania
L4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz strona rządowa potwierdziły jednak
możliwość korzystania z tego rozwiązania w dobie rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Tym samym po stronie pracodawców pojawiły się obawy, że „panika”, którą wywołał koronawirus w społeczeństwie spowoduje, że rozwiązanie to będzie nadużywane. Lekarze wystawiający zwolnienia lekarskie przez telefon nie mają bowiem
faktycznej możliwości sprawdzenia stanu zdrowia pacjenta. Ustawodawca nie
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przewidział żadnych szczególnych narzędzi pozwalających pracodawcom na
kontrolę zasadności i sposobu wykorzystywania takich zwolnień. Niestety, skala
nadużyć nigdy nie zostanie już zweryfikowana. Pokazuje to jednak, jak ważne
jest pochylenie się nad zasadnością utrzymania tego rozwiązania w przyszłości
i ewentualnie jego odpowiednie uregulowanie.

Praca zdalna pierwszy raz w polskich przepisach
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych z 2 marca 2020 r. jest pierwszym aktem prawnym w Polsce,
który posługuje się terminem „praca zdalna”. Państwowa Inspekcja Pracy niedługo
po wejściu w życie wspominanej regulacji wydała zalecenia, zgodnie z którymi praca
zdalna powinna być polecana pracownikom wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe.
Pomimo tego, że ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie terminu „pracy
zdalnej”, nie określił takich kwestii, jak sposób i forma kierowania na nią pracowników, miejsce jej wykonywania oraz możliwość jej kontroli, czy ochrony danych
znajdujących się w urządzeniach, z których korzystają pracownicy wykonujący
swe obowiązki niestacjonarnie. Problem ten dotknął więc pracodawców, którzy
dotychczas nie uregulowali kwestii pracy zdalnej w przepisach wewnątrzzakładowych. Tym samym zagadnienie, które jeszcze do niedawna miało poboczny charakter, stało się jedną z kluczowych kwestii w zarządzaniu HR, a regulamin pracy
zdalnej powinien być jedną z podstawowych regulacji wewnątrzzakładowych –
nie tylko na czas epidemii koronawirusa, ale także na przyszłość. Można bowiem
zakładać, że aktualne masowe wykorzystywanie pracy zdalnej przełoży się na jej
upowszechnienie i tak już zostanie.

Stosowanie przepisów BHP wobec osób świadczących pracę na innej
podstawie niż umowa o pracę
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wystąpieniem
koronawirusa wprost odnoszą się jedynie do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W naszej ocenie stosowanie tych samych reguł wobec osób
świadczących pracę np. na podstawie umowy cywilnoprawnej jest konieczne,
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mając na uwadze cel, jaki muszą pełnić przedmiotowe regulacje w tak nadzwyczajnych okolicznościach, jak epidemia koronawirusa. Trudno bowiem różnicować standardy w zakresie ochrony bezpieczeństwa, zdrowia i życia, w zależności
od rodzaju umowy łączącej przedsiębiorcę z konkretną osobą.
Na mocy przepisów prawa pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki osobom wykonującym pracę na innej podstawie
niż stosunek pracy, w tym samozatrudnionym. Stosowanie podwyższonych zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy jedynie wobec części osób świadczących pracę
w wielu przypadkach byłoby bezcelowe. Tym samym każda osoba wykonująca
pracę w przedsiębiorstwie ma obowiązek stosować się do wydawanych przez pracodawcę zaleceń oraz wskazówek odnoszących się do kwestii BHP. Inaczej zapewnienie bezpieczeństwa oraz skuteczne przeciwdziałanie koronawirusowi w zakładzie pracy byłoby niemożliwe.

Zakwalifikowanie niewykonywania pracy z powodu koronawirusa
jako przestój
W polskim systemie prawnym przed wybuchem epidemii koronawirusa nie
zostały przewidziane żadne wyraźne regulacje, które mogłaby mieć zastosowanie w sytuacji, w której zakład pracy nie może czasowo funkcjonować z uwagi na
epidemię COVID-19.
Dominuje pogląd, zgodnie z którym w takim przypadku mamy do czynienia
z przestojem i pracodawca powinien wypłacać pracownikom tzw. wynagrodzenie przestojowe. W naszej ocenie nie jest to przestój, a przynajmniej nie zawsze
tak będzie. Wszystko sprowadza się bowiem do sposobu interpretowania art.
81 Kodeksu pracy i wskazanych w nim przesłanek, których spełnienie nakazuje
zakwalifikować daną sytuację jako przestój. Na gruncie jednego z poglądów, aby
zaprzestanie działalności zakładu pracy lub jego części uznać na przestój wystarczy, aby doszło do tego z przyczyn niezależnych od pracownika. Część doktryny
uważa jednak, że powód czasowej niemożności prowadzenia działalności musi
być nie tylko niezależny od pracownika, ale ponadto musi dotyczyć pracodawcy.
Wyraźnie wynika to z treści art. 81 par. 1 Kodeksu pracy.

HR

47

KORONOWIRUS A PRAWO

RAPORT

Przyjęcie interpretacji, że przestój dotyczy każdej sytuacji spowodowanej przyczynami niedotyczącymi pracowników i uznawanie takich sytuacji za przestój
prowadziłoby do nadmiernego obciążenia przedsiębiorców i mogłoby spowodować poważne kłopoty finansowe wielu firm. Taka sytuacja nosi znamiona siły
wyższej. Tym samym wynagrodzenia pracowników powinny być raczej finansowane przez ZUS, a więc z pieniędzy (składek) całego społeczeństwa. Uważamy,
że wsparcie, które państwo powinno udzielić pracodawcom powinno być zdecydowanie większe, niż to przewidziane w najnowszych regulacjach opisywanych
w dalszej części raportu.

Niemożność świadczenia pracy
Alternatywnym rozwiązaniem do przestoju uregulowanego w Kodeksie pracy
byłoby zastosowanie art. 6 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Stanowi on, że w razie niemożności wykonywania pracy przez pracownika w związku z decyzją organu lub innego
podmiotu, wydaną na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych, pracownikowi przysługują świadczenia chorobowe (takie same, jak
w przypadku niezdolności do pracy). Należy jednak podkreślić, że nigdy wcześniej
nie mieliśmy do czynienia z tak nadzwyczajnymi okolicznościami. Tym samym
przepis ten nie był używany w takim kontekście.
Wątpliwości budzi przede wszystkim przewidziany w nim wymóg wydania decyzji administracyjnej. Ustawodawca nie precyzuje, czy musi to być decyzja indywidualna odnosząca się do konkretnego pracownika, czy też przepis ma zastosowanie również w razie wydania decyzji administracyjnej dotyczącej całego
zakładu pracy (np. zamknięcie sklepu czy placówki medycznej z uwagi na epidemię). W naszej ocenie wykładnia literalna, jak i celowościowa tego przepisu przemawia na rzecz jego zastosowania również w takich sytuacjach, tj. w przypadku
decyzji odnoszącej się do pracodawcy, a nie konkretnego pracownika. Skutek
decyzji jest bowiem taki sam – pracownik nie może wykonywać pracy z powodu
decyzji uprawnionego organu administracyjnego.
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Czy i kiedy można odmówić prawa do skorzystania z zasiłku
opiekuńczego?
Ustawodawca wprowadził dodatkowe dni zasiłku opiekuńczego dla rodziców,
których dzieci nie mogą uczęszczać do placówek edukacyjnych na skutek ich
zamknięcia z powodu koronawirusa.
Jednocześnie nie została jednak uregulowana sytuacja prawna przedsiębiorstw
o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (np. firm działających w sektorze energetycznym lub farmaceutycznym). Firmy te, z uwagi na szczególny charakter wykonywanej przez nie działalności (takiej jak np. produkcja leków), nie
mogą zaprzestać prowadzenia działalności nawet w sytuacjach kryzysowych.
Wiązałoby się to dla nich z poważnymi konsekwencjami prawnymi, a dla społeczeństwa oznaczałoby jeszcze większy kryzys (np. przerwę w produkcji leków lub
w dostawie energii elektrycznej).
W tym kontekście pojawia się pytanie, czy zachowanie nieprzerwanej produkcji
leków w czasie epidemii jest wartością nadrzędną nad prawem pracownika do
skorzystania ze zwolnienia i zasiłku w celu opieki nad dzieckiem? W naszej opinii takie okoliczności usprawiedliwiają odmowę prawa do skorzystania z zasiłku
opiekuńczego kluczowym pracownikom, bez których funkcjonowanie przedsiębiorstwa o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym byłoby zagrożone.
Przemawia za tym nie tylko interes publiczny, ale także fakt, że ustawodawca
sam zdecydował się na przyznanie niektórym podmiotom szczególnego statusu.
Zagadnienie to wywołuje jednak wiele kontrowersji i powinno znaleźć odzwierciedlenie w przepisach.

Niemożność przeprowadzania badań lekarskich
Duża liczba placówek medycznych oferujących badania z zakresu medycyny pracy
zdecydowała się na zawieszenie swojej działalności w tym zakresie na czas epidemii koronawirusa. Tym samym inne placówki świadczące takie usługi nie były
w stanie przyjąć wystarczająco dużej liczby pracowników starających się o wykonanie badań wstępnych czy okresowych, bez których w teorii nie mogli zostać
dopuszczeni do pracy. Szczególnie, że w obecnej sytuacji przyjęcie pracownika
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na badania wiąże się z potrzebą każdorazowego przeprowadzenia ankiety telefonicznej mającej na celu stwierdzenia, czy nie przejawia on objawów koronawirusa.
Dopiero stanowisko wydane przez Państwową Inspekcję Pracy potwierdziło, że
obowiązek wykonywania badań okresowych powinien zostać zawieszony na czas
trwania epidemii.
Zagadnienie to zostało ostatecznie uregulowane w „tarczy antykryzysowej”, która
weszła w życie 1 kwietnia 2020 r. Więcej na ten temat przeczytają Państwo w dalszej części raportu.

2. Szczególne rozwiązania wprowadzone w związku
ze stanem epidemii koronawirusa
Poniżej prezentujemy wybrane, kluczowe z punktu widzenia prawa HR, rozwiązania przewidziane w ustawie nazywanej potocznie „Tarczą Antykryzysową”.
Na wstępie podkreślamy, że szczególne rozwiązania stworzone przez ustawodawcę z powodu wystąpienia koronawirusa nie wykluczają możliwości skorzystania przez pracodawcą z mechanizmów przewidzianych w przepisach Kodeksu
pracy. Co więcej, niektóre z możliwości wskazanych w nowej ustawie są oparte
o mechanizmy działające od lat w prawie pracy.
Celem stworzenia „Tarczy Antykryzysowej” miało być zapewnienie pracodawcom możliwości skorzystania z „mechanizmów szybkiego reagowania”. Czy jednak faktycznie cel ten został przez ustawodawcę osiągnięty? W naszej ocenie
wszelkie rozwiązania, do których wdrożenia potrzebne jest zawarcie porozumienia z organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników, w zupełności nie odpowiadają na potrzeby pracodawców wynikające z obecnej sytuacji i nie
stanowią „mechanizmu szybkiego reagowania”. Ostatecznie bowiem nie został
wprowadzony proponowany pierwotnie mechanizm, zgodnie z których pracodawca, który nie doszedł do porozumienia z organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników, może zdecydować się na wprowadzenie rozwiązań mających na celu ratowanie przedsiębiorstwa bez potrzeby uzyskiwania zgody tych
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podmiotów. Rozwiązanie to zostało ujęte w pierwszym projekcie ustawy. Zrezygnowanie przez ustawodawcę z tego mechanizmu należy ocenić negatywnie. Tym
samym bowiem rozwiązania mające z założenia stanowić „mechanizm szybkiego
reagowania” w niektórych zakładach pracy nie będą mogły być nawet wprowadzone. Zwłaszcza w sytuacji, w której partnerzy społeczni odmówią rozmów na
ich temat już na początku konsultacji, bez podawania merytorycznych argumentów i braku zrozumienia sytuacji ekonomicznej pracodawcy.
Pozytywnie należy ocenić jednak umożliwienie przez ustawodawcę dokonywania konsultacji poszczególnych mechanizmów z przedstawicielami pracowników
wybranymi wcześniej w innym celu – jeżeli z powodu epidemii COVID-19 nie jest
możliwe wybranie nowych. Ustawodawca nie wziął jednak pod uwagę, że istnieją
pracodawcy, którzy nie mają wybranej żadnej reprezentacji pracowników i nie
przewidział uproszczonego mechanizmu jej wyboru. Uważamy jednak, że nadzwyczajne okoliczności wymagają nadzwyczajnych rozwiązań. Tym samym wszelkie działania podejmowane przez pracodawców (także w zakresie wyboru przedstawicieli pracowników) powinny odbywać się w najprostszej i najdogodniejszej
dla nich formie (np. online), przede wszystkim z dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

Przestój ekonomiczny
Na mocy „Tarczy Antykryzysowej” Pracodawca może wprowadzić przestój ekonomiczny i obniżyć wynagrodzenie pracowników, nie więcej jednak niż o 50%.
Wynagrodzenie to nie może być mniejsze, niż minimalne wynagrodzenie za pracę
(w 2020 r. – 2.600 zł brutto), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Co istotne, ustawodawca nie doprecyzował w nowym projekcie, jak należy
rozumieć termin „wynagrodzenie”, o którym mowa powyżej, tj. jakie składniki
należy wziąć pod uwagę przy jego obliczaniu. Odpowiedź na to pytanie jest kluczowa, gdyż systemy wynagrodzeń pracowników przewidują często szereg różnych składników (premii, prowizji, bonusów, dodatków). Brak precyzyjnej regulacji powoduje szereg komplikacji przy składaniu wniosków o dofinansowania do
wynagrodzeń.
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Wynagrodzenie wypłacane pracownikom w trakcie przestoju ekonomicznego jest
dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem
wymiaru czasu pracy. Oznacza to, że w przypadku pracownika zatrudnionego
na pół etatu, dofinansowanie będzie przysługiwało w wysokości 650 zł brutto
(połowa z 1300 zł).Skorzystanie z dofinansowania zostało wyraźnie uzależnione
od spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
Ustawodawca posługując się terminem „spadek obrotów” ma on na myśli spadek
obrotów gospodarczych:
»

»

nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu
dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych
miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Miesiące nie muszą obejmować pełnych miesięcy kalendarzowych – mogą rozpoczynać się w trakcie miesiąca kalendarzowego i wówczas miesiąc jest liczony jako 30 kolejnych dni;
nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do
dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w porównaniu do obrotów
z miesiąca poprzedniego. Miesiące nie muszą obejmować pełnych miesięcy
kalendarzowych – mogą rozpoczynać się w trakcie miesiąca kalendarzowego
i wówczas miesiąc jest liczony jako 30 kolejnych dni.

Obniżenie etatu
Pracodawcy mogą ograniczyć wymiar czasu pracy pracowników o 20%, jednakże
nie więcej niż do 0.5 etatu. Pracownikowi, któremu obniżono etat należy wypłacać wynagrodzenie, które nie może być mniejsze niż minimalne wynagrodzenie
za pracę (proporcjonalnie do wymiaru etatu).
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Jeżeli u pracodawcy wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie
wystąpienia COVID-19, wynagrodzenie pracownika z obniżonym wymiarem etatu
może być dofinansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień
złożenia wniosku. Na dzień wejścia w życie przepisów zastosowanie ma wysokość
dotyczącą III kwartały 2019 r, bowiem dane za I kwartał 2020 r. podań zostaną
dopiero w drugiej połowie kwietnia 2020 r.

Zasady przyznawania dofinansowań
Omawiane rozwiązania mają zastosowanie nie tylko w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale także do osób fizycznych świadczących
pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której
stosuje się przepisy dotyczące zlecania.
Z dofinansowania mogą skorzystać jedynie pracodawcy, którzy nie zalegają
z opłatami na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Solidarnościowy do
końca III kwartału 2019 r.
Dofinansowania, o których mowa powyżej, mogą przysługiwać przez okres 3 miesięcy. Ten okres może być przedłużony w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, jeżeli okres obowiązywania stanu epidemii lub związanych z nim skutków
wydłuży się.
Dofinansowania nie przysługują do wynagrodzeń pracowników, którzy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku uzyskali wynagrodzenie wyższe niż 300%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego
na dzień złożenia wniosku (tj. na dzień 1 kwietnia 2020 r.15.595,74 zł brutto).
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Ochrona miejsc pracy
Na pracodawcy, który otrzyma dofinansowanie wynagrodzenia związane
z przestojem ekonomicznym lub obniżeniem etatu (o którym mowa powyżej),
spoczywa obowiązek utrzymania miejsc pracy, na które zostało przyznane dofinansowanie, w okresie pobierania dofinansowania oraz przez 3 miesiące przypadające po zakończeniu pobierania pomocy od państwa. Oznacza to, że pracodawca nie może rozwiązać umowy w tym czasie z przyczyn niedotyczących
pracownika. Obostrzenie to dotyczy jednak jedynie tych miejsc pracy, na które
zostało przyznane dofinansowanie. W razie rozwiązania umowy o pracę w okresie
objętego dofinansowaniem oraz 3 miesięcy z przyczyn niedotyczących pracownika, pracodawca będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania
przyznanego na zwolnionego pracownika wraz z odsetkami.

Wymagane porozumienie
Warunki oraz tryb wykonywania pracy w czasie przestoju ekonomicznego muszą
zostać ustalone w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. W przypadku trudności w wyborze przedstawicieli pracowników z powodu koronawirusa, można zawrzeć porozumienie z przedstawicielami
wybranymi wcześniej (posiadającymi ogólną kompetencję w zakresie wszystkich spraw z prawa pracy, wymagających uzgodnienia z przedstawicielami pracowników).
W ustawie przewidziano również przepis wskazujący, że w zakresie i przez czas
określony w porozumieniu w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu
pracy, nie stosuje się warunków wynikających z układu ponadzakładowego oraz
z układu zakładowego warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących
podstawę nawiązania stosunku pracy. Przepis mówi o układach zbiorowych, ale
wskazana poniżej wątpliwość dotyczy też składników wynagrodzenia wynikających z innych wewnętrznych źródeł prawa pracy.
Przepis ten nie jest jasny. W szczególności nie sprecyzowano, czy konieczne jest
wskazanie w porozumieniu z przedstawicielami pracowników, jakie konkretnie
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składniki wynagrodzenia ulegną zawieszeniu/obniżeniu, czy też można przyjąć,
że wszystkie są zawieszane (tak, jak w przypadku przestoju na ogólnych zasadach wynikających z art. 81 k.p.). Z całą jednak pewnością zawieszeniu ulegają te
warunki, które objęte są porozumieniem.

Procedura składania wniosków
W celu ubiegania się o dofinansowanie w razie obniżenia wymiaru etatu lub
przestoju ekonomicznego należy złożyć wniosek do Marszałka Województwa za
pośrednictwem Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla przedsiębiorcy. W tym celu uruchomiona została platforma, przez którą składane są
wnioski wraz niezbędnymi dokumentami drogą elektroniczną. W ten sam sposób zawierana jest umowa o dofinansowanie. Wnioski mogą być składane przez
portal praca.gov.pl i koniecznie muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Kontrowersje budzi wykaz pracowników, który musi być dołączony do wniosku,
a w którym wskazuje się imiennie każdego pracownika objętego dofinansowaniem wraz z wysokością wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku oraz wysokością wynagrodzenia na przestoju ekonomicznym lub w czasie
obniżonego wymiaru etatu. Tak, jak wspominaliśmy powyżej, ani sama ustawa,
ani żadne wytyczne nie wskazują, co należy rozumieć pod pojęciem „wynagrodzenia”, szczególnie z poprzedniego miesiąca. Naszym zdaniem powinien on obejmować stałe składniki wynagrodzenia, które stanowią bazę do obliczenia obniżonego wynagrodzenia objętego dofinansowaniem. Brak jednak jakichkolwiek
wytycznych w tym zakresie powoduje niepewność wśród podmiotów starających
się o dofinansowanie.

Jednoczesne korzystanie z rozwiązań dot. przestoju oraz obniżenia etatu
Mając na uwadze obecne brzmienie nowych przepisów („…wypłatę ze środków
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo
obniżonym wymiarem czasu pracy” – wcześniej w projekcie był spójnik „lub”,
więc ta kwestia została świadomie doprecyzowana) oraz względy celowościowe
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uważamy, że pracodawca nie może jednocześnie korzystać z rozwiązań związanych z przestojem oraz obniżeniem etatu w odniesieniu do tych samych osób (tj.
np. najpierw obniżyć im wymiar czasu pracy o 20%, a następnie ogłosić przestój
ekonomiczny). Mogłoby wówczas dojść do paradoksalnej sytuacji, w której pracodawca nie musiałby pokrywać wynagrodzenia pracownika z własnych środków.
Poniżej przykład:
Gdyby obniżyć etat o 20% pracownikowi zarabiającemu 6.500 zł, wynagrodzenie
pracownika po obniżeniu etatu wynosiłoby 5.200 zł. Pracodawca mógłby otrzymać do tej kwoty dofinansowanie w wysokości około 2.000 zł.
Gdyby następnie ogłosić przestój ekonomiczny i wynagrodzenie w wysokości
5.200 zł pomniejszyć o 50%, wynosiłoby ono 2.600 zł (dokładnie tyle, ile minimalne), przy czym państwo finansowałoby kolejne 1.300 zł wynagrodzenia. Tym
samym przy połączeniu obu rozwiązań wynagrodzenie byłoby w całości finansowane przez państwo, a pracodawca jeszcze by na tym zarabiał (łączne dofinansowanie wynosiłoby bowiem 3.300 zł). Z pewnością wprowadzenie takiego mechanizmu nie było celem ustawodawcy.

Pomoc otrzymywana od starosty
Dofinansowanie do wynagrodzeń
Wynagrodzenia wypłacane pracownikom mogą zostać również dofinansowane
przez starostę. Z tego rozwiązania mogą skorzystać jedynie mikro-, mali oraz
średni przedsiębiorcy. Firma nie może jednak otrzymać dofinasowania w części,
w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej podlegają finansowaniu z innych środków publicznych – niekoniecznie przewidzianych w ramach
tarczy antykryzysowej. Dofinansowanie obejmuje nie tylko same wynagrodzenia,
ale także należne od nich składki na ubezpieczenia społeczne. Aby pracodawca
mógł skorzystać z pomocy starosty, musi zostać dotknięty spadkiem obrotów
gospodarczych.
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Dofinansowanie od starosty może być co do zasady przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Rada Ministrów może jednak w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. Dofinansowanie jest
wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz
kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.
W kontekście tego rozwiązania, przez spadek obrotów gospodarczych rozumie
się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym, obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych
2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno
po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny
okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest
w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
Omawiana regulacja odnosi się także do osób zatrudnionych na podstawie
umowy zlecenie albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Dofinansowanie ma także zastosowanie wobec osób
wykonujących pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy, umowy
na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, o ile z tego tytuły podlegają one obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.
Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą mechanizm obliczania kwot dofinansowania.
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Spadek obrotów
o co najmniej 30%

Spadek obrotów
o co najmniej 50%

Spadek obrotów
o co najmniej 80%

Dofinansowanie może być
przyznane w wysokości
nieprzekraczającej kwoty
stanowiącej sumę 50%
wynagrodzeń poszczególnych
pracowników objętych
wnioskiem o dofinansowanie
wraz ze składkami na
ubezpieczenia społeczne
należnymi od tych wynagrodzeń,
jednak nie więcej niż 50% kwoty
minimalnego wynagrodzenia za
pracę, powiększonego o składki
na ubezpieczenia społeczne
pracodawcy, w odniesieniu do
każdego pracownika.

Dofinansowanie może być
przyznane w wysokości
nieprzekraczającej kwoty
stanowiącej sumę 70%
wynagrodzeń poszczególnych
pracowników objętych
wnioskiem o dofinansowanie
wraz ze składkami na
ubezpieczenia społeczne
należnymi od tych wynagrodzeń,
jednak nie więcej niż 70% kwoty
minimalnego wynagrodzenia,
powiększonego o składki na
ubezpieczenia społeczne
pracodawcy, w odniesieniu do
każdego pracownika.

Dofinansowanie może być
przyznane w wysokości
nieprzekraczającej kwoty
stanowiącej sumę 90%
wynagrodzeń poszczególnych
pracowników objętych
wnioskiem o dofinansowanie
wraz ze składkami na
ubezpieczenia społeczne
należnymi od tych wynagrodzeń,
jednak nie więcej niż 90% kwoty
minimalnego wynagrodzenia,
powiększonego o składki na
ubezpieczenia społeczne
pracodawcy, w odniesieniu do
każdego pracownika.

Pracodawca, który skorzysta z pomocy starosty, musi utrzymać w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz przez okres
równy okresowi dofinansowania po zakończeniu pobierania świadczeń. Jeżeli pracodawca nie wywiąże się z tego obowiązku – musi zwrócić dofinansowanie, jednakże bez odsetek oraz proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika.
Z dofinansowania mogą skorzystać jedynie pracodawcy, którzy nie zalegają
z opłatami na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Solidarnościowy do
końca III kwartału 2019 r.
Pożyczka udzielana przez starostę
Na mocy nowych przepisów starosta może udzielić ze środków Funduszu Pracy
jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Pożyczka może być udzielona jedynie do
wysokości 5.000 zł brutto, a okres jej spłaty co do zasady nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Może on jednak ulec wydłużeniu w drodze rozporządzenia
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wydanego przez Radę Ministrów w sytuacji, w której będzie to uzasadnione okolicznościami związanymi z COVID-19.
Co istotne dla mikroprzedsiębiorców – pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu na wniosek firmy, jeżeli przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki
firma nie zdecydowała się na zmniejszenie stanu zatrudnienia w stosunku do
stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020.

Świadczenie postojowe
Świadczenie postojowe na mocy przepisów nowej ustawy przysługuje osobom
prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osobom zatrudnionym
na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy, do której
zastosowanie znajdą przepisy dot. umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dalej łącznie określane jako „umowy cywilnoprawne”). Aby świadczenie mogło zostać przyznane należy jednak spełnić cały szereg kryteriów przewidzianych przez ustawodawcę.
Ze świadczenia postojowego mogą skorzystać osoby, co do których zleceniodawca skorzystał z innych rozwiązań przewidzianych w nowej ustawie. Jednak
w przypadku zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia postojowego, osobie uprawnionej przysługuje tylko jedno świadczenie. Ustawodawca zdecydował
się także na wprowadzenie limitów przychodu, po których przekroczeniu przez
zleceniobiorcę lub osobę prowadzącą działalność gospodarczą nie będzie możliwe skorzystanie ze świadczenia.
Aby świadczenie mogło zostać przyznane, musi zostać spełnionych łącznie szereg warunków opisanych poniżej.
1.

HR

świadczenie przysługuje w sytuacji, w której z powodu COVID-19 doszło do
przestoju w prowadzeniu działalności (albo przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, albo przez podmiot zatrudniający daną osobę na podstawie umowy cywilnoprawnej);
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świadczenie postojowe nie będzie przysługiwało, jeśli przychód z działalności gospodarczej lub umowy cywilnoprawnej (w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej) w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (tj.
15.595,74 zł brutto);
osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych będą uprawnione
do świadczenia jedynie wtedy, gdy umowy te zostały zawarte nie później niż
w dniu 1 lutego 2020 r.,

W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu
poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r., świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.
Z kolei osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie przestojowe przysługuje tylko wówczas, gdy nie zawiesiły one prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej przed 31 stycznia 2020 r. oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej
15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc.
Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przyznać ponowną wypłatę świadczenia postojowego dla osób, które otrzymały to świadczenie uprzednio, mając na względzie okres obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane (wcześniej to uprawnienie przysługiwało Prezesowi ZUS).
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W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą wynagrodzenie przestojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pozostałym osobom wspomnianym powyżej (tj. osobom
zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, nieprowadzącym działalności gospodarczej) świadczenie przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych wniosek jest składany za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego. W naszej
ocenie przedsiębiorca-zleceniodawca/zamawiający, który otrzyma wniosek, nie
ma możliwości odmowy jego złożenia (analogicznie jak w przypadków wniosków
o niektóre inne świadczenia z ubezpieczeń społecznych).

Dodatkowy wymiar zasiłku opiekuńczego
Nowa ustawa przewiduje dodatkowe 14 dni zasiłku opiekuńczego związanego
z zamknięciem szkół oraz przedszkoli. Jest to dodatkowe 14 dni – ponad te dotychczasowe. Zasiłek ten przysługuje w wymiarze 14 dni także rodzicom, którzy skorzystali już z niego na mocy pierwszej ustawy o zwalczaniu koronawirusa.
Zgodnie z nowymi regulacjami zasiłek opiekuńczy przysługuje także w przypadku
„niemożności sprawowania opieki przez nianię”. Ustawodawca nie doprecyzował
jednak, w jaki sposób owa niemożność powinna zostać udokumentowana (np. czy
ma to być oświadczenie, że niania została objęta kwarantanną).
Zasiłek będzie przysługiwał ponadto rodzicom sprawującym osobistą opiekę
nad dziećmi niepełnosprawnymi, do 18 roku życia. Rada Ministrów będzie mogła
określić dłuższy okres zasiłku, jeżeli wskazane placówki edukacyjne pozostaną
zamknięte przed dłuższy czas w związku z koronawirusem.
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Ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku, system równoważny,
dłuższy okres rozliczeniowy, zawieszenie stosowania przepisów prawa
pracy
Na mocy projektowanych przepisów pracodawca dotknięty spadkiem obrotów
powstałych na skutek COVID-19 może:
1.

Ograniczyć wymiar nieprzerwanego dobowego odpoczynku do nie mniej niż
8 godzin. Natomiast wymiar tygodniowego odpoczynku może zostać ograniczony do 32 godzin.
W takim przypadku pracownikowi przysługuje równoważny okres odpoczynku, w wymiarze różnicy między 11 godzinami a liczbą godzin krótszego
okresu odpoczynku. Pracodawca musi udzielić pracownikowi tego równoważnego odpoczynku w okresie nie dłuższym niż 8 tygodni;

2.

3.

Zawrzeć porozumienie o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy,
w którym dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy,
nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy. Jest to równoznaczne z krótszym dobowym wymiarem
czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy;
Zawrzeć porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

Porozumienie dotyczące równoważnego czasu pracy lub stosowania mniej
korzystnych warunków zatrudnienia pracowników powinno zostać zawarte
z organizacjami związkowymi (w przypadku działania kilku tylko z reprezentatywnymi, a w przypadku działania jednej – z tą organizacją). W przypadku braku
organizacji związkowej, porozumienie zawiera się z przedstawicielami pracowników wybranymi przez załogę.
Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia może być
zawarte także przez pracodawcę, który jest objęty układem zbiorowym pracy
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(zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z kodeksu pracy, w takim przypadku
te kwestie powinny być regulowane w układzie zbiorowym, a nie w porozumieniu).
O ile obniżenie odpoczynków dobowych i tygodniowych jest nowością, o tyle równoważny system czasu pracy można wprowadzić na podstawie ogólnych przepisów kodeksu pracy. Można też przedłużyć okres rozliczeniowy w takim systemie do
12 miesięcy. Można wreszcie zawrzeć porozumienie dotyczące pogorszenia warunków zatrudnienia (art. 23(1a) k.p. w zw. z art. 9(1) k.p.). Uważamy, że szczególne regulacje przewidziane w projekcie nowej ustawy nie wyłączają tych ogólnych reguł. Precyzują jedynie, że spadek obrotów w następstwie COVID-19 uzasadnia ich zastosowanie. Nadal można jednak je stosować zgodnie z regułami ogólnymi.
Z rozwiązań tych, zgodnie z ustawą „antykryzysową” mogą skorzystać jedynie
pracodawcy, którzy nie zalegają z opłatami na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. W naszej ocenie jednak uzależnienie skorzystania z tych rozwiązań od niezalegania z płatnością np.
składek na ZUS jest niezrozumiałe. Niezrozumiałe i nieadekwatne jest również
powiązanie możliwości skorzystania z nich z sytuacją przedsiębiorców powstałą
w następstwie COVID-19. Pomijamy już tutaj wspomnianą wcześniej uwagę, że
użyte określenie „w następstwie COVID-19” jest zbyt wąskie. Generalnie wskazywanie takiej przesłanki jest w tym przypadku niezasadne. W naszej ocenie powyższe wymogi dotyczą tylko tych rozwiązań, które nie są możliwe do wprowadzenia
na podstawie zasad ogólnych kodeksu pracy.

Zawieszenie obowiązku wykonywania badań okresowych
Na mocy nowych przepisów ustawodawca zawiesił obowiązek wykonywania
badań okresowych. Co więcej pracodawca może dopuścić do pracy pracownika,
który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku.
Zaległe badania muszą zostać wykonane w okresie nie dłuższym niż 60 dni od
dnia odwołania stanu epidemii.
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Ustawa nie rozstrzyga natomiast w ogóle kwestii szkoleń BHP. O ile szkolenia okresowe BHP mogą zostać wykonane zdalnie (online), o tyle np. szkolenia wstępne
BHP powinny być wykonywane stacjonarnie, w formie instruktażu. W naszej ocenie ustawodawca powinien dopuścić czasową możliwość wykonywania szkoleń
wstępnych BHP niestacjonarnie (np. zdalnie), tak jak dopuścił to w przypadku
wstępnych badań lekarskich.
Powyższe odnosi się także do badań epidemiologiczno-sanitarnych, których
zdalne przeprowadzanie również nie zostało uregulowane w niniejszej ustawie.
Pozostawia to wątpliwość, co w przypadku braku takich badań.

Wykonanie badań wstępnych oraz kontrolnych
Zgodnie z przepisami tzw. „Tarczy Antykryzysowej” w przypadku, w którym wykonanie badań wstępnych nie będzie możliwe z uwagi na brak dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia takich badań, mogą zostać one wykonane
przez innego lekarza – niezależnie od jego specjalizacji. W naszej ocenie sformułowanie „brak dostępności do lekarza uprawnionego” wymaga jednak doprecyzowania i wskazania co powinniśmy rozumieć pod pojęciem „niedostępność”.
Orzeczenie wydane przez takiego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia
odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub od dnia odwołania stanu
epidemii.
Ustawodawca wskazuje, że badania te mogą zostać wykonane za pośrednictwem
systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (czyli np. przez telefon).
Ustawa nie precyzuje jednak, w jakiej formie wydaje się orzeczenia lekarskie
w przypadku przeprowadzania badań niestacjonarnie. Uregulowania wymaga
również to, w jaki sposób pracodawca uzyska dostęp do orzeczenia wydanego
w wyniku takich badań.
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3. Koronawirus a ochrona danych osobowych w prawie HR
Przetwarzanie danych osobowych przez pracodawców
Wraz ze zwiększającym się zagrożeniem wystąpienia oraz rozprzestrzeniania się
SARS-CoV-2 pracodawcy zaczęli podejmować działania mające służyć zapobieganiu negatywnym skutkom, w tym przede wszystkim, aby wirus nie rozprzestrzenił się w zakładzie pracy i nie zakaził pracowników oraz innych osób wykonujących
pracę lub przebywających na terenie zakładu pracy. Najczęstszymi działaniami
prewencyjnymi, które zaczęły być stosowane było pytanie pracowników o ostatnie podróże zagraniczne, możliwy kontakt z osobą zakażoną bądź podejrzaną
o zakażenie, o występowanie symptomów mogących świadczyć o zakażeniu aż
wreszcie zaczęto stosować pomiar temperatury ciała osób wchodzących na teren
zakładu. Wątpliwości zaczęła budzić również możliwość poinformowania członków załogi o fakcie podejrzenia lub zakażenia wirusem ich współpracownika. Rozporządzeniem z dnia 13 marca 2020 r. ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego
na terytorium kraju i wprowadzono szereg ograniczeń w funkcjonowaniu zakładów pracy oraz innych instytucji. Natomiast 2 marca 2020 r. w związku panującym zagrożeniem, uchwalona została tzw. „specustawa”, która również dotyczyła
sfery prawnopracowniczej wprowadzając m.in. możliwość wydana polecenia pracownikom do świadczenia pracy w formie pracy zdalnej. Wraz z wprowadzeniem
kolejnych rozwiązań prewencyjnych zaczęły pojawiać się pytania o dopuszczalność takich działań, również w kontekście ochrony danych osobowych i przepisów regulujących te kwestie, w szczególności RODO i kodeksu pracy.

Co na to przepisy?
W pierwszej kolejności wskazać należy, że kwestie przetwarzania danych osobowych przez pracodawców regulują przede wszystkim dwa wspomniane już akty
prawne – RODO oraz kodeks pracy.
Art. 221 § 1-3 kodeksu pracy wskazuje podstawowy katalog danych, których
pracodawca może żądać od pracownika. Co istotne, pracodawca żąda podania
innych danych, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Imperatywny charakter przepisu,
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nadany przez użycie słowa „żąda”, wskazuje, że pracodawca nie ma w tym zakresie wyboru i jest to jego obowiązek, aby żądać podania tych danych.
W tym kontekście wskazać należy na art. 207 k.p., który określa podstawowe obowiązki pracodawców. W § 2 ww. przepisu wskazano, że „pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy”, który to obowiązek został następnie uszczegółowiony
w dalszych ustępach. Pracodawca ma więc bezwzględny obowiązek zorganizować
prace w taki sposób, aby chronić życie i zdrowie pracowników i może przy jego
realizacji wykorzystywać wszelkie adekwatne do zagrożenia środki. Natomiast
jednym z podstawowych obowiązków pracowników jest współdziałanie z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Mając na uwadze powyższe obowiązki pracodawców i pracowników podejmowanie adekwatnych działań w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest więc nie tylko dopuszczalne, ale wręcz konieczne. Oceniając przez ten
pryzmat poszczególne działania pracodawców wskazać należy, że nie ulega wątpliwości możliwość pytania pracownika czy przebywał w strefach zagrożonych
zakażeniem lub miał styczność z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie.
Więcej wątpliwości budzi fakt, czy możliwe jest pozyskiwanie informacji o symptomach choroby, dokonywanie pomiarów temperatury lub przekazywanie informacji o pracowniku innym członkom załogi, że jest objęty kwarantanną lub wręcz
nawet zakażony. Wątpliwości wynikały przede wszystkim z uznania tych danych
za dane szczególnej kategorii dotyczące stanu zdrowia, a więc ich przetwarzanie
powinno podlegać szczególnym wymogom wskazanym w art. 9 RODO. Kodeks
pracy nigdzie nie zabrania uzyskiwania informacji o pracownikach, które dotyczą ich stanu zdrowia. Wbrew niektórym twierdzeniom, warunkiem pozyskiwania takich informacji nie jest zgoda pracownika i to obwarowana dodatkowym
wymogiem przekazania tych danych z jego inicjatywy, co wskazane jest w art.
221b § 1 k.p. Przepis ten wskazuje jedynie na dwie rzeczy – że zgoda może być
podstawą do przetwarzania tych danych oraz na szczególne warunki jej wyrażenia. Nie oznacza natomiast, że jest to jedyna podstawa do przetwarzania danych,
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którą akurat w tym konkretnym wypadku będzie przede wszystkim wypełnienie
obowiązku prawnego pracodawcy w celu ochrony takich dóbr podstawowych jak
życie i zdrowie, zarówno pracowników jak i innych osób przebywających w miejscu pracy.
Powyższe powoduje brak możliwości uchylenia się przez pracownika od podania
żądanych przez pracodawcę informacji, nawet jeżeli dotyczy to stanu zdrowia.
Pracownik, który odmówi udzielenia takich informacji bądź sprzeciwi się poddaniu pomiarowi temperatury będzie działał wbrew ciążącym na nim obowiązkom pracowniczym, poprzez brak wykonania polecenia pracodawcy oraz brak
współdziałania w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
W razie odmowy pracownik taki może nie tylko nie zostać wpuszczony na teren
zakładu pracy, ale również jego nieobecność może zostać uznana za nieusprawiedliwioną. Ponadto w każdym konkretnym przypadku możliwe będzie dokonanie oceny wyciągnięcia sankcji pracowniczych, z rozwiązaniem umowy o pracę
włącznie. Również poinformowanie członków załogi o podejrzeniu lub zakażeniu koronawirusem jednego z pracowników uznać należy za dozwolone, jeżeli
w żaden inny sposób nie będzie możliwe „ostrzeżenie” pracowników o potencjalnym ryzyku zakażenia. Niejednokrotnie samo przekazanie informacji o tym,
że jeden ze współpracowników jest zakażony bez wskazywania o kogo chodzi,
nie będzie mogło przynieść spodziewanego efektu – osoby, które mogły mieć
potencjalny kontakt z zakażonym powinny mieć możliwość oceny, czy faktycznie
do takiego kontaktu doszło w ostatnim czasie. Tym samym ochrona ich zdrowia
i życia uzasadnia przekazanie informacji o zakażeniu lub podejrzeniu zakażenia
u innego pracownika.
Również RODO nie przeciwstawia się podejmowaniu takich działań przez pracodawców. W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle
będzie miało ono zastosowanie. Materialny zakres zastosowania tego aktu prawnego został określony w art. 2 ust. 1, zgodnie z którym jego przepisy stosuje się do
przetwarzania danych osobowych w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany oraz do przetwarzania w sposób inny niż zautomatyzowany danych osobowych stanowiących część zbioru danych lub mających stanowić część zbioru
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danych. Jeżeli więc informacje uzyskiwane od pracowników nie są w żaden sposób utrwalane (np. pracownik odpowiada na pytania lub ma dokonywany pomiar
temperatury przed wejściem do zakładu pracy bez odnotowywania tych informacji w protokole lub w inny sposób) to takie działanie nie będzie podlegać pod
przepisy RODO.
Nawet jeśli informacje te są utrwalane i przechowywane przez jakiś czas przez
pracodawcę również RODO nie jest przeszkodą bezwzględnie uniemożliwiającą
podejmowanie takich działań. Przede wszystkim, zgodnie z motywem 4 „Przetwarzanie danych osobowych należy zorganizować w taki sposób, aby służyło
ludzkości. Prawo do ochrony danych osobowych nie jest prawem bezwzględnym;
należy je postrzegać w kontekście jego funkcji społecznej i wyważyć względem
innych praw podstawowych w myśl zasady proporcjonalności”. Trudno zgodzić
się z twierdzeniem, że ochrona życia i zdrowia ludzi może ustąpić przed prawem
do ochrony danych osobowych. Dokonując wyważenia tych dóbr należy przyznać bezwzględnie prymat takim wartościom właśnie jak życie i zdrowie ludzkie. Następnie w motywie 46, który można już konkretniej można odnieść do
sytuacji epidemii koronawirusa wskazano, że „Przetwarzanie danych osobowych
należy uznać za zgodne z prawem również w przypadkach, gdy jest niezbędne do
ochrony interesu, który ma istotne znaczenie dla życia osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. (…) Niektóre rodzaje przetwarzania mogą służyć
zarówno ważnemu interesowi publicznemu, jak i żywotnym interesom osoby,
której dane dotyczą, na przykład, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów
humanitarnych, w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się lub
w nadzwyczajnych sytuacjach humanitarnych, w szczególności w przypadku klęsk
żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka”.
Wskazane wyżej motywy znajdują odzwierciedlenie w prawidłowym interpretowaniu i stosowaniu odpowiednich przepisów RODO. Jeżeli więc dojdzie do
przetwarzania danych osobowych, które podlega pod jego przepisy, podstawy
prawne takich działań wskazane zostały w art. 6 ust.1 oraz art. 9 ust. 2. W odniesieniu do danych, które nie są danymi „szczególnej kategorii” (a więc nie są
danymi dotyczącymi stanu zdrowia) podstawami prawnymi oprócz oczywistego
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prawnie uzasadnionego interesu administratora jest również niezbędność ich
przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego pracodawcy, wykonywania
zadań w interesie publicznym a nawet ochrona żywotnych interesów innych osób.
Natomiast w odniesieniu do danych dotyczących zdrowia podstawą jest niezbędność przetwarzania ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, wypełniania obowiązków pracodawcy ochrony życia
i zdrowia pracowników jak również ochrona żywotnych interesów innych osób.
Tak więc przepisy RODO czytane łącznie z przepisami kodeksu pracy w zakresie
obowiązków pracodawców i zasad dotyczących danych osobowych wskazanych
w kodeksie pracy pozwalają stwierdzić, że podejmowane działania są uzasadnione i dopuszczalne.
Należy przy tym jednak pamiętać o zachowaniu pozostałych zasad ochrony danych
wynikających z RODO, jeżeli uzyskiwanie informacji będzie powodować jego zastosowanie. Przede wszystkim zbierane dane powinny być ograniczone do niezbędnego minimum potrzebnego do realizacji celów związanych z ochroną życia i zdrowia i jeżeli są przechowywane, to okres ten powinien być jak najkrótszy. Ponadto
należy zapewnić warunki pozyskiwania danych i dalszego i przetwarzania w sposób gwarantujący ich poufność, tak aby dostęp do nich miały jedynie upoważnione
osoby. Również krąg osób upoważnionych do zbierania i dostępu do tych informacji powinien być ograniczony do jak najmniejszej liczby osób – powinny to więc być
osoby których dostęp do danych jest absolutnie konieczny ze względu na wykonywane funkcje. Mając natomiast na uwadze wymóg wskazany w art. 221b § 2 k.p. każda
osoba, która przetwarza dane dotyczące stanu zdrowia powinna zostać pisemnie
upoważniona do przetwarzania tych danych, ze wskazaniem zakresu danych i celu
ich przetwarzania. Kolejnym wymogiem stawianym przez RODO jest spełnienie
obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby, której dane dotyczą, a w razie,
gdy dane są zbierane przez pracowników firmy ochroniarskiej również zapewnienie odpowiednich postanowień w umowie powierzenia danych.

Praca zdalna a ochrona danych
Wykonywanie pracy zdalnej, tzw. home office, wymaga od pracowników zachowania szczególnej ostrożności w celu zapewnienia ochrony danych, zarówno
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osobowych jak wszelkich innych danych i dokumentów związanych z wykonywanymi zadaniami służbowymi. Zasady te powinny być przekazane pracownikom,
najlepiej w regulaminie pracy zdalnej lub innym dokumencie określającym zasady
świadczenia pracy „z domu”.
Przede wszystkim należy pamiętać, że wykonywanie pracy zdalnej nie zwalnia
pracowników z przestrzegania obowiązujących w firmie zasad, w tym również
polityki bezpieczeństwa danych czy innych dokumentów określających zasady
przetwarzania danych osobowych i informacji służbowych. Pracownik wykonując pracę zdalną odpowiada w pełni za bezpieczeństwo danych i powinien dbać
o jego zachowanie.
Podstawowe zasady bezpieczeństwa dotyczą zarówno sprzętu służbowego,
korzystania ze służbowej skrzynki e-mail, dokumentów znajdujących się w „chmurze”, korzystania z sieci internetowej jak również postępowania z dokumentami
w wersji papierowej. Jako przykłady można wymienić obowiązek korzystania jedynie z zabezpieczonych sieci (podłączanie się do sieci ogólnodostępnych czy niezabezpieczonych powinno być bezwzględnie zabronione), nieprzesyłanie jakichkolwiek danych z lub na prywatną skrzynkę e-mail, pracę jedynie na zabezpieczonym
sprzęcie służbowym czy niewynoszenie poza miejsce wskazane jako praca zdalna
jakichkolwiek dokumentów (chyba, że jest to niezbędne ze względu na charakter
wykonywanych zadań). Równie ważne jest zapewnienie poufności danych – dotyczy to nie tylko uniemożliwienie dostępu do nich przez osoby obce, ale również
przez domowników, którzy na tym gruncie muszą być traktowani jako osoby nieupoważnione.
Brak przestrzegania tych zasad może spowodować wyciągnięcie w stosunku do
takiego pracownika konsekwencji, zarówno w postaci ukarania karą porządkową
jak też możliwością zwolnienia, w tym nawet dyscyplinarnego, jeżeli naruszenie
było zawinione. Należy przy tym podkreślić, że naruszenie zasad bezpieczeństwa
danych nie musi skutkować wyrządzeniem jakiejkolwiek szkody pracodawcy –
wystarczający jest już sam fakt naruszenia a możliwość wyrządzenia szkody może
być czynnikiem przesądzającym o zastosowaniu odpowiednich konsekwencji.
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Wpływ pandemii
COVID-19 na sektor IT
– aspekty prawne

Realny wpływ pandemii COVID-19 na sektor IT jest jeszcze
nieznany. Stan „zamrożenia” gospodarki trwa zbyt krótko, żeby
można było mówić o wyraźnych trendach. Naszym zdaniem
dwa obszary działalności w sektorze IT będą krótkoterminowo
najbardziej dotknięte pandemią – projekty wdrożeniowe oraz
dostawy i serwis sprzętu IT – czyli te projekty, w których nie
jest możliwa wyłącznie praca zdalna. W dalszej perspektywie
pandemia może jednak zwiększyć popyt na rozwiązania IT.

Projekty wdrożeniowe
Projekty wdrożeniowe, które wymagały dużych zespołów wdrożeniowych, mogą
zostać opóźnione lub całkowicie wstrzymane. Szczególnie dotyczy to tych projektów, które wymagają wizyt u klienta lub ścisłej współpracy z klientem.
Opóźnienie w realizacji projektów wiąże się często z karami umownymi. Powstaje
więc pytanie, czy opóźnienia spowodowane zaistniałą sytuacją (stan epidemii,
konieczność pracy tylko zdalnej, ograniczenia w przemieszczaniu się, zamknięte
granice) dają podstawę do naliczenia kar umownych.
Często przywoływana w tym kontekście siła wyższa nie jest zdefiniowana w przepisach prawa cywilnego. Pamiętać też trzeba, że zasadniczym celem „cywilistycznej” siły wyższej jest ograniczenie odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, a nie
zwykłej odpowiedzialności kontraktowej (na zasadzie winy), która występuje
w zdecydowanej większości umów IT.
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Dlatego w pierwszym kroku należy zweryfikować, czy strony uzgodniły możliwość
powołania się na siłę wyższą w umowie.
Poniżej przykładowe zapisy (realne cytaty z obowiązujących umów wdrożeniowych):
„…zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego skutków żadna ze Stron nie
mogła przewidzieć ani im zapobiec.
Pojęcie Siły Wyższej nie obejmuje zdarzeń, które wynikają z zaniedbań Strony,
w tym z niedołożenia przez Stronę staranności wymaganej od niej na podstawie
Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Force Majeure Event means an event the occurrence of which is beyond the
reasonable control of either party to this Agreement, including (without limitation) explosion, earthquake, act of terrorism and/or war and state of emergency”.
Samo wystąpienie umownie zdefiniowanego zdarzenia siły wyższej nie zwalnia
żadnej strony z wykonania obowiązków przewidzianych w umowie, jednak ogranicza lub wyłącza odpowiedzialność strony, która nie mogła wykonać swoich zobowiązań wskutek zaistnienia zdarzenia siły wyższej.
Strona, która nie może działać z powodu pandemii musi poinformować druga
stronę (im szybciej tym lepiej) o wystąpieniu zdarzenia o charakterze siły wyższej oraz musi wykazać (a w ostatecznym rozrachunku udowodnić przed sądem),
że zdarzenie, na które się powołuje, mieści się w przyjętej definicji siły wyższej
i ma realny, obiektywny wpływ na możliwość wykonania zobowiązań umownych.
Strona powołująca się na siłę wyższą będzie również musiała wykazać – w granicach przyjętego standardu staranności – że dołożyła należytych starań w celu
uniknięcia negatywnych skutków siły wyższej.
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Pamiętać należy, że zdarzenie siły wyższej nie zawiesza automatycznie obowiązku
wykonania umowy, więc te zobowiązania, które da się wykonać pomimo zaistnienia siły wyższej, należy wykonać.
Jakie konkretne sytuacje związane z pandemią mogą zostać uznane za zdarzenia
siły wyższej? Przykładowo:
Osoby biorące udział w wykonaniu umowy:
» Są chore na COVID-19;
» Są w kwarantannie z powodu COVID-19;
» Są zwolnione od wykonywania pracy, bo sprawują opiekę nad dzieckiem
w związku z zamknięciem szkół;
» Nie pracują lub są nieobecne ze względu na obawę przed zagrożeniem
życia lub zdrowia z powodu COVID-19;
Na wykonawcę został nałożony przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub
Prezesa Rady Ministrów obowiązek wykonania określonych czynności lub
poleceń;
Zostały wstrzymane dostawy produktów, komponentów lub materiałów;
Występują trudności w dostępie do sprzętu niezbędnego do wykonania umowy;
Występują trudności w realizacji usług transportowych;
Ww. okolicznościami został dotknięty podwykonawca lub dalszy podwykonawca.

»

»

»
»
»
»

Przekładając to na praktyczne sytuacje projektów IT – opóźnienie działań, które
wymagałyby osobistej obecności pracowników integratora lub dostawcy w siedzibie klienta (lub odwrotnie – osobistego udziału personelu zamawiającego) raczej
nie powinny być kwalifikowane jako zwłoka (zawinione opóźnienie) i nie powinny
być podstawą do nałożenia kar umownych.
Jednak prace takie jak prace deweloperskie, prace nad dokumentacją, inne prace,
które mogą być wykonane zdalnie, powinny być kontynuowane, a ich opóźnienie
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nie powinno być kwalifikowane jako niezawinione przez wykonawcę, chyba że
strony w umowie postanowiły inaczej.
Zaistniała sytuacja nie jest także bez wątpienia uzasadnieniem do obniżenia jakości prac informatycznych (np. przeprowadzenia mniejszej ilości testów, obniżenia
parametrów KPI oprogramowania, etc.).
Również obowiązek dokonania płatności (o ile nie jest powiązany z dostawą produktów lub etapów projektu) nie jest dotknięty pandemią COVID-19. Nie można
zatem uzasadniać braku zapłaty w terminie pandemią. Na gruncie prawa polskiego płatność, jako zobowiązanie wzajemne, może zostać jednak wstrzymana,
jeżeli odpowiadające jej świadczenie wzajemne nie będzie świadczone (art.
488 § 2 Kc).
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw przewiduje szczególne rozwiązania dotyczące umów o udzielenie zamówień publicznych, które będą miały także do projektów IT realizowanych z tym
trybie. Zgodnie z tymi przepisami w razie stwierdzenia, że okoliczności związane
z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie
umowy, zamawiający może dokonać zmiany umowy, w szczególności poprzez
zmianę terminu wykonania umowy lub czasowe zawieszenie jej wykonywania
umowy, zmianę sposobu wykonywania, a także zmianę zakresu świadczenia
wykonawcy i jego wynagrodzenia.
Wspomniany projekt wprowadza także ułatwienia w odstępowaniu od nakładania kar umownych na wykonawców, jeśli niewykonanie umowy jest związane
z wystąpieniem COVID-19.
W chwili przygotowywania tego rozdziału nie jest znana ostateczna treść tych
przepisów – wg obecnego stanu wprowadzenie opisanych zmian do umowy lub
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odstąpienie od nałożenia kary umownej uzależnione jest od decyzji zamawiającego, co w praktyce może doprowadzić do niewielkiego znaczenia tych regulacji.
Opóźnienie obiektywnie spowodowane zdarzeniem mieszczącym się w definicji
siły wyższej nie będzie stanowiło podstawy do umownego ani kodeksowego (art.
630, 640, 491 Kc) odstąpienia od umowy. Warto jednak pamiętać, że w wielu umowach strony przewidują możliwość rozwiązania umowy, jeżeli stan siły wyższej
uniemożliwiający jej wykonanie trwa dłużej niż uzgodniony okres.
Należy dodać, że nawet, jeśli w umowie nie ma postanowienia dotyczącego siły
wyższej, to i tak strona, która nie może wykonać swoich obowiązków wskutek
pandemii, nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną takim niewykonaniem, jeśli mimo dołożenia należytej staranności nie była w stanie wykonać umowy zgodnie z jej postanowieniami. Ważne tylko, aby pamiętać, że brak
odpowiedzialności za szkodę nie zwalnia automatycznie z wykonania umowy.
Jeśli zatem wykonanie projektu będzie opóźnione z powodu pandemii, to wykonawca może uniknąć odpowiedzialności za szkodę spowodowaną opóźnieniem,
ale nadal musi ten projekt wykonać.
Na koniec zwracamy uwagę, że samo użycie sformułowania „opóźnienie zamiast
„zwłoka” w postanowieniach o karach umownych nie wyłącza automatycznie
odpowiedzialności opartej o winę, chyba, że strony wyraźnie uregulowały swoją
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Jeśli opóźnienie wynika bezpośrednio
z konsekwencji pandemii, to brak jest podstaw do naliczania kar umownych.

Pracownicy / kontraktorzy
Powstaje również pytanie, czy można zredukować zatrudnienie w firmie lub chociaż obniżyć wynagrodzenie. W tym miejscu nie będziemy analizowali prawno-pracowniczych aspektów zaistniałej sytuacji, ale przyjrzymy się kontraktowym
relacjom pomiędzy firmą zatrudniającą ekspertów IT i osobami prowadzącymi
jednoosobową działalność gospodarczą (tzw. kontraktorami).

IT

77

KORONOWIRUS A PRAWO

RAPORT

Relacje takie są regulowane zwykłymi umowami o współpracy. Oczywiście mogą
one być różnie ukształtowane, ale zazwyczaj kontraktorowi przysługuje stałe
wynagrodzenie (ryczałt) płatne miesięcznie z dołu.
Bez zgody kontraktora nie ma możliwości obniżenia jego wynagrodzenia, a wypowiedzenie umowy może nastąpić jedynie za uzgodnionym terminem wypowiedzenia.
O ile strony nie postanowiły odmiennie, stan wywołany pandemią COVID-19 nie
będzie podstawą do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym (brak zleceń
po stronie zleceniodawcy nie jest samoistną podstawa do wypowiedzenia umowy).
Przedsiębiorcy mogą jednak rozważyć powołanie się na przepisy o nadzwyczajnej zmianie okoliczności (rebus sic stantibus) – w art. 3571 kc ustawodawca przewidział następujący przepis:
„Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby
połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą
stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć
sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.”
Podobnie jak w przypadku siły wyższej, samo zaistnienie nadzwyczajnej zmiany
stosunków (np. wybuchu pandemii COVID-19 i wynikających stąd ograniczeń)
nie uzasadnia samo w sobie powołania się na powyższy przepis. Przedsiębiorca
musi wykazać, że sytuacja ta w sposób faktyczny i obiektywny może doprowadzić do rażącej straty po jego stronie, o ile umowa z samozatrudnionym nie zostanie zmieniona (np. poprzez obniżenie lub zawieszenie wypłaty wynagrodzenia).
Powodem takim może być (do rozważenia w każdym indywidualnym przypadku)
zawieszenie lub anulowanie projektów IT z powodu sytuacji wywołanej COVID-19,
w związku z którymi dany informatyk został zatrudniony.
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Dalsza cyfrowa transformacja gospodarki
Pandemia i konieczność pracy zdalnej obejmująca praktycznie wszystkie sektory gospodarki oraz życia społecznego będzie z pewnością kolejnym impulsem
do dalszej transformacji cyfrowej. Jesteśmy przekonani, że firmy IT zajmujące się
wspomaganiem firm w takiej transformacji oraz dostarczające stosownych narzędzi odnotują wzrost zapotrzebowania na swoje usługi. Dotyczy to nie tylko pracy
zdalnej, ale także budowy centrów przetwarzania danych oraz wszelkich usług
opartych o przetwarzanie danych w chmurze. Inwestycje w tym zakresie będą
związane z zapotrzebowaniem zarówno na usługi IT jak i na sprzęt.
Jedną z podstawowych usług gospodarki cyfrowej jest podpis elektroniczny. Nie
cieszył się on do tej pory zbyt dużym zainteresowaniem, jednak przewidujemy,
że ulegnie to znacznej zmianie.

Podpis elektroniczny
W celu usprawnienia dokumentowania czynności wykonywanych w ramach projektów, w szczególności podpisywania protokołów odbioru, strony mogą korzystać z podpisów elektronicznych. Jeżeli umowa nie wymaga dla tych czynności
specjalnej formy pod rygorem nieważności, wystarczy akceptacja mailowa lub
zwykły podpis elektroniczny – spełniają one wymogi formy dokumentowej.
Jeżeli jednak w umowie przewidziano szczególną formę, np. pisemną pod rygorem nieważności – co jest standardem w umowach w Polsce – strony mogą się
posłużyć bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, nawet, jeśli
nie zostało to wprost wskazane w umowie. Przepisy kodeksu cywilnego zrównują
bowiem formę pisemną z formą elektroniczną, a równoważność ta działa w obie
strony – wymóg formy pisemnej spełniony będzie, jeśli użyjemy formy elektronicznej i odwrotnie.
Pandemia stanowi impuls, który spowoduje, że dostawcy usług podpisu elektronicznego po latach zastoju i oferowania swoich usług w praktycznie niezmienionej postaci, sięgną po nowe formy m.in. identyfikacji osób, którym są wystawiane
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certyfikaty. Dzięki temu będzie możliwe uzyskanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego zdalnie, po wideoweryfikacji lub weryfikacji za pośrednictwem np.
banku, oraz posługiwanie się takim podpisem online, bez potrzeby korzystania
ze stałego nośnika certyfikatu w formie pendrive’a.

Dostawy i serwis sprzętu IT
Produkcja wielu podzespołów informatycznych opiera się o producentów azjatyckich. Wraz z wybuchem pandemii (wtedy epidemii) COVID-19, szczególnie Chiny
wprowadziły daleko idące obostrzenia uniemożliwiając milionom pracowników
dotarcie do ich miejsc pracy. W związku z tym wiele fabryk zostało zamkniętych
się na czas pandemii.
Przestoje produkcyjne połączone z ograniczeniami w transporcie lotniczym,
wpłynęły negatywnie na łańcuchy dostaw sprzętu i podzespołów elektronicznych, w tym IT.
W związku z tym przedsiębiorcy, którzy nie są w stanie dostarczyć zamówionego
sprzętu albo z uwagi na brak podzespołów nie są w stanie wykonać napraw zgodnie z SLA uzgodnionego w umowach z klientami, mogą powołać się na zdarzenie
siły wyższej, aby zwolnić się z odpowiedzialności spowodowanej niewykonaniem
umowy. Przedsiębiorcy tacy muszą jednak pamiętać o wykazaniu obiektywnego,
adekwatnego wpływu zaistniałej sytuacji na konkretne, zindywidualizowane
zobowiązanie.
Nie jest więc wystarczające ogólne ogłoszenie, że w związku z COVID-19 terminy realizacji wszystkich dostaw lub napraw są zawieszone na miesiąc albo do
odwołania. Przedsiębiorcy w każdym przypadku muszą wykazać, że dany sprzęt,
pomimo jego zamówienia w odpowiednim terminie, nie został wyprodukowany albo dostarczony właśnie z powodu obostrzeń wprowadzonych w związku
z COVID-19, a danego zobowiązania nie dało się wykonać inaczej.

80

raport.mustreadmedia.pl

RAPORT

Wpływ pandemii COVID-19 na sektor IT – aspekty prawne

Zamówienia publiczne na usługi i sprzęt IT
Wiele dużych projektów IT to projekty realizowane na podstawie umów zawieranych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych (Pzp).
Obecnie system zamówień publicznych w Polsce znajduje się w swoistym stanie
zawieszenia. Z jednej strony trwają rozpoczęte postępowania, z drugiej zaś zamawiający nie ogłaszają nowych lub decydują się na znaczne przedłużenie czasu
trwania czynności w toku trwających postępowań w oczekiwaniu na normalizację sytuacji.
Sytuacji nie ułatwia zawieszenie w okresie od dnia 16.03.2020 r. do dnia
27.03.2020 r. rozpoznawania spraw przed Krajową Izba Odwoławczą (które
zapewne zostanie przedłożone). Zawieszenie nie wstrzymuje terminów na odwołania, zatem można się spodziewać, że po odwieszeniu rozpoznawania spraw dojdzie do znacznego spiętrzenia liczby odwołań do rozpoznania, a także do przedłużenia czasu trwania postępowań odwoławczych.
Jednak równocześnie zostały wprowadzone przepisy w związku z pandemią,
które mogą mieć znaczenie dla zwiększenia popytu w branży IT.
Zgodnie z art. 6 ustawy o COVID-19, do zamówień, których przedmiotem są
towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy Pzp, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona
zdrowia publicznego. Przepis ten upoważnia zamawiającego do odstąpienia od
stosowania przepisów Pzp w określonych ustawą sytuacjach.
W komunikacie Prezesa UZP z 24 marca 2020 (Komunikat w sprawie art. 6 tzw.
ustawy o COVID-19) wskazano, że art. 6 ustawy o COVID-19 może znaleźć zastosowanie do zamówień publicznych na dostawy sprzętu IT lub usługi z zakresu
IT. Ponieważ obecnie w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną pracodawcy
(w tym podmioty publiczne) na podstawie art. 3 ustawy o COVID-19 polecają
swoim pracownikom wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania
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(polecenie wykonywania pracy zdalnej), to w opinii Urzędu art. 6 ustawy o COVID19 może być zastosowany do zamówień publicznych, których przedmiotem jest
wyposażenie stanowiska pracy (np. zakup laptopów, telefonów) do pracy zdalnej,
czy też dostosowanie infrastruktury informatycznej zamawiającego w celu wprowadzenia i wykonywania pracy zdalnej.
Taka interpretacja art. 6 ustawy o COVID-19 może dać impuls dla rynku dostaw
sprzętu IT.

Usługi chmurowe (IaaS, PaaS, SaaS)
Wydaje się, że utrudnienia w prowadzeniu biznesu spowodowane COVID-19 nie
powinny mieć wpływu na usługi dostarczane w modelu chmury obliczeniowej.
Standardem rynkowym jest zapewnianie przez dostawców takich usług planów
ciągłości niezakłóconego działania oraz odporności na zewnętrzne zagrożenia,
w tym pandemie. Usługi te są w dużej mierze zautomatyzowane i zdalne (nie
wymagają bezpośredniego udziału ludzi).
W naszej ocenie dostawcy usług chmurowych nie będą mieli podstaw do powoływania się w obecnej sytuacji na okoliczność siły wyższej, a przynajmniej nie będą
w stanie wykazać realnego, obiektywnego i niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia wpływu omawianej sytuacji na świadczone usługi.
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Kwestie kadrowo-
-płacowe w obliczu
pandemii koronawirusa

W obawie przed wzrostem liczby zakażeń COVID-19 firmy
zmagają się z wieloma wyzwaniami: biznesowymi,
organizacyjnymi i prawnymi. Przyjrzyjmy się bliżej
obowiązkom pracodawcy względem osób zatrudnionych
w przedsiębiorstwie.
Corocznie marzec jest bardzo ważnym okresem dla firm działających w Polsce. To
właśnie w tym miesiącu ma miejsce krytyczny dla przedsiębiorców czas, w którym upływają kluczowe terminy podatkowe i sprawozdawcze. Jednak ten rok jest
szczególnie trudny dla biznesu ze względu na pandemię koronawirusa.
W związku z pojawieniem się pierwszych przypadków zakażeń w Polsce, już
w dniu 8 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374), a następnie, a następnie jej nowelizacja z dnia
31 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 568).

Istotne informacje dla przedsiębiorcy
Wspomniana regulacja odnosi się m.in. do sytuacji pracodawców i pracowników
w przypadku wystąpienia czy też możliwości wystąpienia koronawirusa. Poniżej
podsumowanie kluczowych zapisów:
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1. Praca poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)
Według art. 3 ustawy, w celu przeciwdziałania zakażeniu koronawirusem pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy określonej w umowie
o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Polecenie takie
może być wydane na czas oznaczony.
Przepisy nie określają zasad i warunków wykonywania pracy w takim trybie
(za wyjątkiem telepracy zdefiniowanej w Kodeksie Pracy), a zatem to do pracodawcy należy każdorazowe, indywidualne rozstrzyganie każdego przypadku
i dobór odpowiednich narzędzi (zarówno od strony technicznej jak i prawnej),
które powinny zapewnić zgodność wykonywania pracy zdalnej z przepisami
prawa pracy.
Inną kwestią jest fakt, że nie każdy rodzaj pracy kwalifikuje się do trybu zdalnego.
Wykonywanie pracy poza biurem możliwe jest w profesjach typu księgowy, tłumacz, grafik czy programista. W wielu branżach wymagających osobistej obecności w miejscu pracy ustawa nie będzie mieć zastosowania. Trudno bowiem
wyobrazić sobie, że kierowca czy kasjer wykonuje pracę zdalnie (choć te osoby
w wysokim stopniu mogą być narażone na kontakt z koronawirusem).

2. Wykorzystanie zaległego urlopu
Epidemia koronawirusa wpłynęła na funkcjonowanie wielu firm. Wielu pracodawców boryka się z jej skutkami ograniczając swoją działalność lub wręcz zamykając
okresowo zakłady pracy. W wielu branżach daje się zaobserwować zmniejszenie
ilości pracy, co skłania przedsiębiorców do poszukiwania sposobów optymalizacji kosztów zatrudnia. Niektórzy rozważają wysyłanie pracowników na przymusowy urlop wypoczynkowy.
Warto jednak pamiętać, że co do zasady pracownik ma prawo do samodzielnego
wyboru terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Reguła ta jednak przestaje obowiązywać w odniesieniu do urlopu zaległego, czyli takiego, którego pracownik nie wykorzystał w ustawowym terminie. Artykuł 168 Kodeksu pracy określa taki termin jednoznacznie: „Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym
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zgodnie z art. 163 (plan urlopów ustalony z uwzględnieniem wniosków pracowników – przyp. autorki) należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września
następnego roku kalendarzowego (…)”. Można zatem przyjąć, że z tego przepisu
wręcz wynika obowiązek pracodawcy udzielenia pracownikowi zaległego urlopu
wypoczynkowego w terminie ustawowym, a udzielenie urlopu po tym terminie
nie wymaga od pracodawcy uzyskania zgody pracownika i jest dla niego wiążące.
Kodeks pracy nie definiuje dla tego przypadku żadnych dodatkowych reguł, które
mogłyby ograniczać decyzyjność pracodawcy.
Reasumując – pracodawca ma prawo samodzielnie wyznaczyć termin i wysłać
pracownika, najlepiej w formie pisemnej, na zaległy urlop wypoczynkowy. Jeśli
natomiast pracownik, pomimo udzielenia mu urlopu w tym trybie stawi się do
pracy, pracodawca nie powinien dopuścić go do jej wykonywania.

3. Obowiązkowa kwarantanna po przekroczeniu granicy
20 marca 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz.
491), dalej „Rozporządzenie”. Przepis ten wprowadza obowiązkową, 14-dniową
kwarantannę dla osób, które przekroczyły granicę państwową. Kwarantanna taka
rozpoczyna się od dnia następującego po przekroczeniu granicy.
W takiej sytuacji osobie, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym, np.:
pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe) czy zleceniobiorcy (ubezpieczenie
dobrowolne), przysługują świadczenia z tytułu choroby. Jest to wynagrodzenie za
czas choroby, wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu pracy
lub zasiłek chorobowy, wypłacany przez pracodawcę czy zleceniodawcę będącego płatnikiem zasiłków albo bezpośrednio przez ZUS.
Wypłata należności z tytułu choroby następuje na podstawie Oświadczenia
o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy, którego wzór
umieścił ZUS na swojej stronie internetowej. Oświadczenie takie powinna złożyć
do swojego płatnika składek (pracodawcy, zleceniodawcy) osoba objęta kwarantanną – ma na to 3 dni robocze od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny.
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Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek (pracodawca/zleceniodawca)
jak najszybciej (nie później niż w terminie 7 dni) przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Można to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza się do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.
Warto także wiedzieć, że zgodnie z Rozporządzeniem pracodawcy czy zleceniodawcy przysługuje prawo wystąpienia do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu. Niewątpliwie
ma to służyć potwierdzeniu wiarygodności oświadczenia pracownika czy zleceniobiorcy, co będzie istotnym narzędziem przy podejmowaniu decyzji o wypłacie należności.
Ponadto, państwowy inspektor sanitarny może zdecydować o skróceniu lub zwolnieniu osoby, która odbywa kwarantannę z obowiązku jej odbywania. W takim
przypadku osoba ta powinna o tym fakcie poinformować wypłacającego świadczenie chorobowe (np. pracodawcę czy zleceniodawcę).

4. Kwarantanna na podstawie decyzji inspektora sanitarnego
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz.U. z 2019 r. poz.
1239, z późn. zm.) państwowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny
inspektor sanitarny może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie lub izolacji
osoby przebywającej na terytorium RP, jeśli jest ona zakażona, chora na chorobę
zakaźną albo podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną lub miała styczność ze
źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego.
Jest to sytuacja uprawniająca pracownika do otrzymania wynagrodzenia chorobowego jak również zasiłku chorobowego. Prawo do zasiłku chorobowego będzie
mieć w takiej sytuacji także np. zleceniobiorca ubezpieczony dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym. W celu uzyskania świadczenia chorobowego, pracownik czy zleceniobiorca powinien dostarczyć swojemu pracodawcy lub zleceniodawcy decyzję inspektora sanitarnego.
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Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek przekazuje decyzję wydaną
ubezpieczonemu do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, dołączając do zaświadczenia Z-3 / Z-3a skan lub
zdjęcie decyzji inspektora potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

5. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodzica
Zgodnie z art. 4 „specustawy”, w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa
żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko,
ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni. Nowelizacja z 31 marca
wydłuża okres, w którym możliwe jest korzystanie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, wskazując, że Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19,
w drodze rozporządzenia, określić dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego niż wskazany w ust. 1 i 1a lub (czyli 14 dni – dop. autorki), biorąc pod uwagę
okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki
pobytu dziennego oraz inne placówki lub okres niemożności sprawowania opieki przez
nianie lub opiekunów dziennych.
Zasiłek nie wchodzi do „puli” podstawowego zasiłku opiekuńczego. Aby go otrzymać, wystarczy złożyć pracodawcy oświadczenie, którego wzór publikuje na swojej stronie internetowej ZUS. Standardowy druk Z-15, służący do dokumentowania
prawa do „zwykłego” zasiłku opiekuńczego nie ma tutaj zastosowania.
W tym miejscu warto podsumować istotne kwestie dotyczące dokumentacji
potrzebnej do wypłaty zasiłków opiekuńczych oraz chorobowego (tabela poniżej).
Co istotne, w przypadku którejkolwiek z wymienionych absencji pracownik ma
obowiązek od razu poinformować pracodawcę/przełożonego, że będzie nieobecny w pracy i z jakiego powodu. Regulamin pracy powinien określać w jakim
terminie i w jaki sposób należy to uczynić.
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Rodzaj nieobecności

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć

Uwagi

Opieka nad zdrowym
dzieckiem do
lat 8 w związku
z zamknięciem:
– żłobka
– przedszkola
– szkoły
– klubu dziecięcego
z powodu zagrożenia
koronawirusem

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad
dzieckiem w wieku do 8 lat w związku
z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka,
klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły

– Wzór oświadczenia jest
dostępny na stronie ZUS;
– Nie są potrzebne inne
dokumenty – z wyjątkiem
Z-3/Z-3a, jeśli płatnikiem
zasiłku jest ZUS

Zwolnienie lekarskie
na chore dziecko do lat
14 lub innego, chorego
członka rodziny

Z-15A – opieka nad chorym dzieckiem
Z-15B – opieka nad chorym członkiem
rodziny
e-ZLA – pracodawca pobierze sam z ZUS
PUE

Jeśli płatnikiem zasiłku
jest ZUS, pracodawca /
zleceniodawca powinien
złożyć Z-3/Z-3a

Choroba pracownika

e-ZLA – pracodawca pobierze sam z ZUS
PUE

Przymusowa
kwarantanna lub
izolacja w związku
z koronawirusem

Decyzja inspektora sanitarnego
lub e-ZLA

– Ocena, czy stan zdrowia
uzasadnia wystawienie
zaświadczenia lekarskiego
(e-ZLA), pozostaje
w kompetencji lekarza
– Jeśli płatnikiem zasiłku
jest ZUS, pracodawca/
zleceniodawca powinien
złożyć Z-3/Z-3a

Obowiązkowa
kwarantanna po
przekroczeniu granicy

Oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej
kwarantanny po przekroczeniu granicy

– Wzór oświadczenia jest
dostępny na stronie ZUS;
– Nie są potrzebne inne
dokumenty – z wyjątkiem
Z-3/Z-3a, jeśli płatnikiem
zasiłku jest ZUS;
– Płatnik składek, który
wypłaca zasiłki lub
ZUS może wystąpić
do właściwego
organu Państwowej
Inspekcji Sanitarnej
w celu weryfikacji danych
zawartych w oświadczeniu
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Nowe zalecenia GIP
Pracodawcy powinni być także świadomi aktualnych zaleceń Głównego Inspektora Pracy, które dotyczą obowiązku kierowania pracowników na badania lekarskie i odzwierciedlają przepisy wprowadzone nowelizacją z dnia 31 marca 2020.
W tym aspekcie warto zwrócić szczególną uwagę na dwie kwestie:
W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków w zakresie wykonywania lekarskich badań okresowych i kontrolnych.
Oznacza to, że pracodawca może powstrzymać się od skierowania pracownika na
takie badania. Jak informuje Główny Inspektor Pracy, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo
po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których tu mowa i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.
Warto również wiedzieć, że orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych,
okresowych i kontrolnych badań, lekarskich, których ważność upłynęła po dniu
7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od
dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Pomimo zalecenia wykonywania badań po odwołaniu zagrożenia, nie można
dopuścić do pracy pracownika bez badań wstępnych Jednakże badania te
mogą być, pod pewnymi warunkami, wykonane przez lekarza innego niż
uprawniony do wykonywania tego typu badań.
W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia
badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać
odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Takie orzeczenie lekarskie straci
moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego,
w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania
stanu epidemii. Należy je włączyć do akt osobowych pracownika.
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Ponadto, w sytuacji, gdy odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie określonych uprawnień w celu wykonania czynności zawodowych od posiadania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno być wydane niezwłocznie, nie później
niż do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii – czytamy w stanowisku GIP.
Z innych istotnych informacji przekazanych przez Głównego Inspektora Pracy
należy także wymienić, że dopuszcza się elektroniczną formę instruktażu ogólnego i okresowych szkoleń BHP, a także będzie możliwość przeprowadzenia egzaminu po szkoleniu okresowym po odwołaniu zagrożenia epidemicznego.
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OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Małgorzata Mroczowska-Horne
Małgorzata Mroczkowska-Horne jest partnerem odpowiedzialnym za rozwój praktyki prawa konkurencji w PwC Legal. Jest radcą prawnym, doradza w zakresie szeroko rozumianego prawa konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań biznesowych odpowiadających wymogom prawa konkurencji
w Polsce i na arenie międzynarodowej.
W swojej praktyce Małgorzata doradza w szerokim spectrum spraw antymonopolowych i anti-trustow oraz w zakresie kontroli koncentracji, m.in. w następujących sektorach: nieruchomości, FMCG, finansów, ubezpieczeń, gazu i ropy naftowej oraz energetycznym. Doświadczenie zawodowe obejmuje również kwestie
prawne dotyczące sektorów regulowanych – farmaceutycznego, telekomunikacyjnego i energetycznego.

Maciej Żelewski
Maciej Żelewski jest prawnikiem zaangażowanym w rozwój praktyki prawa ochrony
konkurencji i konsumentów oraz doradztwa regulacyjnego w sektorze Life Sciences w PwC Legal.
W ramach praktyki konkurencyjnej, Maciej doradza klientom oraz prowadzi postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie
wszystkich aspektów prawa ochrony konkurencji czyli porozumień antykonkurencyjnych, nadużycia pozycji dominującej, kontroli koncentracji oraz ochrony interesów konsumentów. Pracował dla klientów z różnych branży, w tym branży budowlanej, informatycznej, farmaceutycznej, FMCG i medialnej. Zajmuje się również kwestiami zwalczania nieuczciwej konkurencji.
Specjalizuje się również w zakresie doradztwa regulacyjnego dla branży Life Sciences oraz w budowaniu i usprawnianiu systemów compliance.
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Naczelnym celem prawa ochrony konkurencji jest zapewnienie
niezakłóconej i uczciwej konkurencji, zapewniającej rozwój
na zasadach współzawodnictwa opartego na innowacyjności
i rosnących efektywności. Regulacje konsumenckie mają
natomiast na celu ochronę konsumentów przed skutkami
nieuczciwych, wyzyskujących lub nadmiernie obciążających
praktyk przedsiębiorców. Zadania te pozostają w pełni
aktualne w dobie światowego zagrożenia epidemiologicznego.
Co więcej, nabierają one większej wagi mając na uwadze, że
czas znacznych wyzwań społecznych i gospodarczych może
skusić niektórych przedsiębiorców do wykorzystania istniejącej
sytuacji celem nieuczciwego wykluczenia konkurentów z rynku,
zmniejszenia wzajemnej konkurencyjności lub korzystania
z praktyk naruszających interesy konsumentów.
W niniejszym rozdziale przedstawiamy praktyczne podsumowanie kluczowych
obszarów z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów o szczególnym
znaczeniu w obecnej sytuacji gospodarczej i prawnej. Między innymi odpowiadamy na pytania:
»
»
»
»

Czy dozwolone jest podejmowanie działań ograniczających konkurencję?
Czy można dowolnie podwyższać ceny produktów?
Czy mogę współpracować z innymi przedsiębiorcami, w tym konkurentami,
w działaniach przeciwdziałających COVID-19?
Czy zmianie mogą ulec istniejące warunki umów konsumenckich?
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Czy można dostosować komunikaty marketingowe odnoszące się do
COVID-19?
Jakie są uprawnienia konsumentów?

Organem państwowym odpowiedzialnym w Polsce za nadzorowanie stosowania
się przedsiębiorców do przepisów prawa ochrony konkurencji i konsumentów jest
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Prezes UOKiK, rozpoznając kluczową rolę jaką pełni ochrona konkurencji i konsumentów w trakcie trwającego nadzwyczajnego okresu, podejmuje obecnie
szereg działań w tym celu, między innymi poprzez podejmowanie inicjatyw legislacyjnych, utrzymaniu działalności kontrolnej czy prowadzeniu edukacji konsumentów.
Ponadto, stowarzyszenie organów ochrony konkurencji państw członkowskich European Competition Network (ECN), którego członkiem jest Prezes
UOKIK, wydało komunikat wskazujący, że o ile działania bezpośrednio związane
z potrzebą zapewnienia dostępności i sprzedaży wybranych produktów i usług
kluczowych dla przeciwdziałania epidemii mogą korzystać z pewnych wyłączeń,
to organy antymonopolowe będą aktywnie monitorować i przeciwdziałać próbom kartelizacji lub nadużycia pozycji dominującej tym samym przeciwdziałając
nieuczciwemu wykorzystaniu zaistniałej sytuacji dla ograniczenia konkurencyjności rynków.
Podstawowym założeniem obecnych regulacji dotyczących epidemii COVID19 jest pełne stosowanie przepisów ochrony konkurencji i konsumentów zgodnie z dotychczasową praktyką.
W połączeniu z deklarowanym podejściem Prezesa UOKiK należy więc uznać, że
praktyka w zakresie prawa antymonopolowego i ochrony konsumentów nie ulegnie zmianie. Można wręcz stwierdzić, że w świetle obecnej sytuacji prawnej i społecznej, może ona ulec zaostrzeniu w kluczowych obszarach dystrybucji i sprzedaży produktów istotnych dla zdrowia publicznego jak i ochrony konsumentów
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1. Porozumienia antykonkurencyjne
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: “UstOKiK”) oraz Traktatem o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej:
“TFUE”), zawieranie przez przedsiębiorców porozumień, które mają za cel lub skutek ograniczenie, wyeliminowanie lub wpłynięcie w inny sposób na konkurencję
na rynku właściwym jest zakazane. Dotyczy to ustaleń mających wpływ zarówno
wyłącznie na terenie Polski jak i na obszarze Unii Europejskiej.
Obecna sytuacja epidemiologiczna nie zmienia zakresu stosowania podstawowych przepisów ochrony konkurencji. Oznacza to, że zakazane są porozumienia,
które mają na celu (patrz art. 6 UstOKiK):
»
»
»
»
»
»
»
»

ustalanie cen odsprzedaży produktów i usług,
ustalanie dostępności lub wysokości produkcji produktów i dostępności usług,
dokonywanie podziału rynku sprzedaży towarów i usług pomiędzy przedsiębiorców,
ograniczanie dostępu do rynku lub eliminowanie innych przedsiębiorców,
ograniczanie rozwoju lub inwestycji,
ujednolicenie warunków umów, różnicujące warunki konkurencji,
wymiana informacji wrażliwychkonkurencyjnie,
wpływanie na wyniki przetargów publicznych i prywatnych.

Zgodnie z przywołanym komunikatem ECN, organy antymonopolowe dopuszczają usprawiedliwienie wybranych potencjalnie antykonkurencyjnych działań, takich jak ustalenia dystrybucyjne lub dotyczące ilości produkcji, natomiast
wyłącznie jeżeli działania te są czasowe oraz mają za wyłączny cel uniknięcie
braku lub ograniczenie dostępności kluczowych dla zdrowia publicznego produktów. Ścieżka ta jest oparta na istniejących rozwiązaniach prawnych (patrz
art. 8 UstOKiK, Art.101(3) TFUE), czyli instytucji stosowanych rzadko i wyłącznie
w wyjątkowych przypadkach. Niemniej jednak komunikat ECN potwierdza, że ten
wyjątkowy tryb może mieć zastosowanie do obecnej sytuacji a organy ochrony
konkurencji będą uwzględniać sytuację epidemiologiczną w swoich pracach.
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Przedsiębiorcy muszą natomiast zwrócić uwagę, że przewidziane w przepisach
wyłączenie nie powinno mieć zastosowania do produktów i rozwiązań innych niż
kluczowe dla zdrowia publicznego i funkcjonowania społeczeństwa, ani nie mogą
być wykorzystywane dla narzucania niekonkurencyjnych warunków, w szczególności cen, ani wprowadzania mechanizmów o innym niż zapewnienie dostaw celu.
Powyższe oznacza zatem, że Prezes UOKiK, Komisja Europejska i inne organy
antymonopolowe państw członkowskich podejmować wszelkie niezbędne działania przeciwdziałające kartelizacji i zawieraniu porozumień wykraczających poza
wskazane powyżej ramy. Sytuacja epidemiologiczna nie może zatem stanowić
zachęty lub inspiracji do podejmowania działań ograniczających konkurencję.
Naruszenie zakazu zawierania porozumień antykonkurencyjnych może skutkować nałożeniem kary finansowej w wysokości do 10% rocznego obrotu przedsiębiorcy.

Czy przedsiębiorcy, celem ochrony płynności i istnienia swoich
działalności, mogą podejmować wspólne podwyżki cen lub podzielić
między sobą rynki?
Nie. Obecna sytuacja nie uzasadnia podejmowania działań antykonkurencyjnych a przepisy dotyczące epidemii nie przewidują zmiany stosowania przepisów ochrony konkurencji. W szczególności, przedsiębiorcy nie powinni podejmować działań mających na celu wykorzystanie obecnej sytuacji dla nieuzasadnionego (np. innowacyjnością lub efektywnością) zwiększenia przychodów lub
zasięgu rynkowego.

Czy przedsiębiorcy mogą ustalać zasady dostaw, sprzedaży lub
planowanych działań dla kluczowych kategorii produktów (np. środki
higieny, środki ochrony zdrowia, podstawowe artykuły spożywcze)?
Wymiana informacji może stanowić formę zakazanego porozumienia, jeżeli
odnosi się ona do danych wrażliwych konkurencyjnie i które nie są na danym
rynku zwyczajowo lub z racji obowiązujących przepisów powszechnie dostępne.
Natomiast na podstawie obecnego komunikatu ECN oraz obowiązujących
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przepisów, jeżeli praktyka ta jest czasowa i niezbędna dla zachowania dostępności objętych współpracą produktów kluczowych dla zdrowia publicznego, może
ona być warunkowo dopuszczalna. W przeciwnym razie przedsiębiorcy podejmując takie działania mogą doprowadzić do zawarcia zabronionego porozumienia.
Rekomendowane jest każdorazowe potwierdzenie takich praktyk z punktu widzenia ich dopuszczalności w świetle obowiązujących przepisów.

2. Kontrola zachowań dominantów
Drugim filarem polityki ochrony konkurencji jest zapobieganie wykorzystaniu
przez przedsiębiorców pozycji dominującej (patrz art. 9 UstOKiK, Art. 102 TFUE).
W doktrynie przyjmuje się, że dominantem jest podmiot mający możliwość samodzielnego kształtowania warunków konkurencji na wybranym rynku właściwym
i tym samym umożliwiania lub zapobiegania skutecznej konkurencji. Przyjmuje
się, że przedsiębiorca posiadający ponad 40% udział rynkowy jest dominantem
w rozumieniu przepisów ochrony konkurencji (patrz art. 4 pkt 10 UstOKIK).
Rynek właściwy definiowany jest z uwzględnieniem dwóch elementów (patrz art.
4 pkt 9 UstOKiK):
»
»

zakres produktowy rynku (rozumiany jako zestaw produktów uznawanych
za substytuty);
zakres geograficzny rynku (rozumiany jako teren na którym panują zbliżone
warunki konkurowania, np. koszty transportu, bariery dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen lub komponentów cenotwórczych, ograniczenia regulacyjne).

Rynki mogą obejmować indywidualne produkty (np. rynek sprzedaży produktów
leczniczych na pewne schorzenie) jak i całe kategorie produktów (np. rynek kategorii produktów szybkorotujących FMCG) oraz obszary lokalne (np. teren miasta,
rejon oznaczony maksymalnie 15 minutowym dojazdem, województwo, kraj) lub
międzynarodowe (np. kontynent, świat).
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Przedsiębiorca posiadający pozycję dominującą na rynku nie może jej nadużywać (patrz art. 9 UstOKiK, art. 102 TFUE), to znaczy nie może podejmować działań
które ograniczają lub ograniczają konkurencję, na przykład poprzez:
»
»
»
»
»
»

narzucanie nadmiernie wygórowanych cen lub stosowania drapieżnictwa
cenowego,
ograniczaniu produkcji lub ilości sprzedaży ze szkodą dla konsumentów lub
kontrahentów,
uzależnianiu zawarcia umowy (np. sprzedaży towaru) od zawarcia innej, niezwiązanej, umowy,
podział rynku lub różnicowanie kontrahentów lub klientów,
tworzenie zobowiązań lojalnościowych,
inne ograniczanie konkurencji.

Przepisy dotyczące zakazu nadużywania pozycji dominującej stosują się wyłącznie wobec przedsiębiorców posiadających taką pozycję (patrz definicja powyżej). Oznacza to, że wyłącznie najmocniejsi na danym rynku przedsiębiorcy będą
objęci tym zakazem.
Tym samym przedsiębiorcy na rynkach o wysokiej konkurencyjności (wielu konkurentów, rynki na których zachodzą dynamiczne zmiany), nawet jeżeli dopuszczą
się oni praktyk wskazanych powyżej (katalog przewidziany w art. 9 ust. 2 UstOKiK) nie będą oni objęci zakazem.
Zgodnie z komunikatami organów ochrony konkurencji, istniejąca sytuacja nie
przewiduje zwolnień lub zmiany praktyki w zakresie oceny nadużywania pozycji przez dominantów. Ponieważ ocena legalności praktyki odnosi się do negatywnych skutków konkurencyjnych dla uczestników danego rynku jak i konsumentów, możliwość uzasadnienia praktyk potencjalnie nadużywających pozycję
dominującą jest ograniczona.
Naruszenie zakazu nadużywania pozycji dominującej może skutkować nałożeniem kary finansowej w wysokości do 10% rocznego obrotu przedsiębiorcy.
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Czy mogę dowolnie zmieniać ceny produktów?
Przedsiębiorca planujący istotne zmiany cen (np. znaczna podwyżka, sprzedaż
poniżej kosztów) musi każdorazowo potwierdzić swoją pozycję na właściwym dla
swojej działalności rynku. Jeżeli badanie to wykaże znaczącą pozycję rynkową niezbędne będzie dokonanie oceny realnej pozycji rynkowej oraz zasadność wprowadzanych zmian. Zwłaszcza dla przedsiębiorców działających na wąskich rynkach lub na rynkach o małym zasięgu terytorialnym, ryzyko to może być istotne.
Rekomendujemy dokonanie indywidualnej oceny siły rynkowej oraz każdorazowe
potwierdzenie dopuszczalności stosowania planowanych praktyk handlowych.
Ponadto, dla uniknięcia zarzutu działania niezgodnego z prawem konkurencji,
podwyżki cen powinny zawsze być uzasadnione ekonomicznie.
Zwracamy jednak uwagę, że na mocy obowiązujących przepisów prawa jak i planowanych zmian przepisów, pewne kategorie produktów mogą zostać objęte
ograniczeniami dotyczącymi cen (ceny maksymalne, marże maksymalne) dla
wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich pozycji rynkowej. Obecnie kategoriami, których ceny mogą być ustalone przez Ministra Zdrowia dla wybranych
produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. O możliwym rozszerzeniu tych przepisów
oraz sankcjach mowa jest w części 4.

Czy mogę uzależnić sprzedaż wybranych produktów od zakupu innych
produktów lub usług?
Jeżeli przedsiębiorca posiada pozycję dominującą takie zachowanie będzie
uznane za niedozwoloną praktykę.

3. Ochrona konsumentów
Ochrona konsumentów dotyczy dwóch obszarów – ochrony indywidualnej praw
konsumentów oraz ochronę zbiorowych interesów konsumentów.
W zakresie indywidualnej ochrony konsumentów, kluczowe znaczenie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz
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wybranych ustaw sektorowych (np. Ustawa z 24 listopada 2017 r. o imprezach
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych). Ochrona indywidualnych
interesów każdorazowo zależy od przedmiotu umowy, treści wiążącej stron, procesu jej negocjowania oraz ewentualnych dodatkowych ustaleń.
W obliczu znacznego utrudnienia wykonywania umów lub wręcz niemożności ich
wykonania z racji ograniczeń sanitarnych, przedsiębiorcy w pierwszej kolejności
powinni zweryfikować jakie uprawnienia zostały zastrzeżone w umowach, czy te
postanowienia są ważne, czy dane świadczenie może być spełnione oraz czy możliwe jest wprowadzenie modyfikacji lub zmian umowy satysfakcjonujących obie
strony. Toczące się obecnie prace legislacyjne mogą zmienić ten stan wprowadzając ograniczenia stosowalności pewnych postanowień umownych, na przykład
w zakresie produktów finansowych (więcej na ten temat w części 4.)
Drugim obszarem ochrony konsumentów jest ochrona ich zbiorowych interesów oraz ocena stosowanych przez przedsiębiorców wzorców umownych
(odpowiednio art. 24 i 23 UstOKiK). Oba te obszary odnoszą się do praktyk
przedsiębiorców, które dotyczą ogółu praw i interesów konsumentów. To znaczy, że kontrolą prowadzoną przez Prezesa UOKiK będą na przykład praktyki
reklamowe, modele sprzedaży, przyjęte praktyki przedstawiania oferty, stosowane wzorce umowne.
W dobie epidemii ochrona konsumentów ma szczególne znaczenie dla sprawnego
przeciwdziałania zarówno rozwojowi epidemii jak i wykorzystywaniu przez przedsiębiorców nastrojów społecznych na szkodę konsumentów.
Podstawow ym obszarem, na którym praktyka Prezesa UOKiK może ulec
zaostrzeniu jest ocena praktyk reklamowych przedsiębiorców. Zachowania
takie jak przypisywanie pewnym produktom właściwości antywirusowych (których te produkty nie posiadają) będą stanowić zarówno naruszenie zbiorowych
interesów konsumentów jak i ewentualne naruszenie przepisów sektorowych
(np. dla produktów żywnościowych, produktów leczniczych, środków higieny,
kosmetyków).
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Powyższe dotyczy również innych niż reklama praktyk reklamowych. W szczególności przedsiębiorcy muszą zachowywać dobre praktyki polegające na rzetelnym i kompletnym informowaniu o cenach i warunkach sprzedaży produktów, obowiązujących promocjach czy ofertach oraz samych regulaminach i politykach sprzedaży na odległość. Rosnąca rola sprzedaży zdalnej i przestawienie
uwagi przedsiębiorców na kanał online może skutkować rozpowszechnieniem
praktyk ograniczających prawa konsumentów, na przykład poprzez nieprecyzyjne regulaminy ofert lub promocji lub niezabezpieczenie przysługujących konsumentom praw.
Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów może skutkować nałożeniem
kary finansowej w wysokości do 10% rocznego obrotu przedsiębiorcy.

Czy w materiałach reklamowych, zachętach, komunikacji lub opisach
produktów można odwoływać się do COVID-19 lub panujących
warunków epidemiologicznych?
Stosowanie komunikatów związanych ze zdrowiem lub obecną sytuacją zdrowotną mogą być źródłem istotnego ryzyka prawnego i biznesowego dla przedsiębiorców. Mając na uwadze praktykę organów ochrony praw konsumentów oraz
panujące nastroje społeczne, nawet samo odwoływanie się do COVID-19, zwłaszcza w sposób budzący niepokój, w szczególności jeżeli nieuzasadnione naturą
oferowanych produktów lub profilem działalności przedsiębiorców, może stanowić naruszenie omawianych przepisów.
Nawet dla branży powiązanych z ochroną zdrowia rekomendowany jest dodatkowy stopień powściągliwości i prowadzenie bieżącej oceny stosowanych materiałów i komunikacji konsumenckiej. Wywoływanie niepokoju lub strachu konsumentów, nawet dla produktów zdrowotnych lub prozdrowotnych, może być
uznane za wprowadzające w błąd lub nieuzasadnione, a co za tym idzie, może
podlegać karze nakładanej przez Prezesa UOKiK.
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Czy możliwa jest zmiana regulaminów sklepów internetowych
w zakresie uprawnień konsumentów?
Nie, obowiązujące jak i proponowane rozwiązania ustawowe związane z przeciwdziałaniem COVID-19 nie przewidują zawieszenia lub ograniczenia praw konsumenta związanych z handlem online i innymi formami sprzedaży na odległość.
O ile ograniczenia dotyczące zasad przemieszczania się jak i zamknięcie wybranych lokali może utrudniać działalność przedsiębiorców, to o ile nie wynika to bezpośrednio z ustanowionych przepisów, niedozwolone jest ograniczanie uprawnień konsumentów (np. ograniczenie możliwości odstąpienia od umowy).

Czy mogę prowadzić wybrane akcje marketingowe lub promocje online
celem zachęcenia konsumentów do skorzystania z mojej oferty?
Przepisy nie ograniczają obecnie możliwości prowadzenia handlu online ani prowadzenia promocji. Kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa przedsiębiorcy
będzie zatem odpowiednie sformułowanie zasad promocji w regulaminie, zapewnienie jej wykonalności oraz zadbanie, żeby komunikacja konsumencka nie wprowadzała w błąd lub inaczej nie stanowiła niedozwolonej reklamy (patrz pytanie
powyżej).

Czy znaczne podwyżki cen mogą być uzanane za działania sprzeczne
z interesami konsumentów?
Przepisy ochrony konsumentów nie przewidują (poza nielicznymi wyjątkami
w indywidualnych sprawach konsumentów), nielegalności dowolnego kształtowania polityki cenowej oferty dla konsumentów.
Należy jednak mieć na uwadze wskazania z części 2 i 4. Jeżeli bowiem przedsiębiorca posiada pozycję dominującą, ryzyko prawne dla podwyżek cenowych
może być nawet znaczne. Ponadto, wprowadzenie regulacji z tak zwanej “tarczy
antykryzysowej” w proponowanym obecnie brzmieniu umożliwi władzom państwowym ustalanie maksymalnych cen i marż produktów (pod groźbą kary pieniężnej). Tym samym niezbędne dla bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorców
jest każdorazowe weryfikowanie pod kątem ochrony praw konsumentów planowanych zmian handlowych i cenowych.
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4. Propozycje działań i ograniczeń
Ceny maksymalne produktów
Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektórych innych ustaw (dalej: UstCOVID) przewiduje rozszerzenie kompetencji organów państwowych w zakresie zarządzania maksymalnych cen i marży
wybranych kategorii produktów (obecnie są to leki, wyroby medyczne, specjalne
środki żywieniowe) na towary lub usługi mające istotne znaczenie dla ochrony
zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych (art. 1 pkt 6) UstCOVID). Lista objętych towarów i usług jak i poziom maksymalnych cen lub marży może być określona w rozporządzeniu odpowiedniego
ministra.
Naruszenie obowiązku stosowania cen i marży maksymalnych może skutkować
nałożeniem kary finansowej w wysokości od 5.000 do 5.000.000 PLN, a w przypadku “recydywy” lub działania na dużą skalę kary finansowej nakładanej przez
Prezesa UOKiK w wysokości do 10% rocznego obrotu przedsiębiorcy.

Konsumenckie produkty finansowe
Treść Specustawy zawiera przepisy regulujące zasady naliczania kosztów pozaodsetkowych w kredytach konsumenckich. Na mocy zaproponowanego przez Prezesa UOKiK art. 8d, wprowadzonego w art. 1 pkt 6) UstCOVID, koszty te będą ustawowo określone w relacji do wysokości kredytu konsumenckiego i będą stanowić
koszty maksymalne, którymi mogą być obciążeni konsumenci.
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Prawo konstytucyjne
w obliczu pandemii
koronawirusa

Epidemia koronawirusa wpłynęła na całą polską gospodarkę.
W niniejszym rozdziale opisano, jakie rozwiązania na taką
sytuację przewiduje Konstytucja RP.

1. Wstęp
Rozprzestrzenianie się choroby COVID-19 w sposób masowy może doprowadzić
do stanu, w której organy państwowe, w ramach swoich normalnych kompetencji nie będą w stanie odpowiednio reagować na bieżącą sytuację. Dla takiej ewentualności przewidziano w Konstytucji instytucję stanów nadzwyczajnych opisanych w rozdziale VIII Konstytucji. Są to sytuacje, w których zmieniano są zasady
organizacji władzy państwowej w celu skutecznej i szybkiej walki z zagrożeniem.
Często nazywany jest „czasem egzekutywy” jako że to władza wykonawcza jest
jego spiritus movens, skupiając największą wiązkę uprawnień Stan nadzwyczajny
jest również okresem, w którym dla sprawnego działania aparatu państwowego
dosyć radyklanie ograniczane są prawa obywatelskie.

2. Zasady ogólne dot. stanów nadzwyczajnych
Artykuł 228 ust. 1 Konstytucji wymienia trzy rodzaje stanów nadzwyczajnych:
stan wojenny, stan wyjątkowy oraz stan klęski żywiołowej. Jest to katalog
zamknięty – zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego22 wyczerpuje

22

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2009 r., sygn. akt K 50/07.

KONSTYTUCJA

107

KORONOWIRUS A PRAWO

RAPORT

wszystkie tego typu instytucje i niedozwolone jest wprowadzanie do systemu
prawnego innych, analogicznych instytucji.
W związku ze zmianą sposobu funkcjonowania państwa podczas trwania stanów
nadzwyczajnych i zyskaniu szeregu nowych kompetencji przez władze wykonawczą Konstytucja przewiduje pewne bezpieczniki zapobiegające zmianie ustroju
oraz zabezpieczyć pozycję obywateli.
Kluczowe znaczenie mają tutaj ustępy 5 i 6 art. 228 Konstytucji, które wskazują,
iż przepisy dot. newralgicznych obszarów ustrojowych nie mogą być zmieniane
w czasie stanów nadzwyczajnych – dotyczy to Konstytucji, ordynacji wyborczych
do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, a także ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustaw o stanach nadzwyczajnych. Przepisy
te zakazują również przeprowadzania wyborów w od ogłoszenia stanu nadzwyczajnego do 90 dnia po jego zakończeniu.
Jak wspominano wyżej władza na skutek ogłoszenia stanu nadzwyczajnego
zyskuje daleko idące narzędzia ograniczające prawa i wolności jednostki. Zasady
ogólne w tym zakresie określa art. 233 Konstytucji. Statuuje on ogólny zakaz kierowania się przesłankami dyskryminacyjnymi przy ograniczaniu praw i wolności,
a także wskazuje jakich praw nie można ograniczać w czasie stanów wojennego
oraz wyjątkowego – są to prawa i wolności związane z godnością człowieka, obywatelstwem, ochroną życia, humanitarnego traktowania, ponoszenia odpowiedzialności karnej, dostępu do sądu, dóbr osobistych, sumienia i religii, składania petycji oraz praw rodziny i dziecka. Z kolei w przypadku stanu klęski żywiołowej ustrojodawca posłużył się konstrukcją odwrotną wskazując konkretne prawa
jakie mogą być ograniczane, co oznacza, iż niewymienione w tym katalogu wolności są poza zasięgiem ustawodawcy. Przedmiotem ingerencji w czasie klęski
żywiołowej mogą być prawa gospodarcze i socjalne: wolność działalności gospodarczej, wolność osobista, nienaruszalność mieszkania, wolność poruszania się
i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawo do strajku, prawo własności, wolność pracy, prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
oraz prawo do wypoczynku.
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3. Przesłanki wprowadzenia stanów nadzywczajnych
Przesłanki wprowadzenia stanu nadzwyczajnego są dwojakiego rodzaju:
»

»

ogólne, odnoszące się do wszystkich stanów nadzwyczajnych – są to wymienione w art. 228 ust. 1 Konstytucji: występowanie sytuacji szczególnego
zagrożenia oraz niewystarczalność zwykłych środków konstytucyjnych.
W jednym ze swoich wyroków Naczelny Sąd Administracyjny23 podkreślił
znaczenie tych przesłanek, odnosząc się do słynnej powodzi w 2001 r., iż
nie każda sytuacja szczególnego zagrożenia (np. katastrofa naturalna), lecz
tylko taka, która sprawia, że konieczne jest zastosowanie środków nadzwyczajnych;
szczególne, regulujące warunki jakie muszą zaistnieć, aby to konkretny stan
nadzwyczajny został ogłoszony. Opisane są one w art. 229, 230 oraz 231 Konstytucji oraz doprecyzowane w ustawach dedykowanych poszczególnym stanom nadzwyczajnym:
» z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym
organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Dz.U.2017 poz.1932);
» z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U.2017 poz.1928);
» z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.2017 poz.1897).

4. Stan klęski żywiołowej
W kontekście globalnej pandemii spowodowanej koronawirusem szczególnej
analizie podany musi zostać stan klęski żywiołowej jako ten najbardziej adekwatny. Zgodnie z art. 2 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 2 Ustawy o stanie klęski żywiołowej warunkiem wprowadzenie tego stanu nadzwyczajnego jest m.in. katastrofa
naturalna (np. w postaci masowego występowania chorób zakaźnych u ludzi),
której skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być

23

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Krakowie z dnia 10 stycznia 2002 r.,
sygn. akt I SA/Kr 2180/01.
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skutecznie podjęte nie z zastosowaniem nadzwyczajnych środków, przy współdziałaniu różnych organów i instytucji pod jednolitym kierownictwem.
Ogłaszany jest rozporządzeniem Rady Ministrów na terenie obszaru na którym
wystąpiła katastrofa lub na terenie całego kraju. Trwa domyślnie 30 dni, jednakże
w sytuacji, w której jest to niezbędne do walki z żywiołem (np. wirusem) może być
wielokrotnie przedłużany – wymagana jednak jest w tym zakresie zgoda Sejmu24.
W rozporządzeniu o ogłoszeniu stanu epidemii Rada Ministrów ustala jedynie
ogólne ramy dot. ograniczeń, wskazując jakiego typu ingerencje w prawa i wolności mogą być ustalone. Ustawa o stanie klęski żywiołowej wskazuje następujące
dopuszczalne rodzaje ograniczeń:
»

»

24
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W zakresie działalności gospodarczej – zawieszenie działalności określonych
przedsiębiorców; nakaz lub zakaz prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju; całkowita lub częściowa reglamentacja zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły; zakaz okresowego podwyższania cen na towary lub
usługi określonego rodzaju; nakaz stosowania cen ustalonych na towary lub
usługi mające podstawowe znaczenie dla kosztów utrzymania konsumentów.
W zakresie higieniczno-sanitarnym – obowiązek poddania się badaniom
lekarskim, leczeniu, szczepieniom ochronnym oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów, niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych oraz skutków skażeń chemicznych i promieniotwórczych; obowiązek
poddania się kwarantannie; obowiązku stosowania środków ochrony roślin
lub innych środków zapobiegawczych niezbędnych do zwalczania organizmów szkodliwych dla ludzi, zwierząt lub roślin; obowiązek stosowania określonych środków zapewniających ochronę środowiska; obowiązek stosowania środków lub zabiegów niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt.
Sejm podejmuje decyzję zwykłą większością głosów, a uchwała Sejmu podlega publikacji w Dzienniku Ustaw, zob. art. 190 Regulaminu Sejmu (M.P.2019 poz.1028) oraz art. 9 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz.U.2019 poz.1461)
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W zakresie prawnopracowniczym – nakaz pracodawcy oddelegowania pracowników do dyspozycji organu kierującego działaniami prowadzonymi w celu
zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia; ograniczenie lub
odstąpieniu od określonych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jednakże
niepowodującym bezpośredniego narażenia życia lub zdrowia pracownika;
zakaz prowadzenia strajku w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach; nakaz zmiany systemu, wymiaru i rozkładu czasu pracy, w tym wydłużeniu okresu rozliczeniowego do dwunastu
miesięcy, na zasadach określonych w Kodeksie pracy; nałożenie obowiązku
pracy w niedziele, święta i dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu
pracy w pięciodniowym tygodniu pracy, w tym wydłużeniu okresu rozliczeniowego do dwunastu miesięcy, na zasadach określonych w Kodeksie pracy;
obowiązek powierzenia pracownikowi wykonywania pracy innego rodzaju niż
wynikający z nawiązanego stosunku pracy z prawem do zachowania pensji.
W zakresie lokalowo-logistycznym – obowiązek opróżnienia lub zabezpieczenia lokali mieszkalnych bądź innych pomieszczeń; dokonania przymusowych rozbiórek i wyburzeń budynków lub innych obiektów budowlanych
albo ich części; nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc,
obszarów i obiektów; nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach
i obiektach oraz na określonych obszarach; nakaz lub zakaz określonego
sposobu przemieszczania się; wykorzystanie, bez zgody właściciela lub innej
osoby uprawnionej, nieruchomości i rzeczy ruchomych;
W zakresie obowiązku osobistego świadczenia – nałożenie na osoby
fizyczne i prawne obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych takich jak:
wykonywanie określonych prac; oddanie do używania posiadanych nieruchomości lub rzeczy ruchomych; udostępnienie pomieszczeń osobom ewakuowanym; użytkowanie nieruchomości w określony sposób lub w określonym
zakresie oraz przyjęciu na przechowanie i pilnowaniu mienia osób poszkodowanych lub ewakuowanych.

Jak wspominano powyżej o ostatecznym, dokładnie kształcie i zakresie powyższych ograniczeń decydują organy samorządu lokalnego. Nakładają one na podmioty obowiązki i ograniczenia w drodze decyzji, zarządzenia lub w przypadku
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wojewody rozporządzenia, które są natychmiast wykonalne. W nagłych wypadkach wydawane mogą być ustnie. Przysługuje od nich odwołanie do w ciągu 3 dni
od doręczenie, bądź ustnego wydania. W każdym z powyżej wymienionych aktów
prawnych określona musi być:
»
»
»
»
»
»

podstawa prawna,
zakres i rodzaj ograniczeń,
obowiązane podmioty,
miejsce, dzień i godzina osobistego stawiennictwa lub realizacji innych
ograniczeń,
czas trwania ograniczeń,
pouczenie o odpowiedzialności karnej lub innych skutkach prawnych naruszenia rozporządzenia, zarządzenia lub decyzji.

Dopiero na wyżej wymienionych aktów organów samorządowych na poszczególne podmioty nakładane są obowiązki. Rozporządzenie Rady Ministrów per se
nie nakłada bezpośrednio żadnych obowiązków na obywateli i przedsiębiorców.
Za niedostosowanie się do obowiązków nałożonych na osobę fizyczną lub prawną
w oparciu o rozporządzenie wprowadzające stan klęski żywiołowej grozi kara aresztu
od pięciu dni do jednego miesiąca lub grzywny w wysokości od 20 do 5000 zł.

5. Wyrównywanie strat majątkowych
Na podstawie artykułu 228 ust. 4 Konstytucji wprowadzono do polskiego systemu prawnego Ustawę z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności
i praw człowieka i obywatela (Dz.U.2002 nr 233 poz.1955), która przewiduje tryb
uzyskiwania od Skarbu Państwa odszkodowania (w pewnym zakresie) za szkody
wyrządzone ograniczeniami wprowadzonymi podczas stanu nadzwyczajnego.
Zgodnie z tą ustawą jednostka chcąca uzyskać odszkodowanie może ubiegać
się o nie jedynie do wysokości rzeczywistej straty – zakazane jest ubieganie się
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o tzw. utracone korzyści. W tym celu powinna zgłosić wniosek do wojewody, który
zarządza województwem, na którym wystąpiła szkoda (w sytuacji gdy strata
majątkowa powstała na terenie dwóch lub więcej województw, adresatem roszczenia powinien być wojewoda, do którego najpierw złożono wniosek, a jeżeli nie
można ustalić właściwości wojewody, decyzję w sprawie odszkodowania wydaje
Wojewoda Mazowiecki). Poszkodowany ma na to rok od dnia, w którym dowiedział się o powstaniu straty majątkowej, ale nie więcej niż trzy lata od dnia zniesienia stanu nadzwyczajnego.
Wojewoda wydaje decyzję w przedmiocie odszkodowania w ciągu w terminie
trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. Choć decyzja jest ostateczna poszkodowany może wytoczyć powództwo przeciw Skarbowi Państwa przed sądem
powszechnym w przypadku decyzji odmownej lub w sytuacji przyznania zbyt
niskiego odszkodowania.

6. Stan klęski żywiołowej a stan epidemii
Wskazać należy, iż wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
20 marca 2020 roku oraz nowelizowany Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
31 marca 2020 roku stan epidemii nie jest stanem nadzwyczajnym, o którym mowa
w Konstytucji. W związku z tym nie stosują się od niego wyżej opisane zasady.
Podstawą do jego wprowadzenia jest ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019 poz.1239).
Epidemia w tej ustawie definiowana jest jako wystąpienie na danym obszarze
zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we
wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących. W przypadku zagrożenia takim stanem lub jego występowania Minister Zdrowia jest uprawniony do ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
W ramach wyżej wymienionych stanów ograniczyć można węższy katalog praw
niż w stanie klęski żywiołowej, gdyż wszelkie ingerencje władzy dotyczyć mogą
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jedynie (art. 46 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi):
»
»
»
»

»

»

czasowego ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się,
czasowego ograniczenia lub zakazu obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,
czasowego ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów
pracy, zakazu organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
obowiązku wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie
ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,
nakazu udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków
transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,
obowiązku przeprowadzenia szczepień ochronnych.

Poza podstawowymi stanami zagrożenia epidemicznego oraz epidemii, ustawdoawca dysponuje od niedawna ich „kwalifikowanym” typem wprowadzonym do
ustawy, 8 marca 2020 roku, art. 46a oraz art. 46b. Wskazuje on, iż w sytuacji gdy
zagrożenie epidemiczne nabiera charakteru i rozmiaru przekraczających możliwości działania właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek
samorządu terytorialnego Rada Ministrów, w drodze osobnego rozporządzenia, rozszerzyć może zakres ograniczeń ustalony przez Ministra Zdrowia. Oprócz
wyżej wymienionych, zgodnie z art. 46b ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wprowadzone mogą być:
»
»
»

»
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czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;
czasowa reglamentacja zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;
obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich
zabezpieczenia;
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Prawo konstytucyjne w obliczu pandemii koronawirusa

nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów;
nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na
określonych obszarach;
zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
nakaz określonego sposobu przemieszczania się.

W przeciwieństwie do stanu klęski żywiołowej, samorządy pozbawione są w przypadku powyższych stanów jakichkolwiek kompetencji w zakresie ustalania ograniczeń praw i wolności – dokonuje ich Minister Zdrowia w swoim rozporządzeniu.
Ustawodawca nie przewidział specjalnego trybu ubiegania się o odszkodowania
za straty poniesione w wyniku tych ograniczeń stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii. Oznacza to, że zastosowanie mają zasady ogólne, tj. odpowiedzialność państwa za tzw. bezprawie legislacyjne określone w art. 4171 Kodeksu
Cywilnego (Dz.U.2019 poz.1145).
Wskazać również należy, że ustawodawca nie przewidział ograniczeń temporalnych w trwaniu stanów zagrożenia epidemicznego i epidemii. Oznacza to, że obowiązują one na taki czas na jaki zostały ogłoszone albo do odwołania.
Ustawą z dnia 31 marca 2018 r., o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu
ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 547) do ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób
zakaźnych u ludzi wprowadzono art. 48a przewidujący sankcje za złamanie obowiązków nałożonych na jednostki w czasie stanu epidemii. Są to administracyjne
kary pieniężne wydawane w formie decyzji administracyjnej przez inspektorów
sanitarnych w wysokości od 5 tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych. Decyzje mają
rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że organy władzy publicznej
mogą dochodzić należności z nich wynikających z momentem doręczenia decyzji.
Od tych decyzji przysługuje odwołanie zgodnie z zasadami ogólnymi – do organu
wyższego rzędu w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia., a w przypadku jego nieskuteczności skarga do sądu administracyjnego.
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Wpływ pandemii
koronawirusa na system
ochrony zdrowia

Pandemia koronawirusa dogłębnie wpływa na system ochrony
zdrowia. Jej wpływ widoczny jest prawie na każdym etapie
korzystania ze świadczeń zdrowotnych. W niniejszym rozdziale
spróbujemy omówić najważniejsze prawne aspekty pandemii
z perspektywy sektora ochrony zdrowia.

1. Uwagi wstępne
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa pojawia się z jednej strony
konieczność zapobiegania zakażeniom, a z drugiej strony konieczność objęcia opieką zdrowotną chorych na COVID-19. W leczeniu chorych znaczenie ma
zarówno dostępność świadczeń zdrowotnych, sposób ich finansowania, jak
i dostępność i refundacja produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Dostęp
do wyrobów medycznych ma znaczenie nie tylko ze względu na procesy leczenia,
ale także ze względu na ochronę personelu medycznego.
W tle rozwijającej się pandemii znajdują się pacjenci, którzy z innych powodów
wymagają opieki zdrowotnej. W tej grupie znajdują się m.in. pacjenci z chorobami przewlekłymi, szczególnie narażeni na rozwój koronawirusa. Stały dostęp
do opieki zdrowotnej jest dla nich ograniczony ze względu na działania podejmowane w celu zapobiegania zakażeniom, w tym ograniczanie działalności lub zamykanie coraz większej liczby przychodni.
Pewne rozwiązania wdrożone do systemu ochrony zdrowia lub wykorzystywane w medycynie okazują się szczególnie istotne w tak trudnym czasie. Inne
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natomiast wymagają zmian koordynacyjnych lub legislacyjnych. Rozwiązania te
zostały szczegółowo omówione w dalszej części raportu.
Pojawia się też pytanie, jak doświadczenia pandemii wpłyną na system ochrony
zdrowia w dłuższej perspektywie.

2. Telemedycyna
2.1. Opis obszaru
Telemedycyna stanowi zdalną formę udzielania świadczeń zdrowotnych. Dzięki
telemedycynie lekarz może na odległość przeprowadzić m.in. wywiad z pacjentem i ocenić stan jego zdrowia. Telemedycyna nie zawsze jest w stanie zastąpić
tradycyjną wizytę lekarską, ale ze względu na rozwój technologiczny sprawdza się
w bardzo wielu sytuacjach.

2.2. Krótkookresowy wpływ pandemii na telemedycynę
Szczególną sytuacją, w której pojawia się konieczność zapewnienia zdalnej opieki
medycznej, jest wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego. Telemedycyna
stanowi jedno z narzędzi, które zapewnia dostęp do opieki zdrowotnej, ograniczając jednocześnie ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Telemedycyna
stanowi korzystne rozwiązanie dla chorych na COVID-19, osób znajdujących się
w ich otoczeniu oraz lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych. W przypadku
świadczeń telemedycznych, ryzyko zarażenia się koronawirusem przez lekarza
udzielającego świadczenia nie występuje. Ponadto telemedycyna odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu opieki zdrowotnej pacjentom z chorobami przewlekłymi, którzy ze względu na sytuację epidemiczną mają ograniczone możliwości
skorzystania z klasycznej formy opieki.
W związku z powyższym widoczna jest popularyzacja świadczeń udzielanych za
pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Do zdalnych wizyt zachęcają m.in. Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia
oraz Rzecznik Praw Pacjenta.
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NFZ uruchomił infolinię przeznaczoną dla pacjentów, którzy podejrzewają u siebie koronawirusa. Dzięki teleporadzie medycznej pacjenci mogą uzyskać stosowne zalecenia, e-zwolnienie, e-receptę oraz sugestię bezpośredniej wizyty
w placówce lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, jeśli zaistnieje
taka konieczność.
NFZ wskazał na możliwość wykonywania i rozliczania ambulatoryjnych porad
specjalistycznych, realizowanych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności. Dzięki takiemu rozwiązaniu z lekarze specjaliści, obok lekarzy POZ, mogą udzielać teleporad. Dotychczas telekonsultacje
specjalistyczne nie były finansowane ze środków publicznych.
Szczególne zasady udzielania świadczeń telemedycznych w okresie epidemii
określa Rozporządzenie w sprawie stanu epidemii25. Rozporządzenie to reguluje
przykładowo sposób weryfikacji tożsamości świadczeniobiorcy chcącego uzyskać świadczenie w formie telemedycznej. Podmioty udzielające świadczeń opieki
zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów
łączności potwierdzają tożsamość świadczeniobiorcy na podstawie danych przekazanych przez tego świadczeniobiorcę za pośrednictwem tych systemów, w tym
przez telefon. W razie niepotwierdzenia prawa świadczeniobiorcy do świadczeń
opieki zdrowotnej świadczeniobiorca może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów
telemedycznych, w tym przez telefon.

2.3. Długookresowy wpływ pandemii
Doświadczenia związane z koronawirusem prawdopodobnie zwiększą świadomość lekarzy i pacjentów dotyczącą potencjału telemedycyny i korzyści związanych ze zdalną formą udzielania świadczeń zdrowotnych. Bardzo prawdopodobne jest, że telemedycyna zostanie wprowadzona na stałe do ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej jako świadczenie finansowane ze środków publicznych.
25

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu
epidemii z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 491, dalej jako: „Rozporządzenie w sprawie stanu
epidemii”)
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Możliwe będzie również przyspieszenie implementacji telmedycyny z wykorzystaniem bardziej zaawansowanych technologii tj. wyrobów medycznych, np.
w formie telemonitoringu pacjentów po incydentach kardiologicznych.

3. Informatyzacja ochrony zdrowia
3.1. Opis obszaru
Informatyzacja ochrony zdrowia przejawia się m.in. w korzystaniu z rozwiązań
e-zdrowia, tj. e-recepty, e-zwolnienia, e-skierowania, e-zalecenia oraz wprowadzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej.

3.2. Krótkookresowy wpływ pandemii
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa skuteczne wdrożenie rozwiązań e-zdrowia jest szczególnie ważne m.in. ze względu na konieczność udzielania
świadczeń telemedycznych.
Część rozwiązań informatycznych, np. e-recepta i e-zwolnienie, zostały skutecznie wdrożone do systemu ochrony zdrowia. Inne, np. e-skierowanie, powinno być
wystawiane w postaci elektronicznej od 8 stycznia 2021 r. Obecnie postać elektroniczna skierowania jest wykorzystywana jednie w niektórych podmiotach leczniczych.
W podmiotach leczniczych, w których rozwiązania informatyczne zostały wprowadzone i są wykorzystywane, możliwe jest skuteczne i kompleksowe udzielanie świadczeń zdrowotnych na odległość. Natomiast w podmiotach leczniczych,
w których rozwiązania te nie zostały wdrożone w wystarczającym stopniu lub nie
sprawdziły się, pacjenci w ramach świadczeń telemedycznych nie będą mogli uzyskać wybranych dokumentów. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło w ostatnim
czasie rozwiązania zapewniające możliwość weryfikacji uprawnień za pośrednictwem komunikacji telefonicznej, natomiast jest to rozwiązanie tymczasowe.
Prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej pozwala,
w razie potrzeby i przypadkach określonych w przepisach prawa, na jej szybką
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i bezkontaktową wymianę pomiędzy placówkami medycznymi. Rozwiązanie to
także ma szczególne znaczenie w ramach przeciwdziałania pandemii.

3.3. Długookresowy wpływ pandemii
Doświadczenia związane z pandemią COVID-19 prawdopodobnie zwrócą uwagę
na znaczenie informatyzacji ochrony zdrowia, przez co będzie ona przebiegała
sprawniej i będzie dokonywana w szerszym zakresie.

4. Sztuczna inteligencja
4.1. Opis obszaru
Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence, AI) to maszyny lub systemy, które starają się odwzorować pracę ludzkiego umysłu. Sztuczna inteligencja działa w oparciu o algorytmy, tj. zbiory kroków, których stosowanie zmierza do rozwiązania
określonego problemu. Sztuczna inteligencja zaczyna być obecna niemal we
wszystkich dziedzinach życia. Szczególne zastosowanie znajduje ona w medycynie. Przykładowo ułatwia lekarzom wystawienie lepszej diagnozy, dzięki „uczeniu
się” na podstawie dużych zbiorów danych medycznych.

4.2. Krótkookresowy wpływ pandemii
Poszukiwanie rozwiązań mających zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa
wpływa na wzrost znaczenia sztucznej inteligencji w medycynie. Obecnie algorytmy sztucznej inteligencji są masowo wykorzystywane w związku z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19.
Sztuczna inteligencja stosowana jest w poszukiwaniu leku na koronawirusa. Jedynym z pionierów na rynku sztucznej inteligencji są Stany Zjednoczone i to właśnie tam podejmowane są liczne działania z zastosowaniem AI. W połowie marca
naukowcy przy użyciu superkomputera Summit z ośmiu tysięcy różnych związków wyselekcjonowali w ciągu zaledwie jednej doby 77 potencjalnych substancji,
które mogą blokować zdolność przenikania koronawirusa do ludzkiego układu
oddechowego. Wyniki te zawęziły znacznie poszukiwania substancji, które będą
mogły zostać wykorzystane do opracowania leku na COVID-19. W USA planowane
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jest także opracowanie algorytmów sztucznej inteligencji, które pomogą przeanalizować około 30 tysięcy pozycji tekstów naukowych dotyczących koronawirusa.
W Polsce sztuczna inteligencja wspomaga infolinię NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił na swojej infolinii voicebota, który pomaga, w sytuacji kumulacji
połączeń, odpowiadając na zadawane podstawowe pytania, przy których nie jest
wymagana konsultacja ze specjalistą.

4.3. Długookresowy wpływ pandemii
Bardzo prawdopodobne jest, że wykorzystanie rozwiązań AI w celu przeciwdziałania COVID-19, przyczyni się do wzrostu nakładów finansowych na rozwój sztucznej
inteligencji w medycynie. Konieczne i prawdopodobne są też zmiany legislacyjne
w celu zapewnienia m.in. pracy na danych medycznych odpowiedniej jakości, określenie standardów wykorzystania oraz uregulowań dotyczących finansowania
algorytmów wykorzystywanych w publicznym systemie ochrony zdrowia.

5. Koordynowana opieka zdrowotna
5.1. Opis obszaru
Koordynowana opieka zdrowotna (KOZ) to usługi medyczne zarządzane i dostarczane osobom w sposób zapewniający: uzyskanie kontinuum promocji zdrowia,
zapobieganie chorobom, otrzymanie diagnozy oraz leczenia, zarządzanie chorobami, uzyskanie rehabilitacji oraz paliatywnych usług medycznych, na różnych poziomach oraz w różnych miejscach systemu opieki zdrowotnej, zgodnie z zapotrzebowaniem, w okresie całego życia i w formie stałego aktywnego kontaktu z pacjentami26.

5.2. Krótkookresowy wpływ pandemii
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa koordynowana opieka zdrowotna jest szczególnie istotna dla pacjentów z chorobami przewlekłymi. Wyznacza
ścieżkę leczenia pacjenta, a nad jakością i terminowością świadczeń zdrowotnych

26

122

Infarma, Raport: VBHC.Droga do Value Based Healthcare. VBHC w teorii oraz praktyce, https://www.
infarma.pl/raporty/raporty-infarmy/raport-VBHC.pdf, dostęp na 25.03.2020 r.
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czuwa koordynator. Koordynowana opieka zdrowotna zmniejsza niewydolność
systemu ochrony zdrowia. Dzięki wdrożeniu tego modelu pacjenci z chorobami
przewlekłymi znajdują się pod stałą opieką medyczną, a w razie dalszych ograniczeń związanych z dostępem do placówek medycznych koordynator pokieruje
procesem ich leczenia. Opieka koordynowana występuje m.in. w kardiologii (KOS-zawał) oraz w ramach pilotażu POZ Plus.
Koordynowana opieka zdrowotna znajduje się jednak przed wieloma problemami
i wyzwaniami w związku z pandemią COVID-19. Istnieje ryzyko, że opieka zdrowotna nie zostanie zapewniona wszystkim potrzebującym.
Jednym z problemów jest sprawowanie koordynowanej opieki zdrowotnej nad
pacjentami z chorobami przewlekłymi, którzy nie są przekonani do nowych
technologii (telemedycyny) i jednocześnie mają ograniczoną możliwość odbycia
wizyty w przychodni lub rezygnują z wizyty, obawiając się zakażenia.
Potrzebne jest przyjęcie strategicznych rozwiązań, które skutecznie zapewnią
pacjentom dostęp do opieki zdrowotnej. Możliwości w tym zakresie są jednak
ograniczone ze względu na okoliczności, w których się znajdujemy.
Istotne jest także zminimalizowanie ryzyka zakażenia COVID-19 w ramach koordynowanej opieki zdrowotnej. Pod opieką medyczną w ramach KOZ pozostaje
bowiem wielu pacjentów z chorobami przewlekłymi, którzy znajdują się w grupie
podwyższonego ryzyka w związku z zachorowaniem na koronawirusa. W koordynowanej opiece zdrowotnej należy dokonać zmian reorganizacyjnych w zakresie zapobiegania zakażeniom. Zmiany reorganizacyjne są jednak utrudnione ze
względu na brak zasobów ze strony publicznej.

5.3. Długookresowy wpływ pandemii
Pandemia pokazuje, że pacjenci z chorobami przewlekłymi są szczególnie narażeni, w związku z czym w przyszłości będzie rosła konieczność optymalizacji
opieki zdrowotnej przez koordynację. Bardzo prawdopodobna jest także konieczność szybszej implementacji skutecznych innowacji do systemu ochrony zdrowia.
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6. Finansowanie ochrony zdrowia
6.1. Opis obszaru
Odpowiednie finansowanie, dostosowane do potrzeb ochrony zdrowia jest niezbędne do zapewnienia skutecznej, zgodnej z aktualną wiedzą medyczną oraz
ciągłej opieki zdrowotnej.

6.2. Krótkookresowy wpływ pandemii
Pandemia COVID-19, podobnie jak w innych państwach, może doprowadzić do
głębokiej niewydolności systemu ochrony zdrowia. Problemy finansowe mogą
dotknąć szpitale zajmujące się opieka nad chorymi na koronawirusa oraz jednostki, które udzielają innych świadczeń zdrowotnych.
System ochrony zdrowia od lat zmaga się z trudnościami finansowymi. W konsekwencji pacjenci mają ograniczoną możliwość uzyskania świadczeń specjalistycznych oraz skorzystania z innych procedur ratujących życie. W dobie pandemii COVID-19 nawet lepiej finansowane systemy ochrony zdrowia nie są w stanie
sprostać potrzebom społeczeństwa.
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, podpisał zarządzenie w sprawie zasad
sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nowe rozwiązania mają zagwarantować możliwość zapewnienia podmiotowi udzielającemu świadczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
koronawirusa, środków finansowych na poziomie porównywalnym do uzyskiwanych aktualnie na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Niemniej jednak środki przekazane na ten cel zapobiegania, przeciwdziałania
i zwalczania koronawirusa mogą okazać się niewystarczające. Pandemia ujawniła
głębokie niedofinansowanie ochrony zdrowia, a środki przekazywane w ramach
zwalczania pandemii mają jedynie doraźny charakter.
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6.3. Długookresowy wpływ pandemii
Doświadczenia pandemii COVID-19 prawdopodobnie zainicjują dyskusję nad
finansowaniem ochrony zdrowia oraz rzeczywistymi potrzebami zdrowotnymi
społeczeństwa, także na przyszłość w przypadku pojawienia się kolejnej pandemii. Ponadto, w związku z niedofinansowaniem ochrony zdrowia, może pojawić
się dyskusja nad zmianą modelu finansowania ochrony zdrowia i wprowadzeniem
innych rozwiązań, np. współpłacenia pacjentów, czy wprowadzaniem dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych.

7. Dystrybucja
7.1. Opis obszaru
Zapewnienie odpowiedniej dostępności produktów leczniczych to w dobie pandemii największe wyzwanie w obszarze dystrybucji.

7.2. Krótkookresowy wpływ pandemii
Pierwszym sygnałem widocznego wpływu pandemii na dystrybucję była zmiana
tzw. „listy antywywozowej”, czyli obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie
wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Obwieszczenie”). W Obwieszczeniu
z dnia 5 marca 2020 r. rozszerzono listę produktów zagrożonych brakiem dostępności o około 1000 pozycji w odniesieniu do poprzedniej wersji Obwieszczenia27.
Kolejne listy zawierają coraz to więcej pozycji28.

27

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

28

Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2020 r. i 17 marca 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie referujemy do Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r., ponieważ zostało ono szybko zastąpione przez wersję z 17 marca 2020 r.

OCHRONA ZDROWIA

125

KORONOWIRUS A PRAWO

RAPORT

Tym samym zwiększył się zakres produktów, odnośnie do których należy zgłaszać Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu („GIF”) zamiar ich wywozu
poza terytorium RP lub zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium RP. Co istotne, Obwieszczenie to nie jedyna regulacja, która ogranicza eksport (w tym ramach UE) produktów mogących wspomagać walkę z koronawirusem. Szereg ograniczeń przewidziano również dla wyrobów medycznych (zob. pkt
5 niniejszego raportu) oraz środków ochrony indywidualnej29.
Niezależnie od ograniczenia eksportu, Specustawa30 wprowadziła szereg regulacji mogących mieć wpływ na dystrybutorów działających na rynku farmaceutycznym, w tym m.in.:
»

»

»

możliwość określenia przez Ministra Zdrowia cen maksymalnych niektórych
produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
możliwość rozszerzenia obowiązku raportowania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi („ZSMOPL”) w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia – co dla niektórych podmiotów może
oznaczać obowiązek podłączenia się do ZSMOPL w trybie natychmiastowym
(Specustawa wskazuje termin 24 godzin od momentu nałożenia takiego obowiązku);
możliwość ogłoszenia przez Ministra Zdrowia wykazu produktów, które mogą
być zbywane przez hurtownie farmaceutyczne wyłącznie do innych hurtowni
farmaceutycznych, punktów aptecznych oraz zakładów leczniczych podmiotów leczniczych, działających na terytorium Polski, przy czym naruszenie

29

Ograniczenia te zostały wprowadzone m.in. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca
2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Na szczeblu unijny istotne jest natomiast Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE)_ 2020/402 z dnia 14 marca 2020 r. uzależniające wywóz niektórych produktów od wydania pozwolenia na wywóz.

30

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, dalej jako: „Specustawa”)
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tego obowiązku jest zagrożone karą pieniężną w wysokości od 10 000 zł do
5 000 000 zł;
możliwość wydawania przez Prezesa Rady Ministrów wiążących poleceń dla
przedsiębiorców;
możliwość nakazania hurtowniom farmaceutycznym przez organy inspekcji
sanitarnej dystrybucji produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych.

7.3. Długookresowy wpływ pandemii
Problem z zapewnieniem dostępności leków od dłuższego czasu znajduje się
w centrum uwagi decydentów. Sytuacja związana z pandemią może wpłynąć
na jeszcze większy nacisk na poszukiwanie nowych rozwiązań w tym zakresie.
Dotychczasowe narzędzia, takie jak m.in. raportowanie do ZSMOPL czy objęcie
systemem SENT 31, niestety nie zlikwidowały problemu niedostępności produktów leczniczych. W naszej ocenie poszukiwanie skutecznego rozwiązania wymaga
otwartej dyskusji przedstawicieli władz i branży – firm farmaceutycznych, hurtowni i aptek. Liczymy, że stan pandemii nie doprowadzi do złudzenia, że problem
da się rozwiązać doraźnymi środkami.
Warto przy tym zwrócić uwagę, że niektóre z rozwiązań wprowadzonych w ramach
walki z pandemią zostały przyjęte do polskiego prawa „na stałe”, co oznacza, że
przepisy te nie wygasną automatycznie po upływie określonego czasu od uchwalenia. Dotyczy to w szczególności możliwości rozszerzenia obowiązku raportowania do ZSMOPL (nowy art. 37azg ust. 1 Prawa farmaceutycznego32) oraz wykazu
produktów, które mogą być zbywane przez hurtownię farmaceutyczną wyłącznie
do aptek, punktów aptecznych oraz zakładów leczniczych podmiotów leczniczych
(nowy art. 85a Prawa farmaceutycznego).

31

System monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi,
o którym mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego
przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

32

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 499 z późn. zm., dalej
jako: „Prawo farmaceutyczne”)
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8. Wyroby medyczne
8.1. Opis obszaru
Niezakłócona dostępność wyrobów medycznych to kluczowe zagadnienie w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa.

8.2. Krótkookresowy wpływ pandemii
Wyroby medyczne – w przeciwieństwie do produktów leczniczych – nie znajdowały się wcześniej w centrum zainteresowania decydentów pod kątem zabezpieczania ich dostępności na terytorium Polski (a przynajmniej nie na tak szeroką
skalę). W obecnej sytuacji są jednak podstawowym środkiem służącym do walki
z koronawirusem. O problemach z dostępnością masek czy fartuchów można
przeczytać w zasadzie w każdym serwisie informacyjnym, niezależnie od lokalnego czy ogólnopolskiego zasięgu. Część z tych produktów to wyroby medyczne.
W obliczu takiej sytuacji Minister Zdrowia zdecydował się umieścić niektóre
wyroby medyczne w Obwieszczeniu (zawierającym wykaz produktów zagrożonych brakiem dostępności na terenie Polski – zob. pkt 7.2 niniejszego raportu).
Mowa o takich wyrobach jak np. czapki medyczne, fartuchy chirurgiczne i włókninowe, maski chirurgiczne i do podawania tlenu, rękawice zabiegowe oraz termometry elektroniczne. Mamy zatem do czynienia z precedensem.
Ograniczenia w eksporcie zostały zawarte również w innych aktach – zarówno
na poziomie polskim, jak i unijnym. Przykładowo, już Rozporządzenie w sprawie zagrożenia epidemicznego33 wprowadziło zakaz wywozu lub zbywania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej respiratorów oraz kardiomonitorów. Natomiast w odniesieniu do innych produktów (mogących stanowić wyroby medyczne
albo środki ochrony indywidualnej), Rozporządzenie w sprawie zagrożenia epidemicznego wprowadziło obowiązek informowania wojewody o zamiarze
wywozu lub zbycia poza terytorium Polski. Ograniczenia te powtarza również
33
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.2020 poz. 433, dalej jako: „Rozporządzenie
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Rozporządzenie w sprawie stanu epidemii. Podobne regulacje przyjęto na szczeblu unijnym – chodzi tu przede wszystkim o Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/402 z dnia 14 marca 2020 r. uzależniające wywóz niektórych produktów od wydania pozwolenia na wywóz. Regulacja ta obejmuje eksport poza Unię
Europejską i dotyczy przede wszystkim środków ochrony indywidualnej („ŚOI”).
Wskazujemy jednak na te ograniczenia, ponieważ niektóre z masek mogą być klasyfikowane jako wyrób medyczny lub ŚOI w zależności od przeznaczenia.
Jednocześnie organy nadzoru informują o podejmowanych inicjatywach mających uprościć wprowadzanie niektórych wyrobów medycznych do obrotu.
Po pierwsze w Komunikacie Prezesa URPL z dnia 17 marca 2020 r. wskazano,
że wyroby medyczne, których dokumentacja jest zgodna z Rozporządzeniem
2017/745 mogą być wprowadzane do obrotu bez powiadamiania Prezesa URPL.
Podstawa takiego działania jest to, że o ile rozporządzenie będzie stosowane od
26 maja 2020 r., to możliwe jest wcześniejsze spełnianie jego wymagań, natomiast krajowych przepisów w zakresie rejestracji wyrobów jeszcze nie ma. Po
drugie, stosownie do Zaleceń Komisji (UE) 2020/403 z dnia 13 marca 2020 r. państwa członkowskie mogą dopuścić wprowadzanie do obrotu wyrobów medycznych, które nie przeszły oceny zgodności. Rada Ministrów zamierza przyjąć takie
rozwiązanie stosownie do Projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej, które są
niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, które
zostało opublikowane na stronach internetowych KPRM.
Oprócz wprowadzanych ograniczeń, warto zwrócić uwagę na umożliwienie wystawiania zleceń za zaopatrzenie w wyroby medyczne za pomocą systemów teleinformatycznych i łączności (§ 9 Rozporządzenia w sprawie stanu epidemii oraz § 7a
Rozporządzenia w sprawie zagrożenia epidemicznego).

8.3. Długookresowy wpływ pandemii
Większość z rozwiązań wdrażanych obecnie w obszarze wyrobów medycznych
ma charakter przejściowy. Przykładem takich działań jest umieszczenie niektórych wyrobów w Obwieszczeniu czy zakaz wywozu i zbywania respiratorów
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i kardiomonitorów. Mamy nadzieję, że na zwiększonym znaczeniu telemedycyny
skorzystają pacjenci potrzebujący zaopatrzenia w wyroby medyczne. Choć tryb
wystawiania i potwierdzania zleceń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów łączności został wprowadzony w regulacjach obowiązujących tymczasowo, to jednak liczymy, że obecna sytuacja da impuls do rozwoju
w tym kierunku.
Jednocześnie należy pamiętać, że od 26 maja 2020 r. ma być stosowane Rozporządzenie 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, które wymaga dostosowania wielu procesów przez wytwórców i dystrybutorów. W obecnej sytuacji
prace związane z dostosowaniem się do nowej rzeczywistości schodzą na drugi
plan. Z tego względu MedTech Europe, stowarzyszenie producentów wyrobów
medycznych wystosowało apel do Komisji Europejskiej o przesunięcie rozpoczęcia stosowania tego rozporządzenia.

9. Refundacja
9.1. Opis obszaru
Refundacja umożliwia uzyskanie przez pacjentów produktów (leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych)
finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych. Dotyczy to
zarówno produktów dostępnych w aptece na receptę, jak i podawanych lub wydawanych w ramach świadczeń leczenia szpitalnego – programów lekowych i chemioterapii.

9.2. Krótkookresowy wpływ pandemii
9.2.1. Wydawanie decyzji refundacyjnych
Objęcie produktu systemem refundacji wymaga wydania decyzji refundacyjnej poprzedzonej postępowaniem przed Ministrem Zdrowia, obejmującym m.in.
negocjacje cenowe z Komisją Ekonomiczną. Decyzje refundacyjne wydawane są
na określony czas – obecnie na 2 lub 3 lata. Wykaz produktów objętych refundacją publikowany jest w drodze obwieszczenia Ministra Zdrowia co 2 miesiące.
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W ramach dostosowania do obecnej sytuacji, Minister Zdrowia zmienił zarządzenie dotyczące Komisji Ekonomicznej34 poprzez umożliwienie przeprowadzenia
zdalnych negocjacji. Zgodnie z nowym § 8a: „[w] przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności posiedzenia Komisji oraz negocjacje prowadzone przez zespoły
negocjacyjne mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość, które umożliwiają bezpośredni kontakt w czasie rzeczywistym”. Wskazany przepis wszedł w życie w dniu 15 marca br. i zgodnie
z posiadanymi przez nas informacjami, Ministerstwo Zdrowia kontaktowało się
z wnioskodawcami w sprawie zgody na przeprowadzenie negocjacji w tym trybie.
Ponadto, w dniu 26 marca br. do Sejmu wpłynął projekt ustawy35 nowelizującej między innymi Specustawę w zakresie decyzji i obwieszczeń refundacyjnych.
Zgodnie z projektem obwieszczenia na dzień 1 marca br. mają zachować ważność
do dnia 31 sierpnia br., a okres obowiązywania decyzji, który kończy się przed
dniem 1 lipca br., ma zostać przedłużony do dnia 31 sierpnia br. Tym samym nie
będzie konieczności wydania nowego obwieszczenia, które powinno obowiązywać od dnia 1 lipca br. Jednocześnie, decyzje refundacyjne które zostały dotychczas wydane z określeniem terminu wejścia w życie na dzień 1 maja br. mają
zostać zmienione na dzień 1 września br.
Dodatkowo wszystkie postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem
15 sierpnia br. mają ulec zawieszeniu z mocy prawa do dnia 31 sierpnia br. Przy
czym w okresie zawieszenia Minister Zdrowia może podejmować wszelkie czynności mające na celu zakończenia postępowań i wydania decyzji.
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, po wprowadzeniu stanu epidemii Minister
Zdrowia nadal podejmował czynności w toczących się postępowaniach refundacyjnych m.in. odbywały się uzgodnienia treści programów lekowych. Należy
34

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Ekonomicznej (Dz.Urz.Min.Zdrow. z 2020 r. poz. 21).

35

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (druk sejmowy nr 301) http://www.sejm.
gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=2D7894851469D6D4C1258537003A81B5.
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jednak zaznaczyć, iż obejmowanie refundacją nowych produktów nie jest obecnie
priorytetem i najprawdopodobniej wiele postępowań zostanie przedłużonych.
9.2.2. Zapewnienie pacjentom dostępu do terapii
W zakresie zapewnienia pacjentom bezpiecznego dostępu do terapii newralgicznym aspektem są programy lekowe i chemioterapia, standardowo w ramach
których produkt (lek lub środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego) jest podawany lub wydawany przez świadczeniodawcę. Dotychczas oznaczało to, że pacjent musiał pojawić się w ambulatorium lub na oddziale szpitalnym
konkretnego podmiotu leczniczego w celu uzyskania terapii.
W związku z epidemią Minister Zdrowia wydał w dniu 13 marca br. komunikat 36,
w którym rekomenduje świadczeniodawcom następujące działania:
»

»

»

36
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przy preskrypcji leków w ramach programów lekowych niewymagających
obecności pacjenta – możliwość wydawania takiej ilości produktu leczniczego, który w opinii lekarza prowadzącego zabezpieczy terapię pacjenta
na maksymalnie długi okres bez konieczności niezbędnej wizyty, jednak nie
dłuższy niż 6 miesięcy;
w przypadku kiedy stan zdrowia pacjenta jest stabilny, a wizyta u świadczeniodawcy odbywa się wyłącznie w celu zabezpieczenia kontynuacji terapii
pacjenta na kolejny okres cyklu leczenia – lek powinien być dostarczony przez
szpital bezpośrednio do pacjenta w miejscu jego zamieszkania lub do jego
przedstawiciela ustawowego, a w przypadkach gdy nie będzie to możliwe
lub znacznie utrudnione może być wydany pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie przez niego upoważnionej z apteki szpitalnej;
w przypadku kiedy placówka udzielająca świadczeń w ramach programu
lekowego przekształci się w placówkę chorób zakaźnych – rekomenduje się
doraźne przejęcie pacjentów przez inną placówkę realizującą dany program
Komunikat Ministra Zdrowia dla podmiotów leczniczych realizujących umowy w rodzaju Leczenie szpitalne programy lekowe oraz Leczenie szpitalne – chemioterapia, a także dla pacjentów objętych tym
leczeniem https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-dla-podmiotow-leczniczych-realizujacych-umowy/.
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lekowy, w szczególności dotyczy to pacjentów wymagających niezwłocznego
podania leku wynikającego z określonego cyklu leczenia;
z uwagi na możliwość występowania okresowego zaburzenia w planowych
harmonogramach przyjęć pacjentów w celu podania/wydania leków wynikających z określonego cyklu leczenia, w tym również konieczności wykonania
badań diagnostycznych wskazanych w opisach świadczeń:
» w przypadkach stabilnych, które nie stwarzają zagrożenia życia i zdrowia
pacjenta, konsultacja lekarska może odbyć się za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych,
» w przypadkach, w których stan pacjenta jest stabilny a odsunięcie wykonania badania kontrolnego pozostaje bez wpływu na stan zdrowia i bezpieczeństwo chorego możliwe jest przesunięcie terminu badania kontrolnego przewidzianego treścią programu lekowego,
» w przypadku niezbędnej wizyty – jeżeli jest to możliwe pacjenci powinni
być przyjmowani w trybie ambulatoryjnym w specjalne wydzielonych do
tego pomieszczeniach,
» w przypadku niezbędnej wizyty – jeżeli jest to możliwe świadczeniodawca
powinien wydzielić pomieszczenia tak, aby maksymalnie skrócić „drogę
pacjenta” do miejsca udzielenia świadczenia,
» w przypadku niezbędnej wizyty – organizacja udzielania świadczeń
powinna zapewnić bezpieczeństwo dla pacjentów, ustanowionych przez
nich przedstawicieli ustawowych oraz personelu medycznego.

Jednocześnie wskazano, że każdy świadczeniodawca powinien wypracować szczegółowe rozwiązania, mając na względzie standardy i zalecania dotyczące terapii
pacjentów w poszczególnych stanach klinicznych, umożliwiające bezpieczne i skuteczne prowadzenie terapii.

9.3. Długookresowy wpływ pandemii
Zmiany w zakresie refundacji mają charakter incydentalny i czasowy, w związku
z czym nie powinny mieć większego wpływu w długim okresie. Po ustaniu pandemii może nastąpić wzrost refundacji dla nowych produktów i nowych wskazań, które opóźniły się w związku ze zmianą priorytetów. Jednakże wzrost ten
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należałoby traktować jako „nadrobienie zaległości”, a nie trwały trend stanowiący
wynik pandemii.
Istnieje szansa, że wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych służących do przeprowadzania negocjacji przy wykorzystaniu elektronicznych środków porozumiewania się na odległość wpłynie na wprowadzenie możliwości komunikacji zdalnej (odbywania spotkań, negocjacji) między organem a wnioskodawcą również
po ustaniu pandemii.
Również wskazanie na możliwość konsultacji lekarskiej w trybie teleinformatycznym przy realizacji programów lekowych i chemioterapii może wpłynąć na zwiększenie roli telemedycyny w ramach tych świadczeń.

10. Prawo konkurencji
10.1. Opis obszaru
Prawo konkurencji zakazuje podejmowania działań, których celem lub skutkiem
może być naruszenie równowagi rynkowej. Prawo konkurencji dotyczy każdej
branży, w tym przedsiębiorców z rynku farmaceutycznego, kosmetycznego czy
chemicznego.
W związku z pandemią pojawiają się informacje o istotnym wzroście cen oferowanych towarów i usług oraz o przekazywaniu przez przedsiębiorców nierzetelnej informacji o oferowanych produktach, w tym o ich właściwościach. W odpowiedzi na pojawiające się sygnały, Prezes UOKiK podjął działania zmierzające do
kontroli tego rodzaju zachowań. Ponadto, przedsiębiorcy w obliczu niepewności
do co przyszłości swojej działalności podejmują ryzykowną współpracę z konkurentami, dzielą się nimi sensytywnymi informacjami lub – wobec digitalizacji
świadczonych usług – przekazują informacje, które powinny być szczególnie chronione. Przedsiębiorcy nie są również pewni, w jakich warunkach mogą odmawiać
dostaw, i komu, jakie kryteria stosować podejmując decyzje w tym zakresie, oraz
jak limitować wielkości zamówień w sytuacji, gdy zapotrzebowanie rynku jest
większe niż ich możliwości produkcyjne i dystrybucyjne.
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10.2. Krótkookresowy wpływ pandemii
Przedsiębiorcy w tej nadzwyczajnej sytuacji muszą pamiętać, że mimo, iż COVID19 bez wątpienia wpływa na prowadzoną przez nich działalność, to „kwarantanna” realizowana obecnie w Polsce nie może dotyczy przepisów prawa ochrony
konkurencji. Nadal zakazane i zagrożone wysoką sankcją pozostają: (i) nadużywanie pozycji dominującej, (ii) porozumienia ograniczające konkurencję oraz (iii)
praktyki godzące w interes konsumentów (w szczególności związane z nierzetelnym informowaniem lub wprowadzaniem w błąd). Jednocześnie należy mieć na
względzie, że sytuacja związana z pandemią co do zasady nie będzie stanowiła
skutecznego argumentu obronnego w przypadku zarzutu naruszenia zasad konkurencji. W swojej dotychczasowej praktyce decyzyjnej, Prezes UOKiK jeszcze
nigdy nie uznał (choć formalnie miałby taką możliwość, oczywiście zależną od
wykazania przez przedsiębiorcę spełnienia określonych przesłanek), że naruszenie prawa związane z kryzysem ekonomicznym było uzasadnione.
W zaistniałej sytuacji przedsiębiorcy powinni otrzymać jasne wskazówki co mogą,
a czego nie mogą robić. Niezależnie bowiem od epidemii prawo konkurencji nadal
obowiązuje, a konsekwencją jego naruszenia mogą być wysokie kary.
Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że:
»
»
»

»
»

Podejmowana z innymi przedsiębiorcami współpraca, nie może mieć na celu
ani nie może skutkować wyeliminowaniem jakiegoś podmiotu z rynku.
Zakazane jest narzucanie kontrahentom minimalnych oraz sztywnych cen
odsprzedaży.
Zakazana jest wymiana pomiędzy przedsiębiorcami informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa takich jak np. stosowane ceny zakupu, marże
odsprzedaży, uzyskane rabaty, warunki składanych w przetargach ofert,
szczegółowe warunki współpracy z określonym partnerem handlowym.
Niedozwolone jest konsultowanie z konkurentem warunków składanych
w przetargach ofert.
Nieuzasadnione ekonomicznie, uznaniowo stosowane różnicowanie warunków współpracy z klientami może stanowić naruszenie prawa.
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Działając w warunkach rynkowej dominacji zakazane jest podejmowanie działań wykorzystujących posiadaną pozycję rynkową takich jak np. podniesienie cen, które nie jest uzasadnione wzrostem kosztów i spowodowane jest
tym, że konkurenci nie dysponują obecnie określonym towarem na który
wzrósł popyt.
Zakazane jest wprowadzenie konsumentów w błąd, w szczególności przez
podawanie nieprawdziwych informacji, co do właściwości oferowanych
produktów.

Obok powyższych zakazów wymienić można jednak również działania, które
mogą być prawnie i ekonomicznie uzasadnione i jako takie nie będą stanowić
naruszenia prawa. Należą do nich:
»
»
»
»

»

»
»

Podniesienie cen w związku z wzrostem kosztów produkcji.
Stosowanie cen na poziomie określonym prawnie (np. w Specustawie).
Odmowa kontraktowania, jeżeli stosowana jest jednolicie wobec wszystkich
kontrahentów (lub kontrahentów niespełniających określonych kryteriów);
Zróżnicowane traktowanie kontrahentów, jeżeli zastosowane kryteria różnicowania są ekonomicznie uzasadnione oraz jednolicie i niedyskryminująco
stosowane wobec wszystkich partnerów biznesowych.
Ograniczenie kontrahentowi sprzedaży na określonym terytorium lub do
określonej grupy klientów zastrzeżonych na wyłączność dla innego kontrahenta.
Przekazywanie informacji zagregowanych, historycznych.
Współpraca w ramach grup zakupowych, jeżeli w ramach takiej współpracy
nie dochodzi do wymiany sensytywnych.

10.3. Długookresowy wpływ pandemii
W związku z wykorzystywaniem przez niektórych przedsiębiorców pandemii do
naruszania reguł konkurencji (podwyższanie cen) oraz dezinformowaniem konsumentów, Prezes UOKiK stale monitoruje rynek, publicznie zachęca do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, analizuje pojawiające się sygnały, zbiera informacje i dowody. Wykorzystać będzie je mógł nawet po wygaśnięciu epidemii,

136

raport.mustreadmedia.pl

RAPORT

Wpływ pandemii koronawirusa na system ochrony zdrowia

stawiając przedsiębiorcom, którzy w czasie jej trwania naruszyli obowiązujące
reguły prawa.
Za praktyki ograniczające konkurencję oraz praktyki antykonsumenckie grożą
kary w wysokości do 10% obrotu przedsiębiorcy. Jednocześnie, zarówno w przypadku porozumień, jak i praktyk antykonsumenckich odpowiedzialność mogą
ponieść również osoby zarządzające przedsiębiorcą. Maksymalny wymiar kary
wynosi w tym wypadku do 2 mln zł.
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Magdalena Miernik
IP Lawyer | Lookreatywni Law For Creatives
Prawnik specjalizujący się w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa własności intelektualnej. Założycielka firmy prawniczej Lookreatywni Law For Creatives
świadczącej pomoc prawną dla branży kreatywnej od 2013 r. Jej klientami są agencje kreatywne, studia graficzne i firmy technologiczne chcące skutecznie chronić
i komercjalizować własność intelektualną. Szkoleniowiec z ponad 6-letnim doświadczeniem w dzieleniu się wiedzą na temat prawa własności intelektualnej w środowisku MŚP. Promotorka wiedzy na temat prawa własności intelektualnej.
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w branży reklamowej
i marketingowej

Kryzys spowodowany wprowadzeniem stanu epidemii jest
faktem. Z dnia na dzień jesteśmy bombardowani informacjami
o tym, jak pandemia wpłynie na gospodarkę na całym świecie.
I chociaż – jak zapowiadają eksperci – najgorsze dopiero
przed nami, już dzisiaj warto przygotować się na najgorszy
scenariusz. A ten branża reklamowa i marketingowa może
odczuć szczególnie szybko. Wiadomo przecież nie od dziś, że
w przypadku problemów finansowych, budżet na marketing
i reklamę jest „obcinany” jako pierwszy.
Pomimo widma czarnego scenariusza jako doradca dla szeroko rozumianej
branży kreatywnej, w tym branży reklamowej i marketingowej doskonale wiem,
ostatnią rzeczą, jaką oczekuje ode mnie klient to przedstawianie mu problemów.
Mój klient ma ich aż nadto.
To, czego dzisiaj najbardziej potrzebują od nas – prawników nasi klienci to przede
wszystkim rozwiązań. I dzisiaj postaram się je przedstawić, opierając się w szczególności na prawie własności intelektualnej.

Jeszcze lepsze (komercyjne) wykorzystanie potencjału
własności intelektualnej
Środowisko online, do którego (jeszcze mocniej niż do tej pory) przechodzi praca
i kontakt z klientami w obecnej, niełatwej sytuacji to idealna przestrzeń do rozwoju i komercyjnego wykorzystywania własności intelektualnej. Prawo własności
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intelektualnej to ta wyjątkowa dziedzina prawa, która chroni prawa na dobrach
niematerialnych, a zatem w warunkach online czuje się jak ryba w wodzie. Dobra
niematerialne mogą być bowiem tworzone i komercjalizowane bez konieczności
istnienia jakiegokolwiek nośnika materialnego.
W przypadku małych i średnich firm wiedza na temat ochrony, a co istotniejsze –
sposobów komercjalizacji praw własności intelektualnych jest szczególnie ważna.

Prawo własności intelektualnej na trudne czasy
Podstawowymi kategoriami prawa własności intelektualnej są prawo autorskie
oraz prawo własności przemysłowej. Pierwsza kategoria prawa własności intelektualnej – prawo autorskie – chroni „każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci”. W praktyce prawo autorskie chroni każdy rezultat twórczej działalności człowieka od chwili jego ustalenia, niezależnie od jego wartości, przeznaczenia czy sposobu wyrażenia. Utwór
jako dobro niematerialne należy odróżniać od przedmiotu (nośnika, tzw. corpus
mechanicum), w którym jest utrwalony i za pomocą którego osoba inna niż twórca
może się z nim zapoznać bez konieczności bezpośredniego kontaktu z twórcą.
Dlatego utwór tak dobrze czuje się w świecie wirtualnym – do jego powstania i istnienia nie jest potrzebny żaden nośnik materialny.
Aby utwór mógł cieszyć się ochroną prawa autorskiego, musi – oprócz przesłanki
twórczości – zostać ustalony w jakiejkolwiek postaci, a zatem tak uzewnętrzniony,
aby mogła zapoznać się z kim jakakolwiek osoba trzecia, poza samym twórcą.

Niedoceniane prawo twórcy do wynagrodzenia
Z chwilą ustalenia utworu twórca powstają (automatycznie, bez konieczności
spełniania jakichkolwiek formalności) dwa rodzaje praw autorskich – autorskie
prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe. To te ostatnie są przedmiotem
obrotu gospodarczego i to o nich powinien pamiętać twórca szczególnie teraz,
gdy obrót gospodarczy przenosi się w ogromnej części do świata wirtualnego.
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Zgodnie z treścią art. 17 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorskie prawa majątkowe obejmują:
»
»
»

prawo do korzystania z utworu;
prawo do rozporządzania utworem;
prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Oprócz wynagrodzenia za stworzenie projektu dla klienta, twórcy (agencji) z mocy
prawa przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za udzielenie zgody na korzystanie
z utworu lub przeniesienie autorskich praw majątkowych na klienta.
I to właśnie prawo twórcy do wynagrodzenia za dyspozycję prawami autorskimi
powinno być dzisiaj, gdy szukamy dodatkowych źródeł zarobku, szczególnie
mocno eksploatowane.

Komercjalizacja praw własności intelektualnej
Druga kategoria prawa własności intelektualnej – prawo własności przemysłowej – to ogół dóbr niematerialnych chronionych przez ustawę z dnia 30 czerwca
2000 r. – Prawo własności przemysłowej. Wśród praw własności przemysłowej
wymienić można między innymi: prawo z patentu, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo ochronne na znak towarowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego.
Znak towarowy to najpopularniejszy przedmiot prawa własności intelektualnej.
Wśród jego zalet – oprócz podstawowego waloru zapewnienia uprawnionemu
z rejestracji ochrony znaku towarowego przed jego wykorzystywaniem przez
osoby trzecie, znak towarowy może być dla uprawnionego dodatkowym źródłem
zarobku. Z mojego doświadczenia wynika, że przedsiębiorcy mają świadomość
konieczności zapewnienia ochrony znaku towarowego jako ważnego gospodarczo składnika organizacji, ale gdy przychodzi do jego komercjalizacji – zaczynają
się gubić i z przyzwyczajenia stosuję klasyczne modele sprzedażowe, tj. sprzedaż
projektu a nie praw.
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A przecież licencjonowanie znaków towarowych to jeden z najpopularniejszych na
świecie modeli zarabiania pieniędzy, i to bez wychodzenia z domu.

Licencja na znak towarowy
Licencjonowanie znaku towarowego (podobnie zresztą jak w przypadku jakiegokolwiek innego dobra niematerialnego chronionego przez prawo własności
intelektualnej) polega na tym, że właściciel znaku towarowego (licencjodawca)
udziela zezwolenia innemu podmiotowi (licencjobiorcy) na odpłatne korzystanie
z przedmiotu prawa własności intelektualnej (w tym przypadku – zarejestrowanego znaku towarowego) na określonych warunkach. Wynagrodzenie za udzielenie licencji może być określone na wiele sposobów. Zarówno jako ryczałt – stałe
miesięczne wynagrodzenie za możliwość korzystania ze znaku towarowego na
określonych w umowie warunkach, jak i procent od przychodów – licencjobiorca
zobowiązuje się zapłacić licencjodawcy uzgodniony procent przychodu brutto lub
netto uzyskanego dzięki użyciu znaku towarowego.
Jednym z największych licencjodawców na świecie jest Walt Disney Company.
Tylko w 2015 r. globalna sprzedaż detaliczna produktów licencjonowanych
przez Walt Disney Company osiągnęła aż 52,5 mld USD. Ale nie tylko duże koncerny mogą z sukcesem licencjonować swoją własność intelektualną ale również podmioty indywidualne. Dobrym przykładem przedsiębiorcy, który nie
tylko umiejętnie potrafił zbudować silną markę osobistą, ale i do perfekcji opanował sztukę merchandising jest… obecny prezydent Stanów Zjednoczonych
– Donald Trump.
Donald Trump, jeszcze jako przedsiębiorca, doskonale wiedział, że wraz z coraz
większą popularnością jego osoby, coraz atrakcyjniejszy i silniejszy rynkowo
stawał się jego znak towarowy – „Trump”. Dlatego chętnie go licencjonował.
Ze sprawozdania finansowego, które Trump złożył jeszcze jako kandydat na
urząd prezydenta USA wiemy, że tylko w ciągu 18 miesięcy – od stycznia 2014 r.
do czerwca 2015 r. Donald Trump na przychodach z licencji miał zarobić aż
36 milionów USD.
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Kryzys czy szansa?
Świadome zarządzanie własnością intelektualną jest istotne nie tylko z powodu
chęci zapewnienia organizacji bezpieczeństwa i ochrony przed ewentualnymi
roszczeniami ze strony klientów, ale przede wszystkim z powodu możliwości
zarobkowych, które daje własność intelektualna. Kryzys to nie jest moment na
„darmowe rozdawanie contentu”, na zalew którego żalą się Ci klienci, którzy zarabiają na sprzedaży wartościowych treści. Tym bardziej nie jest to moment na
zaprzestanie sprzedaży („bo przecież w dobie kryzysu nie wypada”).
Kryzys to dobry moment na zatrzymanie się i dokonanie spokojnej analizy dóbr
niematerialnych, które tworzy i sprzedaje organizacja. Szansa na zbudowanie
skuteczniejszej strategii ochrony i komercjalizacji własności intelektualnej, która
przełoży się na dodatkowe źródła zarobkowania.

Pomoc finansowa dla agencji reklamowych i marketingowych
A co z tymi agencjami, które z powodu epidemii znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej? W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. tarcza antykryzysowa), znalazły się rozwiązania zarówno dla osób prowadzących jednoosobową działalność
gospodarczą, jak i dla firm zatrudniających do 9 osób, których celem jest ochrona
zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej przedsiębiorców. Proponowane
rozwiązania dalekie są od idealnych i z pewnością nie pozwolą przetrwać organizacji przez prognozowanych kilka czy kilkanaście miesięcy trwania kryzysu. Jednak przewidują pewnego rodzaju wsparcie finansowe dla określonych grup zawodowych i choćby dlatego, warto je znać. Pomoc finansowa płynąca z tzw. tarczy antykryzysowej skierowana jest przede wszystkim do niedużych organizacji,
które z powodu braku zleceń mogą stanąć przed widmem upadłości.
Nowe przepisy przewidują zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne
przez okres trzech miesięcy dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających do 9 osób
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przed dniem 1 lutego 2020 r. oraz dla samozatrudnionych, których przychód nie
przekroczył 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, również zarejestrowanych
przed dniem 1 lutego 2020 r.
W praktyce oznacza to, że każdy przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową
działalność gospodarczą (nie krócej niż od 1 lutego 2020 r.) lub zatrudnia do
9 osób (nie krócej niż od 1 lutego 2020 r.), może liczyć na zwolnienie z opłacania składek ZUS przez trzy miesiące, o ile jego przychód nie wyniesie więcej niż
15 681 złotych brutto.

A co z tymi, którzy zdecydowali się zawiesić działalność
gospodarczą na okres trwania epidemii?
Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby pracujące
na umowach cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło) nieprzerwanie
co najmniej 30 dni kalendarzowych przed miesiącem, w którym złożony został
wniosek o świadczenie postojowe, a sama umowa została zawarta nie później
niż 1 lutego 2020 r., mogą starać się o tzw. jednorazowe świadczenie postojowe
(nieoskładkowane i nieopodatkowane). Ma ono wynieść około 2000 zł brutto.
Aby otrzymać jednorazowe świadczenie przedsiębiorca musi albo zawiesić działalność gospodarczą albo wykazać spadek przychodów o co najmniej 15% w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Co istotne, w obu przypadkach
przychód przedsiębiorcy nie może być wyższy niż 300 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS (ok 15 500 zł).
W przypadku osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, które chcą
ubiegać się o jednorazowe świadczenie postojowe, wskazane na umowie wynagrodzenie z tytułu wykonywania zleconych zadań nie może wynosić mniej niż
50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r.,
czyli minimum 1300 zł brutto.
Prawo do tzw. świadczenia postojowego ma być ustalane na wniosek przedsiębiorcy, który zdecydował się zawiesić działalność gospodarczą, a w przypadku
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osoby wykonującej pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej – na wniosek złożony przez zleceniodawcę lub zamawiającego.

Pomoc socjalna dla twórców i artystów
Niezależnie od przedstawionych powyżej rozwiązań wynikających z wejścia
w życie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej, twórcy i artyści mogą ubiegać
się o pomoc finansową z Funduszu Promocji Kultury. Aby ubiegać się o pomoc
socjalną należy czytelnie wypełnić „Wniosek o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury” oraz dołączyć wymagane załączniki wskazane we wniosku.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy socjalnej. Chodzi tutaj o dokumenty
dotyczące sytuacji prawno-finansowej osoby, która ubiega się o pomoc. Może to
być na przykład umowa o dzieło lub umowa zlecenia, zgodnie z którą twórca lub
artysta miał wykonać określoną pracę i dostać za nią określone wynagrodzenie,
ale z powodu zamknięcia placówki kulturalnej nie może wykonać zaplanowanej
pracy. Po szczegółowe informacje warto zajrzeć na stronę Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
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Sandra Wieczorek
Radca prawny LL.M. w kancelarii Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy. Specjalizuje się
w zagadnieniach prawa własności intelektualnej i przemysłowej, ze szczególnym
uwzględnieniem prawa autorskiego. Współpracuje z szeroko pojętą branżą kreatywną, w szczególności agencjami reklamowymi, domami produkcyjnymi i domami
mediowymi. Reprezentuje klientów w sporach dotyczących naruszenia dóbr osobistych i praw własności intelektualnej. LSW wspiera również w zakresie niemieckiego prawa cywilnego.

Maciej Kubiak
Wspólnik współkierujący praktyką IP/TMT w kancelarii LSW. Wykładowca Centrum
Praw Własności Intelektualnych im. H. Grocjusza oraz arbiter Sądu Arbitrażowego
Rynku Audiowizualnego (SARA). Współautor m.in. Komentarzy do prawa własności
przemysłowej (CH.Beck 2016) i prawa autorskiego (CH.Beck 2019). Twórca i redaktor
naczelny „LSW IP Bloga” (lswipblog.pl). Rekomendowany przez renomowane międzynarodowe rankingi – Chambers & Partners w dziedzinie technologii, mediów
i telekomunikacji (TMT) oraz własności intelektualnej (IP) i Legal 500 – w dziedzinie
IP, TMT oraz rozwiązywania sporów sądowych. Specjalizuje się w prawie autorskim,
prawie mediów, filmowym i prasowym, IT i nowych technologii, reklamy i własności
przemysłowej oraz ochronie dóbr osobistych i danych osobowych.
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Wpływ koronawirusa
na branżę MICE

Trudno wskazać branżę, na którą epidemia koronawirusa
nie będzie miała żadnego wpływu. Bez wątpienia jednak,
branżą, dla której #zostańwdomu oznacza de facto konieczność
zawieszenia, a nawet zaprzestania prowadzonych działań,
jest szeroko pojęta branża MICE, której to działalność polega
na organizowaniu wydarzeń, eventów, imprez, koncertów,
zapewnianiu transportu, noclegu i odpowiedniej logistyki.
Branżę MICE cechuje szczególna wrażliwość – zakłócenia osobowe, legislacyjne
czy atmosferyczne mogą zaburzyć funkcjonowanie MICE właściwie z dnia na
dzień. O ile na pewne zdarzenia przedsiębiorcy działający w branży MICE mogą
się przygotować (np. na ryzyko opadów deszczu na plenerowym koncercie
poprzez zbudowanie zadaszonej sceny), o tyle trudno od nich wymagać jakiegokolwiek przygotowania na sytuacje wynikające z działania siły wyższej – takiej jak
epidemia. Ubezpieczenia dostępne na rynku, w większości przypadków, epidemie jako przypadek siły wyższej, zaliczają do wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. Tymczasem branża, której naczelną wartością jest organizowanie
ludziom osobistych doświadczeń poprzez szeroko pojęte spotkania zawodowe,
rozrywkowe, towarzyskie, w warunkach stanu epidemii przestaje zarabiać. Brak
jest obiektywnej możliwości oparcia działalności MICE o funkcjonowanie zdalne,
na co mogą pozwolić sobie przedsiębiorcy działający w innych branżach. Sytuacja jest szczególnie poważna w obliczu faktu, iż aż ok. 95 proc. podmiotów działających w branży MICE stanowią przedstawiciele sektora MŚP z polskim kapitałem, zasobami i know-how.
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Realia polskiej branży MICE w obliczu SARS-CoV-2
Rynek branży MICE w Polsce stanowi wartość ok. 3 mld PLN zatrudniając przy
tym ponad 30 000 osób37. Światowa branża eventowa w 2018 roku wygenerowała
621,4 mld $ i tym samym przyczyniła się do wpływu na globalny PKB w wysokości
1,5 bln $, co sprawia, że gdyby sektor ten był krajem, zajmowałby 14 pozycję na
świecie, wyprzedzając PKB m.in. Australii i Hiszpanii38. Globalny rynek MICE generuje 25,9 miliona miejsc pracy39.
Rok 2020 nie rozpoczął się dobrze, a prognozy nie napawają optymizmem. Lista
wydarzeń, które od marca 2020 roku zostały anulowane lub których termin –
wstępnie – został zmieniony jest bardzo długa i z każdym dniem trwania stanu epidemii się wydłuża. Jak wynika z prasy branżowej40 w stan alarmowy postawione
zostały wszystkie agencje eventowe oraz incentives, biura podróży i touroperatorzy, polskie DMC i turystyka przyjazdowa, targi i wszystkie podmioty powiązane, festiwale oraz koncerty, hotele, pensjonaty i inne ośrodki z usługami noclegowymi, cateringi, restauratorzy, przewoźnicy autokarowi, spedycja, linie lotnicze; żegluga śródlądowa, przewodnicy, tłumacze symultaniczni, organizatorzy
szkoleń, technika estradowa i scenografia, artyści, impresariaty, kultura, sztuka,
muzycy oraz szeroko pojęci podwykonawcy. Poziom anulacji w przypadku dużej
części wymienionych podmiotów sięga aż 100% 41.
Powyższe związane jest z szeregiem problemów – tych zmaterializowanych już
teraz, ale również odnoszących się do funkcjonowania MICE w najbliższej przyszłości. Branżę MICE cechuje często rozbudowany łańcuch dostaw, każdy z przedsiębiorców jest podmiotem wielu umów, zarówno z klientami (np. dotyczących

37

Źródło: stanowisko branży MICE w obliczu aktualnej sytuacji w branży związanej z rozwijającym się
koronawirusem, thinkmice.pl;

38

https://cdn.ymaws.com/www.iasbweb.org/resource/resmgr/resources/eic_business_events_industry. pdf; dostęp z dnia 19 marca 2020 roku.

39

Ibidem.

40

https://eventowablogerka.pl/raport-specjalny-mice-koronawirus-zabija-branze-mice/

41

Z badania przeprowadzonego wśród członków Stowarzyszenia Branży Eventowej (SBE) wynika, iż
w marcu i kwietniu 2020 r. zostało odwołanych ponad 97 proc. wszystkich planowanych eventów
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organizacji danego wydarzenia pod marką klienta), konsumentami (sprzedaż biletów), twórcami (artystami, którzy mieli wystąpić na wydarzeniu) oraz podwykonawcami (przykładowo zapewnienie obsługi zdjęciowej, operatorskiej, cateringowej, muzycznej, technicznej itp.). Każda z tych umów zawiera szereg postanowień
regulujących zasady odpowiedzialności, kary umowne itp. Nie sposób nie wspomnieć również o dylematach pracowniczych czy podatkowych. Wreszcie, podkreślenia wymaga, iż charakterystyka branży MICE polega w szczególności na niestałym zaangażowaniu zasobów i zmiennego popytu na usługi. W ciągu roku branża
realizuje zlecenia z różną intensywnością, zależną od celów biznesowych, dostępnych środków i harmonogramów klientów. Podmioty te nie mogą tym samym
polegać na długoterminowych kontraktach gwarantujących ciągłość świadczenia usług przez dłuższy okres.
Jak wynika z powyższego, branża MICE narażona jest na bolesny upadek i trudny
powrót do gry. Jak działać, żeby minimalizować straty i nie tracić kontrahentów oraz jak dobrze przygotować się na powrót? W jakie instrumenty wyposaża przedsiębiorców polskie prawo, a jakie narzędzia podaje przedsiębiorcom
państwo?

Epidemia koronawirusa a zobowiązania umowne
– czym jest siła wyższa?
Bez wątpienia przedstawiciele MICE muszą przygotować się na trudniejszy czas.
10 marca 2020 roku Premier Mateusz Morawiecki poinformował o odwołaniu
wszystkich imprez masowych (czyli tych zrzeszających w tym samym czasie w jednym miejscu powyżej 1 tys. osób) w Polsce. To był pierwszy rządowy komunikat,
który miał bezpośredni wpływ na działalność branży eventowej. Następnie 13 marca
2020 roku polski rząd zadecydował o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, co wiązało się z zakazem przeprowadzania zgromadzeń powyżej 50 osób.
20 marca 2020 roku wprowadzono stan epidemii, a 24 marca 2020 roku ogłoszono
kolejne ograniczenia, tym razem limitujące wychodzenie z domu do absolutnego
minimum. Czy taka sytuacja stanowi zdarzenie siły wyższej?
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Pojęcie siły wyższej nie posiada definicji legalnej. W tym zakresie należy posiłkować się orzecznictwem sądów powszechnych oraz komentarzami doktryny.
Powszechnie przyjmuje się, iż siła wyższa to zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe
(lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec.
Klasycznymi przypadkami siły wyższej są zdarzenia związane z działaniem sił
przyrody – pożary, powodzie, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi czy też epidemie. Oprócz wskazanych, jako przypadki siły wyższej kwalifikowane są sytuacje związane z niekontrolowanymi zachowaniami zbiorowości, takie jak strajki
czy zamieszki odpowiednich rozmiarów bądź natężenia. Za siłę wyższą można
również uznać działanie władzy państwowej – tj. określone zakazy i nakazy, blokady itp.
Podkreślenia wymaga, iż to, czy mamy do czynienia ze zdarzeniem kwalifikowanym jako działanie siły wyższej, zależy od okoliczności faktycznych danego przypadku. Oznacza to, iż każda sytuacja podlega odrębnej weryfikacji obiektywnego wpływu danego zdarzenia na możliwość podjęcia lub zaniechania danego
działania. I tak, przykładowo, w sytuacji ogłoszenia przez Premiera Mateusza
Morawieckiego komunikatu rządowego o odwołaniu wszystkich imprez masowych w Polsce, nie ulega wątpliwości, iż koncert rockowy, który miał zgromadzić
50 000 fanów nie mógł odbyć się z przyczyn działania siły wyższej. W tym samym
czasie jednak, organizator wykładu z udziałem guru biznesowego dla elitarnego
grona 50 wybranych osób, co do zasady, nie będzie mógł powołać się wobec
uczestników na działanie siły wyższej. Komplikując jednakże stan faktyczny –
zakładając, iż ów wykładowca przez ostatnie 2 miesiące przebywał w Chinach
i właśnie udało mu się wrócić do kraju – przez co jest zobowiązany do odbycia
14-dniowej kwarantanny (zgodnie z oficjalnymi zarządzeniami osób uprawnionych) – nieobecność wykładowcy, co do zasady, będzie wywołana zdarzeniem
siły wyższej. Idąc jednakże krok w tył – jeżeli wykładowca nie uczestniczył w żadnej podróży, a wyłącznie z własnej woli, motywowany obawą o własne zdrowie, postanowił odwołać swoją obecność na wykładzie – trudno w takiej sytuacji
kwalifikować jego działanie jako wynikające z zaistnienia zdarzenia siły wyższej.
Powyższe rozważania nie uwzględniają inaczej brzmiących postanowień umownych (o czym niżej).
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Jak widać, ocena czy mamy do czynienia z przypadkami działania siły wyższej
jest wieloskładnikowa i powinna uwzględniać szereg okoliczności, jak np. należytą staranność. Jak wynika bowiem z przytoczonej powyżej definicji – osoba,
która chce powołać się na niemożliwość świadczenia wynikającą z siły wyższej
powinna udowodnić, iż nie mogła obiektywnie przewidzieć jej wystąpienia. Jeżeli
więc hipotetycznie – wokalista, który w poniedziałek ma zagrać koncert (zakładając, że miejsce w którym ma odbyć się koncert nie ogłosiło jakichkolwiek ograniczeń zgromadzeń, a sytuacja jest stabilna), udaje się na weekend do Włoch,
w których w tym czasie epidemia jest w szczytowym momencie – trudno mówić
o dochowaniu należytej staranności. W przypadku złego samopoczucia w poniedziałek, powołanie się w takim przypadku na działanie siły wyższej należy uznać
za wątpliwe.
Podsumowując powyższe warto podkreślić, iż należy odróżnić przypadki obiektywnego działania siły wyższej od daleko idącej ostrożności z uwagi na możliwość
wystąpienia zdarzenia potencjalnie niebezpiecznego czy też braku dochowania
należytej staranności w podejmowaniu działań. Z całą pewnością odnosząc się
do zagadnienia siły wyższej, trudno wymienić sytuacje, które zawsze, w każdych
okolicznościach, dla każdego podmiotu na rynku będą skutkowały niemożnością
wykonania własnych zobowiązań.
Należy podkreślić, iż w odróżnieniu przykładowo od rozwiązań chińskich, które
zakładają udzielenie legitymowanemu wnioskodawcy dedykowanego świadectwa siły wyższej – dokumentu potwierdzającego fakt jej zaistnienia, w Polsce
– właściwym do rozstrzygnięcia sporu o to, czy w danej relacji umownej zaistniał przypadek siły wyższej, będzie sąd powszechny. Co istotne, to na stronie,
która nie wykonała umowy, będzie spoczywać ciężar udowodnienia, iż nastąpiło
ono z powodu siły wyższej. Polski przedsiębiorca nie ma tym samym możliwości
posłużenia się w sporze handlowym jakimkolwiek świadectwem czy certyfikatem. Już w tym miejscu warto tym samym zasygnalizować potrzebę skrupulatnej
archiwizacji danych, jak również dokumentacji zdarzeń (np. informacji przekazywanych drugiej stronie umowy czy otrzymywanych od przedstawicieli władz państwowych). Jest to bowiem profilaktyczne gromadzenie materiału dowodowego.
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Konsekwencje wystąpienia siły wyższej
Abstrahując od powyższych rozważań dotyczących tego, czy dana sytuacja może
zostać zakwalifikowana jako przypadek siły wyższej, warto wskazać jakie konsekwencje dla stosunków umownych ma jej wystąpienie oraz jakie działania należy
przedsięwziąć celem weryfikacji własnej sytuacji faktycznej i prawnej.
Dla jasności dalszych rozważań w pierwszej kolejności należy wskazać, iż do
naczelnych zasadach prawa cywilnego należy zasada dotrzymywania umów
(jeżeli zawarłeś umowę, to powinieneś wypełnić swoje zobowiązania) – niezależnie od formy zawarcia umowy. W przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, strona zobowiązana jest do naprawienia szkody, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które
dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Zasady odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez strony, w granicach obowiązującego prawa mogą jednakże zostać ukształtowane odmiennie w umowie.
Tym samym, w aktualnej sytuacji – pierwszym działaniem wszystkich przedsiębiorców winna być weryfikacja postanowień umów. Nie jest zabronione bowiem
m.in. nałożenie na drugą stronę umowy odpowiedzialności za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy również w przypadku wystąpienia zdarzenia siły
wyższej. Jeżeli umowy zawierają takie szerokie postanowienia regulujące odpowiedzialność stron w umowie, to jest obejmujące również przypadki siły wyższej,
kontrahent zobowiązany będzie do naprawienia szkody wyrządzonej drugiej stronie poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wyniku stanu
epidemii. Co istotne, analizując postanowienia umów, warto również zwrócić
uwagę na definicje siły wyższej przyjętą przez strony w umowie. Ta bowiem może
być wąska (regulować bardzo wąskie zdarzenia referujące ściśle do przedmiotu
umowy) lub szeroka (zgodna z definicją przytoczoną na powyżej) – w zależności
od woli stron. W umowie strony mogły przewidzieć również określone strategie
działania na wypadek wystąpienia siły wyższej (wypłata określonej części wynagrodzenia, zawieszenie określonych prac itp.). Jak widać, możliwości modyfikacji
relacji umownych w zakresie siły wyższej jest dużo, dlatego też w pierwszej kolejności przedsiębiorcy powinni zweryfikować treść zawartych umów.
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Co jednak w sytuacji, gdy zawarta przez nas umowa – słowna lub pisemna – nie
regulowała skutków wystąpienia zdarzenia siły wyższej? W takim przypadku,
należy odwołać się do przepisów kodeksu cywilnego.
W pierwszej kolejności podkreślenia wymaga, iż niewykonanie umowy z powodu
zdarzenia siły wyższej prowadzi do braku odpowiedzialności za powstałe z tego
powodu szkody (art. 471 KC). Obejmuje to m.in., co do zasady, brak obowiązku
zapłaty kar umownych czy odszkodowań. Oczywiście, jak już wskazano powyżej,
strona, która powołuje się na działanie siły wyższej, zobowiązana jest udowodnienia związku pomiędzy szkodą oraz siłą wyższą (przypominając, że omawiany
jest przypadek braku odmiennych postanowień umownych).
Co istotne, samo wystąpienie siły wyższej (w tym przypadku epidemii) co do
zasady nie zmienia, ani nie rozwiązuje umowy. Jeżeli więc przedsiębiorca jest
podmiotem umowy, której w wyniku wprowadzenia stanu epidemii nie może
wykonać – nie oznacza to jeszcze automatycznie, że jego zobowiązanie wobec
drugiej strony automatycznie wygasa. Co do zasady, dopiero w razie obiektywnej
tzw. następczej niemożliwości spełnienia świadczenia, za którą strona nie ponosi
odpowiedzialności, jej zobowiązanie wygasa. Jednocześnie ta strona umowy nie
może domagać się spełnienia świadczenia wzajemnego swojego kontrahenta
(zgodnie z art. 475 i 495 KC). Przytoczone przepisy kodeksu cywilnego regulują
jednakże definitywną niemożliwość wykonania zobowiązania. Stan niemożliwości przejawia się w tym, że nie tylko dłużnik, ale nikt inny w danych okolicznościach nie jest w stanie spełnić świadczenia. Co więcej, stan ten musi mieć charakter trwały. Przejściowe trudności w wykonaniu zobowiązania kwalifikowane
są raczej jako jego nienależyte wykonanie i są w istocie zwłoką lub opóźnieniem
dłużnika, w zależności od tego, czy ich przyczyną są okoliczności obciążające dłużnika, czy też nie. Mając powyższe na względzie – epidemia COVID-19 z pewnością
prowadzi do trudności w wykonaniu zobowiązań, jednakże w dużej części przypadków, będą one miały charakter przejściowy. Tym samym, na obecnym etapie,
wykazanie, że świadczenie stało się niemożliwe do spełnienia na skutek epidemii COVID-19 w wielu przypadkach może sprawiać trudności. Przyjęcie, iż na skutek wystąpienia siły wyższej dochodzi zawsze do automatycznego wygaśnięcia
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zobowiązania, nie jest tym samym właściwe, choć w przypadku branży MICE
będzie to zdecydowanie częstsze niż w wielu innych branżach.
Na marginesie należy wskazać, iż zgodnie z art. 121 pkt. 4 KC siła wyższa przerywa
bieg przedawnienia co do wszelkich roszczeń, jeśli z jej powodu uprawniony nie
może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju przez czas trwania przeszkody.

Co mogą zrobić strony w przypadku wystąpienia siły
wyższej?
Jeśli przedmiotem umowy, była realizacja wydarzenia, które w sposób obiektywny nie jest możliwe do wykonania bez winy wykonawcy, a strony nie poniosły
jeszcze nakładów na jego realizację, można argumentować, że dochodzi do wygaśnięcia zobowiązania, na zasadach opisanych powyżej.
W aktualnej sytuacji przedsiębiorcy powinni rozważyć ponadto skorzystanie
z przewidzianej w przepisach kodeksu cywilnego klauzuli nadzwyczajnej zmiany
stosunków (tzw. klauzuli rebus sic stantibus – art. 357(1) kodeksu cywilnego).
Zgodnie z jej treścią, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków (czym
może być w określonych okolicznościach wystąpienie stanu epidemii) spełnienie
świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy,
sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub
nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Tym samym przedsiębiorca może wystąpić
do sądu z żądaniem modyfikacji sposobu wykonania zobowiązania, wysokości
świadczenia, czy nawet rozwiązania umowy. Podkreślenia wymaga jednakże, iż
wskazana klauzula stosowana jest w przypadkach wyjątkowych i szczególnych.
Oczywiście Strony są w zasadzie nieograniczone (w ramach obowiązujących przepisów prawa) do zawierania porozumień zmieniających, to jest ponownego, lojalnego, uwzględniającego te szczególne okoliczności regulowania wzajemnych
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relacji. Możliwe jest przykładowo odroczenie terminu wykonania świadczenia, to
jest organizacji wydarzenia – wtedy kiedy będzie to możliwe i obiektywnie bezpieczne.

Co jeżeli przedsiębiorca poniósł już określone koszty
wykonania umowy?
Oczywistym jest, że organizacja działań w branży MICE rzadko występuje z dnia
na dzień. Zazwyczaj są one poprzedzone długimi przygotowaniami – a co za tym
idzie, również związane z ponoszeniem określonych, często bardzo dużych kosztów. Czy organizator wydarzenia, które zostało anulowane z powodu epidemii
koronawirusa może wnosić o zwrot poniesionych – do czasu wystąpienia siły
wyższej i otrzymania stosownej decyzji drugiej strony o anulowaniu działań –
kosztów?
Każda ze stron zawierając umowę ponosi określone ryzyko. Zamawiający powinien liczyć się z sytuacją, iż w przypadku wystąpienia siły wyższej, może on
zostać zobowiązany do wynagrodzenia przyjmującemu dotychczasowego wkładu
w wykonanie umowy. Przyjmujący zlecenie z kolei musi zaakceptować, iż w takim
przypadku, co do zasady, nie będzie on uprawniony do dochodzenia zapłaty utraconych korzyści (pozostałego lub całego – w zależności od umowy- wynagrodzenia, czy wynagrodzenia, które przyjmujący zamówienie mógłby uzyskać poprzez
zawarcie umowy z innym kontrahentem niż zamawiający).
W branży MICE najczęściej zawierane są trzy typy umów: umowy o dzieło, umowy
zlecenia oraz umowy o świadczenie usług (do których odpowiednio stosowane są
przepisy dotyczące zlecenia, zgodnie z art. 750 KC – oczywiście zawierane są też
inne umowy, tj. najem, regulujące usługi hotelarskie, przewozy itp.). W przypadku
umów o dzieło, mając na względzie wydarzenia, które miały miejsce w Polsce od
marca 2020 roku, na uwagę zasługuje art. 639 KC, który stanowi, iż zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeżeli
przyjmujący zamówienie był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego. W takim wypadku, zamawiający może odliczyć
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to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła. Tak jak
na wstępie, również w tym miejscu należy wskazać, iż zastosowanie tego przepisu będzie wymagało szczegółowej analizy stanu faktycznego. W szczególności
weryfikacji wymaga to, po której stronie obiektywnie należy przyjąć wystąpienie siły wyższej, a także przeanalizować dokładnie postępowanie stron do czasu
jej wystąpienia. Klasycznym przypadkiem byłaby sytuacja gdy dane wydarzenie
mogłoby się legalnie odbyć (nie objęły go żadne ograniczenia wynikające ze stanu
zagrożenia epidemią czy stanu epidemii) a wykonawca był gotowy aby je realizować, natomiast zamawiający zdecydował się odwołać wydarzenie z uwagi na
wewnętrzne decyzje czy obawy.
Z kolei w odniesieniu do umowy zlecenia, pewnych przesłanek interpretacyjnych
może dostarczyć art. 742 KC, który stanowi, iż dający zlecenie powinien zwrócić
przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, wraz z odsetkami ustawowymi, a także powinien również zwolnić
przyjmującego zlecenie od zobowiązań, które ten w powyższym celu zaciągnął
w imieniu własnym. Zwrot wydatków poniesionych przez przyjmującego zlecenie w celu należytego (tj. zgodnego z obiektywnie istniejącymi regułami i umową)
wykonania zlecenia jest tym samym podstawowym obowiązkiem dającego zlecenie. Obowiązek ten jest niezależny od tego, czy umowa była odpłatna ani od
tego, czy dokonanie zleconej czynności przyniosło dającemu zlecenie oczekiwany
przez niego rezultat.
W każdym razie jednak rozważenia wymaga przyjęcie jako podstawy dochodzenia zwrotu kosztów poniesionych w związku z realizacją umowy do czasu wystąpienia zdarzenia siły wyższej przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu (art.
405 KC). Zgodnie bowiem z przepisami kodeksu cywilnego, ten kto bez podstawy
prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do
wydania korzyści w naturze – a jeżeli to nie jest możliwe, do zwrotu jej wartości.
Wydaje się bowiem, że o ile wystąpienie siły wyższej wyłącza odpowiedzialność
odszkodowawczą, to jednak nie zwalnia ono stron od rozliczenia poniesionych
nakładów. Zwłaszcza w przypadku wygaśnięcia umowy z powodu opisanej powyżej tzw. następczej niemożności świadczenia. Pokreślenia wymaga, iż obowiązek
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wydania korzyści lub zwrotu jej wartości wygasa, jeżeli osoba, która korzyść uzyskała, zużyła ją lub utraciła w taki sposób, że nie jest już wzbogacona (chyba że
wyzbywając się korzyści lub zużywając ją powinna była liczyć się z obowiązkiem
zwrotu). Ponownie jednakże należy zaznaczyć, iż jednoznaczna ocena danej sytuacji, zależy od szczegółowej weryfikacji stanu faktycznego.
W tym miejscu warto podkreślić, iż aktualnie, w relatywnie dobrej sytuacji są
publiczni zamawiający. Prawo zamówień publicznych, w art. 145 ustawy zawiera
szczególną regulację, która w określonych przypadkach może stanowić podstawę
do odstąpienia od umowy. Chodzi o art. 145 ustawy, zgodnie z którym „w razie
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach”. Wydaje się,
że stan epidemii spełnia wszystkie wskazane w tym przepisie przesłanki. Podkreślenia wymaga jednakże, iż w przypadku odstąpienia od częściowo wykonanej umowy przez publicznego zamawiającego, wykonawca ma prawo – w niektórych okolicznościach żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Przedsiębiorco, pamiętaj o konsumentach!
Działalność w branży MICE w wielu przypadkach związana jest ze sprzedażą biletów i zaproszeń, a tym samym z zawieraniem umów z konsumentami, którzy to
w polskim i europejskim systemie prawnym podlegają szczególnej ochronie. Podkreślenia wymaga, iż zgodnie z oficjalną interpretacją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nabywcy biletów wstępu na imprezy, które zostaną odwołane mają prawo domagać się zwrotu pełnej kwoty tego, co zapłacili. Zdaniem
UOKiK, w wypadku zwrotów za bilety za odwołane z powodu nowego koronawirusa imprezy masowe, co do zasady, w grę będzie wchodził przede wszystkim art. 495 § 1 kc, który mówi o tym, że jeśli strona nie może wykonać świadczenia, obowiązana jest do zwrotu pieniędzy według przepisów o bezpodstawnym
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wzbogaceniu. Oznacza to zwrot pieniędzy za bilet na koncert, który się nie odbył”
– wyjaśnił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

TUgether raźniej
Szczególnie pozytywnie należy ocenić działania branży MICE podejmowane w celu
minimalizacji negatywnych konsekwencji wprowadzenia stanu epidemii. Przedstawiciele polskiej branży eventowej postanowili połączyć siły i działać w trudnej
rzeczywistości pod wspólnym szyldem jako TUgether. W sposób klarowny przedstawili oni specyfikę swojej działalności i potrzeby, które są niezbędne do przetrwania kryzysu i powrotu na rynek. Zwracają uwagę na to, że najważniejsze jest
partnerstwo, wzajemne zrozumienie i komunikacja instytucji państwowych, zleceniodawców i zleceniobiorców.
TUgether wystosowało stanowisko przedstawicieli branży MICE dot. sytuacji
związanej z koronawirusem (SARS-CoV-2), w którym apelują o:
1.

2.
3.

4.
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Aktywne włączanie swoich partnerów biznesowych, kontrahentów, dostawców w wewn. sztaby kryzysowe i grupy robocze pracujące nad rozwiązaniami
dla sprzedaży, marketingu, zakupów i innych sektorów dotkniętych kryzysem.
Poszukiwanie wspólnie z dostawcami alternatywnych rozwiązań dla sprzedaży
i komunikacji z konsumentami w dobie pandemii i w okresie tuż po jej ustaniu.
Rozliczanie zrealizowanych już projektów w 2020 roku w trybie natychmiastowym.
Urealnienie terminów płatności pozwalających na zachowanie płynności
finansowej – do nie dłuższych niż 30 dni, które dziś średnio wahają się pomiędzy 60 a 90 dni.
Pokrycie uzasadnionych kosztów anulacji projektów wraz z wynagrodzeniem
agencji, dostawcy (proporcjonalnym do stopnia zaawansowania prac). Branża
MICE nie jest w stanie w sposób całkowicie bezkosztowy anulować projektów
ze względu na zaciągnięte już zobowiązania (dotyczy to dostawców, podwykonawców, hoteli, transportu grupowego / lotniczego etc.) oraz poniesione
koszty pracy (zespoły ludzi).
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5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
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Sprawne i bez zbędnej zwłoki rozliczanie anulowanych lub częściowo zrealizowanych już projektów.
Rozliczenie projektów przesuniętych na późniejszy termin w postaci transz
osłonowych dla dostawców, przeznaczonych w okresie kryzysowej sytuacji
na rzecz utrzymania zasobów i pracowników po stronie partnera w celu realizacji zleceń w odroczonym terminie.
Zaliczkowanie, już w tym momencie projektów zaplanowanych, zarówno
przez firmy jak i instytucje publiczne, na trzeci kwartał 2020.
W przypadku firm, które nie stosują zaliczkowania – ustalenie nowych zasad
finansowania projektów, wydarzeń, z gwarancją zaliczkowania.
Przeznaczenie stałego miesięcznego budżetu w okresie tej kryzysowej
sytuacji na rzecz utrzymania po stronie partnera jego zasobów i zespołów
w stanie gotowości do realizacji zleceń po zakończeniu tego trudnego czasu.
W przeciwnym wypadku branża MICE nie będzie w stanie ochronić pracowników i zagwarantować sprawnej, wysokiej jakości współpracy w przyszłości.
Utrzymanie możliwych projektów i przeniesienie ich na inny termin bez
konieczności powtórnych procesów konkursowych / przetargowych. Możliwe jest zagwarantowanie osobnymi ustaleniami i umowami zakresu prac
oraz kosztów przesuniętych zleceń. Stanowi to także ochronę dla klientów
w postaci zachowania ciągłości dostaw usług marketingowych i MICE oraz
utrzymania ich cen po ustaniu pandemii. Umożliwia również szybkie przywrócenie komunikacji z konsumentem i odbudowanie dynamiki sprzedaży.
Utrzymanie wyników zakończonych przetargów – bez ich anulacji – także w przypadku przeniesienia projektu nawet do roku czasu. Stanowi to także ochronę
dla klientów w postaci zachowania ciągłości dostaw usług marketingowych
i MICE i utrzymania ich cen po ustaniu pandemii. Umożliwia także szybkie przywrócenie komunikacji z konsumentem i odbudowanie dynamiki sprzedaży.
Podejmowanie w postaci umów, aneksów, listów intencyjnych, promes wzajemnych zobowiązań i gwarancji w zakresie realizacji przedmiotu umowy bez
pogarszania warunków wcześniej ustalonych – na czas po ustaniu pandemii
i okoliczności uniemożliwiających działanie stron.
Podejmowanie nowych zobowiązań biznesowych, przy pełnej świadomości
i wzajemnej odpowiedzialności dot. koronawirusa i recesji gospodarczej.
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14. Elastyczne i partnerskie podejście do regulowania wzajemnych zobowiązań
(np. płatności w ratach, rozliczenia etapami), aby firmy mogły odzyskać płynność finansową oraz stabilność.
Przedsiębiorcy działający w branży MICE powinni monitorować aktualne aktywności swoich przedstawicieli i w miarę możliwości – brać w nich udział. To czego
teraz zdecydowanie potrzeba branży – to solidarności. Mając bowiem na względzie powagę sytuacji może okazać się, iż działania podejmowane dzisiaj, ukształtują branżę MICE na kolejnych kilka lat.

Tarcza Antykryzowa podstawową bronią?
Odpowiedzią na potrzeby polskich przedsiębiorców ma być Tarcza Antykryzysowa. Prace nad postanowieniami Tarczy trwały relatywnie długo, co w sytuacji
w której znalazła się branża MICE w związku z epidemią koronawirusa należy ocenić szczególnie negatywnie. W toku prac nad postanowieniami Tarczy Antykryzysowej przedstawiciele branży zjednoczyli siły i zaprezentowali własne postulaty, które ich zdaniem stanowić będą realną i efektywną pomoc dla branży MICE.
Według branży MICE Tarcza Antykryzysowa powinna uwzględniać42:
1.

Narzędzia płynności finansowej (poprzez (i) stworzenie mechanizmu kredytowania firm z PKD branży MICE w sposób natychmiastowy przez banki
komercyjne – np.: poprzez zabezpieczenia w 100% z BGK – wysokość minimum 15-20% obrotu rocznego, okres kredytowania min. 3 lata, rozpoczęcie
spłaty po minimum 6 miesiącach; (ii) podniesienie górnego limitu kredytu
obrotowego (500 tys EUR jest kwotą niewystarczającą dla dużych firm, tracących błyskawicznie płynność); (iii) odgórne wprowadzenie – nieoprocentowanych i bez dodatkowych opłat – wakacji w spłacie kredytów i leasingów od
firm z naszej branży);

42

https://www.thinkmice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2181:oficjalne-stanowisko-branzowego-sztabu-kryzysowego-dotyczace-pakietu-pomocowego&catid=47:news&Itemid=141
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Odpowiednie rozwiązania w zakresie VAT /ZUS / PIT / CIT / podatku od
nieruchomości (poprzez odgórną abolicję VAT / ZUS / CIT / PIT na minimum
6 miesięcy począwszy od 1 marca 2020 roku oraz możliwość wydłużenia
do 3 miesięcy, po zakończeniu stanu epidemii (długość / wysokość świadczenia dostosowana do stopnia “zastoju” przedsiębiorstwa – dla przykładu
firma, która ma zatrzymane 100% przychodów = 100% możliwych świadczeń,
a także poprzez przyspieszony zwrot VAT wprowadzony w sposób natychmiastowy oraz zawieszenie split – payment do końca 2020 roku w sposób
natychmiastowy i odgórne zniesienie lub wprowadzenie ulg od podatku od
nieruchomości (obiekty, hotele etc.) / refundacja dla samorządów od państwa
z tego tytułu (stopień ulg / zniesień dostosowany do stopnia spadku obrotów
obiektu / hotelu), a także zniesienie do końca 2020 roku podatku drogowego
od autokarów;
Dopłaty do wynagrodzeń oraz wsparcie jednoosobowych działalności
gospodarczych/ umów zlecenia oraz umów o dzieło (poprzez odpowiednie
dofinansowania, tj. wynagrodzenia (umowa o pracę) – dofinansowanie 80%
wysokości pensji minimalnej na okres minimum 6 miesięcy począwszy od
1 lutego 2020 roku, szczególnie w większych przedsiębiorstwach; obniżenie
progów wejścia takiego narzędzia i dostosowanie do najbardziej poszkodowanych PKD (porozumienie ze związkami, utrzymanie zatrudnienia i poziomu
wynagrodzeń, etc.); jednoosobowa działalność gospodarcza / umowa o dzieło
/ umowa zlecenia – rozciągnięcie i podwyższenie dopłat do 100% średniej
pensji krajowej na okres 6 miesięcy, począwszy od 1 marca 2020 roku (długość / wysokość świadczenia dostosowana do stopnia “zastoju” przedsiębiorcy – dla przykładu osoba, która ma zatrzymane 100% przychodów = 100%
możliwych świadczeń);
Zwrot w terminie 180 dni / voucher 365 dni dla wszystkich sektorów
gospodarki turystycznej i rozrywkowej (poprzez wprowadzenie udogodnień w zakresie zwrotu biletów koncertowych / imprezowych / zaliczek
turystycznych / zaliczek hotelowych / zaliczek targowych w ciągu 180 dni
od zakończenia stanu epidemii + voucher 365 dniowy dla wszystkich branż;
a w przypadku nowego terminu planowanego wydarzenia / koncertu /
imprezy/ festiwalu brak możliwości zwrotu/ograniczone możliwości zwrotu;
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Fundusz zapomogowy (poprzez stworzenie funduszu dla przedsiębiorców
celem pokrycia udokumentowanych szkód w wyniku pandemii (podobnie
jak w przypadku klęski żywiołowej) dla przedsiębiorstw, które od 1 lutego
2020 roku notują miesięczne spadki obrotów w wysokości minimum 60%.

W dniu 31 marca 2020 roku podpisana została ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. To właśnie w tej ustawie zawarto mechanizmy pomocowe dla firm w dobie kryzysu, w tym m.in. umożliwienie radom
danej gminy odstąpienia, za część roku 2020, od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową,
zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek ZUS na czas 3 miesięcy, świadczenie
postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, jak również dofinansowanie wynagrodzeń pracowników do
wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie
czasu pracy – dla firm w kłopotach.
Tarczę antykryzysową w kształcie zaproponowanym przytoczoną powyżej
ustawą nie sposób uznać za wystarczającą – w szczególności w obliczu postulatów sformułowanych przez samą branżę. Przedsiębiorcy mówią o Tarczy raczej
jako rodzaju kroplówki dla działalności gospodarczej niż realnej pomocy. Postuluje się tym samym – a postulaty te z pewnością należy uznać za zasadne – stworzenie drugiej (a może nawet trzeciej i czwartej) tarczy.
Ustawodawca określone rozwiązania dla branży turystycznej przewidział w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Na podstawie art. 13 wskazanej ustawy
organizatorzy turystyki będą mogli uzyskać zwrot wpłaconych składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny za imprezy turystyczne, od których odstąpiono
lub które zostały rozwiązane z przyczyn bezpośrednio związanych z wybuchem
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epidemii. Co istotne, zgodnie z nowymi przepisami składka na TFG nie będzie
podlegała zarachowaniu na poczet przyszłych imprez turystycznych lecz w przypadku imprez odwołanych z powodu wybuchu epidemii zostanie zwrócona bezpośrednio organizatorowi turystyki. Przytoczona ustawa wprowadza ponadto
istotny przepis z punktu widzenia przewoźników. Otóż zarządzający lotniskiem,
zarządzający dworcem kolejowym, przewoźnik lotniczy, kolejowy lub drogo-wy,
nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami władz publicznych mającymi na celu przeciwdziałanie COVID19, w szczególności za brak możliwości przewozu (art. 14.1 ustawy). Wydaje się,
iż przepis ten będzie miał zastosowanie w przypadku wydania zarządzenia przez
przedstawicieli władzy publicznej w zakresie wyznaczenia stref zamkniętych,
zamknięcia lotnisk, dworców itp.

Podsumowanie: rekomendacje na zakończenie
Nie ulega wątpliwości, iż koronawirus dla branży MICE jest jak tsunami. To co
można robić teraz to przede wszystkim minimalizować straty (poprzez weryfikację umów, zawieranie postanowień zmieniających, rozliczanie nakładów, występowanie np. o zmianę wysokości czynszu powołując się na nadzwyczajną zmianę
stosunków) i zabezpieczanie powrotu do gry (monitorowanie działań przedstawicieli branży, korzystanie z narzędzi udostępnianych przez państwo itp.).
Trzeba też pamiętać, o indywidualnej ocenie każdego przypadku – branża MICE
to bowiem dziesiątki różnych aktywności i setki różnych umów i relacji prawnych.
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Rynek nieruchomości
w obliczu epidemii

Epidemia koronawirusa mocno wpłynęła na rzeczywistość
rynku nieruchomości w Polsce. W niniejszym rozdziale
opiszemy najważniejsze, naszym zdaniem, aspekty prawne,
istotne dla przedsiębiorców w naszym kraju.
Epidemia COVID-19 oraz jej konsekwencje ekonomiczne doprowadziły do licznych
zmian w polskim systemie prawnym. Specustawa COVID-1943, a zwłaszcza rozporządzenie wprowadzające na obszarze całego kraju stan epidemii44, stworzyły warunki
umożliwiające spowolnienie rozwoju epidemii, jednak ich efektem zewnętrznym
było ograniczenie możliwości funkcjonowania przedsiębiorców właściwie ze wszystkich sektorów, co będzie miało również wpływ na funkcjonowanie rynku najmu nieruchomości. W sytuacji zagrożenia płynności wielu przedsiębiorców, a także potężnych negatywnych konsekwencji związanych z epidemią COVID-19 w dniu 28 lutego
2020 r. Sejm uchwalił nowelizację Specustawy COVID-1945, której celem jest m.in.
ochrona przedsiębiorców przed negatywnymi skutkami epidemii.
W kontekście funkcjonowania rynku nieruchomości, uchwalone przepisy w szczególności:
»

ingerują w treść umów, umożliwiając najemcy wydłużenie okresu najmu oraz
zawieszając możliwość wypowiedzenia umowy najmu lub zmiany wysokości
czynszu;

43

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. 2020, poz. 374.

44

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U. 2020, poz. 491.

45

Ustawa z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
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w przypadku lokali w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaż powyżej 2000 m2 zobowiązania strony umowy najmy wygasają na okres zamknięcie takich obiektów handlowych;
wprowadzają możliwość umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności z tytułu oddania nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w najem, dzierżawę lub użytkowanie;
istotnie upraszczają prowadzenie procesu inwestycyjno-budowlanego
w przypadku inwestycji służących przeciwdziałaniu COVID-19;
przedłużają terminy płatności podatku od nieruchomości, podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych oraz opłaty za użytkowanie wieczyste,
a także dają możliwość wprowadzania zwolnień od podatku od nieruchomości.

Należy jednak podkreślić, że w przypadku długookresowego obowiązywania
stanu epidemii, a także w przypadku rozszerzenia zakresów zakazów i ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej, władza publiczna może się zdecydować na jeszcze większą interwencję na rynku nieruchomości, w szczególności
jeżeli chodzi o najem lokali użytkowych w innych obiektach handlowych i budynkach biurowych.

1. Rynek najmu
Epidemia COVID-19 oraz wprowadzone przez państwo zakazy prowadzenia działalności gospodarczej w istotnym stopniu wpłyną na funkcjonowanie rynku
najmu. Wpływ ten należy jednak rozpatrywać w co najmniej w dwóch płaszczyznach:
»

zakazy prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz zakazy prowadzenia określonych rodzajów
działalności gospodarczej46 powodujące, że najemca nie ma możliwości korzystania z wynajętego lokalu w celu określonym w umowie najmu;

46

Na dzień 1 kwietnia 2020 r. zakaz te dotyczą prowadzenia m. in. gastronomii (z wyj. usług na wynos),
MICE (organizacja spotkań, konferencji i innych wydarzeń), kultury, rozrywki, sportu, rekreacji, hazardu,
fryzjerstwa i usług kosmetycznych, tatuażu i piercingu, hotelarstwa i turystyki oraz kultu religijnego.
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najemca ma formalnie możliwość prowadzenia działalności gospodarczej,
jednak ze względu na zakazy prowadzenia działalności przez jego klientów lub
zmianę zachowań konsumentów, przychody z prowadzonej przez niego działalności uległy istotnemu zmniejszeniu, a w konsekwencji najemca traci ekonomiczną możliwość regulowania należności wynikających z umowy najmu.

W pierwszym przypadku na dzień powstania niniejszego raportu ustawodawca
zdecydował się na istotną ingerencję w umowy najmu w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, natomiast w umowach najmu
w innych obiektach ograniczył się od wprowadzenia mechanizmu wydłużenia
okresu najmu. W przypadku rozszerzenia zakresu prowadzenia określonej działalności gospodarczej nie można wykluczyć, że podobne regulacje zostaną wprowadzone w odniesieniu do budynków biurowych.
W drugim przypadku, działania proponowane przez ustawodawcę mają na celu
udzielenie przedsiębiorcy pomocy, natomiast ingerencja w umowy najmu lokali
ogranicza się do mechanizmu umożliwiającego wydłużenie okresu najmu. Przy
braku innych rozwiązań nie można wykluczyć, że najemcy będą powoływali się na
klauzulę siły wyższej wynikającą z umowy najmu lub kodeksu cywilnego, a także
na kodeksową klauzulę rebus sic stantibus, która umożliwia wystąpienie do sądu
o zmianę treści umowy ze względu na nadzwyczajną zmianę stosunków, która
powoduje nadmierne trudności w spełnieniu świadczenia przez najemcę47.

2. Ochrona najemców
Istotne zmiany dotyczą również rynku umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, przy czym warto podkreślić, że przepisy specustawy mają zastosowanie
do wszystkim umów najmu lokali, niezależnie od tego, czy są to lokale użytkowe
w galeriach handlowych lub biurowcach, czy też lokale w budynkach mieszkalnych jedno- lub wielorodzinnych. Ustawa wprowadza ogólną zasadę, że na skutek oświadczenia woli najemcy okres najmu lokali kończący się przed 30 czerwca
47

Szerzej w pkt. 2
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2020 r. uległby automatycznemu wydłużeniu do tej daty na dotychczasowych
warunkach. Od tej zasady wprowadzone szereg wyjątków – m.in. jeżeli najemca
pozostaje w zwłoce za co najmniej jeden okres rozliczeniowy z zapłatą czynszu
lub innych opłat; używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodny z jego
przeznaczeniem lub zaniedbał obowiązki, dopuszczając do powstania szkód
w tym lokalu lub wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal
lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody wynajmującego. Ustawa nie przewiduje w jakiej formie oświadczenie powinno zostać złożone, więc najemca może
je złożyć w dowolnej formie. Oświadczenie może zostać złożone najpóźniej w dniu
upływu pierwotnego okresu najmu.
Nowelizacja specustawy COVID-19 wprowadziła również czasowy zakaz wypowiadania najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu w lokalach użytkowych.
Na chwilę obecną zakaz ten ma obowiązywać do 30 czerwca 2020 r., choć w przypadku przedłużającego się stanu epidemii lub rozszerzenia ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej nie można wykluczyć, że zostanie on przedłużony.
Literalne brzmienie przepisu wskazuje, że wynajmujący może zgodnie z postanowieniami umowy najmu podwyższyć inne opłaty niż czynsz. Zakaz wypowiedzenia umowy nie dotyczy przypadków, w których najemca narusza postanowienia umowy najmu lub zachodzi konieczność dokonania rozbiórki lub remontu
budynku, w którym znajduje się lokal.
Niezależnie od zmian wprowadzonych przez ustawodawcą, podstawę prawną do
sądowej ingerencji w treść stosunku najmu stanowi również art. 3571 k.c. Przesłanką do jego zastosowania jest przede wszystkim nadzwyczajna zmiana stosunków, przez co należy rozumieć zmianę nagłą, zaskakującą i nieprzewidywaną
przez strony przy zawieraniu umowy. Takie kryterium spełnia zarówno epidemia
COVID-19, jak również nadzwyczajne środki prawne zastosowane przez państwo
(takie jak ograniczenia wprowadzone wraz ogłoszenie stanu epidemii i rozwiązania wprowadzone specustawą COVID-19), a także kryzys gospodarczy który może
być następstwem epidemii. Żeby skorzystać z klauzuli rebus sic stantibus, najemca
musiałby również wykazać, że spełnienie świadczenia byłoby dla niego połączone z nadmiernymi trudnościami, a także że groziłaby mu rażąca strata. Warto
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jednak zwrócić uwagę, że sąd w pierwszej kolejności będzie dążył do zmiany treści umowy najmu, np. poprzez obniżenie wysokości czynszu, a dopiero w ostateczności wyda orzeczenie o rozwiązaniu umowy.

3. Najem lokali w obiektach handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m2
Ze względu na całkowity zakaz prowadzenia działalności w zakresie handlu detalicznego oraz działalności usługowej w obiektach handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m2, ustawodawca w szczególny sposób potraktował
umowy najmu dotyczące takich lokali 48 , a także – choć nie wynika to wprost
z przepisów – lokali które wprawdzie nie zostały objęte zakazem prowadzenia
działalności gospodarczej, jednak odczuwają negatywne konsekwencje ograniczenia działalności obiektu handlowego.
Niezależnie od postanowień tych umów dotyczących braku możliwości prowadzenia działalności przez najemcę czy też wystąpienia siły wyższej, w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w takich obiektach handlowych,
nowelizacja Specustawy COVID-19 przewiduje, że wzajemne zobowiązania stron
umowy najmu „wygasają”. Przepis budzi wątpliwości interpretacyjne, jednak
wydaje się że jego celem jest zwolnienie stron z wykonywania obowiązków wynikających z umowy najmu. W praktyce oznacza to brak możliwości naliczania przez
wynajmującego czynszu, opłat eksploatacyjnych, opłat marketingowych czy też
domagania się na podstawie umowy najmu zwrotu innych ponoszonych kosztów.
Drugim mechanizmem wprowadzonym w galeriach handlowych jest nałożenie na
najemców obowiązku złożenie wynajmującemu bezwarunkowej i wiążącej oferty
przedłużenia obowiązywania umowy najmu na dotychczasowych warunkach
48

Na dzień 1 kwietnia 2020 r. takie ograniczenia dotyczą handlu detalicznego najemcom powierzchni
handlowej, z wyłączeniem najemców, których przeważająca działalność polega na handlu: (i) żywności, (ii) produktów kosmetycznych, (iii) artykułów toaletowych, (iv) środków czystości, (v) produktów
leczniczych, (vi) wyrobów medycznych, (vii) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, (viii) gazet, (ix) artykułów budowlanych lub remontowych, (x) artykułów dla zwierząt domowych, (xi) paliw.
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o okres zakazu prowadzenia działalności przedłużony o sześć miesięcy. Jeżeli
najemca nie złoży oferty w terminie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu,
wówczas postanowienia dotyczące „wygaszenia” umowy najmu przestają wiązać, co w konsekwencji można zrozumieć jako obowiązek zapłaty czynszu i innych
opłat za okres obowiązywania zakazu. Takich konsekwencji nie będzie natomiast
w sytuacji, gdy to wynajmujący odrzuci ofertę najemcy.
W praktyce, przedłużenie okresu najmu może w praktyce uniemożliwić wykonanie zobowiązań wynikających z innej umowy najmu związanej z udostępnieniem
lub przekazaniem danej powierzchni innemu podmiotowi.
W trakcie dyskusji nad nowelizacją Specustawy COVID-19 pojawiła się jeszcze inna
koncepcja, zgodnie z którą miało nastąpić automatyczne obniżenie o 90% czynszu najemcom, których działalność w galeriach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2 została prawnie zakazana lub ograniczona na czas stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Ostatecznie zdecydowano się na
konstrukcję wygaszenia wzajemnych zobowiązań stron umowy najmu, jednak to
pokazuje, że w przypadku przedłużenia stanu epidemii możliwe jest ustawowe
obniżenie czynszu w przypadku umów najmu w innych obiektach.

4. Najem lokali mieszkalnych
Nowelizacja specustawy COVID-19 wprowadziła również pewne rozwiązania właściwe wyłącznie lokalom mieszkalnym. Mechanizm przedłużenia okresu najmu
jest podobny, przy czym nie stosuje się go w przypadku gdy najemcy przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub
pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu
zamiennego, chyba że najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.
W przypadku wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub wysokości
czynszu, jeżeli okres wypowiedzenia upływa przed dniem 30 czerwca 2020 r., wówczas na podstawie jednostronnego oświadczenia najemcy okres wypowiedzenia
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ulega przedłużeniu do dnia czerwca 2020 r. Zakaz dotyczy również sytuacji, jeżeli
najemca narusza postanowienia umowy najmu lub zachodzi konieczność dokonania rozbiórki lub remontu budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny.
Spod zakazu wypowiadania umowy najmu lub wysokości czynszu oraz mechanizmu przedłużania okresu wypowiedzenia wyłączono przypadki, w których
wynajmujący wypowiada umowę na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego lub najemcy49, a także sytuację w której
najemcy przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego
w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba ze najemca nie może z przyczyn od niego
niezależnych używać tego lokalu. Specustawa COVID-19 ograniczyła również
możliwość wykonania tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu
mieszkalnego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii.

5. Nieruchomości Skarbu Państwa i samorządu
terytorialnego
Szczególne zasady dotyczą również należności związanych z korzystaniem z nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Specustawa wprowadziła przepisy uelastyczniające zasady udzielania
ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających organom publicznym. Starosta będzie mógł odstąpić od dochodzenia
należności pieniężnych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, którymi gospodaruje z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę
lub użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z poniesieniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID-19. Aby znacząco przyśpieszyć podejmowanie decyzji przez
49

Tj. Dz.U. 2019, poz. 1182
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starostów, udzielenie ulg w spłacie zobowiązań nie wymaga uprzedniej zgody
wojewody. Także właściwy minister będzie mógł odstąpić lub wyrazić zgodę na
odstąpienie od dochodzenia należności przypadających za okres zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w odniesieniu do nieruchomości znajdujących
się w jego zasobie.
Podobnie jak w przypadku należności Skarbu Państwa, zaproponowano również
przepis dotyczący zasad umarzania i odraczania terminów lub rozkładania na raty
spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, które przypadają jednostkom samorządu terytorialnego. Na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19, jednostka samorządu
terytorialnego będzie mogła odstąpić od dochodzenia tych należności. Zasady
udzielania ulg określone będą w akcie prawa miejscowego.

6. Transakcje na rynku nieruchomości
Abstrahując od czynników ekonomicznych i finansowych, które mogą mieć wpływ
na spadek liczby transakcji na rynku nieruchomości, należy zauważyć, że przygotowanie takiej transakcji od strony prawnej może napotkać liczne problemy
natury technicznej. W wielu sądach wieczystoksięgowych istotnie ograniczono
możliwość przeglądania akt ksiąg wieczystych za wyjątkiem sytuacji pilnych, co
właściwie uniemożliwi wykonanie kluczowej części due diligence prawnego, a więc
zbadania tytułu prawnego do nieruchomości.
Liczne ograniczenia wprowadzono również w urzędach obsługujących organy
administracji publicznej wydające zaświadczenia niezbędne do zawarcia umowy
sprzedaży nieruchomości. W większości przypadków urzędy preferują kontakt za
pośrednictwem poczty, co wiąże się z wydłużeniem terminu uzyskania zaświadczenia. Oczywiście wniosek o wydanie zaświadczenia może być również złożony
za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, choć np. w przypadku
wypisów i wyrysów z rejestru gruntów niektóre organy w praktyce nie dopuszczają możliwości wydania dokumentów elektronicznych. Zaświadczenia wydane
w formie dokumentu elektronicznego mogą również stanowić pewne wyzwanie
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dla praktyki notarialnej, choć w tym zakresie raczej należy się spodziewać relatywnie szybkiego dostosowania.
W przypadku transakcji bardziej skomplikowanych pod względem podatkowym,
wpływ na ich przebieg będzie miało również wydłużenie terminu oczekiwania na
indywidualne interpretacje podatkowe. Termin na wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych został wydłużony z trzech do sześciu miesięcy, niezależnie
od tego, czy wniosek o ich wydanie wpłynął do organu przed czy też po wejściu
w życie specustawy. Dodatkowo Specustawa przewiduje, że Minister Finansów
może ten termin przedłużyć o dodatkowe trzy miesiące, co może nastąpić w przypadku przedłużającego się stanu epidemii.

7. Proces inwestycyjno-budowlany
Osobnym zagadnieniem jest całkowite wyłączenie większości przepisów prawnych regulujących proces inwestycyjno-budowlany w odniesieniu do budowy,
przebudowy, remontu, utrzymania, rozbiórki obiektów budowlanych, a także
zmiany sposobu użytkowania – jeżeli ma to związek z przeciwdziałaniem COVID19. W praktyce oznacza to możliwość realizacji inwestycji, która nie jest zgodna
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub dla której nie jest
możliwe uzyskanie decyzji lokalizacyjnej. Realizując przedsięwzięcie służące przeciwdziałaniu COVID-19 inwestor jest zwolniony z obowiązku opracowania projektu budowlanego, zgłoszenia budowy czy zmiany sposobu użytkowania obiektu
budowlanego, a także nie musi uzyskać pozwolenia na budowę. Co ciekawe, specustawa w żaden sposób nie wyłączyła lub ograniczyła stosowania przepisów
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
co w praktyce może oznaczać konieczność uzyskania opinii o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
Specustawa wprowadza bardzo uproszczony mechanizm reglamentacji robót.
W takim przypadku inwestor będzie miał obowiązek poinformowania właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o rodzaju, zakresie
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i sposobie wykonywania robót budowlanych oraz terminie ich rozpoczęcia,
a w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o dotychczasowym i zamierzonym
sposobie użytkowania. Obowiązku poinformowania nie należy jednak utożsamiać z dokonaniem zgłoszenia budowy albo robót budowlanych, a w konsekwencji organ administracji architektoniczno-budowlanej nie ma kompetencji
do wniesienia sprzeciwu uniemożliwiającego rozpoczęcie robót budowalnych.
Wprowadzony przepis jest bardzo lakoniczny, jednak wydaje się, że organy nadzoru budowlanego nie mogą wykonywać kompetencji nadzorczych wynikających
z prawa budowlanego. W to miejsce ustawodawca przewidział dwa rozwiązania,
które de facto mają służyć nadzorowi nad procesem budowlanym:
»

»

w przypadku zamierzeń inwestycyjnych, które zgodnie z prawem budowlanym wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, inwestor ma obowiązek zapewnić objęcie kierownictwa oraz nadzoru na robotami budowlanymi
przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowalne;
w przypadku gdy roboty budowlane powodują zagrożenie życia lub zdrowia
ludzi, organ administracji architektoniczno-budowlanej, w drodze decyzji
podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, niezwłocznie ustala wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń ich prowadzenia.

Wprowadzone rozwiązania mogą budzić wątpliwości. W pierwszym przypadku nie
do końca jest jasne czy przepis oznacza obowiązek zapewnienia udziału inspektora nadzoru inwestorskiego. Z jednej strony, taką interpretację można uzasadnić
koniecznością zagwarantowania mechanizmu weryfikacyjnego, zwłaszcza w sytuacji, gdy oddanie inwestycji do użytkowania w żaden sposób nie będzie kontrolowane przez organy nadzoru budowlanego. Z drugiej strony, obowiązek uzyskania
pozwolenia na budowę dotyczy również inwestycji o małym stopniu skomplikowania, w odniesieniu do których obowiązek zapewnienia nadzoru inwestorskiego
może być nieuzasadniony.
W drugim przypadku wydaje się, że umieszczenie kompetencji do nadzoru nad
prowadzeniem robót budowlanych ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzi
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w gestii organów administracji architektoniczno-budowlanej jest błędne. W obowiązującym stanie prawnym organy te wykonują kompetencje związane z ochroną
ładu przestrzennego, natomiast kontrolę nad sposobem wykonywania robót
budowlanych sprawują organy nadzoru budowlanego.
Oceniając regulację wprowadzoną przez specustawę należy dostrzec ryzyko,
że inwestorzy będą korzystali z faktycznego zniesienia reglamentacji w innych
celach niż założył ustawodawca. W szczególności może to dotyczyć inwestycji,
które równolegle będą służyły przeciwdziałaniu COVID-19 oraz innym celom,
a także inwestycji, które w krótkiej perspektywie czasu będą służyły przeciwdziałaniu COVID-19, jednak w długiej perspektywie czasu mogą realizować zupełnie inne cele komercyjne, niekoniecznie zgodne z przeznaczeniem wynikającym
z aktów planowania przestrzennego.

8. Podatki i opłaty
Wśród licznych rozwiązań wprowadzonych w sferze prawa podatkowego w kontekście nieruchomości warto zwrócić uwagę na przyznanie radom gmin kompetencji do wprowadzenia za część roku 2020 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej. Zwolnienie może dotyczyć określonych w uchwale grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z poniesieniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Obok zwolnienia od podatku od nieruchomości, rada gminy może również wskazanym grupom przedsiębiorców przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., jednak nie dłużej niż do
dnia 30 września 2020 r. Podobne rozwiązanie zastosowano wobec terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego, a także opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Opłaty za rok 2020,
które co do zasady miały być wniesione do 31 marca, będą mogły być wnoszone
w terminie do 30 czerwca 2020 roku.
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W przypadku podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych termin
zapłaty za miesiące marzec-maj 2020 r. został przedłużony do 20 lipca 2020 r., jednak tylko wobec podatników, których przychody w danym miesiącu w stosunku
do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego z powodu COVID19 będą niższe o co najmniej 50%, oraz podatników którzy nie osiągali w poprzednim roku przychodów, ale w danym miesiącu ponieśli negatywne konsekwencje
ekonomiczne z powodu COVID-19.
Jeżeli stan epidemii będzie się utrzymywał dłużej lub gospodarka polska wejdzie
w okres recesji, należy się spodziewać wprowadzenia przepisów, które zwolnią
podatników z części zobowiązań publicznoprawnych lub umożliwiających ich dalszą prolongatę.
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13

Wpływ COVID-19
na funkcjonowanie
organów spółek
kapitałowych

W ramach niniejszego rozdziału prezentujemy praktyczne
wiadomości, których celem jest zapewnienie ciągłości
funkcjonowania organów spółek kapitałowych. W tym trudnym
okresie, zapewnienie zarządcom możliwości sprawnego
podejmowania decyzji jest szczególnie ważne. Pokładamy
nadzieję, że przedstawione poniżej uwagi okażą się pomocne
i ułatwią funkcjonowanie organów spółek kapitałowych.

Wprowadzenie
Rozprzestrzenianie się COVID-19 oraz stosowane środki ochrony mające na celu
ograniczenie związanego z tym zagrożenia powodują istotne ryzyko paraliżu
decyzyjnego dla blisko 500.000 spółek kapitałowych tworzących polską gospodarkę, w tym spółek publicznych. Zarządzane kwarantanny czy ograniczanie
swobody podróży pomiędzy kontynentami lub państwami prowadzą do izolacji dużej liczby osób, wśród których znajdują się również członkowie organów,
w tym przedstawiciele inwestorów zagranicznych50. Chociażby fakt odbycia delegacji zagranicznej i powrót do kraju obecnie skutkuje przymusową 14 – dniową
kwarantanną domową.

50

Tak str. 70 uzasadnienia do projektu z dnia 25.03.2020 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw.
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W kontekście obecnej sytuacji gospodarczej, konieczne staje się zapewnienie członkom organów spółek kapitałowych możliwości podejmowania decyzji w sposób zdalny, z wykorzystaniem nowych technologii bez konieczności ich
osobistego stawiennictwa. To jednak nie tylko potrzeba chwili, ale ważne rozwiązanie, które może trwale usprawnić funkcjonowanie ciał kolegialnych w spółkach. Obecnie bowiem, nie jest rzadkością, że osoby funkcjonujące w strukturach
spółki nie rzadko uczestniczą w zarządzaniu, bądź nadzorze innych podmiotów
(szczególnie popularne rozwiązanie w strukturach holdingowych). Tym samym,
mogłyby one podejmować decyzje w sposób zdalnych bez konieczności ciągłego
przemieszczania się.
W czasie pandemii COVID-19 szczególnie ważne jest zapewnienie kolegialnym
organom spółki możliwości skutecznego i nieprzerwanego działania, bez narażania ich członków na utratę zdrowia. W tym kontekście, poniżej zaprezentowano
funkcjonalne instytucje prawa spółek, które powinny usprawnić działanie organów podmiotu oraz najważniejsze kwestie z tym związane.

Zarząd spółki
Zarząd spółki jest jedynym organem, któremu ustawodawca nie zapewnił możliwości obradowania za pomocą środków bezpośredniego komunikowania się na
odległość. Co do zasady, wszystkie decyzje zarządców przekraczające zakres zwykłych czynności spółki wymagają uchwały w tym przedmiocie. Uchwała taka musi
zostać podjęta bezwzględną większością głosów, na uprzednio zwołanym posiedzeniu. Jednocześnie, gdyby jeden z członków zarządu sprzeciwił się załatwieniu
przez innego zarządcę sprawy nieprzekraczającej zakresu zwykłego zarządu, to
również i wówczas konieczne jest podjęcie stosownej uchwały w tym przedmiocie.
Jak zostało wskazane powyżej, uchwały powinny zapadać na posiedzeniach
w warunkach fizycznej obecności wszystkich członków w jednym miejscu. Brak
jest natomiast przepisu, który przesądzałby o dopuszczalności podejmowania
uchwał zarządu poza posiedzeniami, tj. w trybie pisemnym bądź przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, względnie w tzw. trybie
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obiegowym. Sytuacja taka w praktyce może doprowadzić do paraliżu spółki, dlatego szczególnie ważne jest, aby odpowiednie postanowienia „awaryjne” zawierał regulamin zarządu lub umowa (statut) spółki. Zarówno regulamin zarządu, jak
i umowa (statut) spółki, mogą przewidywać procedurę podejmowania uchwał na
odległość, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Wówczas możliwe będzie przykładowo odbycie wideokonferencji, na której zarząd przeprowadzi stosowne posiedzenie i podejmie kluczowe
decyzje dla spółki, które pomogą jej przetrwać kryzys.
Remedium na wskazane powyżej problemy na przynieść pilna nowelizacja ustawy
z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („k.s.h.”). 25 marca 2020 r.
na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw („Tarcza Antykryzysowa”).
Zgodnie z projektowanym brzmieniem art. 208 § 51 – 53 k.s.h. 51 w posiedzeniu
zarządu będzie można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumienia się na odległość, jak również organ ten będzie mógł podejmować
uchwały w trybie obiegowym. Członkowie zarządu będą mogli również skorzystać z instytucji „posłańca” i oddać swój głos za pośrednictwem innego członka
zarządu. Istotne, że umowa spółki będzie mogła wykluczyć możliwość korzystania przez zarządców z tych instytucji. Niemniej jednak, jeżeli konstytucja spółki
będzie milczała na ten temat, uważa się, iż członkowie zarządu są umocowani do
podejmowania decyzji w ww. sposób.
Istotne również, że spółki, których reprezentacja jest wieloosobowa, mogą mieć
problem z zapewnieniem obecności obydwu zarządców łącznie podczas danej
czynności. W tym kontekście, możliwe są dwa rozwiązania. Po pierwsze, dopuszczalne jest złożenie oświadczenia woli w imieniu podmiotu w trybie obiegowym
51

Por. art. 13 Tarczy Antykryzysowej.
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(np. poprzez podpisanie umowy przez jednego członka zarządu i przesłania jej
drugiemu w tym samym celu). Po drugie, możliwe jest umocowanie jednego
z członków zarządu, jako pełnomocnika, do podejmowania określonych czynności w imieniu spółki – pełnomocnictwo takie może mieć charakter szczegółowy
albo rodzajowy.
Dopuszczalne jest również powołanie w spółce specjalnych komitetów – gremiów
wewnętrznych zarządu. Komitety takie mogą uzyskać umocowanie do prowadzenia konkretnych czynności z zakresu spraw spółki. Wówczas jednak regulamin
funkcjonowania danego komitetu, powinien przewidywać odpowiednie regulacje zapewniające mu możliwość zdalnego podejmowania decyzji.

Rada nadzorcza
Rada nadzorcza, w odróżnieniu od zarządu spółki, została wyposażona w mechanizmy, pozwalające na formalne podejmowane decyzji bez konieczności odbywania fizycznych spotkań. Prawdopodobnie wynika to z okoliczności, że zdaniem
ustawodawcy piastuni spółki powinni być stale obecni w siedzibie podmiotu, jako
że prowadzą na bieżąco jego sprawy.
W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że jakiekolwiek odstępstwa od
fizycznego odbywania posiedzeń przez radę nadzorczą są dozwolone, tylko
i wyłącznie jeżeli przewiduje je umowa (statut) spółki.
Członkowie rady nadzorczej odbywając posiedzenia mogą oddawać swoje głosy
w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Odpowiednie regulacje w tym przedmiocie musi zawierać umowa (statut) spółki, które najczęściej są doprecyzowywane w regulaminach funkcjonowania organu. Jeżeli mówimy o podejmowaniu decyzji przez radę
za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to najczęściej mamy na myśli prowadzenie obrad przez łącza telefoniczne oraz internetowe (wideokonferencje). Uchwała rady nadzorczej podjęta w trybie pisemnym, albo za pomocą środków porozumiewania się na odległość jest ważna, jeżeli
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uprzednio wszyscy członkowie organu zostali powiadomieni o jej treści. Należy
jednak pamiętać, że w ten sposób nie mogą być podejmowane przez radę nadzorczą uchwały o wyborze przewodniczącego i wiceprzewodniczącego tego organu,
powołaniu członka zarządu oraz odwołania i zawieszenia go w czynnościach.
Istotne zmiany w tym zakresie wprowadza Tarcza Antykryzysowa, w szczególności wskazuje ona na dwa zasadnicze aspekty. Po pierwsze, ustawodawca odszedł
od reguły, iż inna forma odbywania posiedzeń przez radę nadzorczą, niż klasyczna w postaci spotkania jej członków musi wynikać z umowy spółki (statutu).
W momencie uchwalenia Tarczy Antykryzysowej będzie to uprawnienie rady,
chyba że zostanie ono wprost wyłączone w umowie (statucie). Po drugie, wszystkie uchwały rady będzie można podejmować w trybie obiegowym lub za pomocą
bezpośredniego komunikowania się na odległość, co dotyczy również uchwał
o wyborze przewodniczącego i wiceprzewodniczącego tego organu, powołaniu
członka zarządu oraz odwołania i zawieszenia go w czynnościach.

Zgromadzenie wspólników. Walne zgromadzenie
akcjonariuszy
Najbardziej problematyczną kwestią, w szczególności w odniesieniu do spółek
publicznych, będzie podejmowanie uchwał przez jej właścicieli. Wydaje się jednak,
że w okresie zagrożenia epidemiologicznego zarządy spółek, jak i ich wspólnicy,
powinni wstrzymać się ze zwoływaniem zgromadzeń właścicielskich, aż do czasu
względnego ustabilizowania się sytuacji. Oczywiście jednak to tylko rada, a zwołanie zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia akcjonariuszy) w okresie zagrożenia zarażenia COVID-19 nie może stanowić samoistnej podstawy do
odmowy uczestnictwa w nim. To, czy spółka w tym okresie będzie chciała gromadzić swoich właścicieli celem podejmowania decyzji, zależy tylko od niej.
Zwrócić w szczególności należy uwagę, że zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób
nie dotyczy zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Zakaz określony w §9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia
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epidemiologicznego dotyczy tylko i wyłącznie zgromadzeń w rozumieniu art.
3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach, a więc nie może znaleźć zastosowania w omawianym przypadku.

Możliwość odwołania już zwołanego zgromadzenia
Regulacje k.s.h. dają możliwość odwołania bez żadnych konsekwencji już zwołanego zgromadzenia w odniesieniu do spółki z o.o. (por. art. 235 i 236 k.s.h.). Co
prawda ustawodawca nie przewidział tożsamej regulacji dla spółek akcyjnych,
niemniej jednak należy zaakceptować pogląd, że podmiot który zwołał walne
zgromadzenie takiej spółki, ma prawo je odwołać. W tym kontekście jednak,
spółka powinna dołożyć starań, aby odwołanie walnego zgromadzenia (zgromadzenia wspólników) lub zmiana jego terminu nie uniemożliwiały lub nie ograniczały prawa do uczestnictwa w nim. Zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie akcjonariuszy) powinno zostać odwołane w sposób przewidziany dla jego
zwołania.

Uczestnictwo w zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej w spółce
kapitałowej oraz podejmowanie uchwał w trybie
obiegowym
By skorzystać z możliwości przeprowadzenia zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) za pomocą środków porozumiewania się na odległość,
musi ona zostać przewidziana w umowie (statucie) spółki. Udział i odbycie
takiego zgromadzenia powinno obejmować w szczególności: (i) jego transmisję w czasie rzeczywistym, (ii) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym,
w ramach której wspólnicy mogą wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia
wspólników, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad zgromadzenia
wspólników oraz (iii) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa
głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników. Szczegółowy sposób oraz
tryb odbywania takiego wirtualnego zgromadzenia winien szczegółowo określać jego regulamin.
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Zwracamy jednocześnie uwagę, że w spółkach z o.o.52, gdzie struktura właścicielska nie jest nazbyt rozproszona, korzystnym rozwiązaniem może być podejmowanie uchwał w trybie obiegowym (pisemnym). W tym zakresie, bez odbycia
zgromadzenia wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na
głosowanie pisemne. Należy jednak pamiętać, aby przed podjęciem takiej decyzji odpowiednio zrewidować zapisy umowy spółki, które często dla konkretnych
uchwał wymagają formy odbycia zgromadzenia – wówczas tryb obiegowy ich
podjęcia jest wyłączony. Uchwały w trybie obiegowym podejmowane są w ten
sposób, że pod projektem uchwały konieczne jest uzyskanie podpisu każdego ze
wspólników, wówczas wchodzi ona w życie. W praktyce zatem wspólnik po podpisaniu uchwały, odsyła ją do kolejnego wspólnika i tak do uzyskania ostatniego
podpisu. Taka forma jest szczególnie atrakcyjna dla osób przebywających poza
granicami naszego kraju. Trzeba bowiem pamiętać, że zgromadzenie wspólników,
niezależnie od jego formy musi odbyć się na terytorium Polski – wymóg ten nie
dotyczy podejmowania uchwał w trybie pisemnym (obiegowym). Istotnym ułatwieniem również w tym zakresie, jest fakt, że ustawodawca dopuścił podjęcie
w trybie obiegowym uchwał, których materia dotyczy zwyczajnego zgromadzenia
wspólników (uchwały takie powinny zostać podjęte najpóźniej do dnia 30 czerwca
2020 r., przez spółki których rok obrotowy, równa się rokowi kalendarzowego).
W przypadku spółki jednoosobowej, komentowany problem traci na doniosłości, a jedyny
wspólnik może odbyć zgromadzenie w każdym czasie bez jego formalnego zwoływania. Musi jednak pamiętać, aby takie zgromadzenie odbyło się na terytorium Polski.

Możliwość wyznaczenia pełnomocnika do uczestnictwa
w zgromadzeniach
Pewnym rozwiązaniem dla spółek o nieco mniejszej strukturze właścicielskiej, jest
możliwość wyznaczenia „dyżurnego” pełnomocnika, który w razie konieczności

52

Regulacja ta nie dotyczy spółek akcyjnych, gdyż k.s.h. dla ich skuteczności wymaga w gruncie rzeczy
formy aktu notarialnego.
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odbycia zgromadzenia mógłby reprezentować jednocześnie interesy wszystkich
właścicieli. Wówczas do odpowiednich pełnomocnictw, każdy z wspólników powinien dołączyć stosowne instrukcje do głosowania, z uwagi na kumulowanie głosów właścicielskich w rękach jednej osoby. To w konsekwencji prowadziłoby do
zachowania i ochrony praw poszczególnych właścicieli. Dla bezpieczeństwa takie
pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnik jest jedną i tą samą osobą, powinny wyłączać zakaz działania z samym sobą, o którym mowa w art. 108 Kodeksu cywilnego. Co istotne, pełnomocnictwa do udziału w zgromadzeniu można udzielić
w formie elektronicznej.

Co ze zwyczajnymi zgromadzenia wspólników (walnymi
zgromadzeniami akcjonariuszy?)
Wielkimi krokami zbliża się czas przygotowania oraz przeprowadzenia przez
spółki kapitałowe zwyczajnych zgromadzeń wspólników (walnych zgromadzeń
akcjonariuszy). Spółki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowy
zobowiązane są podjąć stosowne uchwały do końca czerwca 2020 r. W spółkach
z o.o. problem ten może zostać rozwiązany za pomocą głosowania nad poszczególnymi uchwałami w formie obiegowej, jeżeli oczywiście materia ta w umowie spółki nie jest zastrzeżona dla zgromadzenia wspólników. W spółce akcyjnej trzeba będzie posłużyć się środkami komunikacji elektronicznej na odległość.
Niemniej jednak, trzeba zwrócić uwagę, że Tarczy Antykryzysowej przewiduje
dodanie w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji art. 15 zze, zgodnie z którym w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, minister
właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może określić inne terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie
sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, o których mowa w ustawie
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W przypadku określenia w takim rozporządzeniu, nowego terminu wypełniania obowiązków w zakresie zatwierdzenia
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sprawozdań finansowych, przypadającego później niż 6 miesięcy po upływie
roku obrotowego, zwyczajne zgromadzenie wspólników oraz zwyczajne walne
zgromadzenie, powinno odbyć się do dnia wskazanego w tym rozporządzeniu.

W spółkach publicznych walne zgromadzenia
obowiązkowo z transmisją obrazu
Istotną zmianą, która wejdzie w życie zgodnie z ostatecznym brzmieniem Tarczy
Antykryzysowej jest wprowadzenie dla spółek publicznych obowiązku transmisji
obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. To duże novum, tym bardziej, że większość spółek publicznych do tej pory nie dopuszczała możliwości
udziału w zgromadzeniach przez swoich akcjonariuszy z wykorzystaniem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość.
Zważyć trzeba uwagę, że regulacja ta znajdzie zastosowanie od wszystkich zgromadzeń, w tym także tych zwołanych przed jej wprowadzeniem.
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aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, specjalizuje się
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Koronawirus
a RODO

Efektywne przeciwdziałanie pandemii koronawirusa wymaga
przetwarzania danych osobowych w celu ochrony przed
zakażeniem, w szczególności w stosunkach pracy. Masowa
praca zdalna spowodowała także powstanie nowych wyzwań
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji.

Wstęp
Pandemia koronawirusa nie spowodowała zawieszenia stosowania przepisów
o ochronie danych osobowych. Jak wskazuje Andrea Jelinek, Przewodnicząca
Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych, „nawet w tych wyjątkowych czasach administrator musi zapewnić ochronę danych osobowych osób, których
one dotyczą” (oświadczenie z 16 marca). Jednocześnie ta sama Przewodnicząca
EROD podkreśla, że „[p]rzepisy w zakresie ochrony danych (takie jak RODO) nie
utrudniają działań podejmowanych w walce z pandemią koronawirusa.”. W tym
samym duchu wypowiada się także Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w oficjalnym komunikacie z 13 marca: „[p]rzepisy o ochronie danych osobowych nie mogą być stawiane jako przeszkoda w realizacji działań w związku
z walką z koronawirusem”. Kiedy więc, jak nie teraz, przywołać motyw 4 preambuły RODO, który rozpoczyna się od jakże znamiennych słów: „[p]rzetwarzanie
danych osobowych należy zorganizować w taki sposób, aby służyło ludzkości.
Prawo do ochrony danych osobowych nie jest prawem bezwzględnym; należy
je postrzegać w kontekście jego funkcji społecznej i wyważyć względem innych
praw podstawowych w myśl zasady proporcjonalności.”. Sytuacja, w której się
znajdujemy, została więc w jakimś sensie przewidziana przez prawo, przy pomocy
klauzul generalnych (ważenie interesów) i motywów preambuły wskazujących
kierunek wykładni. Stąd, choć w RODO nie znajdziemy przepisu poświęconego

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

189

KORONOWIRUS A PRAWO

RAPORT

samemu koronawirusowi, to mamy wystarczające instrumenty, żeby przepisy
RODO wykładać odpowiednio do sytuacji i nie blokować walki z pandemią przy
użyciu prawa ochrony danych osobowych.
Uwagi poczynione w niniejszym opracowaniu pozostają aktualne na dzień
1 kwietnia 2020 r. i mogą stracić swoją aktualność w szczególności w przypadku
wprowadzenia jednego z konstytucyjnych stanów nadzwyczajnych.

1. Pracodawca i pracownik
1.1. Wprowadzanie szczególnych środków bezpieczeństwa w zakładzie
pracy
Problem wprowadzenia szczególnych środków bezpieczeństwa w zakładzie pracy,
na czele z pomiarem temperatury pracowników i innych osób wchodzących na
teren zakładu pracy, był pierwszym problemem związanym ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych w realiach pandemii. Sprowadza się on do
udzielenia odpowiedzi na proste pytanie – czy pracodawca ma prawo dokonywać
pomiaru temperatury ciała osób wchodzących na teren zakładu pracy?
Informacja o tym, że konkretna osoba ma podwyższoną temperaturę ciała, to
informacja o charakterze danych osobowych. Są to dane osobowe zaliczające się
do szczególnych kategorii danych osobowych, ponieważ odnoszą się do stanu
zdrowia tej osoby. Do danych dotyczących zdrowia należy bowiem zaliczyć zgodnie z motywem 35 preambuły do RODO dane ujawniające informacje o przeszłym, obecnym lub przyszłym stanie fizycznego lub psychicznego zdrowia osoby,
której dane dotyczą. Stan fizjologiczny polegający na podwyższeniu ciepłoty ciała
człowieka wpływa na jej funkcje życiowe, w a obecnej sytuacji stanowi jeden
z symptomów choroby wywołanej przez koronawirusa.
Ani w przepisach RODO, ani w polskich przepisach z zakresu prawa pracy nie ma
szczególnej podstawy prawnej uprawniającej pracodawcę do przetwarzania tego
rodzaju danych osobowych. Co więcej, zgodnie z art. 221b § 1 Kodeksu pracy, przetwarzanie przez pracodawcę danych szczególnych kategorii, co do których nie
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istnieje ustawowa podstawa przetwarzania, może nastąpić za zgodą pracownika
wyłącznie wtedy, gdy przetwarzanie tych danych następuje z inicjatywy pracownika. Ściśle językowa wykładnia tych przepisów wykluczałaby więc dokonywanie
pomiarów temperatury ciała wszystkim pracownikom i innym osobom wchodzącym na teren zakładu pracy.
Nie można jednak zapominać, że na pracodawcy ciąży prawny – bo wynikający z art. 207 Kodeksu pracy – obowiązek ochrony życia i zdrowia pracowników. W tym kontekście właśnie ten przepis powinien zostać uznany za podstawę
prawną przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa. Konkretnie, w celu ochrony życia i zdrowia pracowników przed zakażeniem przez innych pracowników i osoby wchodzące na
teren zakładu pracy. Przepis ten koresponduje z art. 9 ust. 2 pkt b) RODO, zgodnie
z którym przetwarzanie danych wrażliwych jest dopuszczalne, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw
przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy,
zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem
Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na
mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą. W tymkontekście np. irlandzki organ nadzorczywyprowadzamożliwośćprzetwarzaniatakichdanychprzezpracodawcę z art. 8 Safety, Health and Welfare at Work Act 2005,
zgodnie z którym every employer shall ensure, so far as is reasonably practicable,
the safety, health and welfare at work of his or her employees. Jest to więc sytuacja
analogiczna do sytuacji, z jaką mamy do czynienia w Polsce. Stosując analogiczne
rozumowanie oparte o art. 207 Kodeksu pracy należy zalegalizować pomiar temperatury ciała osób niebędących pracownikami.
Z pozoru podobny problem występuje w odniesieniu do prewencyjnego badania trzeźwości pracowników – z pozoru, ponieważ w kontekście badania trzeźwości decydujące znaczenie, jak się wydaje, należy przypisać normie wynikające z art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Zgodnie z tym przepisem,
kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek
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niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie,
że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Jednakże badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. Tymczasem w odniesieniu do badania temperatury ciała brak jest w systemie prawnym analogicznej,
szczególnej regulacji. To sprawia, że możliwe staje się zastosowanie ogólnego
przepisu art. 207 Kodeksu pracy.
Interpretacja bardziej rygorystyczna, która nie dostrzegałaby podstawy działań
pracodawcy w art. 207 Kodeksu pracy, wyklucza możliwość badania pracowników
z uwagi na to, że podczas badania pracownika dochodzi do zbierania jego danych
dotyczących zdrowia, a te pracownik może podać wyłącznie z własnej inicjatywy.
Stąd, gdy podstawy do przetwarzania danych nie będzie się upatrywać w art.
207 Kodeksu pracy, takiej podstawy nie będzie. Ale nawet w takim przypadku
możliwym do zastosowania jest rozwiązanie polegające na anonimowym badaniu każdej osoby, która zamierza wejść na teren zakładu pracy. Ten, kto miałby
podwyższoną temperaturę ciała, nie byłby wpuszczany. Takie podejście zakłada
brak przetwarzania danych osobowych na etapie badania, a więc brak stosowania przepisów RODO w tym zakresie.
Aby usunąć wszelkie wątpliwości w tym zakresie, pracodawca jako administrator danych osobowych może wystąpić do Głównego Inspektora Sanitarnego lub
właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego z wnioskiem
o wydanie decyzji na podstawie art. 8a ust. 5 znowelizowanej ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W szczególności, na taką możliwość wprost wskazuje Prezes UODO w komunikacie z 12 marca 2020 r. Treścią decyzji może być m.in. nałożenie obowiązku „podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych”, do których w praktyce zalicza się w szczególności dokonywanie pomiarów
temperatury ciała pracowników i osób trzecich wchodzących na teren zakładu
pracy. Także w komunikacie z 27 marca 2020 r. Prezes UODO podkreślił praktyczne
znaczenie decyzji wydawanych na podstawie tego przepisu, sugerując jednocześnie, że by Główny Inspektor Sanitarny i inne organy administracji sanitarnej przy
wydawaniu decyzji korzystały ze wsparcia „swoich” inspektorów ochrony danych.
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Z dotychczasowej praktyki wynika, że decyzje wydawane na podstawie art. 8a
ust. 5 znowelizowanej ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie są wydawane często. Co warte podkreślenia, inicjatywa wydania takiej decyzji powinna
wyjść od pracodawcy, który we wniosku o wydanie decyzji powinien wykazać,
dlaczego z perspektywy jego organizacji taka decyzja jest potrzebna dla przeciwdziałania szerzeniu się epidemii. Może to być w szczególności przywołanie
rodzaju wykonywanej działalności, np. przewóz osób i badanie temperatury ciała
kierowców, czy odwołanie się do dużej ilości osób trzecich odwiedzających zakład
pracy, np. sklep wielkopowierzchniowy i badania temperatury ciała sprzedawców. W praktyce, po wpłynięciu wniosku, decyzje są wydawane bardzo szybko.
Rozwiązaniem, które w intencji pomysłodawców również powinno służyć ochronie życia i zdrowia pracowników, jest wprowadzenie zasady informowania pracodawcy przez pracownika o przebywaniu w krajach, w których ryzyko zarażenia
koronawirusem jest większe, np. we Włoszech. Tego rodzaju informacja również
ma charakter danych osobowych, natomiast można mieć wątpliwości, czy jest to
informacja dotycząca zdrowia – w szczególności, że w żaden sposób nie odnosi się
ona do stanu zdrowia pracownika, a wskazuje na ryzyko wystąpienia pewnej choroby. W tym kontekście przyjęcie, że jest to informacja o charakterze danych osobowych zwykłych oznacza, że pracodawca mógłby żądać ich podania przez pracownika, na zasadzie art. 221 § 4 w związku z art. 207 Kodeksu pracy i w związku
z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. Gdyby natomiast przyjąć, że tego rodzaju informacja
ma charakter danych dotyczących zdrowia, wówczas – analogicznie do danych
dotyczących temperatury ciała – podstawę dla jej przetwarzania stanowiły art.
221 § 4 w związku z art. 207 Kodeksu pracy i w związku z art. 9 ust. 2 pkt b) RODO.
Takie właśnie stanowisko zezwalające wprost na przetwarzanie przez pracodawców informacji o przebywaniu przez pracowników w krajach, w których ryzyko
zarażenia koronawirusem jest większe, choć bez wskazania dokładnej podstawy
prawnej, zostało sformułowane przez włoski organ nadzorczy.

1.2. Pobieranie dodatkowych danych i ich przetwarzanie.
Poza wprowadzaniem szczególnych środków bezpieczeństwa w zakładzie pracy
wśród pracodawców pojawiły się rozwiązania, które mają ułatwić pracodawcy
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kontakt z pracownikiem w kontekście pandemii. W szczególności rozważa się
dopuszczalność gromadzenia numerów telefonów pracowników w takich
celach, jak:
»

»

informowanie pracownika o ryzyku zarażenia się koronawirusem w sytuacji,
gdy takie zakażenie zostanie stwierdzone u osób, z którymi pracownik współpracował na co dzień i się kontaktował,
informowanie pracownika o podjęciu pracy przez zakład pracy, jeżeli na czas
epidemii ta praca byłaby wstrzymana.

Co do zasady pracodawca jest uprawniony do przetwarzania danych kontaktowych pracownika, co wprost wynika z art. 221 § 1 Kodeksu pracy. Są to jednak dane
kontaktowe wskazane przez pracownika, a więc pracodawca nie może wymagać
podania numeru telefonu pracownika, jeżeli ten wskaże np. adres poczty elektronicznej. W tym kontekście pracodawca nie może więc wymagać podania numeru
telefonu przez każdego pracownika.
Jeżeli pracodawca zwróci się do pracownika o podanie numer telefonu, a pracownik taki numer poda, wówczas podstawą przetwarzania tego rodzaju danych
przez pracodawcę będzie przepis prawa, a to art. 221 § 1 Kodeksu pracy, jeżeli są
to jedyne dane kontaktowe tego pracownika, albo zgoda pracownika na zasadzie art. 221a § 1 Kodeksu pracy. Zgoda taka może zostać udzielona w postaci
wyraźnego działania potwierdzającego, jakim będzie podanie numeru telefonu
przez pracownika, który został poinformowany o okolicznościach związanych
z przetwarzaniem tego rodzaju informacji. Nie ma więc konieczności odbierania
od pracowników oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie numeru telefonu. Natomiast dla zapewnienia rozliczalności takiego procesu przetwarzania
danych zaleca się przechowywanie przez pracodawcę dowodów potwierdzających wykonanie wobec pracowników obowiązku informacyjnego – np. kopii informacji wywieszonych w gablotach, czy przesłanych do pracowników pocztą elektroniczną, wraz z opisem całej procedury gromadzenia danych.
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2. Organizacja pracy zdalnej
2.1. Aspekty wewnętrzne: środki organizacyjne, upoważnienia,
dokumentacja wewnętrzna, analiza ryzyka
Dynamiczny rozwój epidemii koronawirusa skłania wszelkie podmioty do organizowania tzw. pracy zdalnej tj. pracy wykonywanej na rzecz tego podmiotu
z innego miejsca niż standardowe lokalizacje prowadzenia przez nie swojej działalności. Innymi słowy, chodzi o pracę „z domu” i korzystanie z różnych środków
komunikacji na odległość takich jak telefon, poczta e-mail, komunikatory, etc.
Celem wprowadzenia takiego rozwiązania jest ograniczenie możliwości gromadzenia się ludzi w większych skupiskach, co ma powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa.Praca zdalna jest przy tym świadczona zarówno przez pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) jak i współpracowników (osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych jak i osoby
samozatrudnione).
W takich okolicznościach powstaje jednak pytanie, jaki wpływ mają te nowe
zasady funkcjonowania pracowników i współpracowników na procedury i dokumenty wewnętrzne organizacji dotyczące przetwarzania danych osobowych.
W szczególności chodzi o odpowiedź na pytanie, czy taka zmiana organizacji
pracy wymusza na administratorach:
»
»

»
»
»

wdrożenie nowych środków technicznych i organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa danych (art. 24 ust. 1 i art. 32 ust. 1 RODO),
zmianę wewnętrznej dokumentacji przetwarzania danych osobowych
(zmianę polityki bezpieczeństwa lub modyfikację/wprowadzenie szczegółowych polityk, instrukcji),
zmianę – nadanie nowych upoważnień do przetwarzania danych (art. 29 w zw.
z art. 32 ust. 4 RODO),
zmianę umów powierzenia przetwarzania danych (art. 28 RODO),
przeprowadzenie ponownej analizy ryzyka w ramach oceny skutków dla
ochrony danych (art. 35 RODO).
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Odpowiedź na tak zadane pytanie będzie negatywna tylko w sytuacji, gdy administrator w ramach swojej dotychczasowej działalności przewidywał już świadczenie przez pracowników lub współpracowników pracy zdalnej oraz określił odpowiednie zasady (procedury, instrukcje) jej świadczenia w dokumentacji wewnętrznej, upoważnieniach lub umowach powierzenia, a także przeprowadził (w ramach
oceny skutków dla ochrony danych) ocenę ryzyka naruszenia praw lub wolności
osób, których dane dotyczą, uwzględniającą tę okoliczność.
W przeciwnym wypadku administrator powinien przeanalizować konieczność
podjęcia odpowiednich działań zmierzających do modyfikacji stosowanych
przez niego środków i dokumentów. W dalszej części omówione zostaną właśnie
aspekty takich sytuacji.
2.1.1. Środki techniczne i organizacyjne
Zgodnie z art. 24 ust. 1 RODO i analogicznie w art. 32 ust. 1 RODO, administrator
jest zobowiązany do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających zgodne z RODO (zapewniające odpowiedni stopień bezpieczeństwa) przetwarzanie danych. Środki te, powinny uwzględniać charakter,
zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności
osób fizycznych. Jak podkreśla się w literaturze, „W praktyce oznacza to konieczność dostosowania wdrażanych zabezpieczeń, m.in. do: (...) sposobu przetwarzania danych (czy dane są przetwarzane w wydzielonej sieci zamkniętej, czy przez
ogólnodostępną sieć Internet) oraz ryzyka, jakie wiąże się z przetwarzaniem”53.
Środki te powinny być ponadto poddawane przeglądom i uaktualniane.W przypadku wprowadzenia pracy zdalnej w organizacji (w szczególności poprzez przechowywanieprzesyłanie danych w publicznej sieci telekomunikacyjnej) zmienić
się może przede wszystkim kontekst przetwarzania danych oraz wzrosnąć może
prawdopodobieństwo naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których
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dane dotyczą. W rezultacie stosowane przez administratora ww. środki powinny
zostać poddane aktualizacji. Zgodnie z literaturą, „[w]ymóg ten rozciąga się na
utrzymywanie w aktualności adekwatnego poziomu zabezpieczeń oraz przyjętych rozwiązań formalnych, organizacyjnych i technicznych w ramach pozostałych szczegółowychobowiązków podczas całego cyklu przetwarzania danych”54.
W takiej sytuacji rezultatem przeglądu wdrożonych przez administratora środków powinna być ich zmiana lub wprowadzenie nowych środków. Analiza ryzyka
(prawdopodobieństwa i wagi zagrożenia) naruszenia praw lub wolności osoby,
której dane dotyczą stanowi również element oceny skutków dla ochrony danych
(por. uwagi poniżej). Wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych powinno obejmować zobowiązanie osób upoważnionych do przetwarzania danych do ich stosowania (por. niżej uwagi dotyczące upoważnienia).
W procesie ustalania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających
bezpieczeństwo danych powinien wziąć udział ewentualny procesor (art. 28 ust.
3 lit. f RODO). Zalecane środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiedni stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych w przypadku korzystania
ze środków komunikacji na odległość zostaną omówione w dalszych punktach.
2.1.2. Dokumentacja wewnętrzna
Wdrożone przez administratora środki techniczne i organizacyjne zapewniające przetwarzanie danych zgodnie z RODO są wykazywane w dokumentacji
wewnętrznej administratora (art. 24 ust. 1 RODO).
Obowiązek aktualizacji dokumentacji wewnętrznej dotyczącej przetwarzania
danych (polityki bezpieczeństwa, instrukcji/polityk wewnętrznych) dotyczyć
będzie sytuacji gdy administrator nie przewidywał dotychczas (tj. przed wprowadzeniem zmiany organizacji pracy) w ogóle sytuacji świadczenia przez pracowników lub współpracowników pracy zdalnej – przetwarzania danych z użyciem
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środków komunikacji na odległość, w innych lokalizacjach lub z wykorzystaniem
urządzeń mobilnych/przenośnych.
Aktualizacja taka może być zrealizowana poprzez modyfikację istniejącej dokumentacji lub wprowadzenie nowej instrukcji w zakresie pracy zdalnej. Należy przy tym
pamiętać o tym, by pracownicy lub współpracownicy mogli zapoznać się ze zmodyfikowaną dokumentacjąwewnętrzną lub nową instrukcją pracy zdalnej. Jeżeli chodzi o pracowników, dokumenty te powinny zostać wdrożone w ramach regulaminu
pracy lub innych instrukcji stanowiących element regulacji wewnętrznych pracodawcy, z którymi pracownik musi zostać zaznajomiony (art. 104KP).Jest to istotne
ze względu na możliwość przypisania im odpowiedzialności z tytułu ewentualnych
przypadków naruszenia ochrony danych osobowych w związku z nową organizacją
pracy. Zmiana dokumentacji wewnętrznej lub wprowadzenie nowej instrukcji pracy
zdalnej oraz wdrożenie ich do stosowania powinny być wprowadzone przez administratora (organy działające w jego imieniu) zgodnie z panującymi w organizacji regułami wewnętrznymi. W przypadku powołania inspektora ochrony danych w organizacji powinien on również uczestniczyć w tych działaniach (art. 39 ust. 1 lit. a i b RODO).
2.1.3. Upoważnienia
Nadawanie pracownikom lub współpracownikom upoważnień do przetwarzania
danych ma na celu określenie zakresu uprawnień tych podmiotów do przetwarzania danych. Jak wskazuje się w literaturze, „(...) osoba upoważniona umiejscowiona zostaje – z perspektywy systemu ochrony danych osobowych – wewnątrz
struktury administratora lub podmiotu przetwarzającego”55. Nadawanie upoważnień dotyczy więc osób działających w strukturze danego podmiotu – z dostępem do jego obszaru przetwarzania danych lub jego systemów informatycznych,
bez względu na podstawę prawną wykonywania operacji na danych osobowych
(rodzaj stosunku prawnego łączącego go z administratorem).Choć obowiązek
nadawania upoważnień nie wynika wprost z przepisów, to – jak powszechnie się
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przyjmuje w literaturze – jest on konsekwencją obowiązku działania na polecenie
administratora (art. 29 i art. 32 ust. 4 RODO). Jest on też niezbędny dla określenia
ewentualnej odpowiedzialności osób zaangażowanych w przetwarzanie danych
osobowych w danej organizacji. W konsekwencji, dbanie o aktualność treści upoważnień jest kluczowe dla działalności administratora.
W praktyce upoważnienia do przetwarzania danych określają przede wszystkim:
»

»

zakres danych, do których przetwarzania jest uprawniona (np. poprzez określenie systemów, zbiorów/baz danych, kategorii danych, do których ma
dostęp, formę zbiorów – papierową lub elektroniczną),
rodzaje operacji na danych, do których dokonywania jest uprawniona (np.
pobieranie, modyfikowanie, zapisywanie).

W rezultacie, tylko w przypadku gdy w efekcie świadczenia pracy zdalnej, zmianie uległby zakres uprawnień do przetwarzania danych poszczególnych osób (np.
pracownik uzyskałby dostęp do nowych systemów/baz danych, uzyskałby możliwość dokonywania nowych operacji na danych takich jak np. pobieranie, czasowe
zapisywanie) powstaje obowiązek nadania nowej treści upoważnieniom – udzielenia nowych upoważnień.
Zmiana treści upoważnienia nie oznacza jednak obowiązku zmiany treści lub odebrania
od pracowników lub współpracowników nowego oświadczenia o poufności (zobowiązanie do zachowania poufności pracownika lub współpracownika jest efektem interpretacji obowiązku administratora określonego w art. 5 ust. 1 lit. f RODO lub wynika bezpośrednio z art. 28 ust. 3 lit. b RODO). Jest to uzależnione od treści konkretnego oświadczenia o poufności (np. od tego w jakim zakresie odwołuje się ono do treści upoważnienia).
2.1.4. Umowy powierzenia
Zawieranie umów powierzenia dotyczy osób świadczących usługi w postaci
pracy zdalnej (operacji na danych) poza strukturą administratora (bez chociażby
dostępu do systemów informatycznych administratora).
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Zgodnie z art. 28 ust. 1 RODO w ramach powierzenia przetwarzania danych,
tj. przetwarzania w imieniu administratora przez inny podmiot, administrator
może korzystać wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które
zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Pomimo iż, co do zasady, na gruncie tego
przepisu badanie spełniania przez podmiot przetwarzający zapewnienia gwarancji w zakresie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych ma charakter uprzedni w stosunku do zawarcia umowy powierzenia, to należy przyjąć,
że zmiana okoliczności faktycznych związanych z realizacją tej umowy (wprowadzenie u procesora pracy zdalnej jego pracowników) może wymuszać zmianę jej
postanowień.
Zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO, umowa powierzenia powinna określać charakter i cel przetwarzania. Zgodnie z literaturą56,„[o]kreślenie celu i charakteru przetwarzania oraz rodzaju danych osobowych sprowadzać się powinno do doprecyzowania, jakie kategorie danych i po co zostały powierzone do przetwarzania,
a także w jaki sposób mają być przetwarzane”. W konsekwencji, w przypadku
wprowadzenia u procesora pracy zdalnej może dojść do konieczności zmiany
(aneksowania) umowy powierzenia np. w zakresie określenia obszaru przetwarzania danych u podmiotu przetwarzającego (o ile był on określony) jak również
w zakresie stosowanych u niego środków technicznych i organizacyjnych ochrony
danych osobowych (o ile nastąpiła ich zmiana).
Zmiana umowy powierzenia (zawarcie stosownego aneksu) ma istotne znaczenie ze względu na konieczność udokumentowania poleceń wydawanych podmiotowi przetwarzającemu (art. 28 ust. 3 w zw. z art. 28 ust. 10. RODO), co ma fundamentalne znaczenie dla zakresu odpowiedzialności podmiotu przetwarzającego
z tytułuprzekroczenia zakresu polecenia i umocowania do przetwarzania.
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2.1.5. Ocena skutków dla ochrony danych – analiza ryzyk
Wprowadzenie w ramach działalności administratora możliwości świadczenia
przez pracowników lub współpracowników pracy za pomocą środków porozumiewania się na odległość wiązać się może ze zwiększeniem ryzyka naruszenia
praw lub wolności osób, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 35 ust. 1 RODO
oceny skutków dla ochrony danych osobowych, administrator dokonuje przed
rozpoczęciem ich przetwarzania.
Jednakże zgodnie z art. 35 ust. 11 RODO administrator zobowiązany jest do dokonania przeglądu, czy przetwarzanie odbywa się zgodnie z oceną skutków dla
ochrony danych w sytuacji gdy zmienia się ryzyko wynikające z operacji przetwarzania.Ocena ta powinna zawierać m.in. ocenę (analizę) ryzyka naruszenia praw
lub wolności osób, których dane dotyczą (art. 35 ust. 7 lit. c RODO). RODO wskazuje wprost jedną grupę przypadków, w których przeprowadzenie przeglądu
będzie obowiązkowe tj. gdy zmienia się ryzyko wynikające z operacji przetwarzania danych (zmienia się poziom lub rodzaj ryzyka).
W rezultacie, należy przyjąć, że samo świadczenie pracy w sposób zdalny (przetwarzanie danych z wykorzystaniem publicznej sieci telekomunikacyjnej i urządzeń mobilnych) nie powoduje automatycznie konieczności przeprowadzenia
ponownej oceny skutków dla ochrony danych. Ww. operacje na danych nie zostały
bowiem wymienione przepisach RODO ani też w opublikowanym przez Prezesa
UODO (ogłoszonym8 lipca 2019 r. w Monitorze Polskim) zmienionym wykazie
rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony z dnia 17 czerwca 2019 r.57
Efektem przeglądu zgodności przetwarzania z oceną skutków dla ochrony
danychnie musi być w każdym wypadku ponowne jej przeprowadzenie. Będzie
ono konieczne w sytuacji, gdy wprowadzenie nowych zasad organizacji pracy
będzie miało wpływ na zwiększenie ryzyka naruszenia praw lub wolności osób,
których dane dotyczą.
57
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W przypadku powołania w organizacji inspektora ochrony danych, powinien on
przeprowadzić monitorowanie oceny skutków dla ochrony danych i być zaangażowany w ewentualne ponowne jej dokonanie (art. 39 ust. 1 lit c RODO).
W przypadku konieczności przeprowadzenia ponownej oceny skutków dla
ochrony danych powinien wziąć w niej udział ewentualny procesor (art. 28 ust. 3
lit. f RODO).
Nie jest jednak wykluczone (choć w większości przypadków małoprawdopodobne), że ponowna ocena skutków dla ochrony danych powodowałaby uznanie,
że w wyniku zmiany organizacji pracy, powstanie wysokie ryzyko naruszenia ww.
praw lub wolności. W takiej sytuacji, jeżeli administrator nie zastosował środków
w celu zminimalizowania tego ryzyka, konieczne będzie przeprowadzenie uprzednich konsultacji z Prezesem UODO (art. 36 ust. 1 RODO).

2.2. Środki zabezpieczające przetwarzanie danych osobowych
w warunkach pracy zdalnej
Wykorzystanie nowych technologii w realizacji obowiązków służbowych może być
trudne, w szczególności w organizacjach, które jak dotąd nie umożliwiały swoim
pracownikom pracy poza biurem lub robiły to wyłącznie sporadycznie. Bezpieczne zorganizowanie pracy zdalnej zależy od postawy, a czasem nawet czujności pracownika, jednak w dużej mierze obciąża również pracodawcę. Dobre techniczne przygotowanie i organizacja pracy zdalnej pomoże wyeliminować ryzyko
pojawienia się problemów, gdy sytuacja się ustabilizuje, a koronawirus pozostanie wyłącznie nieprzyjemnym wspomnieniem z przeszłości.
Przygotowanie pracy zdalnej należy rozważać bezpośrednio w odpowiedzi na
źródła zagrożeń, jakie będą miały wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania
danych osobowych. Środowisko wirtualne pozostaje niezmienne, niezależnie
od tego, czy praca wykonywana jest w biurze czy w domu. Zmieniają się jednak znacząco okoliczności zewnętrzne. Z uwagi na tę zmianę, praca poza biurem generuje dodatkowe źródła zagrożeń i to w odpowiedzi na nie administrator powinien rozważyć wdrożenie dodatkowych środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających dane osobowe. Wprowadzenie pracy zdalnej może
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tworzyć dodatkowo możliwość zweryfikowania i oceny skuteczności wprowadzonych już środków.
Analizie należy poddać bezpieczeństwo korzystania z urządzeń, z pomocą których
ma być wykonywana praca zdalna. Sprzęt, z którego korzysta pracownik podczas
wykonywania obowiązków służbowych powinien spełniać pewne wymogi bezpieczeństwa. Oczywiście stawianie takich warunków jest zdecydowanie utrudnione
w przypadku, gdy do pracy zdalnej pracownik musi wykorzystywać urządzenia
prywatne. Niemniej niezależnie od tego, czy sprzęt jest własnością pracodawcy
(służbowy) czy do realizacji obowiązków będzie wykorzystywany prywatny sprzęt
pracownika, konieczne będzie ustalenie minimalnych wymogów bezpieczeństwa
dla tych urządzeń.
Najbardziej podstawową zasadą powinna stać się aktualność oprogramowania.
Błędy i luki w starszych wersjach oprogramowania, zarówno w systemie operacyjnym jak też w poszczególnych programach wykorzystywanych do zabezpieczenia sprzętu (antywirusowe, antyspamowe) lub narzędziach komunikacji (klienci
poczty elektronicznej) stanowią istotne zagrożenie. Patche i łatki wypuszczane
przez producentów software mają za zadanie wyeliminować znane nieprawidłowości, a w konsekwencji zapewnić bezpieczne korzystanie z dostarczanego
oprogramowania i urządzeń, na których jest wykorzystywane. Istotną rolę, jaką
w zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa pełni aktualność oprogramowania, zaznaczał już niejednokrotnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. „Praca na aktualnym systemie operacyjnym jest o tyle istotna, że niektóre
z poprawek nie dotyczą wyłącznie kwestii bezpieczeństwa tego oprogramowania, ale również „załatania” luk wykrytych w konstrukcji podzespołów komputerowych. Istnieją rozwiązania, które z uwagi na błędy np. w procesorach naszych
komputerów, pozwalają przejąć kontrolę nad całą maszyną (…) Dlatego, z punktu
widzenia bezpieczeństwa danych osobowych, tak ważne jest korzystanie z aktualnego oprogramowania, zarówno komercyjnego, jak i tego, które można używać
na licencji open source”58. Jednocześnie wymóg posiadania aktualnego software
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nie jest wygórowanym oczekiwaniem, nawet jeżeli ma dotyczyć prywatnego
sprzętu pracownika. W zdecydowanej większości przypadków nie pociąga również za sobą konsekwencji finansowych, bowiem aktualizacje i korekty błędów
oprogramowania są dostarczane w ramach już użytkowanych licencji.
Obowiązkowym, minimalnym „wyposażeniem” sprzętu, na którym będzie wykonywana praca zdalna jest program antywirusowy. Również nie jest to wymaganie wygórowane, nawet jeżeli taki warunek stawiany jest względem prywatnych
urządzeń pracownika. Oprogramowanie antywirusowe pozwala na odfiltrowanie
niebezpiecznych treści rozmaitego pochodzenia. Czy to małe i pozornie niegroźne
robaki czy skomplikowane spyware, dobry program antywirusowy pozwoli na
skuteczne zabezpieczenie przed bezpośrednimi atakami. Czujność pracownika
nie zastąpi systemowego działania oprogramowania antywirusowego.
Samo posiadanie oprogramowania antywirusowego nie gwarantuje bezpieczeństwa danych. Program ten musi zostać odpowiednio skonfigurowany, a przede
wszystkim musi być aktualny. Tak, jak ewoluują socjotechniki, tak również w sieci
pojawiają się coraz nowsze wersje niepożądanego oprogramowania. Dlatego też,
powracając do kwestii aktualności oprogramowania omawianej powyżej, stawiając wymogi wyposażenia sprzętu w program antywirusowy pracodawca powinien
również sprecyzować, jak taki software powinien być skonfigurowany i postawić
wymóg jego aktualności, w tym również w zakresie bazy sygnatur wirusów.
Poza zagadnieniami związanymi z pożądanym oprogramowaniem i jego konfiguracją, należy również zwrócić uwagę na działaniach podejmowanych na urządzeniach służących do przetwarzania danych osobowych podczas pracy zdalnej, a niezwiązanych bezpośrednio z jej świadczeniem. Jak radzi Prezes Urzędu
Ochrony Danych, „[N]ie instaluj dodatkowych aplikacji i oprogramowania niezgodnych z procedurą bezpieczeństwa organizacji” 59. Z dużą racjonalnością
należy jednak podejść do kwestii zakazywania korzystania z urządzenia do celów
prywatnych. Zasada taka może być nieegzekwowalna, szczególnie gdy do pracy
59
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zdalnej wykorzystywany jest prywatny sprzęt pracownika. Organizując pracę
zdalną trzeba myśleć realnie i racjonalnie. Wprowadzanie niemożliwych do realizacji wymogów będzie zwiększać ryzyko dla bezpieczeństwa informacji – skoro
jeden z warunków można ominąć bez konsekwencji, to również inne. Niemniej
wysoce wskazanym jest zwrócenie uwagi na to, by na sprzęcie służbowym lub
wykorzystywanym w celach służbowych powstrzymać się od instalacji oprogramowania niezwiązanego z realizacją pracy i od aktywności prywatnej, w szczególności w trakcie połączenia zdalnego z systemami i zasobami administratora.
Najwięcej zagrożeń bezpieczeństwa związanych jest z transmisją lub przenoszeniem informacji pomiędzy urządzeniami lub pomiędzy systemem informatycznym a urządzeniem do niego podłączonym. W szczególności tam, gdzie niemożliwe
jest ustalenie zdalnego połączenia z systemami informatycznymi administratora,
konieczne będzie przenoszenie danych osobowych i informacji poufnych na fizycznych nośnikach pamięci, np. pendrivach, które w dzisiejszych czasach są niewielkich
rozmiarów i bardzo łatwo przeoczyć ich zaginięcie. Należy pamiętać, że dysk komputera przenośnego również stanowi nośnik pamięci i choć strata komputera zdarza
się stosunkowo rzadziej niż zagubienie pendriva, może rodzić takie same lub nawet
bardziej dotkliwe skutki (na co doskonałym przykładem jest case SGGW60). Utrata
urządzeń czy zewnętrznych nośników pamięci masowej może być bardzo niebezpieczna dla organizacji, a z uwagi na wymuszoną mobilność urządzeń i nośników,
na których dane osobowe są zapisywane, ryzyko takiej utraty wzrasta. Odpowiedzią na te zagrożenia może okazać się szyfrowanie nośników pamięci. W organizacjach, w których możliwe jest zdalne podłączenie do systemów informatycznych
i zasobów sieciowych administratora, konieczne będzie wprowadzenie szyfrowania
połączenia, np. z wykorzystaniem VPN lub tokenów. Można również rozważyć wprowadzenie innych metod zabezpieczeń, jak np. wielopoziomowego uwierzytelniania.
Jeżeli zasady bezpieczeństwa zostały wdrożone w procedurach i politykach przyjętych w organizacji wskazane jest przypomnienie, że praca zdalna nie zwalnia ze
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stosowania się do wewnętrznych procedur bezpieczeństwa. Organizacja pracy
zdalnej może być dobrym momentem na uszczelnienie wewnętrznych systemów
bezpieczeństwa, również w zakresie środków zabezpieczających o charakterze
organizacyjnym, jak procedury i polityki.
Praca w domu nie zwalnia z obowiązku stosowania haseł oraz wygaszaczy ekranu.
Regulacje dotyczące stosowania tych środków technicznych również nie powinny
być ograniczane wyłącznie do sprzętu służbowego. Należy wymogami bezpieczeństwa objąć wszelkie urządzenia na których realizowane są zadania służbowe,
w szczególności związane z przetwarzaniem informacji poufnych i danych osobowych. Budując lub aktualizując środki bezpieczeństwa w związku z organizacją pracy zdalnej istotnym jest, by rozumienia pojęcia „urządzenia” lub „sprzętu”
nie ograniczać wyłącznie do komputerów. Telefony komórkowe, tablety – całość
tego typu zasobów będzie objęta definicją pojęcia urządzenia lub sprzętu, stąd
też wdrożone zasady bezpieczeństwa nie powinny być ograniczane wyłącznie do
korzystania z komputera.
Fizyczne bezpieczeństwo urządzenia, za pomocą którego realizowana jest praca,
również jest bardzo istotne. Praca w warunkach domowych może stwarzać pozory
bezpiecznej – przecież nikt niepożądany nie przejmie urządzenia w naszym własnym domu. Należy jednak pamiętać, że córka, syn, małżonek czy współlokator
to również osoby nieupoważnione do przetwarzania danych osobowych, ergo nie
powinni mieć dostępu do sprzętu i dokumentów, którymi posługuje się pracownik oraz do informacji, jakie są w nich zapisane. Administrator powinien wprowadzić takie środki organizacyjne, które będą wymuszać na pracowniku poprawną
i bezpieczną organizację stanowiska pracy, również wykonywanej w formie zdalnej. Zobowiązanie do zabezpieczenia urządzeń czy dokumentów, które pracownik wykorzystuje podczas pracy, nie może być ograniczane wyłącznie do obszaru
przetwarzania danych sprecyzowanego w wewnętrznych politykach.
Bardzo ważnym jest również by pracownik miał świadomość, że naruszenie ochrony danych lub incydent bezpieczeństwa, który ma miejsce podczas
wykonywania pracy w formie zdalnej, wciąż jest takim samym incydentem lub
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naruszeniem jak w normalnych warunkach pracy. Pomimo zmiany trybu realizacji obowiązków służbowych, wdrożone procedury raportowania incydentów bezpieczeństwa i naruszeń mają zastosowanie również w odniesieniu do świadczenia pracy w formie zdalnej. To samo dotyczy wdrożonych zasad retencji: kopie
wykonane w związku z przenoszeniem danych na zewnętrznych nośnikach czy
wykonane na prywatnych urządzeniach pracownika, które wykorzystywane są
do pracy zdalnej, podlegają takim samym zasadom retencji co każda inna kopia
wykonana przez administratora.
W sposób szczególny należy odnieść się do kwestii użytkowania poczty służbowej czy korzystania z prywatnych adresów poczty elektronicznej do celów służbowych. Przy pracy zdalnej należy korzystać przede wszystkim ze służbowych
skrzynek poczty elektronicznej. Publiczne domeny nie posiadają takich zabezpieczeń jak prywatne serwery poczty. Jeżeli pracownik nie posiada służbowego
adresu poczty elektronicznej lub z jakichś względów nie może używać służbowej
poczty, konieczne będzie wprowadzenie zasad wykorzystywania prywatnych
skrzynek pocztowych do realizacji obowiązków służbowych, jak np. szyfrowanie
załączników. Należy pamiętać, że w przypadku podjęcia decyzji o szyfrowaniu
załączników w wysyłanych wiadomościach, hasło niezbędne do odszyfrowania
treści nie może być przekazywane tym samym kanałem komunikacji. W związku
z tym należy poinstruować pracowników korzystających z prywatnych skrzynek
pocztowych w trakcie pracy zdalnej, by hasła wysyłali do odbiorcy np. w formie
wiadomości sms.
Chaos sytuacyjny i fakt, że wielu pracowników nigdy wcześniej nie pracowało
w trybie zdalnym jest wykorzystywana przy opracowywaniu skutecznych socjotechnik, mających na celu wykradanie informacji poufnych. Przykładem może
być rozsyłanie wiadomości e-mail z informacją o zablokowaniu możliwości zdalnego dostępu do poczty elektronicznej i zasobów sieciowych. Wyobraźmy sobie
skuteczność takiego ataku: pracownik odizolowany od działu IT i innych współpracowników otrzymuje wiadomość o treści „Szanowny użytkowniku poczty,
z powodu wzmożonego ruchu na serwerze poczty elektronicznej jesteśmy zmuszeni zaktualizować wszystkie aktywne konta pocztowe. Pozwoli nam to na
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zablokowanie nieaktywnych użytkowników i przywrócenie drożności serwera.
Jeżeli nadal jesteś zainteresowany korzystaniem z konta e-mail, natychmiast zweryfikuj swoje konto. Kliknij tutaj, aby zweryfikować konto: [URL]. Uwaga! Każdy
posiadacz konta poczty elektronicznej, który odmawia aktualizacji swojego konta,
na stałe straci możliwość jego użytkowania. Pozdrawiam, Dział IT”. Pod adresem
URL, pozornie pozostającym w domenie pracodawcy, znajdzie się zaś przekierowanie do podstrony automatycznie pobierającej np. oprogramowanie szyfrujące. Proste, prawda? I nawet bardzo czujny pracownik może się niestety poddać takiemu atakowi. Przecież dostęp do poczty elektronicznej jest niezbędny do
realizowania zadań służbowych. Okoliczności również się zgadzają: komunikacja
wewnętrzna i zewnętrzna została przekierowana na pocztę elektroniczną, wzmożony ruch może powodować problemy na poziomie serwera. Jest to nowy sposób
wyłudzeń, jaki pojawił się w ostatnim czasie, wypierając już oczywiste wyłudzenie
na „faktura VAT w załączeniu/dostępna pod URL”. Nigdy nie można być pewnym,
jaki kształt przyjmie socjotechnika wykorzystywana przez przestępców. Zatem
bardzo istotnym jest stawianie wymogów systemowych, które będą miały szansę
chronić informacje i dane nawet przy starciu z najbardziej skutecznymi i kreatywnymi atakami na pracownika. Kluczowym dla zapewnienia bezpieczeństwa staje
się zatem dbałość o aktualną wiedzę pracownika oraz kreowanie dobrych nawyków, jak np. by nie otwierać załączników i nie klikać w linki zawarte w wiadomościach, o ile nie ma pełnej pewności co do tożsamości nadawcy.
Na koniec warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną, bardzo ważną rzecz. Nawet najlepsze i najbardziej przemyślane rozwiązania systemowe pozostaną nieskuteczne
przy braku rozsądku ze strony pracownika. W mediach społecznościowych coraz
częściej pojawiają się zdjęcia przedstawiające miejsce pracy pracowników w trakcie pracy zdalnej. Nie wszyscy publikujący takie zdjęcia zwracają uwagę na ich
zawartość, wobec czego niektóre z nich zawierają np. obraz z ekranu komputera,
na którym widoczne są informacje poufne i dane osobowe. W ramach kreowania dobrych nawyków wysoce wskazanym jest zwrócenie pracownikom uwagi, że
praca zdalna to wciąż praca. W związku z tym, że nie wiadomo, jak długo potrwa
okres społecznej izolacji i jak długo pracownicy będą pracować w trybie zdalnym, wskazane jest stałe przypominanie, że obowiązki związane z zachowaniem
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poufności i rzetelności obowiązują niezależnie od miejsca realizacji obowiązków
służbowych. Przy działaniach przypominających pomocny może okazać się plakat
opracowany przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych, dostępny na stronie UODO61.

2.3. Korzystanie z popularnych komunikatorów do komunikacji
wewnętrznej i kontaktów z klientami
Prywatność komunikacji i rozmów poufnych w warunkach pracy zdalnej wystawiana jest na dużą próbę. To, co normalnie możemy przekazać drugiej osobie bez
śladów, pośredniczących urządzeń, oprogramowania czy pośredników, w warunkach izolacji wymaga transmisji, zatem medium, które przekaże informację. Wielu
pracodawców stanęło przed ogromnym wyzwaniem: jak zorganizować komunikację wewnętrzną i zewnętrzną tak, by minimalizować zagrożenia płynące z transmisji informacji?
Podstawowym kryterium przy wyborze narzędzi i programów umożliwiających
komunikację na odległość powinien być warunek szyfrowania end-to-end („punkt-punkt”). Warto zwracać uwagę na to, czy oprogramowanie, które administrator
chce wykorzystać oferuje taką opcję oraz co ważniejsze – czy jest ona włączona
(bowiem nie zawsze jest to ustawienie domyślne). Szyfrowanie end-to-end polega
na zaszyfrowaniu wiadomości bezpośrednio u nadawcy i odszyfrowaniu komunikatu dopiero u odbiorcy. Przy innych typach szyfrowań zwykle wiadomość jest
rozszyfrowywana i ponownie szyfrowana na serwerze dostawcy oprogramowania, co sprawia, że przynajmniej hipotetycznie treść komunikatu jest możliwa
do odczytania przez podmiot zewnętrzny. Poza tym podstawowym wymogiem
można stawiać również inne, np. by komunikator posiadał dodatkową warstwę
uwierzytelniającą, uniemożliwiającą zapoznanie się z treścią wiadomości nawet,
jeżeli urządzenie trafi w niepożądane ręce i zostanie odblokowane przez osobę
nieuprawnioną.
Na rynku jest wiele narzędzi oferujących szyfrowanie end-to-end, które mogą
z powodzeniem służyć do komunikacji w związku z pracą w formie zdalnej. Wśród
61

pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/138/1459.
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nich można wymienić m.in. Signal opracowany przez Signal Messenger, LLC (wcześniej: Open Whisper Systems). Jest to komunikator typu open source, który poza
wysokiej jakości szyfrowaniem oferuje również dodatkowe funkcje, np. ustawienia okresu retencji dla poszczególnych rozmów, po którym wiadomości znikają
bezpowrotnie. Komunikator umożliwia również połączenia głosowe i video oraz
rozmowy grupowe.
Innym komunikatorem stosującym szyfrowanie tego typu oraz umożliwiającym
video i audio rozmowy jest WhatsApp, jednak z uwagi na podmiot odpowiedzialny
za jego dostarczanie (Facebook) nie cieszy się on zbyt wysokim poziomem zaufania. Niemniej WhatsApp ma domyślnie włączone szyfrowanie wiadomości (o ile
oczywiście szyfrowanie jest wspierane przez urządzenie, na którym aplikacja
została zainstalowana). Facebook jest również odpowiedzialny za komunikator
Messenger, przy czym w porównaniu do WhatsApp ten komunikator wypada
gorzej z uwagi na brak domyślnego szyfrowania wiadomości. W przypadku Messangera szyfrowanie end-to-end można włączyć zmieniając ustawienia rozmowy
na „poufną”, brak domyślności tego ustawienia stanowi jednak poważną wadę.
Użytkownicy urządzeń od Apple mogą wybrać korzystanie z iMessage. Istotnym
ograniczeniem w tym przypadku jest fakt, że odbiorca czy rozmówca również
musi dysponować urządzeniem od Apple, bowiem oprogramowanie nie jest kompatybilne z innymi typami urządzeń.
Wśród popularnych dostawców oprogramowania warto wskazać również na
Microsoft. Skype dostarczany przez tego producenta nie jest już brany pod uwagę
z uwagi na luki i braki oraz szeroki zakres danych pozyskiwanych od użytkownika, sam Microsoft sukcesywnie wycofuje się z promowania tej aplikacji. Niemniej jednak dostawca nie rezygnuje z rozwiązań wypracowanych za czasów
świetności Skype. Alternatywą dla tej aplikacji stał się Microsoft Teams, posiadający wiele dodatkowych funkcji które wspierają nie tylko samą komunikację,
ale również organizację pracy zdalnej (jak np. możliwość łączenia pracowników
w zespoły robocze). Zaletą Microsoft Teams przy aplikacji zewnętrznej jest fakt,
że klient czy rozmówca nie musi mieć konta Microsoft ani zakupionej licencji,
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czasem nawet nie musi ściągać oprogramowania by porozmawiać. Teams oferuje możliwość pracy zarówno w desktopowych aplikacjach jak również w środowisku webowym. Co więcej, istotną zaletą samego Microsoftu jako producenta i dostawcy jest fakt, że pomimo siedziby w USA wszelkie kwestie związane
z transferem danych i ewentualnymi umowami powierzenia przetwarzania są
załatwione przez sam Microsoft. W przypadku innych dostawców administrator
musi często dołożyć dodatkowych starań, w obecnych warunkach często nierealnych, by zapewnić legalność transmisji, w tym przede wszystkim zadbać o zawarcie odpowiednich umów powierzenia.
Oczywiście rozwiązań technicznych i komunikatorów jest na rynku o wiele więcej. Wybór zależy przede wszystkim od potrzeb administratora i wymogów przez
niego stawianych. Warto przed podjęciem decyzji zapoznać się przede wszystkim z warunkami świadczenia usług, zabezpieczeniami oferowanymi w ramach
lub w uzupełnieniu do konkretnego oprogramowania, regulaminami świadczenia usług czy innymi dokumentami regulującymi transfer danych oraz bezpieczeństwo i odpowiedzialność za dane transmitowane w ramach prowadzonej
komunikacji.

3. Przetwarzanie danych osobowych w dobie
koronawirusa, podstawy prawne przetwarzania danych
3.1. Podstawy prawne przetwarzania danych o zakażeniu
koronawirusem oraz danych osób, które mogły mieć styczność
z osobami zakażonymi oraz warunki ich przekazywania uprawnionym
podmiotom
Informacje o zakażeniu określonej osoby koronawirusem, stanowią dane osobowe dotyczące zdrowia, a więc dane o szczególnym charakterze w rozumieniu
art. 9 ust. 1 RODO, zgodnie z którym co do zasady zabrania się przetwarzania
danych osobowych dotyczących zdrowia. Istnieje jednak szereg podstaw uprawniających określone podmioty takie jak placówki wykonujące działalność leczniczą, szpitale zakaźne, lekarze oraz właściwe organy sanitarno-epidemiologiczne
w ramach swoich kompetencji oraz w wykonaniu obowiązków wynikających
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z przepisów krajowych do przetwarzania danych osobowych osób zakażonych
koronawirusem, w tym do udostępniania oraz przekazywania określonym podmiotom danych osobowych dotyczących zakażenia. RODO również zawiera
podstawy prawne uprawniające właściwe organy sanitarno -epidemiologiczne
oraz pracodawców do przetwarzania danych osobowych o zakażeniu w obliczu
epidemii.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, zgodne z prawem jest przetwarzanie danych
osobowych o stanie zdrowia, w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne ze
względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa
Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której
dane dotyczą.
Z kolei, art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, stanowi o podstawie prawnej przetwarzania
danych o szczególnym charakterze, w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne
ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienia wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki
zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie
prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie,
konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową.
W kontekście zawodów medycznych, ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta62stanowi wprost, że pacjent ma prawo do
zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym
udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z udzielaniem mu świadczeń zdrowotnych. Ustawa o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wprowadza jednak kilka istotnych wyjątków
62
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od obowiązku zachowania w tajemnicy danych o pacjencie, w szczególności, stanowi w art. 14 ust. 2, iż obowiązku zachowania w tajemnicy informacji o pacjencie
nie stosuje się w przypadku, gdy zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób. W takich szczególnych
okolicznościach uzasadnionych możliwym wystąpieniem niebezpieczeństwa dla
życia lub zdrowia nie tylko pacjenta, ale również innych osób, istnieje wyjątkowe
uprawnienie do ujawnienia informacji, co w dobie pandemii oraz rozprzestrzeniania się koronawirusa może mieć szczególne znaczenie. Należy jednak podejść do
takiej możliwości z dużą rezerwą. Ocena każdego przypadku powinna być analizowana indywidualnie w odniesieniu do określonego stanu faktycznego oraz
możliwości wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia nie tylko pacjenta, ale
również osób trzecich. Biorąc pod uwagę okoliczności szybkiego rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz występujące przypadki naruszania zasad kwarantanny
i hospitalizacji, w niektórych sytuacjach skorzystanie z wyjątku ujawnienia danych
o zakażeniu może się okazać zasadne.
Podstawy prawnej przetwarzania danych o zakażeniu można również upatrywać
w art. 9 ust. 2 lit. c) RODO, który uprawnia do przetwarzania danych o zdrowiu,
gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której
dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie
lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody. W dobie koronawirusa zastosowanie
znajduje motyw 46 RODO odnoszący się do stanów epidemii, który uprawnia do
niektórych rodzajów przetwarzania mogących służyć zarówno ważnemu interesowi publicznemu, jak i żywotnym interesom osoby, której dane dotyczą, na przykład gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów humanitarnych, w tym do monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się lub w nadzwyczajnych sytuacjach
humanitarnych, w szczególności w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka. Ponadto motyw 46 wskazuje, poniekąd w nawiązaniu do art. 9 ust. 2 lit. c) RODO, że przetwarzanie danych należy uznać za zgodne
z prawem w przypadkach, gdy jest niezbędne do ochrony interesu, który ma
istotne znaczenie dla życia osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.
Zgodnie z motywem, żywotny interes innej osoby fizycznej powinien być zasadniczo podstawą przetwarzania danych osobowych wyłącznie w przypadkach,
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gdy ewidentnie przetwarzania tego nie da się oprzeć na innej podstawie prawnej. Podstawy do ujawnienia informacji o osobie zakażonej określonym osobom
trzecim np. osobom, które miały kontakt z osobą, która kontaktowała się z osobą
zakażoną, czyli osobom, które nie mały bezpośredniego kontaktu z zakażonym,
można upatrywać w przepisach RODO oraz motywie 46. Niewątpliwie celem przekazania danych osobowych o osobie zakażonej w takich wypadkach jest ochrona
interesów osoby trzeciej, a co za tym idzie, udostępnienie danych o osobie zakażonej jest w takich wypadkach uzasadnione i pokrywa się z celami określonymi
w ww. przepisach, a więc ochroną interesów osoby trzeciej.
W przypadku zawodów medycznych, lekarz uprawniony jest do przekazania informacji o zakażeniu w sytuacji, w której badanie zostało przeprowadzone na żądanie uprawnionych, na podstawie odrębnych ustaw, organów i instytucji, wówczas lekarz jest obowiązany poinformować o stanie zdrowia pacjenta wyłącznie
te organy i instytucje, np. powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna decyduje
o przeprowadzeniu testu na koronawirusa i kieruje osobę na badanie. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi63, lekarz, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, jest
zobowiązany do zgłoszenia tego faktu właściwemu państwowemu inspektorowi
sanitarnemu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia
podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu
zakażenia lub choroby zakaźnej.
Każdą informację o stwierdzonym przypadku, podejrzanym o zakażenie zgłasza
się w trybie natychmiastowym do właściwego, ze względu na miejsce podejrzenia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny podejmuje w dalszej kolejności działania w ramach prowadzonego postępowania i ustala listę osób, z którymi zakażony koronawirusem mógł mieć kontakt.
Na podstawie art.32a ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
63
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zakaźnych u ludzi, Państwowy inspektor sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny, w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, może żądać
udzielenia informacji m.in. o osobach, które mogły mieć styczność z: osobami
zakażonymi, lub podejrzanymi o zakażenie, chorymi lub podejrzanymi o chorobę
zakaźną, osobami zmarłymi z powodu choroby zakaźnej lub osobami, wobec których istnieje takie podejrzenie. Zbieranie zatem danych osobowych osób, które
miały styczność z osobami zakażonymi jest uzasadnione i zgodne z przepisami
o ochronie danych osobowych, przy czym nie są to dane o szczególnym charakterze. Podstawą przetwarzania danych osobowych, które nie mają charakteru danych szczególnych, w tym wypadku można upatrywać w art. 6 ust. 1 lit.
d) i e) RODO, a więc przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej oraz przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Podstawy ujawnienia danych osobowych w sytuacjach wskazanych w przepisach
szczególnych dotyczą sytuacji, na podstawie których uprawnione osoby lub jednostki wykonują swoje uprawnienia wynikające z przepisów i nie stanowią ujawniania danych o zakażeniu w przestrzeni publicznej. Ujawnianie danych osobowych „zwykłych” jak również danych o stanie zdrowia na podstawie przepisów
w ramach przyznanych kompetencji oraz w wykonaniu ustawowych zadań nie
narusza zasad ochrony przetwarzania danych osobowych. W szczególności, jak
zostało wskazane powyżej, przepisy art. 32a ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi stanowią, że Państwowy inspektor
sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny, w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, może żądać m.in. udzielenia informacji o osobach
zakażonych lub podejrzanych o zakażenie, chorych lub podejrzanych o chorobę
zakaźną, osobach zmarłych z powodu choroby zakaźnej lub osobach, wobec
których istnieje takie podejrzenie; osobach, które mogły mieć styczność z osobami, o których mowa w pkt 1- od każdego, kto takie dane posiada, lub jednostek administracji publicznej, które dane takie mogą ustalić. Dane osób, o których
mowa w ust. 1, obejmują: imię i nazwisko; datę urodzenia; numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru – serię i numer paszportu albo numer
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identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie
danych osobowych; płeć; adres miejsca zamieszkania; informacje o aktualnym
miejscu pobytu; numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej
lub innych środków komunikacji elektronicznej; rozpoznanie kliniczne zakażenia
lub choroby zakaźnej oraz charakterystykę podstawowych objawów klinicznych
i biologicznego czynnika chorobotwórczego; okoliczności narażenia na zakażenie, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka; trasę podróży krajowej
lub międzynarodowej oraz wykorzystywane podczas niej przez osobę chorą lub
zakażoną środki transportu; jak również miejsca pobytu osoby zakażonej w okresie wylęgania choroby.
Zakres danych jakie może przetwarzać w ramach prowadzonego postępowania organ sanitarno-epidemiologiczny zarówno w kontekście osoby zakażonej,
jak i osoby „z kontaktu” jest szeroki, ale niezbędny w kontekście realizacji celów
przetwarzania w postaci ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej oraz wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym w ramach wykonywania zadań publicznych. Przepisy ww. ustawy
korespondują z motywem 46 RODO oraz z przepisami RODO, które przewidują
sytuacje związane z ochroną zdrowia i zapobieganiem rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych (art. 9 ust. 2 lit i) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit d) RODO), tj. uznanie
przetwarzania danych osobowych za zgodne z prawem również w przypadkach,
gdy jest to niezbędne do ochrony interesu, które ma istotne znaczenie dla życia
osoby której dane dotyczą np. gdy przetwarzanie jest potrzebne do celów humanitarnych w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się.
Z punktu widzenia osoby, której dane dotyczą w czasach epidemii koronawirusa
powinna otrzymywać przejrzyste informacje na temat prowadzonych działań
w zakresie przetwarzania jej danych, w tym okresu przechowywania gromadzonych danych i celów przetwarzania. Dostarczane informacje powinny być łatwo
dostępne i przedstawione jasnym i prostym językiem. Przyjęcie odpowiednich
polityk poufności zapewniających, że dane osobowe nie będą ujawniane nieupoważnionym osobom jest gwarancją ochrony prywatności i ochrony danych osobowych tych osób, czy to zarażonych, czy osób tzw. „z kontaktu”. Oczywiste jest,
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że w warunkach obecnej sytuacji epidemiologicznej w kraju, zbyt restrykcyjne
podejście do kwestii spełniania stricte obowiązków informacyjnych nie jest najbardziej istotne, nie mniej, zasady przestrzegania ochrony danych osobowych
pacjentów oraz przestrzegania ich prywatności powinny być respektowane bez
wyjątków.

3.2 Wybrane przykłady przetwarzania danych osobowych oraz
warunków ich przekazywania uprawnionym podmiotom określone
w aktach prawnych wydanych w związku epidemią COVID-19
Na uwagę zasługuje również ustanowiony rozporządzeniem obowiązek udostępniania danych osobowych osób skierowanych na obowiązkową kwarantannę
organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia,
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wojewodom, Policji, Systemowi Wspomagania Dowodzenia Państwowego
Ratownictwa Medycznego i operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.
Początkowo, powyższa regulacja została określona w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii64, które stanowi, że od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan epidemii w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Obecnie postanowienie w zakresie udostępniania danych wskazanym podmiotom znajduje się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii65.
Początkowo, regulacja zawarta w rozporządzeniu z 20 marca 2020 r. zawierała
nieścisłość w kontekście określenia, czy udostępnieniu wskazanym podmiotom danych podlegają tylko dane osób, które przekroczyły granicę i są zobowiązane odbyć obowiązkową kwarantannę, czy również miało się udostępniać dane
64
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osób odbywających kwarantannę na innej podstawie niż przekroczenie granicy.
Przepis stanowił bowiem, że udostępnia się tylko dane określone w ust. 3, podczas gdy ust. 3 odsyłał do danych osób jedynie przekraczających granicę. Dodatkowo ust. 3 stanowił, że informacje o osobach przekraczających granicę Straż
Graniczna przekazuje do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
Z kolei w systemie mogą być przetwarzane również dane innych osób podlegających obowiązkowej kwarantannie w związku ze stanem epidemii, dlatego też
nieprecyzyjnie sformułowane przepisy rodziły pytanie, czy również dane osobowe osób umieszczonych w kwarantannie na innej podstawie niż dane określone w ust. 2 pkt. 1 (np. w związku z decyzją regionalnego inspektora sanitarno-epidemiologicznego) mogą zostać legalnie udostępnione podmiotom wymienionym w ust. 5. Oczywiście, w zamyśle prawodawcy zawarte w ust. 4 odesłanie
do ust. 3 miało na celu wskazanie, że chodzi o udostępnienie wymienionym
podmiotom informacji zawartych w systemie informacyjnym ochrony zdrowia,
w którym przetwarza się dane osobowe również osób umieszczonych w kwarantannie, otrzymanych z Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz
Straży Granicznej66. Taka interpretacja uchylonych już przepisów zdawała się być
logiczna mając na uwadze celowościową wykładnię wskazanych przepisów, tj.
uzyskanie przez odpowiednie służby wiedzy na temat wszystkich osób objętych
kwarantanną – nie zaś tylko tych powracających z zagranicy.
Wszelkie wątpliwości związane z interpretacją zostały rozwiane na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. Regulacje w zakresie ograniczenia
określonego sposobu poruszania się zostały przeniesione do §2 Rozporządzenia
z 31 marca 2020 r. Zgodnie z ust. 2 pkt. komentowanego przepisu, osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania
lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązana jest przekazać
funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o adresie miejsca zamieszkania
lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę oraz numerze telefonu do kontaktu z tą osobą. Z kolei na podstawie ust. 2 pkt. 2 osoba ta
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zobowiązana jest odbyć obowiązkową kwarantannę, o której mowa w art. 34 ust.
5 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
trwającą 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.
Na podstawie ust. 3 komentowanego przepisu rozporządzenia z dnia 31 marca
2020 r., dane osobowe, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 są przekazywane przez
Straż Graniczną do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Zgodnie z ust. 4, w systemie mogą być również przetwarzane dane innych osób podlegających obowiązkowej kwarantannie w związku z epidemią, o której mowa w § 1,
a także osób podlegających izolacji w warunkach domowych, osób, w stosunku do
których podjęto decyzję o wykonaniu testu pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, oraz osób zakażonych tym wirusem.
Zmianie uległ ust. 5, który obecnie w sposób niebudzący wątpliwości stanowi, że
dane, o których mowa w ust. 3 i 4 są udostępniane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wojewodom, Policji, Systemowi Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
i operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
– Prawo pocztowe. W związku z powyższym, wymienione podmioty uzyskały
dostęp do danych osobowych dotyczących osób, które po przekroczeniu granicy
przebywają na obowiązkowej kwarantannie, jak również osób, które przebywając na kwarantannie na innej podstawie.
Na marginesie należy wskazać, że istotną wątpliwość budzi także samo uregulowanie zasad udostępniania informacji oraz danych osobowych w drodze rozporządzenia, w więc aktu prawnego niższego rzędu niż ustawa. Zgodnie bowiem
z art. 51 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.67,
zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa. Uregulowanie zatem udostępniania danych określonym podmiotom, nawet w dobie
panującej epidemii, w drodze rozporządzenia budzi zastrzeżenia.
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Niezależnie od powyższego postanowienie o udostępnianiu informacji o osobach przebywających na kwarantannie podmiotom wskazanym w rozporządzeniu wydaje się być uzasadnione w oparciu o motyw 46 RODO, jednakże decyzja o udostępnieniu tych informacji operatorowi pocztowemu na pierwszy rzut
oka może budzić kontrowersje. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że
motywy RODO stanowią wyłącznie wytyczne interpretacyjne dla zrozumienia
treści rozporządzenia. RODO jako rozporządzenie Unii Europejskiej, bezpośrednio wywierające skutek na system prawa w Polsce, w hierarchii źródeł prawa zajmuje niższe miejsce niż Konstytucja RP, przy czym trzeba z całą pewnością stwierdzić, że RODO nie wykazuje w tym zakresie cech niezgodności z nadrzędnymi
zasadami, wskazanymi w Konstytucji RP. Należy zatem w niejakim oderwaniu
od samego RODO, z dużą dozą ostrożności podchodzić do oceny takiego rozwiązania, jakim jest wprowadzenie uregulowań dotyczących udostępniania danych
w drodze rozporządzenia wykonawczego, wobec obowiązującego brzmienia art.
51 ust. 5 Konstytucji RP.
Na uwagę zasługuje również art. 11 d ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 68, zgodnie z którym policja, w celu zapewnienia prawidłowego wykonania obowiązków,
o których mowa w art. 34 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, może wykonywać czynności wynikające z ustawowych uprawnień, z wyłączeniem czynności, o których
mowa w art. 19–19b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz.
360). Zgodnie z ustawą, policja ma w ramach swoich kompetencji ustawowych
czuwać i zapewniać kontrolę nad prawidłową realizacją obowiązku pozostawania przez osoby zobowiązane w kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Policja uzyskuje więc dostęp do danych np. o kwarantannie określonej osoby, jednocześnie ustawa stanowi, że wszystkie informacje, w tym dane
osobowe, uzyskane w toku realizacji czynności, o których mowa w ust. 1, usuwa
68
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się lub niszczy w terminie jednego miesiąca po upływie obowiązywania niniejszej ustawy. Powołanie zatem policji do kontroli realizacji obowiązków wynikających z konieczności odbycia kwarantanny, a co za tym idzie dostępu do informacji oraz danych osobowych, ma na celu, w zamyśle ustawodawcy, kontrolę
przestrzegania kwarantanny, a tym samym zapobieganie rozprzestrzeniania
się koronawirusa na terenie kraju. W zamyśle ustawodawcy, brak będzie podstaw prawnych do przetwarzania przez policję danych osobowych zebranych
w ramach wykonywania kompetencji nałożonych przez ustawę, a związanych
z nadzorem nad przebiegiem kwarantanny dłużej niż miesiąc po upływie obowiązywania ustawy.

3.3. Publiczne ujawnianie danych osobowych oraz informacji
o okolicznościach zakażenia koronawirusem, a ochrona prywatności.
Ujawnianie danych osobowych, czy to w formie przesłania, rozpowszechniania lub innego rodzaju udostępniania, jest jednym ze sposobów przetwarzania
danych. Główną przesłanką uprawniającą do przetwarzania danych w formie
ujawnienia, rozpowszechnienia informacji w przestrzeni publicznej o zakażeniu
jest wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą wyrażona na podstawie art. 9 ust.
2 lit. a) RODO. W tym wypadku, aby móc ujawnić informację o zarażeniu konkretnej osoby, należy legitymować się wyraźną zgodą. W odróżnieniu od „zwykłej”
zgody na przetwarzanie danych, w przypadku danych o stanie zdrowia ta zgoda
musi być wyraźna, a więc niepozostawiająca wątpliwości co do złożenia jednoznacznego oświadczenia woli oraz musi zostać wyrażona w jednym lub kilku konkretnych celach. Powyższy zakaz w zakresie możliwości upubliczniania danych
osobowych o zakażeniu dotyczy zarówno lekarzy, dyrektorów szpitali, jak również odpowiednie organy inspekcji sanitarnej. Przepisy przewidują również możliwość przetwarzania danych o stanie zdrowia, w szczególności rozpowszechniania informacji o zakażeniu w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą
(art. 9 ust. 2 lit. e) RODO). Z reguły dotyczy to osób publicznych, znanych, które
z własnej inicjatywy udostępniają opinii publicznej informację o zakażeniu. Rozpowszechnianie takich informacji po ich upublicznieniu przez osobę, której dane
dotyczą nie stanowi naruszenia ochrony danych osobowych.
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Pomimo faktu, że zasada zachowania w tajemnicy informacji o stanie zdrowia oraz
informacji przekazanych przez pacjenta w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych została skierowana do zawodów medycznych, o tyle zobowiązanie do
zachowania w tajemnicy informacji o stanie zdrowia pacjenta powinny być respektowane również przez odpowiednie organy sanitarno- epidemiologiczne w związku
z przepisami RODO oraz w poszanowaniu do zasady prawa do prywatności.
Prawo do prywatności pacjenta, a w szczególności prawo do nierozpowszechniania informacji nie tylko o zakażeniu, ale również o okolicznościach zakażenia,
życiu prywatnym, relacjach osobistych, pozostają pod ochroną prawa cywilnego.
W przypadku bezprawnego ujawnienia informacji również ze sfery życia prywatnego, osobie pokrzywdzonej przysługuje roszczenie o ochronę dóbr osobistych. Obowiązek poszanowania prywatności osoby zakażonej dotyczy nie tylko
pracowników służby zdrowia, placówek udzielających świadczeń zdrowotnych,
osób piastujących funkcje w organach administracji publicznej, ale również każdą
osobę, która czy to w sposób anonimowy czy jawny rozpowszechnia informacje
o osobie zakażonej lub o szczegółach jej życia prywatnego. Ostatni przypadek jest
szczególnie widoczny w przestrzeni internetowej. Na forach internetowych rozpowszechnia się informacje, które pozwalają na identyfikację osób zakażonych,
ich rodzin oraz bliskich. Cele ujawniania tego rodzaju informacji są różne, jednak
w przeważającej części ujawnienie danych osobowych jest nieuprawnione.
Poszanowanie dla prywatności osób zakażonych, czy osób tzw. „z kontaktu” powinno
być zasadą, w tym celu odpowiednie organy administracji, które odpowiedzialne
są za realizację zadań realizowanych w dobie koronawirusa, szeroko pojęta służba
zdrowia, pracodawcy oraz inne jednostki, zobowiązane są w każdej sytuacji do szanowania prywatności i godności ww. osób oraz ochrony ich danych osobowych.

4.Stanowiska europejskich organów nadzorczych
w obliczu epidemii/pandemii
W dobie szalejącej epidemii, stanowiącej globalne zagrożenie nie tylko dla znacznej części populacji, lecz również dla porządku publicznego, niezwykle istotny
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jest przepływ informacji. Szybkie i skuteczne ich przekazywanie stanowi klucz do
właściwego postępowania w czasie sytuacji kryzysowych – dotyczy to nie tylko
obywateli, ale też wszelkiego rodzaju służb publicznych. Nadzwyczajna sytuacja
często wymaga stosowania nadzwyczajnych środków i sposobów działania, nie
zawsze stanowiących standardowe, wykorzystywane na co dzień, rozwiązania.
Przy tym wszystkim, mając na uwadze przede wszystkim życie i zdrowie ludzi,
nie można zapominać o ich prawie do prywatności i ochronie danych osobowych. W jakim jednak stopniu respektowane powinny być dotychczas przyjęte
zasady? Czy nadzwyczajna sytuacja uzasadnia odstąpienie od restrykcyjnego ich
przestrzegania? RODO, jako akt prawny o ogólnym charakterze, ponadto hołdujący zasadzie neutralności technologicznej, nie zawiera szczegółowych przepisów dotyczących tak ekstremalnych sytuacji jak pandemia – nie oznacza to jednak, że nie przewidziano żadnych narzędzi na wypadek nadzwyczajnych okoliczności. Wystarczy wspomnieć o motywach preambuły RODO, stanowiących
swoisty klucz interpretacyjny do części normatywnej Rozporządzenia, w których pojawia się słowo „epidemia”. Dlatego też brak szczegółowych przepisów nie
stanowi przeszkody – właściwa interpretacja obowiązujących obecnie regulacji
przez pryzmat zasad ogólnych oraz celów przyświecających ogólnemu rozporządzeniu, a także racjonalne do nich podejście, pozwoli na zrównoważenie interesów jednostek w związku z ochroną ich danych osobowych z interesami publicznymi, szczególnie z zakresu zdrowia publicznego. Wystarczy przywołać zacytowany we „Wstępie” motyw 4 preambuły RODO, mówiący o funkcjach społecznych
prawa ochrony osobowych i obowiązku ważenia go w stosunku do innych praw
podstawowych zgodnie z zasadą proporcjonalności. Istotnym pytaniem pozostaje, gdzie szukać informacji i wskazówek co do tego, w jaki sposób postępować
z danymi w tych wyjątkowych okolicznościach, mając na celu skuteczną walkę
z wirusem, przy jednoczesnym utrzymaniu pewnych standardów ochrony danych
osobowych?
W związku z zaistniałym stanem epidemiologicznym w doktrynie rozgorzały dyskusje nad właściwą interpretacją przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w tej niecodziennej i nieoczekiwanej sytuacji. Nie trzeba było długo czekać na reakcję Europejskiej Rady Ochrony Danych, a także krajowych organów
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ochrony danych osobowych. Przyjrzyjmy się zatem rekomendacjom EROD oraz
organów kilku europejskich krajów.

4.1. EROD
16 marca 2020 r. Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) osobowych wystosowała pierwszy komunikat – przewodnicząca Rady, Andrea Jelinek, podkreśliła,
że pomimo zaistniałej sytuacji administratorzy danych osobowych zobowiązani
są zapewnić odpowiednią ochronę przetwarzanym danym osobowym.69 Z kolei
19 marca 2020 r. EROD wydała oficjalne oświadczenie w sprawie przetwarzania
danych podczas pandemii COVID-19, rozwijając powyższą myśl. Podkreślono, że
głównym celem na chwilę obecną powinna być walka z chorobą zakaźną, jednakże nie można zapominać o danych osobowych, które przetwarzane będą podczas podjętych działań. Wskazano także, że: „Sytuacja nadzwyczajna jest warunkiem prawnym, który może uzasadniać ograniczenie wolności, pod warunkiem
że ograniczenia te są proporcjonalne i ograniczone do okresu nadzwyczajnego.” 70
W dalszej części odniesiono się do dwóch głównych zagadnień w związku z przetwarzaniem danych, pojawiających się w kontekście koronawirusa – podstaw
przetwarzania oraz przetwarzania danych przez pracodawców, a także danych
lokalizacyjnych.
Na pochwałę zasługuje wskazanie przez EROD podstaw przetwarzania, które
mogą znaleźć zastosowanie w przypadku epidemii. Jak podkreśla organ, nie
zawsze musi to być zgoda – zarówno art. 6 RODO, dotyczący danych zwykłych,
jak również art. 9 RODO, regulujący przetwarzanie danych wrażliwych, zawierają podstawy uprawniające organy publiczne, w tym organy do spraw zdrowia, a także pracodawców, do przetwarzania danych osobowych z pominięciem
zgody w sytuacjach zaistnienia istotnego interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego. Jeśli zaś chodzi o pracodawców, to przetwarzanie szczególnych
kategorii danych osobowych pracowników może wchodzić w zakres obowiązków
69

Oświadczenie przewodniczącej EROD ws. przetwarzania danych osobowych w kontekście pandemii
COVID-19; źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1458, dostęp: 22.03.2020 r.

70

Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych w kontekście pandemii COVID-19 przyjęte
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nakładanych na nich przez prawo, np. związanych z bezpieczeństwem, a także
zapewnienia odpowiednich warunków dla zdrowia w miejscu pracy. Wskazano
również na istnienie interesu publicznego, jakim jest kontrola chorób i innych
zagrożeń dla zdrowia. Jak podkreśla EROD, RODO zawiera również szereg wyjątków od zakazów przetwarzania danych dotyczących zdrowia, a będących jedną
ze szczególnych kategorii danych osobowych – „gdy jest to konieczne ze względu
na istotny interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego (art. 9 ust. 2 lit. i)
RODO), na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub gdy istnieje potrzeba ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art.
9 ust. 2 lit. c) RODO)”.71 Powołano się także słusznie na motyw 46 preambuły
RODO, odnoszący się do przetwarzania danych w wyjątkowych sytuacjach humanitarnych, w tym klęsk żywiołowych i epidemii. Analiza powyższego zagadnienia
na gruncie polskich przepisów prawa pracy przedstawiona została w odrębnym
rozdziale niniejszego opracowania.
Istotnym zagadnieniem, na które zwróciła uwagę EROD, jest przetwarzanie danych
telekomunikacyjnych, w tym w szczególności danych o lokalizacji. W związku z epidemią wiele krajów wprowadziło restrykcje dotyczące możliwości przemieszczania się, a także ogromna liczba osób objęta została kwarantanną – w wielu przypadkach domową. Dane o lokalizacji służyć mogą weryfikacji, czy osoby te przestrzegają nałożonych na nie restrykcji i pozostają w określonych miejscach. Jak
podnosi EROD, w takich przypadkach należy zwrócić również uwagę na przepisy wdrażające dyrektywę o prywatności i łączności elektronicznej, jednakże
– co do zasady – przetwarzanie takich danych przez operatorów dopuszczalne
jest wyłącznie za zgodą osób, których dane dotyczą, lub w przypadku, gdy są to
dane anonimowe. W oświadczeniu Rada podkreśla jednak, że państwa członkowskie mogą wprowadzić pewne środki, służące ochronie bezpieczeństwa publicznego – lecz jedynie wtedy, gdy przyjęte rozwiązania są konieczne, a ponadto stanowią „odpowiedni i proporcjonalny środek w ramach społeczeństwa demokratycznego”.72 W Polsce implementacji dyrektywy 2002/58/WE dokonano przy
71

Ibidem.
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pomocy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne73. W ustawie
przewidziano sytuacje, w których ujawnienie danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną nie zostanie uznane za naruszenie prawa, szczególnie w przypadku
dostępu do nich uprawnionych służb, ze względu na obronność i bezpieczeństwo
państwa, a także sytuacje niezbędne dla ratowania życia, np. w przypadku połączeń z numerami ratunkowymi.
Warto także zwrócić uwagę na niedawną nowelizację Prawa telekomunikacyjnego,
dokonaną przy pomocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych74, która
dodała ust. 4 do art. 161 Prawa telekomunikacyjnego o następującej treści: „4.
Operator przetwarza dane osobowe użytkowników końcowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków, o których mowa w art. 21a ustawy z dnia
26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1398 oraz
z 2020 r. poz. 148 i 284)”. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym również została znowelizowana specustawą dotyczącą koronawirusa – art. 21a ust. 3 i 4 otrzymały
nowe brzmienie, w związku z nałożeniem na operatorów ruchomej publicznej
sieci telekomunikacyjnej obowiązku do „(...) niezwłocznego, nieodpłatnego wysłania lub wysyłania, komunikatów do wszystkich lub określonych przez dyrektora
Centrum [Rządowe Centrum Bezpieczeństwa – dop. aut.] grup użytkowników
końcowych, w szczególności przebywających na określonym przez niego obszarze, jednorazowo lub przez wskazany przez dyrektora Centrum okres.” 75 Zmiana
przepisu dotyczyła częstotliwości przesyłania komunikatów (obecnie mogą być
wysyłane przez określony okres czasu, a nie tylko jednorazowo), a także możliwość zakreślenia kręgu adresatów, poprzez wskazanie grup użytkowników, do
których komunikat ma trafić. Jest to właśnie rozwiązanie, o którym również wspomina EROD w oświadczeniu – wykorzystanie danych lokalizacyjnych do przesłania
wiadomości tekstowych do osób na określonym obszarze. Jak jednak podkreśla
73

t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zmian.
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Dz.U. z 2020 r. poz. 374
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ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. t.j. z dnia 5 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1398) ze zm.
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Rada, dane te powinni być przetwarzane przez organy państwowe w sposób anonimowy – uniemożliwiający ponowną identyfikację osób. W przypadku sytuacji,
gdy nie będzie możliwe przetwarzanie tych danych anonimowo, powinny zostać
podjęte odpowiednie kroki na podstawie implementowanej, a wspominanej
wyżej dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej, polegające na wprowadzeniu odpowiednich środków legislacyjnych, które umożliwią przetwarzanie
niezanonimizowanych danych lokalizacyjnych po zastosowaniu „odpowiednich
zabezpieczeń, takich jak zapewnienie osobom korzystającym z usług łączności
elektronicznej prawa do środka prawnego.” 76 EROD podkreśla również znaczenie
zasady proporcjonalności, z uwzględnieniem której wprowadzane powinny być
planowane rozwiązania.
Wspomnieć można tu również o polskiej aplikacji „Kwarantanna domowa” przygotowanej na zlecenie rządu – umożliwia ona weryfikację miejsca pobytu osoby
poddanej kwarantannie domowej poprzez pobranie lokalizacji GPS urządzenia (za
zgodą użytkownika) oraz zobowiązania użytkownika do wykonania swojej fotografii na żądanie przesłane drogą SMS. Jak przeczytać można w § 9 ust. 5 regulaminu świadczenia usługi: „Przetwarzanie przez administratora i podmioty, którym je udostępniono danych osobowych przetwarzanych w Aplikacji i w Systemie obsługującym działanie Aplikacji odbywa się ze względu na ważny interes
publiczny, tj. zaistniałą sytuacją kryzysową związaną z rozprzestrzenianiem się
wirusa SARS-CoV-2 (art. 9 ust. 2 pkt. i RODO) oraz w związku z podpisanymi umowami powierzenia przetwarzania z podmiotami świadczącymi usługi wsparcia
technicznego i utrzymywania technicznego dla ww. Aplikacji i Systemu.” 77
Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu
ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1978, będącą jedną z ustaw wchodzących w skład tzw. „tarczy anty76

Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych w kontekście pandemii COVID-19 przyjęte
w dniu 19 marca 2020 r.; źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1463 dostęp 22.03.2020 r.
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24.03.2020 r.
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kryzysowej”, zmieniono charakter aplikacji „Kwarantanna domowa” – stała się
obowiązkowa. Dotychczas była narzędziem pomocniczym, z którego osoby pozostające w izolacji mogły korzystać dobrowolnie. Do ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych79 wprowadzono art. 7e i kolejne, dotyczące właśnie aplikacji na
smartfony. W uzasadnieniu do projektu ustawy tej zmianie poświęcono jedno
lakoniczne zdanie, pozbawione jakiejkolwiek argumentacji: „Ważną dla przeciwdziałania COVID-19 jest regulacja dotycząca aplikacji mobilnej – art. 7e zmienianej ustawy”.80 Zgodnie z powoływanym przepisem, od obowiązku zwolnione są
jedynie osoby niewidzące lub niedowidzące, a także te, które złożyły oświadczenie, że nie są użytkownikami lub abonentami sieci telekomunikacyjnej lub nie
posiadają urządzenia mobilnego, które umożliwia zainstalowanie oprogramowania. Wspomniane oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Należy również pamiętać, że zgodnie z regulaminem świadczenia usługi, dane przetwarzane w związku z korzystaniem z usługi, przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń, tj. 6 lat
od chwili „dezaktywacji z aplikacji” (§ 9 ust. 11 regulaminu) Narzucenie obowiązku
korzystania z aplikacji wszystkim osobom pozostającym w kwarantannie jest kontrowersyjnym rozwiązaniem, co szeroko komentowane jest również przez organizacje pozarządowe, jak np. Panoptykon, wyrażający obawy o prywatność użytkowników aplikacji.81
Odnośnie przetwarzania danych w zatrudnieniu w związku z COVID-19 EROD
wskazuje na konieczność respektowana w tym zakresie prawa krajowego przeprowadzania wszelkich operacji przetwarzania po uwzględnieniu tych przepisów.
Ponadto Europejska Rada Ochrony Danych podkreśla wymóg przestrzegania
79

Dz.U. z 2020 r. poz. 374
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Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, druk nr 301, źródło: http://
orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/985BF1E49CA2D51AC12585370038D2A6/%24File/301.pdf dostęp:
31.03.2020 r.
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ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych, szczególnie pod kątem konkretnych celów, z poszanowaniem zasady informowania oraz przy zastosowaniu
właściwych środków bezpieczeństwa i poufności.

4.2. UODO
Jak na tle komunikatów EROD wypada polski Urząd Ochrony Danych Osobowych?
Pierwszy komunikat w kontekście COVID-19 pojawił się pod koniec lutego82 – jako
odpowiedź na zapytanie Ministerstwa Cyfryzacji o możliwość przesyłania komunikatów na telefony komórkowe osób, które wjeżdżają do Polski. Ministerstwo
miało wątpliwości, czy przeszkodą dla takich planowanych działań nie będą przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). W opinii Prezesa UODO,
przy ścisłym zastosowaniu procedur określających tryb przesyłania komunikatów
przy pomocy SMS (wspomniana powyżej ustawa o zarządzaniu kryzysowym),
działania takie nie będą stanowiły naruszenia przepisów RODO.
Kolejny komunikat – oświadczenie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w sprawie koronawirusa – pojawiło się 12 marca 2020 r. Opublikowana informacja stanowi reakcję na szereg zapytań skierowanych do Urzędu, dotyczących
przetwarzania danych związanych ze zdrowiem. Jak podkreśla Prezes UODO:
„Przepisy o ochronie danych osobowych nie mogą być stawiane jako przeszkoda
w realizacji działań w związku z walką z koronawirusem”.83 Ponadto wskazuje na
przepisy szczególne – specustawę dotyczącą przeciwdziałania COVID-19 – w tym
na jej artykuł 17, stanowiący o uprawnieniach Głównego Inspektora Sanitarnego
do wydawania decyzji, w tym pracodawcom, nakładających szczególne obowiązki
w związku z panującą sytuacją epidemiczną. Prezes UODO zwraca także uwagę
na możliwość wydawania przez Prezesa Rady Ministrów poleceń przedsiębiorcom w formie decyzji administracyjnej, podlegającej wykonaniu z chwilą jej doręczenia. Choć oświadczenie nie zawiera konkretnych instrukcji, wskazuje instytucje i organy, u których należy szukać informacji dotyczących zadań i obowiązków,
82

UODO rozwiewa wątpliwości Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie koronawirusa; źródło:https://uodo.
gov.pl/pl/138/1445; dostęp: 22.03.2020 r.
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a także wiążącego się z tym przetwarzania danych – jako organ właściwy wskazuje Głównego Inspektora Sanitarnego. Prezes UODO Słusznie zauważa jednak,
że podejmowane kroki i inicjowane w związku z epidemią korespondują z zawartymi w RODO podstawami przetwarzania danych w kontekście zdrowia publicznego (art. 6 ust. 1 lit. d) oraz art. 9 ust. 1 lit. i) RODO).
W reakcji na masowe oddelegowywanie pracowników do pracy zdalnej w domu,
Prezes UODO wystosował kolejny komunikat, dotyczący zasad ochrony danych
osobowych podczas podejmowania takiej pracy zdalnej.84 Należy zauważyć, że
przygotowana przez UODO ulotka jest dość lakoniczna i zawiera jedynie ogólne
zasady bezpieczeństwa, które powinny być stosowane także w codziennej pracy
przy wykorzystaniu różnorakich systemów informatycznych. Urząd nie pokusił się o propozycję konkretnych bezpiecznych rozwiązań programowych, które
mogłyby służyć komunikacji pomiędzy pracownikami i pracodawcą w ten nadzwyczajnej sytuacji.

4.3. ICO
Brytyjski organ ochrony danych osobowych – Information Commissioner’s Office
(ICO) – w dniu 12 marca 2020 r. opublikował komunikat w związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa w którym podkreślił, że przepisy dotyczące komunikacji elektronicznej nie stoją na przeszkodzie przesyłaniu przez uprawnione organy
państwowe komunikatów dotyczących zdrowia publicznego, ponieważ nie są to
komunikaty marketingowe.85 Jak zauważył ICO, panująca sytuacja epidemiczna
może doprowadzić do tego, że organy publiczne będą musiały zbierać oraz udostępniać dodatkowe dane osobowe, by zapobiegać zagrożeniom zdrowia publicznego. Podkreślono również, że bezpieczeństwo i ochrona społeczeństwa stoi na
pierwszym miejscu, a w kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych brany będzie pod uwagę ten aspekt.
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Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej; źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1459 dostęp:
22.03.2020 r.
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Ponadto opublikowano komunikat skierowany do administratorów danych osobowych, w którym stwierdzono, że ICO rozumie nadzwyczajną sytuację, w której wszyscy sie znaleźli i nie zamierza podejmować działań regulacyjnych w przypadku wykrycia, że w związku z tą sytuacją nie są dochowywane standardowe
procedury dotyczące ochrony danych. Dotyczy to na przykład wydłużonego czasu
oczekiwania na odpowiedź z zakresu realizacji praw, jakie przysługują osobom,
których dane dotyczą, na gruncie RODO.
Zauważono także, że przepisy nie stoją na przeszkodzie pracy zdalnej pracowników, nawet na ich własnym sprzęcie, pod warunkiem zapewnienia takich samych
środków zabezpieczeń, jakie stosowane są w normalnych okolicznościach.
Jednym z najczęściej pojawiających się pytań, na które próbował również odpowiedzieć polski urząd, jest to, czy można poinformować pracowników o tym, że
u jednego z ich współpracowników wykryto przypadek zakażenia. Jak wskazuje
ICO, dopuszczalne jest przekazanie takiej informacji, jednakże należy ograniczyć
się wyłącznie do niezbędnych informacji – niekoniecznie trzeba wskazywać konkretną osobę, u której zdiagnozowano wirusa.
Uwagę poświęcono również zbieraniu dodatkowych informacji o pracownikach
oraz osobach odwiedzających daną organizację. ICO stwierdził, że możliwe jest
uzyskanie od pracowników informacji o tym, czy odwiedzali ostatnio konkretny
kraj albo czy występują u nich symptomy COVID-19. Istotna jest ochrona zdrowia pracowników, ale nie jest to jednoznaczne z koniecznością gromadzenia
wielu danych na ich temat – należy ograniczyć się tylko do danych niezbędnych,
a ponadto zastosować odpowiednie środki zabezpieczeń. Ewentualnych odwiedzających zaleca się poinformować o istniejącej sytuacji i poddać pod ich rozwagę
planowaną wizytę, po uwzględnieniu komunikatów publikowanych przez odpowiednie służby.
Ostatnią poruszoną przez ICO kwestią jest możliwość udostępnienia przez pracodawcę danych osobowych pracowników odpowiednim służbom. Jak podkreśla brytyjski organ ochrony, taka sytuacja jest mało prawdopodobna, lecz
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w przypadku, gdyby do niej doszło, przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nie będą stały na przeszkodzie przekazaniu takich informacji.
Jak można zauważyć, stanowisko przyjęte przez ICO różni się nieco od omówionych powyżej komunikatów EROD i PUODO – przede wszystkim na pierwszy plan
wybija się racjonalne podejście do zaistniałej sytuacji, brak jest jednak wskazania
propozycji konkretnych rozwiązań, które pozwoliłby wyważyć odpowiednio interes publiczny oraz ochronę danych i prywatności jednostek.

4.4. CNIL
Stosowny komunikat na okoliczność epidemii wystosował również francuski
organ – Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Pierwsza informacja pojawiła się 6 marca 2020 r. – przypomniano w niej o konieczności respektowania zasad ochrony danych osobowych, a także innych przepisów
krajowych dotyczących zdrowia publicznego.86 Organ przypomina, że szczególnie pracodawcy powinni powstrzymać się od systematycznego i powszechnego
zbierania danych na temat zdrowia pracowników, a także poprzez indywidualne
zapytania do pracowników o występowanie symptomów choroby, w szczególności pracodawcy zaś powinni powstrzymać się od obowiązkowych odczytów temperatury ciała wszystkich pracowników i gości, które mieliby przesyłać do swoich
przełożonych, a także zebranie od wszystkich tych osób kwestionariuszy dotyczących danych o stanie zdrowia.
Jednocześnie CNIL wskazuje rekomendowane działania, które pracodawcy mogą
podjąć w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną. Jak wskazuje organ, przepisy
francuskiego kodeksu pracy nakładają na pracodawcę pewne obowiązki – jest on
odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w związku z przepisami kodeksu pracy oraz ustaw regulujących służbę cywilną. Dlatego też pracodawca zobligowany jest wdrożyć działania mające zapobiegać ryzyku mogącemu
wiązać się z wykonywaniem pracy, a także powinien prowadzić odpowiednie
86
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Coronavirus (Covid-19) : les rappels de la CNIL sur la collecte de donnéespersonnelles; źrodło: https://
www.cnil.fr/fr/coronavirus-covid-19-les-rappels-de-la-cnil-sur-la-collecte-de-donnees-personnellesdostęp: 23.03.2020 r.
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szkolenia i akcje informacyjne – w kontekście walki z koronawirusem, CNIL rekomenduje pracodawcom zachęcać pracowników do podejmowania odpowiednich działań, polegających na przykład na informowaniu właściwych organów
do spraw zdrowia publicznego o swoim stanie zdrowia, a także rekomendować
pracownikom do pracę zdalną w przypadku istnienia takiej możliwości. W razie
wykrycia przypadku zakażenia, pracodawca jestu prawniony do zarejestrowania
daty zdarzenia oraz tożsamości pracownika, a także informacji o podjętych środkach organizacyjnych, np. izolacji, pracy zdalnej czy kontaktach z lekarzem medycyny pracy. Na żądanie uprawnionych służb, powinien także przekazać informacje
o okolicznościach zakażenia, jeżeli są niezbędne dla leczenia chorego pracownika.
Sami pracownicy również powinni dochować należytej staranności w zakresie
zdrowia i bezpieczeństwa swojego oraz otoczenia, dlatego powinni poinformować pracodawcę o możliwym kontakcie z wirusem.
Spośród innych obowiązków, które mogą zostać nałożone na firmy oraz inne podmioty, CNIL wskazuje konieczność wdrożenia „planu ciągłości działania”, mającego na celu utrzymanie podstawowej działalności organizacji. Powinien on obejmować środki, które zapewnią pracownikom bezpieczeństwo, a także wskazywać
podstawowe działania, jakie należy podjąć, by zachować ciągłość usług.
Na zakończenie komunikatu CNIL przypomina, że dane dotyczące stanu zdrowia
mogą być gromadzone przez właściwe organy do spraw zdrowia, gdyż zostały do
tego uprawnione. Na podobnych zasadach przetwarzane mogą być dane dotyczące objawów choroby oraz niedawnego przemieszczania się osób.
W osobnym komunikacie CNIL postanowił rozwiać wątpliwości w związku z przesłaniem przez operatorów wiadomości SMS na zlecenie rządu, zawierających
instrukcje bezpieczeństwa w związku z epidemią. 87 Oświadczenie z 19 marca
2020 r. wyjaśnia, że tego typu operacje przewidziane są w prawie zarówno krajowym, jak i unijnym, oraz pozostają w zgodzie z RODO.

87

Le gouvernements’adresse aux Français par SMS : le cadre légal applicable; źrodło: https://www.cnil.fr/
fr/le-gouvernement-sadresse-aux-francais-par-sms-le-cadre-legal-applicable; dostęp: 23.03.2020 r.
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Komunikat francuskiego organu do spraw ochrony danych nie odbiega zasadniczo od dotychczas analizowanych. Z pewnością pozytywnie ocenić należy poruszenie kwestii planu ciągłości działania.

4.5. BfDI
Ostatnim organem, którego reakcji na zaistniałą sytuację się przyjrzymy, jest
niemiecki Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
(BfDI). Jest to organ federalny, występujący obok organów poszczególnych landów. Komunikat z 13 marca 2020 r. wystosowany przez Datenschutzkonferenz –
organ niezależnych niemieckich organów nadzorujących ochronę danych w rządach federalnych i stanowych – przyjął wspólne stanowisko skierowane do pracodawców i pracowników odnośnie przetwarzania danych w związku z epidemią
koronawirusa.88 Podkreślono, że przepisy prawa ochrony danych osobowych nie
stoją na przeszkodzie właściwym środkom zapobiegania rozprzestrzenianiu się
wirusa. Szczegółowe wskazówki zawarto w odrębnym komunikacie89 – wśród
uwag ogólnych ponownie położono nacisk na konieczność uwzględnienia zasad
proporcjonalności oraz legalności przetwarzania – nawet w sytuacji przetwarzania danych dotyczących zdrowia w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Jako przykłady takich dozwolonych działań organ federalny podaje możliwość zbierania
przez pracodawców danych wrażliwych pracowników w określonych przypadkach
– wykrycia zarażenia lub kontaktu z osobą zarażoną, a także pobyt na obszarze
ryzyka (sklasyfikowanym tak przez Instytut Roberta Kocha) w określonym czasie. Również zbieranie i przetwarzanie danych osób odwiedzających organizację
w powyższych przypadkach powinno być dozwolone. Zwrócono także uwagę, że
ujawnienie tożsamości osób zakażonych lub podejrzanych o zakażenie będzie
zgodne z prawem tylko wtedy, gdy ujawnienie tych informacji jest wyjątkowo niezbędne do podjęcia przez osoby kontaktowe odpowiednich środków ostrożności.

88

DSK gibt Hinweisezu Datenschutz und Corona; źrodło: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Pressemitteilungen/2020/07_Empfehlungen_Datenschutz_Corona.htmldostęp: 23.03.2020 r.

89

Datenschutzrechtliche Informationen zur Verarbeitung von personen bezogenen Datendurch Arbeitgeber und Dienstherrenim Zusammenhangmit der Corona-Pandemie; https://www.bfdi.bund.de/DE/
Datenschutz/Themen/Gesundheit_Soziales/GesundheitSozialesArtikel/Datenschutz-in-Corona-Pandemie.html?nn=5217154dostęp: 23.03.2020 r.
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Co warte podkreślenia, w dalszej części komunikatu wskazano konkretne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych – bazujące na art. 6 ust. 1 lit. c),
e) oraz f) RODO, a także art. 9 ust. 2 lit. b), g) oraz i) RODO w związku z przepisami
federalnymi – które powinny zostać zastosowane w określonych sytuacjach do
wskazanych grup pracowników. Wskazano także, że obowiązkiem pracodawcy
jest zapewnienie pracownikom odpowiedniego poziomu ochrony zdrowia, także
podczas epidemii, która wymaga podjęcia szczególnych środków – powinny
być one jednak proporcjonalne, a ewentualne przetwarzanie w tym kontekście
danych osobowych powinno odbywać się z poszanowaniem zasady poufności
i w ściśle określonych celach. Po zakończeniu przetwarzania dane te powinny
zostać niezwłocznie usunięte. Z drugiej strony, zgoda tych osób, których dotyczą podjęte środki zabezpieczeń, powinna być brana pod uwagę jako podstawa
przetwarzania tylko, jeżeli osoby zainteresowane zostały odpowiednio poinformowane o przetwarzaniu danych i mogą dobrowolnie wyrazić zgodę na ten środek. Podkreślono również, że z obowiązujących przepisów mogą wynikać pewne
obowiązki także dla pracowników – jako przykład podano konieczność poinformowania o zakażeniu, ze względu na interes osób trzecich.
Komunikat BfDI w zasadniczej części powiela instrukcje publikowane przez pozostałe europejskie organy, trzeba jednak pozytywnie ocenić wskazanie konkretnych podstaw prawnych, w oparciu o której przetwarzane powinny być dane osobowe w związku z zapobieganiem epidemii.

4.6. Podsumowanie i prognozy na przyszłość
Po przeanalizowaniu stanowisk EROD oraz krajowych organów ochrony danych,
można dojść do wniosku, że w zasadzie podejmowane kroki dotyczące przetwarzania danych w kontekście zwalczania epidemii koronawirusa są zbieżne. W każdej wypowiedzi szczególny nacisk położony jest na fakt, że skuteczna walka z pandemią nie oznacza konieczności zaniedbywania podstawowych praw jednostek –
ochrony prywatności i ochrony danych osobowych – jednakże kwestie te powinny
zostać odpowiednio wyważone – konieczne jest kierowanie się zasadą proporcjonalności i poszanowania prawa w kontekście interesu publicznego na styku
z interesem jednostki.
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Powyżej omówiono jedynie kilka opublikowanych komunikatów lub oświadczeń
europejskich organów do spraw ochrony danych osobowych. Jak podaje UODO90,
Global Privacy Assembly – światowa organizacja rzeczników ochrony danych osobowych – opublikowała na swojej stronie listę agregującą oświadczenia organów
do spraw ochrony danych osobowych z całego globu, opublikowanych w związku
z walką z koronawirusem: https://globalprivacyassembly.org/covid19. Zebranie
w jednym miejscu wszystkich informacji ułatwić ma ich wzajemną wymianę, dzielenie się doświadczeniem oraz wspólne działanie na rzecz zwalczania epidemii
przy jednoczesnym przetwarzaniu danych osobowych z poszanowaniem uniwersalnych zasad zawartych w przepisach różnych krajów.
Na zakończenie warto wspomnieć jeszcze o najnowszych doniesieniach prasowych dotyczących działań Komisji Europejskiej. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez agencję prasową Reuters91ośmiu europejskich operatorów
komórkowych (Orange, Vodafone, Deutsche Telekom, Telenor, Telia, A1 Telekom
Austria, Telefonica i Telecom Italia) zgodziło się udostępnić Komisji Europejskiej
dane o lokalizacji swoich użytkowników – o co wystąpił unijny komisarz do spraw
rynku wewnętrznego, Thierry Breton. Docelowo planowane jest wyznaczenie jednego operatora w każdym z państw członkowskich UE. Zebrane dane służyć mają
monitorowaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa w Europie, a także pomóc
w ustaleniu, gdzie występuje największe zapotrzebowanie na środki medyczne.
92
Dane otrzymywane od operatorów miałyby być zanonimizowane i zagregowane
w taki sposób, by nie można było na ich podstawie zidentyfikować konkretnych
osób fizycznych. Podkreślono również, że wszelkie zebrane w ten sposób dane
zostaną usunięte po zakończeniu epidemii –w obliczu jednak najnowszych doniesień o skali pandemii, trudno wyrokować, kiedy tak naprawdę może się ona skończyć, a nie lada wyzwaniem będzie określenie momentu, kiedy oficjalnie podjęte
90

Globalna współpraca na rzecz ochrony danych i walki z koronawirusem; źródło: https://uodo.gov.pl/
pl/138/1460 dostęp: 23.03.2020 r.
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Źródło: https://www.reuters.com/article/us-healt-coronavirus-telecoms-eu/vodafone-deutsche-telekom-6-other-telcos-to-help-eu-track-virus-idUSKBN21C36G dostęp: 26.03.2020 r.
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Źródło: https://www.politico.eu/article/european-commission-mobile-phone-data-thierry-breton-coronavirus-covid19/ dostęp: 26.03.2020 r.
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środki staną się zbędne – tego Komisja Europejska nie precyzuje. Wątpliwości też
może rodzić zakres danych, które przekazywane będą Komisji, a także konkretne
cele, w jakich dane zostaną wykorzystane. Zwrócił na to uwagę również Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD), dr Wojciech Wiewiórowski w liście, którego
adresatem jest dyrektor generalny Roberto Viola (Dyrekcja Generalna ds. Sieci
Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej).93Jak zauważa EIOD,
konstrukcja szeroko pojętego europejskiego prawa ochrony danych dopuszcza
pewne ustępstwa w celu podejmowania skutecznych środków do walki z pandemią, a skutecznie zanonimizowane dane nie podlegają przepisom dotyczącym
ochrony danych osobowych. Jednocześnie w opinii Inspektora zakres danych,
których żąda Komisja, powinien zostać jasno określony, by nie pozostawały co
do niego żadne wątpliwości. Podkreśla również, że nawet dane zanonimizowane
podlegać będą decyzji Komisji 2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Komisji Europejskiej, jak również,
że dane te powinny być przetwarzane z zachowaniem odpowiednich zasad poufności. Konieczność zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń dotyczyć ma także
transferu danych od operatorów telekomunikacyjnych, natomiast same dane
powinny trafić do ograniczonego kręgu specjalistów z zakresu epidemiologii przestrzennej, ochrony i analizy danych. EIOD kładzie również nacisk na aspekt retencji danych – jego zdaniem przyjęte rozwiązania należy traktować jako nadzwyczajne ze względu na panującą sytuację, a Komisja – zgodnie z deklaracjami –
powinna dążyć do ich usunięcia niezwłocznie po ustaniu kryzysu epidemicznego.
Na zakończenie listu Europejski Inspektor Ochrony Danych podkreśla, jak istotna
dla społeczeństwa jest transparentność przyjmowanych środków i procedur.
Wskazuje także, że w przypadku zmiany przez Komisję sposobu przetwarzania
tych danych w przyszłości, konieczna będzie ponowna konsultacja z EIOD.
Pomimo zapewnień Komisji co do podejmowanych środków mających zapewnić bezpieczne agregowanie i przetwarzanie danych, pojawiają się obawy o prywatność użytkowników sieci mobilnych. Nie jest do końca jasny zakres danych,

93

Źródło: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/20-03-25_edps_comments_concerning_
covid-19_monitoring_of_spread_en.pdf dostęp: 26.03.2020 r.
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które zobligowani będą przekazywać operatorzy, a także sposób ich wykorzystania. Istnieje także ryzyko, że dane – wbrew deklaracjom – nie zostaną usunięte
niezwłocznie po ustaniu epidemii. Choć obecna kryzysowa sytuacja uzasadnia
podejmowanie takich zdecydowanych i nadzwyczajnych kroków, mogących wkraczać w sferę swobód i praw obywatelskich, oczywiście w zakresie dopuszczalnym
przez prawo, najistotniejszym aspektem pozostaje to, by działania te nadal były
zarezerwowane tylko dla tak ekstremalnych okoliczności, a nie stały się naszą
codziennością, także po ustaniu epidemii.
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COVID–19
a prawo podatkowe

Epidemia koronawirusa mocno wpłynęła na rzeczywistość
podatkową w Polsce. W niniejszym rozdziale opiszemy
najważniejsze, naszym zdaniem, aspekty podatkowe, istotne
dla przedsiębiorców w naszym kraju.

1.Wpływ koronawirusa na kontrole i postępowania
podatkowe
Wirus SARS-CoV-2 wywiera ogromny wpływ na funkcjonowanie większości przedsiębiorstw, urzędów i instytucji publicznych w Polsce. Wśród nich znajdziemy
także organy administracji podatkowej oraz sądy administracyjne, rozpatrujące
m.in. sprawy podatników w sporach z organami. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 niemalże z dnia na
dzień trzeba było wprowadzić bardzo daleko idące środki bezpieczeństwa i zreorganizować działanie wszelkich instytucji. Zmiany nie ominęły także obszaru
podatkowego, w tym trwających kontroli skarbowych i celno-skarbowych, postępowań sądowych i sądowoadministracyjnych oraz wielu innych postępowań
toczących się w oparciu o przepisy administracyjne, egzekucyjne i karne.

Przebieg prac legislacyjnych i ich końcowy efekt
W początkowych etapach projektu tzw. tarczy antykryzysowej94 była mowa
o fakultatywnym zawieszeniu kontroli i postępowań przez organy je prowadzące.
Dano także uprawnienie – delegację ustawową – Ministrowi Finansów – również

94

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
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do fakultatywnego zawieszenia wszystkich postępowań toczących się w kraju lub
na danym obszarze najmocniej objętym epidemią.
W końcowej wersji projektu i w ostatecznie uchwalonej ustawie, wykluczono możliwość zawieszenia kontroli i postępowań przez Ministra Finansów, pozostawiając jednak możliwość, a właściwie już nawet konieczność zawieszenia biegu terminów procesowych i sądowych w następujących sprawach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,
postępowaniach egzekucyjnych,
postępowaniach karnych,
postępowaniach karnych skarbowych,
postępowaniach w sprawach o wykroczenia,
postępowaniach administracyjnych,
postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
8. kontrolach celno-skarbowych,
9. postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz
z 2020 r. poz. 284),
10. innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw.
Z kolei terminy, które nie zaczęły jeszcze biec, zgodnie z ustawą, w ogóle się nie
rozpoczynają.

Co oznacza zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych
w powyższych sprawach?
Wiele osób myli pojęcie zawieszenia kontroli, czy postepowania z zawieszeniem
biegu terminów procesowych. Na czym zatem polega różnica?
Zawieszenie postępowania lub kontroli (z którego ostatecznie zrezygnowano) oznaczałoby całkowite zawieszenie wszystkich biegnących terminów
danej sprawy toczącej się na przykład przez organem podatkowym. Wtedy
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w zawieszonej sprawie nie podejmowane są żadne czynności, z wyjątkiem tych,
które mają na celu podjęcie postępowania albo zabezpieczenie dowodu (art.
202 Ordynacji podatkowej95). Na mocy przepisów Ordynacji Podatkowej podjęcie zawieszonego postępowania podatkowego następuje z urzędu lub na wniosek strony, w drodze postanowienia, gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające jego
zawieszenie. W dzisiejszych czasach byłoby to odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego. Jak już wcześniej wspomniano, na takie rozwiązanie ostatecznie ustawodawca się nie zdecydował.
Zawieszono natomiast sam bieg terminów procesowych i sądowych. Oznacza to,
że w czasie epidemii (i stanu zagrożenia epidemicznego) nadal będą prowadzone
kontrole podatkowe i celno-skarbowe oraz postępowania podatkowe oraz inne
sprawy z zakresu podatków i nie tylko. Zawieszenie terminów procesowych oznacza natomiast, że niektóre czynności w ramach danej sprawy np. czas na wniesienie odwołania od decyzji, uzupełnienia braków formalnych wniosku, sporządzenie odpowiedzi na wezwanie organu będą zawieszone. Omawiając to na przykładzie odwołania, jeżeli w dniu ogłoszenia tarczy antykryzysowej (która te terminy
zawiesza) biegł termin na wniesienie odwołania, podatnik nie będzie musiał przestrzegać przykładowych 14 dni na jego wniesienie. Termin zostaje z urzędu zawieszony, co oznacza, że podatnik ma czas na dokonanie danej czynności procesowej, aż do ustania zagrożenia epidemicznego.
Czynności dokonane przez podatników, także w czasie trwania epidemii będą jednak skuteczne. Zarówno organ podatkowy, jak i strona mogą pozostawać w usprawiedliwionej bezczynności ale nie muszą. Gdy organ przykładowo wyda decyzję,
a podatnik będzie chciał się od niej odwołać i wniesie odwołanie do organu wyższej instancji, wtedy też czynność taka jest dozwolona i skuteczna. Mało tego bez
wyznaczonego ściśle terminu podatnik może to zrobić w dowolnej chwili, gdyż jak
wskazane było wyżej, zawieszeniu uległ bieg terminu dla takiej czynności.
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Zawsze również podatnik może zgodzić się z decyzją organu. Wtedy też najlepiej
nie czekać na ustanie epidemii, gdyż z tyłu głowy, każdy podatnik musi pamiętać
o biegnących odsetkach za zwłokę.

Zalety i wady takiego rozwiązania
Zalety, a dla innych wady, zależą głównie od sytuacji prawno-podatkowej strony
takiego postępowania, kontroli, czy sprawy sądowej. Dla jednych korzystne
byłoby jak najszybsze zakończenie danej sprawy, która mogłaby na przykład
przynieść zmianę decyzji organu pierwszej instancji i przynieść po kilku miesiącach (a czasami i latach) upragniony zwrot nienależnie pobranego podatku
wraz z odsetkami. Z drugiej strony, nie biorąc pod uwagę samego rozstrzygnięcia sprawy, korzystne jest to, że podatnik może w ciężkim dla niego finansowo
(i pewnie nie tylko) okresie epidemii zająć się innymi sprawami, niż kontrolami,
czy postępowaniami. Być może pozwoli mu to skupić większą uwagę na sprawach pracowniczych, reorganizacji trybu pracy itd. Chwilowy brak wezwań do
dostarczenia obszernej dokumentacji na potrzeby audytu organu może się okazać dla niektórych zbawienny. Trzeba mieć także na uwadze to, że ze względu na
obawę przed rozprzestrzenianiem się wirusa czynności takie jak m.in. przesłuchania świadków, oględziny, wyjaśnienia stron, i tak nie byłyby przeprowadzane,
więc w niektórych sytuacjach jest to jak najbardziej uzasadnione i jedyne możliwe rozwiązanie.

Jak jest w praktyce?
Pełnomocnicy z całej polski prowadzący dla swoich klientów sprawy podatkowe
prawdopodobnie każdego dnia dostają zawiadomienia podobnej treści: „z uwagi
na panującą epidemię koronawirusa zawiadamiam, że planowana czynność nie
odbędzie się”. Organy podatkowe chętnie korzystają obecnie z możliwości nie
podejmowania niektórych czynności. Czasem, jak w przypadku przesłuchań
świadków jest to w pełni uzasadnione. Czasem jednak usprawiedliwiona bezczynność idzie nieco za daleko. W większości spraw podatkowych kontrole czy postępowania ograniczają się do wymiany dokumentacji, co przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności wciąż byłoby możliwe. Może warto byłoby wyznaczyć sprawy najpilniejsze lub trwające najdłużej i spróbować je rozstrzygnąć?
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W obecnym okresie, szczególnie mocno powinna być brana pod uwagę i akcentowana zasada orzekania w ramach wątpliwości na korzyść podatnika. Dotychczasowe badania prowadzone m.in. przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców pokazały, że zasada ta w oczach organu jest praktycznie martwa. Miejmy
nadzieję, że w tym okresie coś się w tej kwestii zmieni.

2. Zmiany obowiązujące od 31 marca 2020 r.
W przypadku wniosków o udzielenie ulg w spłacie podatków w postaci odroczenia
terminu płatności lub rozłożenia zapłaty na raty podatku lub zaległości podatkowej, ustawodawca zrezygnował z ustalenia opłaty prolongacyjnej (obecnie 4 proc.
kwoty podatku lub zaległości podatkowej). Zwolnieniem zostały objęte jedynie
podatki stanowiące dochód budżetu państwa (PIT, CIT, VAT, akcyza). W przypadku
podatków i opłat lokalnych opłata prolongacyjna będzie naliczana.
Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej dotyczy również składek należnych za okres od
stycznia 2020 r., do poboru których zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Do skorzystania ze zwolnienia z opłaty prolongacyjnej wymagane jest złożenie
odpowiedniego wniosku w okresie obowiązywania stanu epidemii albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie
www. Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej
otrzymali wytyczne dotyczące udzielania ulg podatkowych. Z wytycznych tych
wynika, że gdy podatnik nie korzystał wcześniej z pomocy publicznej i nie ma
innych długów, nie trzeba badać jego sytuacji finansowej, a zasadność udzielenia
ulgi powinno się oceniać wyłącznie w kontekście oświadczenia podatnika wynikającego z wniosku. Identyczne zasady mają zastosowanie w przypadku:
»

zobowiązania rocznego CIT lub PIT za 2019 r., pod warunkiem, że podatnik
spełnia ww. warunki oraz podstawowy przedmiot działalności podatnika
należy do branż bezpośrednio zagrożonych oddziaływaniem koronawirusa
(transport, turystyka, kultura, gastronomia, usługi fryzjerskie i kosmetyczne,
kultura fizyczna, fitness, salony odnowy itp),
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podatnika, który zgłasza się z zobowiązaniami, których termin płatności
upływa w marcu i z zaległościami wcześniejszymi, ale proporcja tych marcowych zobowiązań wynosi ponad 50 proc. tych wcześniejszych, a podatnik nie
ma innych długów i nie występował wcześniej o pomoc publiczną.

Z wytycznych wynika również, że opisane wyżej przypadki należy rozpatrywać
w pierwszej kolejności, bez zbędnej zwłoki i bez rozbudowanego postępowania
dowodowego, kierując się zasadą dobrej wiary klienta zewnętrznego i budowaniem zaufania do organu podatkowego oraz Konstytucją Biznesu zakładającą
adekwatność działań administracji do sytuacji zaistniałej. Wnioski podatników
innych, których zobowiązania wyłącznie albo więcej niż w 50 proc. powstały przed
1 marca 2020 r., mają podlegać rozpoznaniu według badania stanu majątkowego
(podatnik składa oświadczenie majątkowe) i pomocy publicznej (bada się również
czy podatnik korzystał wcześniej z pomocy publicznej).
Wszystkie wnioski można składać w formie papierowej, elektronicznie (e-PUAP
lub podpis elektroniczny) lub nawet mailowo, ale w takim przypadku pod warunkiem oświadczenia, że oryginalny wniosek papierowy zostanie złożony w urzędzie
skarbowym po ustaniu epidemii. Zwroty i nadpłaty podatków powstałe przed
dniem powstania zaległości podatkowych nie będą zaliczane na poczet odraczanych lub rozkładanych na raty zaległości podatkowych. Będą zwracane bezpośrednio, chyba że z innym wnioskiem wystąpi podatnik.

Nowe zasady dotyczące przekazywania darowizn
W przypadku przeznaczenia środków służących walce z koronawirusem do
30 kwietnia br. podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania nawet
200 proc. wartości pomocy.
Darowizny przekazane od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19:
»
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działalność leczniczą, wpisanym do wykazu opracowywanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia w porozumieniu z wojewodą; są to przede wszystkim szpitale (wykaz
jest ogłaszany w dzienniku urzędowym przez wojewodów oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej NFZ);
Agencji Rezerw Materiałowych;
Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych;

»
»

– będą mogły być odliczane przez podatników CIT i PIT od podstawy opodatkowania (dochodu) na następujących, bardzo korzystnych zasadach:
1.
2.
3.

w przypadku darowizny przekazanej do 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200 proc. wartości darowizny;
w przypadku darowizny przekazanej w maju 2020 r. – odliczeniu podlega
kwota odpowiadająca 150 proc. wartości darowizny;
w przypadku darowizny przekazanej do 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 100 proc. wartości darowizny.

Zerowa stawka VAT
Dodatkowo, od 1 lutego 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. obowiązuje zerowa stawka
VAT w przypadku darowizn na rzecz ww. podmiotów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

wyrobów medycznych;
produktów leczniczych oraz substancji czynnych;
produktów biobójczych (wyłącznie dezynfekujących);
szkła laboratoryjnego i aparatury laboratoryjnej;
testów diagnostycznych;
środków ochrony indywidualnej (tu: wyłącznie maski, osłony / szyby ochronne
na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki
i rękawice).

Stawka zero proc. VAT może być stosowana pod warunkiem zawarcia odpowiedniej, pisemnej umowy darowizny między darczyńcą i obdarowanym, z której
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wynika, że dostarczane towary będą wykorzystane na walkę z COVID-19 (w przypadku darowizn dokonanych pomiędzy 1 lutego 2020 r. a 25 marca 2020 r.,
wystarczające jest pisemne potwierdzenie dokonania darowizny).
Wprowadzone rozwiązania są korzystne dla podatników, gdyż:
1.
2.
3.

4.

5.

pozwalają na odliczanie (także) „darowizn wstecznych” dokonanych przed
dniem wejścia w życie ustawy;
występuje mnożnik wartości darowizny;
z odliczenia mogą skorzystać także podatnicy PIT rozliczający się 19-proc.
podatkiem liniowym oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
odliczenia z tytułu darowizn można uwzględniać przy obliczaniu zaliczek bieżących – już w 2020 r. (u osób fizycznych dotyczy to przychodów z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy).
preferencja przy darowiznach rzeczowych dotyczy także VAT.

Nowe przepisy mogą motywować do pomocy na rzecz szpitali. Aby jednak skorzystać z wprowadzonych preferencji, należy pamiętać, że w przypadku placówek
medycznych darowizny mogą dotyczyć tylko tych placówek, które są zamieszczone w wykazie dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Należy też pamiętać, że
darowizny pieniężne powinny być udokumentowane dowodami wpłat na rachunek bankowy obdarowanej jednostki. Wydatki na ww. cele nie będą podlegały
odliczeniu od dochodu, jeżeli wcześniej zostały zaliczone przez przedsiębiorcę do
kosztów uzyskania przychodów.

Możliwość zaniechania poboru odsetek
Nowe przepisy dały Ministrowi Finansów prawo do wydania rozporządzenia
o niepobieraniu odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych Nie mają jednak
bezpośredniego wpływu na sytuację przedsiębiorców.
Minister finansów otrzymał delegację, aby – mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz
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skutki nimi wywołane – w drodze rozporządzenia zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych Obecnie rozporządzeń
takich brak. Niewątpliwie, wadą przedmiotowego rozwiązania jest to, że poszerza
ono jedynie katalog uprawnień ministra finansów. Nie wywiera natomiast bezpośredniego skutku w postaci automatycznego zaniechania poboru odsetek. Nie
rozwiązuje tym samym pojawiających się problemów w spłatach oraz nie materializuje omawianego udogodnienia. Rozwiązanie to z pewnością nie satysfakcjonuje przedsiębiorców, którzy zgłaszali postulaty częściowego zawieszenia poboru
podatku już w momencie wejścia w życie ustawy. Pocieszający jest fakt, że ustawodawca przewidział taką możliwość.

Odliczanie straty
Nowe regulacje wprowadzają możliwość odliczenia straty z 2020 r. od dochodu
z roku 2019, w przypadku gdy przychody podatnika w 2020 r. będą niższe o co
najmniej 50 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w roku poprzednim.
W 2021 r., znając stratę z 2020 r., podatnicy będą mogli złożyć korekty deklaracji
za 2019 r. i jednorazowo obniżyć dochód z 2019 r. o wysokość tej straty, nie więcej
jednak niż o kwotę 5 mln zł. W przypadku nieskorzystania z tej możliwości, strata
może zostać rozliczona na dotychczasowych zasadach. Skorzystanie z omawianego uprawnienia jest zatem możliwe poprzez korektę zeznania podatkowego
za rok 2019 rok.
Przykładowo, w 2019 r, podatnik wykazał przychód w wysokości 30 mln zł
i dochód w wysokości 10 mln zł. W związku z powyższym podatnik zapłacił 1,9 mln
zł podatku. W 2020 r. podatnik wykazał przychód w wysokości 3 mln zł i stratę
wysokości 1 mln zł. W związku z powyższym, podatnik może dokonać korekty
zeznania podatkowego za 2019 r. i rozliczyć 1 mln zł straty z 2020 r. dochodem
w wysokości 10 mln zł za rok 2019.
Oprócz pozytywnych aspektów możliwości odliczenia straty od dochodów za
2019 rok, zastrzeżenia w omawianej regulacji budzi zarówno uzależnienie możliwości odliczenia od obniżenia przychodu, jak również określenie na 50 proc. progu
tego obniżenia. W wyniku oddziaływania COVID-19, przedsiębiorca wcale nie musi
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odnotować spadku przychodu, tym bardziej w wysokości 50 proc., zagrażającego
utrzymaniu przez niego płynności finansowej. Podmiot taki może bowiem, mając
na celu zabezpieczenie źródła przychodów i funkcjonowania w dalszej perspektywie, zrezygnować z uzyskiwanej marży, osiągając znaczącą obniżkę dochodu.
Ustawodawca nie wskazał również z czego wynika ograniczenie maksymalnej
wysokości odliczenia straty do kwoty 5 milionów złotych.

Zaliczki na PIT z odroczoną wpłatą
Pobrane w marcu i kwietniu br. zaliczki od przychodów ze stosunku służbowego,
stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego podlegają wpłacie do 1 czerwca.
Zaliczki na PIT pobrane w marcu i kwietniu 2020 r. podlegają wpłacie do 1 czerwca
2020 r. Regulacja ta ma zastosowanie do przychodu ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz zasiłków
z ubezpieczenia społecznego.
Rozwiązanie to jest korzystne dla przedsiębiorców. Odroczenie zobowiązań
wobec fiskusa pozwoli bowiem na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorców, przynajmniej w tym krótkim okresie, tzn. do 1 czerwca 2020 r. Regulacje te stosuje się do płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Ulga na złe długi po stronie dłużnika
Podatnik, którego przychody spadły o co najmniej 50 proc. w stosunku do analogicznego okresu z poprzedniego roku, ma prawo nie wykazywać niezapłaconych
zobowiązań przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.
Nowe przepisy wprowadzają możliwość niewykazywania przez dłużników niezapłaconych zobowiązań przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Warunkami łącznymi, które należy spełnić, aby skorzystać z tej możliwości, jest spadek o co najmniej 50 proc. przychodów w stosunku do analogicznego okresu
z poprzedniego roku oraz poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych
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z powodu COVID-19. Uprawnienie wierzycieli w zakresie ulgi na złe długi pozostaje
bez zmian.
Uprawnienie to jest korzystne dla podatników, którzy odczuwają znaczne konsekwencje wywołane pandemią COVID-19 i mają problemy związane z płynnością
finansową. Co prawda nie rozwiąże ono problemu zadłużenia przedsiębiorców,
jednak zmniejszy tempo wzrostu tego zadłużenia, przynajmniej wobec fiskusa.
Ulga ma zastosowanie do podatników, którzy:
1.
2.

»
»
»

ponieśli w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;
uzyskali w okresie rozliczeniowym przychody o co najmniej 50 proc. niższe w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego. W przypadku podatników, który rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r., stosunek zmniejszenia przychodów o 50 proc.,
ustala się w odniesieniu do średnich przychodów uzyskanych w roku rozpoczęcia prowadzenia działalności. Warunku tego nie stosuje się, jeżeli
podatnik:
stosował w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się
przychodów;
rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r.
i nie uzyskał w tym okresie przychodów;
rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2020 r.

Płatność na rachunek spoza „białej listy”
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii
wydłużony został termin zgłoszenia o dokonaniu płatności na rachunek bankowy
spoza tzw. białej listy do 14 dni. Termin ten jest liczony od dnia zlecenia przelewu.
Podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji powyżej 15 tys. zł zrealizowanej między przedsiębiorcami została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty
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na dzień zlecenia przelewu na białej liście. Dodatkowo w takiej sytuacji przedsiębiorca ponosi ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za
zaległości podatkowe, jeżeli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji. Powyższych sankcji można jednak uniknąć. W przypadku gdy podatnik zapłacił należność przelewem na rachunek spoza białej listy, może zawiadomić o tym
naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury. Do tej pory na
złożenie takiego zawiadomienia (ZAW-NR) podatnik miał trzy dni od dnia zlecenia przelewu. Obecnie ma więcej czasu, gdyż termin ten wynosi 14 dni. Korzyścią
wprowadzonego rozwiązania jest wydłużenie terminu na zgłoszenie o dokonaniu płatności na rachunek bankowy spoza tzw. białej listy z trzech do 14 dni. Jednocześnie, wydaje się, że w kontekście braków kadrowych i innych, dodatkowych
obciążeń spoczywających na przedsiębiorcach w czasie epidemii najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby zwieszenie obowiązku dokonywania ww. zgłoszeń na
czas jej trwania.

Świadczenia socjalne z nowymi limitami zwolnień
Wprowadzono nowe limity zwolnień przedmiotowych w PIT dla:
»

»

»
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zapomóg wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji – do wysokości
nieprzekraczającej w 2020 r. kwoty 3000 zł (podwyższenie z dotychczas obowiązującego limitu 1000 zł);
zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk
żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w 2020 r. kwoty 10 000 zł (podwyższenie z dotychczas
obowiązującego limitu 6000 zł);
świadczeń pieniężnych oraz rzeczowych, które pracownik otrzyma w związku
z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), sfinansowanych w całości ze
środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych – do wysokości nieprzekraczającej w 2020 i 2021 r. kwoty 2000 zł (podwyższenie z dotychczas obowiązującego limitu 1000 zł); zwolnienie nie dotyczy bonów, talonów i innych
znaków uprawniających do wymiany na towary lub usługi;
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dopłat z innych źródeł niż fundusz socjalny i ZFŚS do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18, zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność
w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również
połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych,
oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – do
wysokości nieprzekraczającej w 2020 i 2021 r. kwoty 3000 zł (podwyższenie
z dotychczas obowiązującego limitu 2000 zł).

W trudnym czasie epidemii, przyznawanie szeroko pojętych świadczeń socjalnych
z pewnością będzie szczególnie doceniane przez pracowników. Tym bardziej, jeśli
większa niż zwykle część tych świadczeń będzie podlegała zwolnieniom przedmiotowym z opodatkowania PIT.
Skala zmian jest stosunkowo duża, bo w przypadku przyznania danej osobie
każdego ze świadczeń objętych podwyższonymi zwolnieniami, w maksymalnej wysokości niepodlegającej opodatkowaniu, zwolnieniem zostanie objęta
kwota 18 000 zł (w 2020 roku) i 12 000 zł (w 2021 roku), podczas gdy w ramach
tych samych zwolnień suma świadczeń niepodlegających opodatkowaniu
w 2019 roku wynosiła 10 000 zł.
Trudno doszukiwać się wad wśród omawianych rozwiązań, jednak warto podkreślić, że mają one charakter tymczasowy. Zapomogi wypłacane z funduszy zakładowych lub międzyzakładowych organizacji związkowych pracownikom należącym do tych organizacji oraz zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych
zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, finansowanych z innych źródeł niż fundusz socjalny, ZFŚS, fundusze związków zawodowych czy zgodnie z odrębnymi przepisami, będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania w podwyższonej wysokości tylko w 2020 roku. Świadczenia pieniężne
i rzeczowe finansowane z ZFŚS lub funduszy związkowych, a także dopłaty do
wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 finansowane z innych źródeł niż fundusz
socjalny i ZFŚS, będą z kolei podlegały wyższym zwolnieniom przedmiotowym
w latach 2020 i 2021. Forma przyznawania wskazanych świadczeń nie zmieniła
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się. Do skorzystania ze zwolnień w podwyższonej wysokości wystarczy zatem
uwzględnienie ich nowych kwot przy obliczaniu wysokości należnych zobowiązań podatkowych w PIT.

Świadczenie postojowe, zakwaterowanie i wyżywienie bez PIT
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, wykonujących umowę agencyjną, zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, wypłacone w 2020 r. świadczenie postojowe będzie zwolnione z podatku dochodowego. Warunkiem jest, aby osoby te nie podlegały ubezpieczeniom społecznym
z innych tytułów.
Podobnie, w przypadku świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika polegającego na zapewnieniu w 2020 r. zakwaterowania oraz wyżywienia niezbędnego
do realizacji obowiązków pracowniczych zastosowanie będzie miało zwolnienie
z podatku dochodowego.
Świadczenie postojowe zostało wprowadzane do specustawy jako jedno z rozwiązań stanowiących pomoc dla osób dotkniętych przestojem w prowadzeniu
działalności. Skoro zaś jego celem jest pomoc osobom w trudnej sytuacji finansowej, to naturalne jest zwolnienie go z opodatkowania, aby zachowało jak najwyższą wartość netto. Drugie z omawianych zwolnień z opodatkowania PIT dotyczy wartości świadczeń pracodawcy polegających na zapewnieniu pracownikom
niezbędnego do realizacji ich obowiązków zakwaterowania oraz wyżywienia.
W ramach specustawy pracodawcy prowadzący działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania systemów i obiektów infrastruktury krytycznej, podwykonawcy oraz dostawcy, a także przedsiębiorstwa zapewniające funkcjonowanie
stacji paliw płynnych i stacji gazu ziemnego, mogą zmienić system lub rozkład
czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji, a także polecić pracownikom świadczenie
pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji. Jeśli jednak zdecydują się na taki krok, to są zobowiązani do zapewnienia pracownikom wspomnianego zakwaterowania i wyżywienia. Zwolnienie tych świadczeń z opodatkowania
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należy ocenić bardzo pozytywnie. W przypadku obydwu zwolnień trudno doszukiwać się wad.
Do skorzystania z preferencji wystarczy nieuwzględnianie świadczeń zwolnionych z opodatkowania przy kalkulacji należnych zobowiązań podatkowych w PIT.

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne
Wprowadzone nowe przepisy dają możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały
nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, tj.
m.in. masek ochronnych, respiratorów, środków odkażających i które zostały
wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych (WNIP) w 2020 r.
Rozwiązanie to jest ułatwieniem dla przedsiębiorców, którzy w celu walki z epidemią nabyli środki trwałe służące produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Są oni bowiem uprawnieni do dokonania jednorazowych odpisów
amortyzacyjnych. Zgodnie z przyjętą regulacją, za towary służące przeciwdziałaniu epidemii COVID-19 ustawodawca w szczególności uznał maseczki ochronne,
respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk. Poprzez użyte
w ustawie stwierdzenie „w szczególności” ustawodawca nie wyłączył z możliwości
dokonania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wykorzystywanych do produkcji innych towarów służących przeciwdziałaniu epidemii
COVID-19 niż te, które zostały wymienione wprost w ustawie. Ustawa posługuje
się katalogiem otwartym towarów, co w praktyce oznacza, że nie tylko towary
wymienione w niej wprost służą do przeciwdziałania epidemii COVID-19, a tym
samym nie tylko środki trwałe służące do ich produkcji będą mogły być amortyzowane jednorazowo.
Zważywszy na to, że omawiane przepisy są przepisami szczególnymi, nie mają
one wpływu na ogólne regulacje dotyczące limitów jednorazowej amortyzacji.
Innymi słowy, w przypadku gdy podatnik skorzysta z możliwości jednorazowego
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odpisu amortyzacyjnego na podstawie ustawy antykryzysowej, nie będzie to
miało wpływu na limity jednorazowej amortyzacji określonej w przepisach ogólnych (CIT/PIT). Nie zmienia to jednak faktu, że podatnik będzie mógł dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych na dotychczasowych zasadach w przypadku, gdy nie zdecyduje się na skorzystanie z nowo wprowadzonej regulacji.
Trudno doszukiwać się w przedmiotowym rozwiązaniu wady, jednak potencjalnym negatywnym skutkiem może być to, że może się zdarzyć, iż w ostatecznym
rozrachunku organy skarbowe zakwestionują prawo do jednorazowych odpisów
amortyzacyjnych środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, gdyż uznają, że wyprodukowane towary (inne
niż wymienione w katalogu ustawowym) nie służyły przeciwdziałaniu epidemii.
Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, aby podatnicy mogli z niego skorzystać,
powinni:
»
»

nabyć środki trwałe służące produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
wprowadzić te środki do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 r.

Wprowadzone nowe przepisy dają możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały
nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, tj.
m.in. masek ochronnych, respiratorów, środków odkażających i które zostały
wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych (WNIP) w 2020 r.
Rozwiązanie to jest ułatwieniem dla przedsiębiorców, którzy w celu walki z epidemią nabyli środki trwałe służące produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Są oni bowiem uprawnieni do dokonania jednorazowych odpisów
amortyzacyjnych. Zgodnie z przyjętą regulacją, za towary służące przeciwdziałaniu epidemii COVID-19 ustawodawca w szczególności uznał maseczki ochronne,
respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie,
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rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk. Poprzez użyte w ustawie stwierdzenie „w szczególności” ustawodawca nie wyłączył z możliwości dokonania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wykorzystywanych do produkcji innych towarów służących przeciwdziałaniu epidemii
COVID-19 niż te, które zostały wymienione wprost w ustawie. Ustawa posługuje się
katalogiem otwartym towarów, co w praktyce oznacza, że nie tylko towary wymienione w niej wprost służą do przeciwdziałania epidemii COVID-19, a tym samym nie
tylko środki trwałe służące do ich produkcji będą mogły być amortyzowane jednorazowo. Zważywszy na to, że omawiane przepisy są przepisami szczególnymi, nie
mają one wpływu na ogólne regulacje dotyczące limitów jednorazowej amortyzacji. Innymi słowy, w przypadku gdy podatnik skorzysta z możliwości jednorazowego odpisu amortyzacyjnego na podstawie ustawy antykryzysowej, nie będzie
to miało wpływu na limity jednorazowej amortyzacji określonej w przepisach ogólnych (CIT/PIT). Nie zmienia to jednak faktu, że podatnik będzie mógł dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych na dotychczasowych zasadach w przypadku, gdy nie zdecyduje się na skorzystanie z nowo wprowadzonej regulacji.

Rezygnacja z uproszczonych zaliczek
Mali podatnicy, jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu
COVID-19 mają prawo zrezygnować z uproszczonej formy wpłacania zaliczek za
miesiące marzec – grudzień 2020 r. Podstawą obliczenia zaliczek będzie dochód
faktycznie osiągany w 2020 r. O rezygnacji z zaliczek uproszczonych podatnik
powinien poinformować w zeznaniu rocznym składanym za 2020 r.
Rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek powinna być rozważona
przez podatników, którzy w roku będącym podstawą obliczania zaliczek osiągnęli
przychody istotnie wyższe niż przewidują, że osiągną w roku obecnym. W takiej
sytuacji rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek powinna skutkować
poprawą płynności finansowej podatnika (z uwagi na brak konieczności zamrożenia środków do czasu rocznego rozliczenia).
Jedynym warunkiem skorzystania z uprawnienia do rezygnacji z zaliczek uproszczonych jest ponoszenie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
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COVID-19. O rezygnacji z zaliczek uproszczonych podatnik powinien poinformować w zeznaniu rocznym składanym za 2020 r.

Ulga B+R
Firmy prowadzące prace badawczo-rozwojowe mające służyć walce z koronawirusem, nie muszą czekać z rozliczeniem wydatków do terminu składania zeznania
rocznego. Mogą skorzystać z ulgi w zaliczkach na podatek dochodowy. Ulgę B+R
można rozliczyć już w zaliczkach na podatek dochodowy. Uprawnienie to przysługuje przedsiębiorstwom prowadzącym prace badawczo-rozwojowe, których
celem jest opracowanie produktów do przeciwdziałania COVID-19.
Wprowadzono także możliwość stosowania preferencyjnej 5-proc. stawki z tytułu
tzw. IP Box już w zaliczkach na podatek od dochodów osiąganych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19.
Korzyścią płynącą z tego rozwiązania jest niewątpliwie zwiększenie płynności
finansowej podmiotów angażujących się w walkę z wirusem. Za wadę można uznać
ograniczony zakres podmiotowy tego rozwiązania. W świetle nadciągającej recesji, jako instrument jej przeciwdziałający, warto byłoby rozszerzyć możliwość stosowania IP Box oraz ulgi B+R już w zaliczkach na podatek dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących prace badawczo-rozwojowe, niezależnie od tego czy
efekty tych prac mogą pomóc w walce z COVID-19. Ci podatnicy, których prace B+R
dotyczą produktów/praw własności intelektualnej związanych z walką z COVID-19,
mogliby zostać dodatkowo uprzywilejowani, np. jeszcze niższą stawką podatkową
w przypadku IP Box lub zwiększeniem poziomu odliczalności kosztów w uldze B+R.
W przypadku ulgi B+R koszty kwalifikowane ponoszone na działalność B+R, których
celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, podatnik może odliczyć od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki na podatek.
W przypadku IP Box pierwszą zaliczkę przy zastosowaniu 5-proc. stawki
podatkowej oblicza się od sumy dochodów z kwalifikowanych praw własności
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intelektualnej, osiągniętych od 1 marca 2020 r. Zaliczki za kolejne okresy rozliczeniowe oblicza się jako różnicę między podatkiem obliczonym z zastosowaniem
5-proc. stawki od dochodów osiągniętych od 1 marca 2020 r. a sumą należnych
zaliczek za poprzednie okresy rozliczeniowe.
Z preferencji IP Box można również skorzystać, nie posiadając kwalifikowanego
IP ani ekspektatywy uzyskania go, pod warunkiem jego zgłoszenia lub złożenia
wniosku o jego uzyskanie w terminie sześciu miesięcy od końca miesiąca zastosowania preferencji IP.

Zmiany dotyczące terminów
Nowe regulacje przesunęły do 20 lipca 2020 r. termin zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec – maj 2020 r. Warunki łączne do skorzystania z tej możliwości to:
»
»

spadek o co najmniej 50 proc. przychodów w stosu do analogicznego okresu
z poprzedniego roku oraz
poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

CIT-8 do końca maja lub lipca
Do 31 maja 2020 r. został przedłużony termin na złożenie deklaracji CIT-8 oraz
wpłaty podatku przez podatników CIT. W przypadku podatników, którzy osiągali
wyłącznie dochody podlegające zwolnieniu przedmiotowemu, albo u których
uzyskane przychody z działalności pożytku publicznego stanowią co najmniej
80 proc. łącznych ich przychodów, termin na złożenie i wpłacenie podatku został
przedłużony do 31 lipca 2020 r.
Niewątpliwą korzyścią rozwiązania wprowadzonego rozporządzeniem ministra finansów z 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia
zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych
(Dz. U. z 2020 r., poz. 542) jest faktyczne przedłużenie terminu na złożenie deklaracji CIT-8 oraz wpłatę podatku dochodowego od osób prawnych. W obecnej
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rzeczywistości, którą należy zaklasyfikować jako szczególną, niezbędne jest
podejmowanie rozwiązań, które mają na uwadze szeroko rozumiany interes
podatników.
Dzięki temu rozwiązaniu podatnicy CIT będą mogli faktycznie wykorzystać środki,
które powinny być przeznaczone na zapłatę CIT, na uregulowania zobowiązań
względem np. swojej kadry pracowniczej. Zabezpieczą tym samym zarówno miejsca pracy, jak i miejsca jej wykonywania. Regulacja ta nie oznacza możliwości nieuregulowania zobowiązania podatkowego, jednak efektywnie odracza obowiązek
jego zapłaty oraz złożenia deklaracji podatkowej w terminie.
Wadą przyjętego rozwiązania jest to, że w przypadku wykorzystania większości
środków (w tym przeznaczonych na podatek dochodowy) na regulowanie bieżących zobowiązań, podatnik może znaleźć się w sytuacji, w której upłynie termin
31 maja/lipca 2020 r., zaś on sam w dalszym ciągu nie będzie posiadał środków
umożliwiających uregulowanie CIT.

Sporządzenie i przesłanie niektórych informacji
Do piątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego został przedłużony termin
na sporządzenie i przekazanie informacji o umowach zawartych z nierezydentami
w rozumieniu przepisów prawa dewizowego (przedłużenie stosuje się w okresie
od 31 marca do 31 maja 2020 r.). Do końca piątego miesiąca roku następującego
po roku podatkowym przedłużono natomiast termin na przesłanie przez płatników nierezydentom informacji o dokonanych wypłatach i pobranym zryczałtowanym podatku dochodowym (przedłużenie stosuje się do podmiotów, których rok
podatkowy zakończył się między 31 grudnia 2019 r. a 31 stycznia 2020 r.).
Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych przedłużone zostały terminy na sporządzenie oraz przesłanie przez osobę prawną
ORD-U (czyli informacji o umowach zawartych z nierezydentami). Przedłużony
został także termin na przesłanie IFT-2R (czyli informacji o dokonanych wypłatach
i pobranym zryczałtowanym podatku dochodowym).
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Korzyścią tego rozwiązania jest przesunięcie w czasie obowiązków informacyjnych, a tym samym umożliwienie skupienia się przez przedsiębiorców na prawidłowym zabezpieczeniu przedsiębiorstwa oraz ich pracowników przed skutkami
epidemii COVID-19.

Ceny transferowe
Do 30 września 2020 r. wydłużony został termin na złożenie informacji o cenach
transferowych (TPR) dla podmiotów powiązanych, których rok obrotowy (dotyczy
ustawy o CIT) lub podatkowy (dotyczy ustawy o PIT) rozpoczął się po 31 grudnia
2018 r. i dla których pierwotnie określony 9-miesięczy termin na złożenie informacji o cenach transferowych upływa najpóźniej 29 września 2020 r.
Dla pozostałych podmiotów powiązanych, tj. dla podmiotów powiązanych, których rok obrotowy (dotyczy ustawy o CIT) lub podatkowy (dotyczy ustawy o PIT)
rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i dla których pierwotny 9-miesięczny termin
na złożenie informacji o cenach transferowych upływa 30 września 2010 r. lub
później, termin 9-miesięczny zostaje utrzymany.
Podatnicy zyskają czas, który mogą w pierwszej kolejności wykorzystać na prowadzenie działań mających na celu obronę swojej działalności / przedsiębiorstwa
przed skutkami kryzysu wywołanego koronawirusem.
16 marca br. MF opublikowało wzory dokumentów elektronicznych informacji
o cenach transferowych (TPR-C i TPR-P). Nadal trwają natomiast prace nad opublikowaniem formularzy interaktywnych informacji o cenach transferowych Niezależnie
od sytuacji epidemicznej, rozwiązania techniczne nadal są zatem w opracowaniu.

Zmiany VAT
Zmiany w przepisach ustawy o VAT oraz przepisach nowelizujących jej przepisy
obejmują:
»

odroczenie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz
z ewidencją) z 1 kwietnia 2020 r. do 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników,
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przesunięcie terminu wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT na 1 lipca
2020 r. (do 30 czerwca 2020 r. będą stosowane dotychczasowe przepisy
ustawy o VAT i przepisy wykonawcze do ustawy o VAT w zakresie stosowania
obniżonych stawek opodatkowania),
przesunięcie na 1 lipca 2020 r. terminów związanych w wydawaniem i mocą
ochronną Wiążących Informacji Stawkowych,
możliwość wystawienia paragonu do sprzedaży ewidencjonowanej na kasie
rejestrującej w formie papierowej lub elektronicznej (naturalnie nie ma obowiązku wydrukowania paragonu wystawionego w formie elektronicznej).

Odroczenie wejścia w życie przepisów nowelizujących ustawę o VAT w zakresie
obniżonych stawek opodatkowania oraz pliku JPK_VAT jest korzystne, jednak termin odroczenia jest zbyt krótki.
Wadą wprowadzonych rozwiązań jest zatem zbyt krótki termin odroczenia
zmian w zakresie nowego pliku JPK_VAT oraz zbyt krótki termin odroczenia zmian
w zakresie nowej matrycy stawek VAT.
Wdrożenie koniecznych zmian wymaga nie tylko nakładu pracy, ale wiąże się
również z koniecznością poniesienia niekiedy istotnych kosztów związanych ze
zmianą lub aktualizacją systemów księgowych. Dodatkowo, z uwagi na ryzyko
wydłużonego okresu epidemii koronawirusa, zasadne byłoby przedłużenie przez
ustawodawcę wskazanych terminów np. na 1 stycznia 2021 r.
Korzyścią jest możliwość wydawania i przesyłania paragonów w formie elektronicznej, chociaż może się wiązać z kosztami aktualizacji oprogramowania systemów księgowych lub zakupu nowych urządzeń.

Nieregulowanie podatku w terminie z powodu COVID-19 a ryzyka
karnoskarbowe
W Ordynacji podatkowej ustawodawca wprowadził możliwość udzielania ulg dla
podatników, czy to przez zaniechanie poboru podatku, czy ograniczenie poboru
zaliczek. Najczęściej podatnicy oraz płatnicy decydują się na złożenie wniosku
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o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci np. odroczenia
terminu płatności podatku, zaległości podatkowej lub rozłożenia na raty zapłaty
zaległości podatkowej (art. 67a). Udzielenie ulgi warunkowane jest istnieniem
interesu publicznego lub ważnego interesu podatnika (płatnika).
W orzecznictwie sądowym wskazuje się, że oba pojęcia mają charakter ocenny.
Niemniej w wyroku z 2 lipca 2019 r., II FSK 2238/17, Naczelny Sąd Administracyjny
wyjaśnił, że:
„Ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych
przypadków, podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych.
Będzie to utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku, ale także sytuacja ekonomiczna podatnika”.
Nie ulega wątpliwości, że stan epidemii daje podstawy do uwzględnienia wniosku podatnika.
Wymaga wskazania, że odmowa odroczenia terminu zapłaty podatku (zaliczki)
wiązać się będzie z naliczeniem odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej.
W obecnym stanie epidemii realne jest ryzyko, że większość terminów płatności
podatków (zaliczki na PIT, roczny CIT, VAT) upłynie w momencie orzekania przez
organ podatkowy odnośnie udzielenia ulgi dla podatnika (zwłaszcza w sprawach
wniosków za okres luty 2020 r.), co stwarza zagrożenie zaktualizowania się odpowiedzialności karnoskarbowej.
W Kodeksie karnym skarbowym trudno odnaleźć regulacje, które ekskulpowałyby podatnika (płatnika) z uwagi na negatywne rozpatrzenie jego wniosku
o udzielenie ulgi w spłacie. Odpowiedzialność karnoskarbowa jest niezależna
od odpowiedzialności związanej z niewypełnieniem lub nienależytym wypełnieniem zobowiązań o charakterze daninowym. Trzeba natomiast zauważyć, że jednorazowy brak zapłaty podatku w terminie nie powinien skończyć się ukaraniem
podatnika, o ile zostanie złożona deklaracja podatkowa w terminie. Dopiero uporczywe niepłacanie podatku (art. 57 k.k.s.) obarczone jest odpowiedzialnością
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karnoskarbową. Przedmiotem dyskusji jest to, jak należy rozumieć „uporczywe
niepłacenie”.
W orzecznictwie sądowym wskazuje się, że na zaistnienie znamienia uporczywego niewpłacania podatku w terminie może wskazywać zarówno cykliczność
zachowań podatnika, jak i jednorazowe, ale długotrwałe zaniechanie przez niego
uregulowania podatku płaconego jednorazowo, mające miejsce już po terminie płatności tego podatku (postanowienie Sądu Najwyższego z 28 listopada
2013 r., I KZP 11/13). W sytuacji epidemii realny jest scenariusz, że podatnik nie
uiści podatku w ogóle lub ze znacznym opóźnieniem z uwagi na jego trudną sytuację ekonomiczną. W konsekwencji zaniechanie ukarania podatnika może odbyć
się jedynie przez złożenie czynnego żalu i niezwłocznego uiszczenia zaległości
podatkowej z odsetkami. Brak czynnego żalu spowoduje, że dochodzi do wypełnienia znamion czynu zabronionego i dania podstaw do wszczęcia postępowania karnoskarbowego.
Nie ulega wątpliwości, że wielu przedsiębiorców odczuje skutki finansowe pandemii koronawirusa i związanych z tym m.in. zamknięciem sklepów wielkopowierzchniowych (galerii), zamknięciem kin, siłowni, restauracji, upadłościami biur
podróży, ograniczeniem działalności firm transportowych i spedycyjnych, a także
spadkiem obrotów hoteli i wielu innych obiektów użyteczności publicznej. Oczekując na zapowiadane prawne rozwiązania kryzysowe należy pochylić się nad
kwestią zawinienia za nieterminowe nieregulowanie należności publicznoprawnych, ocenianą w świetle szczególnych okoliczności, z jakimi obecnie mamy do
czynienia. Zasadą odpowiedzialności karnej, w tym odpowiedzialności karnoskarbowej jest zasada indywidualizacji winy. Każdy odpowiada więc za własne działania lub zaniechania działań, do których był zobowiązany przez prawo. W tym
kontekście brak zapłaty podatku nie może być sam w sobie przyczyną bezwarunkowej odpowiedzialności karnoskarbowej, jeżeli wynika z okoliczności nadzwyczajnych, których przedsiębiorca (podatnik) nie mógł przewidzieć wcześniej.
Na ocenę winy wpływ powinien mieć też sposób reakcji podatnika na niesprzyjające okoliczności gospodarcze. Nawet jeżeli bowiem wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych nie zostanie przez organ podatkowy rozpatrzony
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pozytywnie, to fakt jego złożenia wpływa na ocenę zachowania podatnika. Mowa
bowiem o podmiocie, który korzystając z dostępnych narzędzi prawnych reagował na chwilowe – taką miał nadzieję – trudności finansowe. Oczywiście jeżeli
stan niewypłacalności będzie się utrzymywał, to w pewnym momencie (zasadniczo po upływie 30 dni od powstania staniu niewypłacalności) należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, także w związku z brakiem możliwości uregulowania
zobowiązań publicznoprawnych, których terminu płatności organ podatkowy nie
chce podatnikowi odroczyć.
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PPK i PPE w obliczu
epidemii koronawirusa

Wpływ koronawirusa nie omija kwestii związanych
z prowadzeniem zakładowych programów emerytalnych.
W poniższym tekście Autorzy omawiają zmiany stanu
prawnego w zakresie PPK związane z rozprzestrzenianiem
się koronawirusa, jak również dokonują szczegółowego
przeglądu rozwiązań prawnych pozwalających pracodawcom
zoptymalizować wydatki w ramach PPK i PPE.
Przedsiębiorstwa już odczuwają negatywne skutki ogólnospołecznej kwarantanny związanej z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa. W tej szczególnej sytuacji poszukiwanie możliwości ograniczenia wydatków pozwalających
minimalizować straty jest całkowicie naturalne i zrozumiałe. Pracodawcy apelowali do rządu o pilne działania osłonowe m.in. w zakresie zliberalizowania spoczywających na nich obowiązków związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi. W dobie epidemii zarówno opłacanie pracownikom wpłat do PPK, jak również wysiłek związany z samym ich uruchomieniem w ustawowym terminie byłby
ogromnym wyzwaniem organizacyjnym i finansowym. To z kolei mogłoby odbić
się na kondycji finansowej firm. Uchwalone w ostatnich dniach zmiany stanu
prawnego wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom, aczkolwiek ich zakres będzie
mniejszy niż postulowany przez przedsiębiorców.
Wiosna 2020 roku miała być czasem wdrożenia PPK u pracodawców z tzw. drugiej
transzy, czyli objętych ustawą o PPK od dnia 1 stycznia 2020 roku. Mieli mieć oni
czas do 24 kwietnia 2020 roku na zawarcie umów o zarządzanie PPK z wybraną
instytucją finansową, która będzie zarządzała gromadzonymi środkami. Następnie do dnia 11 maja 2020 roku mieli zawrzeć umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób, które zamierzają oszczędzać w PPK. Pierwsze wpłaty do PPK,
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w zależności od momentu wypłaty wynagrodzenia, miały więc zostać odprowadzone w czerwcu lub lipcu 2010 roku.
Doświadczenia nabyte podczas wdrażania PPK u największych podmiotów, które
były objęte obowiązkiem utworzenia PPK jako pierwsze potwierdzają, że czas
wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK, a także negocjowania umów
o zarządzanie PPK i prowadzenie PPK to bardzo intensywny okres dla firm. Trudno
byłoby pogodzić obowiązki wdrożeniowe z niespodziewanymi i nieporównywalnymi do jakichkolwiek wcześniejszych wyzwaniami, jakie pojawiły się w związku
z epidemią koronawirusa. W przypadku firm, które nie pozostawiły sobie marginesu czasowego, można pokusić się o stwierdzenie, że byłoby to wręcz niemożliwe. Trzeba jednocześnie podkreślić, że naruszenie terminów na założenie PPK
zagrożone jest odpowiedzialnością karną. Opóźnienie w zawarciu umowy o zarządzanie PPK może kosztować nałożenie na osobę odpowiedzialną kary grzywny
w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń.

Przesunięcie terminu wdrożenia PPK
Rządzący zauważyli konieczność interwencji legislacyjnej, która odsunie w czasie
moment obowiązkowego wdrożenia PPK. W ramach „tarczy antykryzysowej” terminy zawarcia umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK dla pracodawców z tzw. drugiej transzy zostały przesunięte zgodnie postulatami Państwowego
Funduszu Rozwoju. W praktyce będzie to zatem oznaczało skumulowanie momentu
uruchomienia PPK u pracodawców drugiej i trzeciej transzy. W konsekwencji, maksymalny termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK został przesunięty do dnia 27 października 2020 roku, a umowy o prowadzenie PPK – do 10 listopada 2020 roku.
Warto dodać, że przesunięcie terminów dotyczy jedynie pracodawców objętych
ustawą o PPK od dnia 1 stycznia 2020 roku (czyli zatrudniających co najmniej
50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku). Terminy
obowiązujące pozostałych pracodawców nie uległy zmianie i w pozostałym zakresie harmonogram wdrażania PPK u poszczególnych grup pracodawców ma przebiegać zgodnie z pierwotnymi założeniami.
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Co ważne, pracodawcy, którzy dokonali już wyboru instytucji finansowej i chcą sfinalizować ten wybór, mogą zawrzeć umowy o zarządzanie PPK już teraz. Nie oznacza to automatycznie obowiązku wcześniejszego odprowadzania wpłat do PPK.
Nie ma przeszkód, aby umowy o prowadzenie PPK, które uruchamiają dopiero
dokonywanie wpłat zawrzeć w ostatnim możliwym terminie. W takiej sytuacji
pierwsze wpłaty do PPK byłyby dokonywane w grudniu 2020 roku lub nawet
w styczniu 2021 roku (w zależności od daty wypłaty wynagrodzenia).

Odprowadzanie wpłat do PPK bez zmian
Wbrew postulatom przedsiębiorców, nie ma jednocześnie sygnałów pozwalających zasadnie oczekiwać ustawowego „odgórnego” zawieszenia obowiązku dokonywania wpłat do PPK w związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem. Taki
obowiązek zatem ciąży na pracodawcach, którzy uruchomili już PPK. Terminowe
realizowanie tego obowiązku jest o tyle istotne, że w przypadku jego naruszenia,
pracodawcy albo osobie obowiązanej do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego grozi pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i nałożenie kary grzywny
w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł.
Warto natomiast pamiętać, że pewne możliwości optymalizacyjne zawiera już
obowiązująca ustawa o PPK. Mianowicie, w niektórych szczególnych sytuacjach
związanych z pogorszeniem kondycji finansowej pracodawcy, zarówno on sam
jak i uczestnik PPK mogą skorzystać z okresowego zwolnienia z obowiązku
dokonywania wpłat do PPK. Wpłaty do PPK mogą nie być dokonywane w szczególności:
1.

2.

w okresie przestoju ekonomicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z ochroną miejsc pracy oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy,
o którym mowa w art. 2 pkt 2 tej ustawy,
w przypadku zaistnienia przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których
mowa w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych
w razie niewypłacalności pracodawcy.
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Zawieszenie wpłat do PPK po stronie uczestnika jest fakultatywne. Ma on zatem
prawo nadal wnosić do PPK wpłaty przez siebie finansowane (zarówno podstawową jak i dodatkową, jeśli ją zadeklarował). Decyzja uczestnika nie wpływa na
możliwość skorzystania ze zwolnienia przez pracodawcę. Oznacza to, że nawet,
jeśli uczestnik zdecyduje się kontynuować wnoszenie wpłat do PPK, pracodawca
może skorzystać ze zwolnienia w zakresie finansowanych przez siebie wpłat.
Formą optymalizacji wydatków ponoszonych przez pracodawcę finansującego
wpłatę dodatkową może być również obniżenie wysokości takiej wpłaty lub całkowita rezygnacja z jej dokonywania. Wymaga to zmiany umowy o zarządzanie
PPK. Co ważne, zmieniona wysokość wpłaty dodatkowej obowiązuje od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym została dokonana zmiana.

Zawieszanie odprowadzania składki w PPE
Pracodawcy prowadzący pracownicze programy emerytalne mają szersze możliwości działania w zakresie zawieszenia czy nie finansowania składek odprowadzanych do tych programów.
W pierwszej kolejności pracodawca może jednostronnie zawiesić odprowadzanie
składek podstawowych na maksymalny łączny okres 3 miesięcy w każdym okresie obejmującym kolejne 12 miesięcy kalendarzowe. W praktyce, takie zawieszenie może być zatem powtarzane co 12 miesięcy.
Umowa zakładowa może przewidywać dłuższy okres zawieszenia, nie dłuższy
jednak niż 6 miesięcy.
Szczegółowe warunki jednostronnego zawieszenia odprowadzania składek podstawowych powinna określać umowa zakładowa.
Zawieszenie odprowadzania składek podstawowych jest jednostronną decyzją
pracodawcy, która nie musi być konsultowana ze stroną społeczną. Nie wymaga
również zmiany umowy kreującej PPE (np. umowy o wnoszenie przez pracodawcę
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składek pracowników do funduszu inwestycyjnego) ani rejestracji w rejestrze prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Pracodawca nie musi również
spełnić jakiś szczególnych warunków do zawieszenia odprowadzania składki podstawowej. Przyczyną podjęcia takiej decyzji może być w szczególności sytuacja
finansowa pracodawcy związana z koronawirusem.
Decyzję o zawieszeniu odprowadzenia składki podstawowej powinien podjąć
zarząd pracodawcy albo inny organ (osoba) uprawniona do reprezentacji zgodnie
z zasadami obowiązującymi w danej organizacji. W decyzji należy określić okres
zawieszenia odprowadzania składki podstawowej. Decyzja nie wymaga uzasadnienia. Taka decyzja powinna zostać zakomunikowana pracownikom – uczestnikom PPE w sposób zwyczajowo przyjęty u danego pracodawcy.
Zawieszenie oznacza, że pracodawca nie będzie odprowadzał składki podstawowej na rachunki uczestników PPE prowadzone przez instytucję finansową
zarządzającą środkami gromadzonymi w ramach PPE przez okres wskazany
w decyzji. Pracodawca nadal jest jednak zobowiązany naliczać składki podstawowe w należnej wysokości. Zawieszenie obejmuje bowiem jedynie ich
odprowadzanie przez określony czas. Po upływie okresu zawieszenia, pracodawca jest zobowiązany przekazać na rachunki uczestników naliczone w okresie zawieszenia składki w pełnej wysokości. Za okres zawieszenia nie nalicza
się natomiast odsetek.
Warto podkreślić, że zawieszenie obejmuje jedynie składki podstawowe finansowane przez pracodawcę. Jeżeli uczestnicy PPE zadeklarowali składki dodatkowe,
to zawieszenie nie obejmuje takich składek. Pracodawca jest zatem zobowiązany
w okresie zawieszenia naliczać i odprowadzać składki dodatkowe.

Ograniczenie wysokości składki podstawowej w PPE
Kolejnym uprawnieniem pracodawcy jest jednostronne czasowe ograniczenie wysokości naliczanej składki podstawowej przez określenie obowiązującej
w okresie tego ograniczenia zasady naliczania składki. W ten sposób pracodawca
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może obniżyć wysokość składki podstawowej uwzględniając oczywiście sposób
ustalenia składki podstawowej w umowie zakładowej.
Wysokość składki podstawowej można ustalić:
1.
2.
3.

procentowo od wynagrodzenia albo
w jednakowej kwocie dla wszystkich uczestników, albo
procentowo od wynagrodzenia, z określeniem maksymalnej kwotowej wysokości tej składki.

Ustawodawca nie określił jednocześnie minimalnej wysokości składki podstawowej.
Teoretycznie zatem może to być składka bardzo niska, choć nie może wynosić zero.
Zasady ograniczenia są analogiczne jak w przypadku zawieszenia odprowadzania
składki podstawowej. Szczegółowe warunki jednostronnego czasowego ograniczenia wysokości składek podstawowych przez pracodawcę, w tym w szczególności okres ograniczenia i wysokość ograniczonej stawki powinna określać umowa
zakładowa.
Decyzja pracodawcy powinna określać okres ograniczenia w ramach warunków
umowy zakładowej. W przeciwieństwie jednak do zawieszenia odprowadzania
składki podstawowej, w przypadku czasowego ograniczenia wysokości naliczanej
składki podstawowej, pracodawca nadal nalicza i odprowadza składkę podstawową choć w niższej wysokości. Nie ma również obowiązku uzupełnienia składki
podstawowej do pierwotnej wysokości po upływie okresu ograniczenia.

Szczególne sytuacje
Pracodawca ma również prawo nie finansować składki podstawowej w następujących sytuacjach:
a) w okresie przestoju ekonomicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
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z ochroną miejsc pracy oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy,
o którym mowa w art. 2 pkt 2 tej ustawy,
b) w przypadku zaistnienia przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których
mowa w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych
w razie niewypłacalności pracodawcy.
W powyższych przypadkach decyzja pracodawcy również jest jednostronna i nie
wymaga konsultacji czy zgody strony społecznej. Co istotne, jeżeli pracodawca
skorzysta z tego uprawnienia, wówczas nie nalicza i nie odprowadza składek podstawowych.

Dodatkowe porozumienia ze stroną społeczną
Po okresie jednostronnego zawieszenia odprowadzania składki podstawowej,
pracodawca może, jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową, zawrzeć ze
stroną społeczną porozumienie o:
1) zawieszeniu naliczania i odprowadzania składek podstawowych lub
2) czasowym ograniczeniu wysokości składek podstawowych przez określenie
obowiązującej w okresie tego ograniczenia zasady naliczania składki podstawowej.
Zawarcie porozumienia musi zostać poprzedzone jednostronnym zawieszeniem
odprowadzania składki podstawowej przez pracodawcę.
Pracodawca przekazuje porozumienie do Komisji Nadzoru Finansowego niezwłocznie po jego zawarciu.
Łączny okres obowiązywania porozumienia nie może przekroczyć 24 miesięcy
w okresie obejmującym 48 kolejnych miesięcy kalendarzowych. Czas obowiązywania porozumienia może być dłuższy w przypadku, gdy dalsze naliczanie
i odprowadzanie składek podstawowych spowodowałoby konieczność złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W takim przypadku porozumienie może być
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zawarte na okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją
finansową pracodawcy, może zostać ponowione.
Pracodawca jest zobowiązany rozwiązać porozumienie w przypadku ustania
przyczyny będącej podstawą jego zawarcia np. poprawy sytuacji finansowej.
Po rozwiązaniu porozumienia pracodawca jest obowiązany rozpocząć ponowne
naliczanie i odprowadzanie składek podstawowych, począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie porozumienia. Ten
sam obowiązek powstaje w przypadku wygaśnięcia porozumienia ze względu na
upływ czasu na jakie zostało zawarte.
W terminie dwóch tygodni od dnia rozpoczęcia naliczania i odprowadzania składek podstawowych pracodawca informuje również organ nadzoru o rozwiązaniu porozumienia.

Likwidacja PPE
Jako, że PPE jest programem dobrowolnym prowadzonym na zasadzie konsensusu ze stroną społeczną, zawsze istnieje możliwość likwidacji PPE.
Likwidacja może nastąpić:
1) za zgodą strony społecznej wyrażoną w ramach porozumienia w sprawie
rozwiązania umowy zakładowej zawartego pomiędzy pracodawcą a stroną
społeczną;
2) na mocy jednostronnej decyzji pracodawcy o rozwiązaniu umowy zakładowej, pod warunkiem zachowania co najmniej 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli uprzednio przez okres co najmniej trzech miesięcy zostało
zawieszone odprowadzanie składek podstawowych lub została ograniczona
ich wysokość. Przez okres wypowiedzenia program normalnie funkcjonuje
i pracodawca jest zobowiązany nadal naliczać i odprowadzać składki.
Szczegółowe zasady likwidacji PPE określa umowa zakładowa.
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Optymalizacja wydatków w ramach PPE a PPK
Należy pamiętać, że decyzje pracodawcy ukierunkowane na zminimalizowanie
obciążeń związanych z odprowadzaniem składek do PPE czy wręcz likwidacja PPE
mogą oznaczać objęcie obowiązkiem utworzenia PPK. Stąd każda taka decyzja
powinna zostać poprzedzona wnikliwą analizą skutków na gruncie ustawy o PPK.
Zasadą jest, że ze zwolnienia ze stosowania ustawy o PPK może skorzystać pracodawca, który w dacie, od której miałaby do niego zastosowanie ustawa o PPK
prowadzi PPE w którym uczestniczy co najmniej 25% osób zatrudnionych oraz
nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5%
wynagrodzenia. Ustawa znajdzie jednak zastosowanie do pracodawcy prowadzącego PPE, począwszy od dnia:
1) zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE
w okresie przekraczającym 90 dni;
2) ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE
poniżej 3,5% wynagrodzenia;
3) likwidacji PPE.
Analogiczny skutek wywiera opóźnienie w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE przekraczające 90 dni, które wynikło z celowego działania podmiotu
zatrudniającego.
Ziszczenie się którejś z wyżej wymienionych przesłanek będzie oznaczało, że
w stosunku do danego pracodawcy rozpocznie się bieg terminu na zawarcie
umowy o zarządzanie PPK. Perspektywa takiego skutku może sprawić, że działania optymalizacyjne w zakresie prowadzenia PPE, jakkolwiek teoretycznie możliwe, to w praktyce okażą się nieopłacalne lub niecelowe.
Wydaje się, że jedyną realną ulgą dla pracodawcy prowadzącego PPE jest obecnie skorzystanie z możliwości zawieszenia naliczania i odprowadzania składek
podstawowych do PPE w okresie nie przekraczającym 90 dni. Warto podkreślić, że literalnie czytając przepisy ustawy o PPK trzeba by przyjąć, że nie chodzi
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tu o jednostronne zawieszenie odprowadzania składek do PPE lecz o zawieszenie odprowadzania i naliczania składek do PPE, które odbywa się na podstawie
porozumienia ze stroną społeczną. Prowadzi to z kolei do wniosku, że jednostronne zawieszenie przez pracodawcę odprowadzania składek do PPE, które
musi poprzedzać zawarcie takiego porozumienia, jest ambiwalentne z punktu
widzenia PPK i to niezależnie od okresu trwania. Taka interpretacja jest zgodna
z wykładnią językową ustawy o PPK i można ją uzasadnić ideą takiego jednostronnego zawieszenia składek, które sprowadza się w zasadzie jedynie do odroczenia momentu ich płatności a nie do całkowitego skasowania obowiązku odprowadzenia składek. Czas pokaże, czy w takim właśnie kierunku pójdzie praktyka
stosowania przepisów.
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Koronawirus
a prawo karne

Niniejsze opracowanie dotyczy wpływu epidemii koronawirusa
na prawo karne materialne, proces karny i prawo karne
wykonawcze.

Wstęp
Epidemia koronawirusa nie pozostanie bez wpływu na prawo karne i proces karny.
Z uwagi na ogłoszony stan epidemii i znaczne ograniczenia pracy sądów, należy
spodziewać się istotnych opóźnień w rozpoznawaniu spraw karnych. Ponieważ
działalność sądów została ograniczona do niezbędnego minimum, w praktyce
postępowań karnych oznacza to właściwie utrzymanie rozpoznawania wyłącznie
spraw niecierpiących zwłoki, tj. wniosków o tymczasowe aresztowanie czy przedłużenie tymczasowego aresztowania oraz zażaleń w przedmiocie tych środków
zapobiegawczych.
Stan epidemii i przymusowa kwarantanna spowoduje też wzrost popełniania określonego rodzaju przestępstw i wykroczeń (np. narażanie na zakażenie
koronawirusem, złamanie kwarantanny). Powstają nowe metody popełniania
powszechnych przestępstw – tj. wszelkiego rodzaju oszustwa „na koronawirusa”,
czy kradzieże danych przy użyciu dedykowanych ataków phishingowych „z koronawirusem w treści”.
Zmianie może też ulec sposób wykonywania kar czy podejście do stosowania
środków zapobiegawczych – zwłaszcza tymczasowego aresztowania i dozoru
Policji.
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I. PRAWO KARNE MATERIALNE
1. Wyłączenie bezprawności czynu z uwagi na sytuację
epidemiologiczną
1.1. Stan wyższej konieczności
Jednym z kontratypów wyłączających bezprawność czynu jest stan wyższej
konieczności. Zgodnie z art. 26 § 1 k.k. nie popełnia przestępstwa osoba działająca w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej
uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.
Jak wskazuje się w piśmiennictwie, kolizja dóbr prawnie chronionych o różnej wartości wymaga stwierdzenia „opłacalności poświęcenia jednego z dóbr kosztem
drugiego”, co w konsekwencji stanowi o legalności podjętego w granicach stanu
wyższej konieczności działania.96 Odnosząc się do kwestii „bezpośredniości” niebezpieczeństwa, warto wskazać, iż oznacza to jego realne występowanie uzasadniające podjęcie niezwłocznych działań.97
Należy zaznaczyć, iż element stanu wyższej konieczności w postaci grożącego
obiektywnie niebezpieczeństwa może wynikać z pewnej rozłożonej w czasie i rozwijającej się sytuacji, która od pewnego momentu, wraz z dalszym rozwojem, związana jest nieodłącznie ze wzrostem „prawdopodobieństwa wystąpienia ujemnego skutku” dla objętego ochroną dobra.98 Wobec powyższego, niewątpliwie
należy zakwalifikować postępującą pandemię choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 jako „bezpośrednie niebezpieczeństwo” grożące dobrom chronionym prawem w postaci chociażby zdrowia i życia ludzkiego, a tym samym jako
okoliczność mogącą uzasadniać działanie w ramach stanu wyższej konieczności.
96

R. Stefański (red.), Art. 26 w: Kodeks karny. Komentarz, wyd. 24, 2019, System Informacji Prawnej LEGALIS [dostęp z dnia: 23.03.2020 r.]

97

W. Wróbel (red.), A. Zoll (red.), Art. 26 w: Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Cześć I. Komentarz do art.
1-52, wyd. V, Wolters Kluwer, 2016, System Informacji Prawnej LEX [dostęp z dnia: 23.03.2020 r.]

98

W. Wróbel (red.), A. Zoll (red.), Art. 26 w: Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Cześć I. Komentarz do art.
1-52, wyd. V, Wolters Kluwer, 2016, System Informacji Prawnej LEX [dostęp z dnia: 23.03.2020 r.]
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W kontekście kryzysu wywołanego pandemią wirusa SARS-CoV-2, za działania
uzasadnione stanem wyższej konieczności należy uznać w szczególności:
»
»

obligatoryjne izolowanie osób zarażonych koronawirusem wbrew ich woli,
przydzielanie respiratorów lub innego sprzętu medycznego podtrzymującego
funkcje życiowe w obliczu jego deficytu według prawdopodobieństwa przeżycia poszczególnych pacjentów zarażonych koronawirusem.

1.2. Ryzyko nowatorstwa
Zgodnie z art. 27 k.k. § 1 k.k. nie popełnia przestępstwa osoba, która działa
w celu przeprowadzenia eksperymentu poznawczego, medycznego, technicznego lub ekonomicznego, jeżeli spodziewana korzyść ma istotne znaczenie poznawcze, medyczne lub gospodarcze, a oczekiwanie jej osiągnięcia,
celowość oraz sposób przeprowadzenia eksperymentu są zasadne w świetle
aktualnego stanu wiedzy. Przepis ten nabiera szczególnego znaczenia w kontekście dynamicznego rozprzestrzeniania się koronawirusa na całym świecie oraz związanych z tym zjawiskiem badań nad skuteczną szczepionką lub
lekiem na wywoływaną nim chorobę COVID-19. Nieodłącznym elementem
tych prac są bowiem testy z udziałem ludzi, które zawsze obciążone są pewnym stopniem ryzyka dla osób w nich uczestniczących. Pojawia się wówczas
problem dopuszczalności narażenia na ewentualne niebezpieczeństwo osób
biorących udział w eksperymencie, ich świadomości w zakresie ewentualnych
następstw testów, jak również prawnokarnej oceny podejmowanych przez
badaczy działań.
Ryzyko nowatorstwa stanowi jeden z ustawowych kontratypów. W takim
przypadku także będzie zachodziła kolizja dóbr prawnie chronionych – z jednej strony eksperymenty są bowiem konieczne do potencjalnego uzyskania
wymiernych korzyści dla dobra powszechnego (m. in. wyleczenia tysięcy osób
zakażonych, zahamowania dalszego rozprzestrzeniania się wirusa, a w konsekwencji opanowania pandemii), z drugiej zaś mogą one istotnie godzić w dobro
jednostki poddanej testom (m. in. poprzez wystąpienie niepożądanych efektów ubocznych, trwałe powikłania zdrowotne, w skrajnych przypadkach nawet
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śmierć). Omawiany kontratyp będzie znajdował zastosowanie w przypadku,
gdy czynności podjęte przez badaczy w toku eksperymentalnych testów szczepionki lub leku przeciwko SARS-CoV-2 będą wypełniały znamiona przestępstwa, w szczególności przeciwko życiu lub zdrowiu człowieka. Obligatoryjnym
warunkiem przystąpienia do badań eksperymentalnych jest wyraźna, dobrowolna, wyrażona (co do zasady) na piśmie i przed rozpoczęciem jakichkolwiek
czynności zgoda potencjalnego uczestnika, poinformowanego o spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania, jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego etapie (art. 27 § 2 k.k. w zw. z art. 24 ust. 1 i 2 oraz
25 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i dentysty). W konsekwencji, eksperyment będzie legalny wówczas, gdy prawdopodobieństwo
uzyskania w jego wyniku korzyści dla społeczeństwa przekracza prawdopodobieństwo powstania szkody dla osoby dobrowolnie i świadomie biorącej udział
w eksperymencie.99
Wobec powyższego, wszelkie eksperymenty medyczne prowadzone obecnie na
organizmach ludzkich celem pozyskania skutecznej i bezpiecznej szczepionki lub
leku przeciwko chorobie wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2 są obarczone
ryzykiem nowatorstwa. W przypadku spełnienia wszystkich omówionych powyżej warunków, kontratyp ten będzie mógł znajdywać do nich zastosowanie. Przyjęcie odmiennego założenia uniemożliwiłoby bowiem znacząco możliwość działania jednostek medyczno-badawczych, a jednocześnie zahamowałoby postęp
w leczeniu i zapobieganiu koronawirusowi, co w dłuższej perspektywie mogłoby
mieć katastrofalne skutki dla ogółu populacji w obliczu szerzącej się pandemii niebezpiecznego dla ludzi wirusa, jakim niewątpliwie jest SARS-CoV-2.

99
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P. Kozłowska-Kalisz, Art. 27, w: M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, System
Informacji Prawnej LEX [dostęp z dnia: 23.03.2020 r.]
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2. Przykłady przestępstw związanych z zagrożeniem
epidemiologicznym
2.1. Narażenie na niebezpieczeństwo
Przepis art. 160 § 1 k.k. penalizuje zachowanie polegające na narażeniu człowieka
na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu. Chroni on życie oraz zdrowie ludzkie jeszcze przed faktycznym wystąpieniem jakichkolwiek negatywnych skutków dla tych dóbr.100 Jednym ze znamion
tego przestępstwa jest skutek w postaci „obiektywnie istniejącego potencjału niebezpieczeństwa utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu”.101 Jak wskazuje
Sąd Najwyższy, niebezpieczeństwo to musi mieć charakter bezpośredni, co oznacza „bądź nieuchronne następstwo dalszego niebezpiecznego dla życia lub zdrowia rozwoju sytuacji, bądź wysokie prawdopodobieństwo jego wystąpienia”.102
Sprawca omawianego występku podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat.
Zgodnie z art. 160 § 2 k.k. statuującym typ kwalifikowany, sprawca, na którym
ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Zgodnie zaś z art. 160 § 3 k.k.,
sprawca działający nieumyślnie podlega karze grzywny, ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do roku.
W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, omawiany przepis niewątpliwie zyskuje na znaczeniu i powinien on znajdować powszechne zastosowanie
w ramach penalizacji zachowań społecznie szkodliwych, szczególności w odniesieniu do osoby, która:
łamie zasady obligatoryjnej kwarantanny, którą została objęta,

»

100

A. Zoll, Art. 160 w: W. Wróbel (red.), A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art. 117-211a, Wolters Kluwer Polska, 2017, System Informacji Prawnej LEX [dostęp z dnia:
23.03.2020 r.]

101

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2016 roku, sygn. akt V KK 342/15, LEX nr 1977834
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Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2016 roku, sygn. akt V KK 342/15, LEX nr 1977834
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dopuszcza się ucieczki ze szpitala, do którego została przyjęta z podejrzeniem
zakażenia koronawirusem,
zataja informacje na temat okoliczności zwiększających ryzyko zakażenia (m.
in. w zakresie uprzedniego kontaktu z osobą zakażoną wirusem, przebywania w kraju o wysokiej liczbie zakażeń, ujawnionych u niej objawów choroby),
będąc członkiem personelu medycznego wykorzystuje wielokrotnie jednorazową odzież ochronną lub inne środki ochrony osobistej.

Mając na uwadze dynamiczny i niekontrolowany wzrost liczby zakażeń, jak również sposób rozprzestrzeniania się wirusa, powyżej wymienione przykłady zachowań wypełniające znamiona przestępstwa z art. 160 § 1 k.k. rodzą realne i bezpośrednie niebezpieczeństwo dla zdrowia, a nawet życia niemożliwej do oszacowania liczby osób, które mogą mieć styczność z potencjalnym sprawcą.

2.2. Narażenie na zarażenie
Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem przepisu art. 161 § 2 k.k., osoba, wiedząc,
że jest dotknięta chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną
lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką
chorobą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw z dnia 31 marca 2020 roku (dalej „Ustawa”) przewiduje zmianę przytoczonego przepisu w zakresie zagrożenia karą na karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.103 Zmiana ta podyktowana jest w szczególności obiektywnym podwyższeniem poziomu szkodliwości społecznej czynu wypełniającego znamiona
tego przestępstwa w obliczu rozwijającej się pandemii choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Ustawa przewiduje także karę pozbawienia wolności od
roku do 10 lat dla sprawcy, który naraża na zarażenie wiele osób. Przestępstwo
103
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Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 roku, źródło: http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/
ustawy/299_u.htm (Druk nr 299 i nr 299-A) [dostęp z dnia: 01.04.2020 r.]
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to, zawarte w znowelizowanym § 3, będzie ścigane z urzędu – w przeciwieństwie
do czynów stypizowanych w § 1 i 2 omawianego przepisu.
W kontekście sytuacji epidemiologicznej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, należy
podkreślić, iż choroba wywołana koronawirusem stanowi zarówno chorobę
zakaźną, jak i realnie zagrażającą życiu – w szczególności w odniesieniu do osób
znajdujących się w grupie tzw. podwyższonego ryzyka, tj. osób starszych oraz
przewlekle chorych.104
Ponadto, warto mieć na uwadze zbliżony zakres przedmiotowy i podmiotowy
przestępstwa narażenia człowieka na niebezpieczeństwo z art. 160 § 1 i 2 k.k.
oraz narażenia na zarażenie stypizowanego w omawianym przepisie. Oba te
występki mają bowiem charakter skutkowy i cechują się znamieniem „bezpośredniego narażenia” innej osoby. Warto jednak zaznaczyć, w przeciwieństwie
do występku z art. 160 § 1 i 2 k.k., występek z art. 161 § 2 k.k. można popełnić
wyłącznie umyślnie, a ponadto jego ściganie następuje wyłącznie na wniosek
pokrzywdzonego.105
W doktrynie wskazuje się, iż zachowanie osoby, która naraża innego człowieka
na zarażenie jedną z chorób wymienionych w art. 161 § 2 k.k., ale sama nie jest
taką chorobą dotknięta, może wypełniać znamiona przestępstwa z art. 160 §
1–3 k.k..106 Taka sytuacja może nastąpić w szczególności w odniesieniu do członków personelu medycznego, m. in. w przypadku, gdy taka osoba:
»

wykorzystuje wielokrotnie jednorazowe środki ochrony osobistej, np.
rękawiczki,

104

Źródło: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/infolinia-nfz-najczesciej-zadawane-pytania-zwiazane-z-koronawirusem,387.html [dostęp z dnia: 23.03.2020 r.]

105

M. Budyn-Kulik, Art. 161 w: M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, System Informacji Prawnej LEX [dostęp z dnia: 23.03.2020 r.]
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A. Zoll, Art. 161 w: Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art. 117-211a, Wolters
Kluwer Polska, 2017, System Informacji Prawnej LEX [dostęp z dnia: 23.03.2020 r.]
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zaniecha dezynfekcji narzędzi używanych w toku opieki nad zakażonym
pacjentem,
umieści pacjenta niezarażonego koronawirusem w jednej sali z pacjentem
zarażonym.

Art. 161 § 2 k.k. będzie miał natomiast zastosowanie w przypadku, gdy osoba
mająca pełną świadomość, iż jest zakażona, mimo to podejmuje czynności
mogące bezpośrednio narazić na zakażenie inne osoby, w szczególności:
»
»
»

dopuszcza się ucieczki ze szpitala po uzyskaniu informacji o pozytywnym
wyniku testu na koronawirusa,
przebywa wśród innych osób (m. in. w komunikacji miejskiej, w kościele, w biurze),
kaszle lub kicha na inne osoby, bądź doprowadza do bezpośredniego, fizycznego kontaktu z innymi osobami.

2.3. Fałszywy alarm
Istotną z perspektywy wydarzeń ostatnich tygodni jest niewątpliwe kwestia tzw.
fałszywych alarmów, które powodują nie tylko powszechną panikę i dezorientację,
lecz także całkowicie zbędną i de facto niewykorzystywaną docelowo mobilizację
właściwych służb celem zapobieżenia niebezpieczeństwu, które w rzeczywistości
nigdy nie istniało. Omawiane zjawisko zostało spenalizowane w art. 224a k.k. Zgodnie z tym przepisem, kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach
lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia,
czym wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia mającą na celu uchylenie zagrożenia, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
W kontekście obecnej sytuacji epidemiologicznej, znamiona tego występku będą
wypełniać w szczególności:
»
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zawiadomienia o przebywaniu osoby rzekomo zakażonej koronawirusem
w danym miejscu (np. szkole, przychodni, urzędzie), na skutek których służby
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medyczne zjawiają się celem udzielenia pomocy takiej osobie, zaś służby
sanitarne podejmują czynności celem ustalenia innych osób przebywających w danym miejscu wraz z osobą rzekomo zakażoną, objęcia tych osób
kwarantanną, dezynfekcji budynków, etc.
zawiadomienia o rzekomej ucieczce ze szpitala osoby zakażonej koronawirusem, na skutek których służby sanitarne, patrole policji albo straży miejskiej
zostają oddelegowane do poszukiwania takiej osoby i ponownego doprowadzenia jej do szpitala.

»

3. Nowe formy przestępczości związane z pandemią
SARS-COV-2
Znaczący wzrost zachorowań związany z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, istotne ograniczenia wydajności służby zdrowia, jak również wprowadzenie stanu epidemii i związanych z nim znaczących ograniczeń niewątpliwie przyczyniły się do powstania nowych form przestępczości bezpośrednio związanej
z poważną sytuacją społeczno-gospodarczą.
Wśród przykładów działalności przestępczej bezpośrednio związanej z postępującą pandemią SARS-CoV-2 należy w szczególności wskazać:
kradzież (art. 278 § 1 k.k.) – m. in. poprzez podszywanie się pod funkcjonariuszy służb sanitarnych i uzyskiwanie dostępu do prywatnych mieszkań pod
pretekstem ich dezynfekcji, podczas gdy w rzeczywistości właściciele nieruchomości są okradani z różnego rodzaju kosztowności107,
oszustwo (art. 286 § 1 k.k.) – m. in. poprzez wprowadzanie do sprzedaży
produktów mających rzekomo chronić przed zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez podmioty gospodarcze nieuprawnione do wykonywania
działalności leczniczej i udzielania świadczeń zdrowotnych, podczas gdy

»

»

107

Źródło: https://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/7,35182,25804608,koronawirus-zlodzieje-nie-znaja-granic-przebieraja-sie-w-kombinezony.html [dostęp z dnia: 23.03.2020 r.]
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sprzedawane produkty pozbawione są w rzeczywistości takich właściwości108; podszywanie się pod instytucje państwowe celem sprzedaży produktów o rzekomych właściwościach dezynfekujących, podczas gdy sprzedawane
produkty pozbawione są w rzeczywistości takich właściwości109; organizowanie za pośrednictwem portalu internetowego fałszywych zbiórek środków
pieniężnych na wsparcie szpitali w walce z koronawirusem110,
phishing (art. 287 § 1 k.k.) – m. in. poprzez rozsyłanie wiadomości sms lub
e-mail zawierających linki do fałszywych portali internetowych umożliwiających logowanie do bankowości internetowej w związku z koniecznością przekazania środków pieniężnych na rzecz rezerwy Narodowego Banku Polskiego
w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, podczas gdy w rzeczywistości
wyłudzone dane do logowania zostają następnie wykorzystane do wyprowadzenia środków pieniężnych z rachunków bankowych111,
wyzysk (art. 304 k.k.) – m. in. poprzez zawieranie umów sprzedaży bez uzasadnienia ekonomicznego m. in. w zakresie sprzedaży środków do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej po rażąco zawyżonych cenach w obliczu
ich powszechnego deficytu112.

W odpowiedzi na wzrost przestępczości gospodarczej związanej z sy tuacją epidemiologiczną, zarządzeniem Prokuratora Krajowego z dnia 16 marca
2020 roku w ramach struk tur Prokuratur y Krajowej powo łano zespó ł
108

Źródło: https://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/7,35182,25779044,sprzedaja-cuda-na-koronawirusa-policja-ostrzega-przed-oszustami.html [dostęp z dnia: 23.03.2020 r.]; https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/skoordynowane-i-natychmiastowe-dzialania-prokuratury-podjete-w-walce-z-przestepczoscia-gospodarcza-bazujaca-na-zagrozeniu-epidemicznym/ [dostęp z dnia: 23.03.2020 r.]

109

Źródło: https://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/7,35182,25779044,sprzedaja-cuda-na-koronawirusa-policja-ostrzega-przed-oszustami.html [dostęp z dnia: 23.03.2020 r.]

110

Źródło: https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/skoordynowane-i-natychmiastowe-dzialania-prokuratury-podjete-w-walce-z-przestepczoscia-gospodarcza-bazujaca-na-zagrozeniu-epidemicznym/ [dostęp z dnia: 23.03.2020 r.]

111

Źródło: https://alebank.pl/koronawirus-w-polsce-uwaga-na-nowe-oszustwo-banki-ostrzegaja-przed-falszywymi-sms-ami/ [dostęp z dnia: 23.03.2020 r.]; https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/skoordynowane-i-natychmiastowe-dzialania-prokuratury-podjete-w-walce-z-przestepczoscia-gospodarcza-bazujaca-na-zagrozeniu-epidemicznym/ [dostęp z dnia: 23.03.2020 r.]

112

Źródło: https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/allegro-i-olx-z-zakazem-sprzedazy-maseczek-zelow-antybakteryjnych-i-srodkow-do-dezynfekcji,1008739.html [dostęp z dnia: 23.03.2020 r.]
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prokuratorów do spraw koordynacji walki z przestępczością gospodarczą
w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego. Zespół ten składa się z prokuratorów Prokuratury Krajowej. Do jego zadań należy koordynowanie postępowań
prowadzonych w poszczególnych jednostkach prokuratury, związanych z nadużyciami gospodarczymi, których przedmiotem są:
1.

2.
3.
4.
5.

sprzedaż, bez uzasadnienia ekonomicznego, po zawyżonych cenach towarów
w tym w szczególności artykułów spożywczych, leków, artykułów medycznych, środków dezynfekcyjnych,
oszustwa dotyczące rzeczywistej wartości, jakości i przydatności nabywanych towarów,
oszustwa internetowe polegające na wyłudzaniu pieniędzy pod pozorem
zagrożenia epidemicznego,
oszustwa polegające na dezinformacji co do działania służb sanitarnych, kontrolnych i ochrony porządku publicznego państwa,
zawieranie niekorzystnych umów poprzez wykorzystanie trudnego położenia pokrzywdzonych.113

Do kompetencji omawianego zespołu należy ponadto gromadzenie oraz analizowanie informacji na temat wszczętych już postępowań, a następnie ocena charakteru, dynamiki i skali przestępczego procederu związanego z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2. Wydane przez dedykowany
zespół prokuratorów wytyczne działania w ramach postępowań przygotowawczych, jak również ocena zasadności podejmowanych w ich toku czynności procesowych (m. in. stosowanych środków zapobiegawczych) mają na celu ujednolicenie działań prokuratorów, jak również zwiększenie efektywności w zakresie
zwalczania tego typu przestępczości.114 Jak podaje na swoim oficjalnym portalu

113

Źródło: https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/prokurator-generalny-powolal-zespol-do-spraw-koordynacji-walki-z-przestepczoscia-gospodarcza-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa/ [dostęp z dnia: 23.03.2020 r.]

114

Źródło: https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/prokurator-generalny-powolal-zespol-do-spraw-koordynacji-walki-z-przestepczoscia-gospodarcza-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa/ [dostęp z dnia: 23.03.2020 r.]
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Prokuratura Krajowa, zespół prokuratorów do spraw koordynacji walki z przestępczością gospodarczą w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego aktywnie i ściśle współpracuje z innymi instytucjami oraz organami państwowymi, m.
in. Rzecznikiem Praw Pacjenta oraz Biurem do Walki z Cyberprzestępczością
Komendy Głównej Policji.115

II. PRAWO KARNE PROCESOWE
1. Ograniczenia czynności procesowych w postępowaniu
karnym
W konsekwencji dynamicznego rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz
wprowadzenia na terenie kraju stanu epidemii, wstrzymana lub co najmniej znacznie ograniczona została działalność organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości, w szczególności sądów i prokuratur. Do czasu przyjęcia regulacji na poziomie
ustawowym, prezesi sądów oraz właściwi prokuratorzy wyższego szczebla wdrażali stosowne zarządzenia w celu zagwarantowania jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa wszystkich osób biorących udział w toczących się postępowaniach,
przy jednoczesnej kontynuacji działalności w możliwie najszerszym zakresie. Poniżej przedstawiono analizę najistotniejszych i najbardziej efektywnych z nich, z jednoczesnym uwzględnieniem zmian wynikających z Ustawy dotyczącej COVID-19.

1.1. Ograniczenia czynności do niezbędnego minimum
W ramach reorganizacji działalności sądów oraz prokuratur w okresie zagrożenia
epidemiologicznego, zasadnie ograniczono liczbę i rodzaj czynności wykonywanych
w toku prowadzonych postępowań karnych do niezbędnego minimum m. in. poprzez:
»

zdjęcie z wokand znaczącej części wyznaczonych terminów rozpraw i posiedzeń jawnych,

115

Źródło: https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/skoordynowane-i-natychmiastowe-dzialania-prokuratury-podjete-w-walce-z-przestepczoscia-gospodarcza-bazujaca-na-zagrozeniu-epidemicznym/ [dostęp z dnia: 23.03.2020 r.]
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ograniczenie prowadzenia rozpraw i posiedzeń wyłącznie do tzw. spraw
pilnych (m. in. w zakresie wniosków o zastosowanie, przedłużenie, zmianę
i uchylenie tymczasowego aresztowania, zatrzymania, orzeczenia środków
zabezpieczających, stosowania Europejskiego Nakazu Aresztowania, publikacji orzeczeń), przy czym warto zaznaczyć, iż zgodnie z treścią Ustawy, Prezes właściwego sądu będzie miał możliwość zarządzenia rozpoznania każdej
sprawy jako pilnej, jeżeli jej nierozpoznanie mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego, albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną, a także gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości,
ograniczenie podejmowanych przez prokuratorów czynności w terenie
wyłącznie do spraw niecierpiących zwłoki (m. in. pilne zatrzymania, oględziny,
czynności w związku ze zdarzeniami ze skutkiem śmiertelnym),
ograniczenie czynności dowodowych wymagających bezpośredniego kontaktu z osobami trzecimi (m. in. przesłuchania podejrzanych (oskarżonych),
świadków, biegłych, konfrontacji tych osób, okazania, oględzin osoby, wywiadów środowiskowych),
wstrzymanie stacjonarnego działania punktów obsługi interesantów oraz
biur podawczych.

»

»

»

»

1.2. Możliwość zawieszenia postępowania karnego
Zgodnie z art. 22 § 1 k.p.k., jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania, a w szczególności jeżeli nie można ująć oskarżonego albo nie może on brać udziału w postępowaniu z powodu choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby, postępowanie zawiesza się na czas trwania
przeszkody. Katalog przesłanek zawieszenia postępowania ma charakter otwarty,
co wynika jednoznacznie z treści przepisu. Stanowiąca klauzulę generalną przesłanka „długotrwałej przeszkody” została zdefiniowana w orzecznictwie Sądu
Najwyższego jako „przeszkoda, której termin ustania bądź w ogóle jest trudny do
ustalenia, bądź co najmniej jest tak odległy w czasie, że przekracza wszelkie racjonalnie dopuszczalne okresy odroczenia sprawy”.116
116

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 1980 roku, sygn. akt II KR 54/80, LEX nr 471024
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Mając na uwadze znaczące ograniczenie czynności procesowych w sądach i prokuraturach, jak również aktualny brak możliwości precyzyjnego oszacowania terminu opanowania lub co najmniej ograniczenia skutków rozwijającej się stale
pandemii koronawirusa, uznać należy, iż obecna sytuacja epidemiologiczna niewątpliwie stanowi długotrwałą przeszkodę uniemożliwiającą prowadzenie postępowań karnych. W konsekwencji, zasadnym jawi się rozważenie zawieszenia co
najmniej części postępowań będących w toku i odciążenie organów wymiaru
sprawiedliwości w tym zakresie.

2. Zmiany przepisów proceduralnych
2.1. Wstrzymanie biegu terminów
W zakresie wsparcia funkcjonowania działalności wymiaru sprawiedliwości, jak
również ochrony praw i interesów uczestników postępowań karnych oraz karnych
skarbowych w dobie kryzysu epidemiologicznego Ustawa wprowadziła wstrzymanie biegu terminów procesowych i sądowych w tych sprawach (z wyłączeniem tzw. spraw pilnych), jak również terminów uregulowanych w przepisach
karnomaterialnych (m. in. terminów przedawnienia karalności czynu, wykonania kary).117 W praktyce, bieg terminów rozpoczętych ulega zawieszeniu na czas
trwania pandemii, zaś bieg terminów nierozpoczętych podlega wstrzymaniu do
czasu jej zakończenia.
Rozwiązanie to należy uznać za całkowicie zasadne, mając na uwadze w szczególności aktualne braki kadrowe w sądach i prokuraturach, jak również ograniczone funkcjonowanie placówek pocztowych i biur podawczych właściwych organów. Może ono bowiem w znaczącym stopniu zapobiec powstaniu negatywnych
skutków procesowych dla stron, a ponadto także wysoce prawdopodobnemu
zjawisku masowego składania przez uprawnione strony wniosków o przywrócenie terminu do dokonania poszczególnych czynności, co z perspektywy znacząco
ograniczonej działalności organów procesowych mogłoby w niedługim czasie
117
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przyczynić się do faktycznego, całkowitego uniemożliwienia ich pracy ze względu
na kumulację oraz konieczność rozpoznania tych wniosków.

2.2. Wstrzymanie wysyłki pism sądowych
Innym podejmowanym przez organy działaniem jest wstrzymanie przez poszczególne sądy i prokuratury wysyłki pism sądowych, z którymi związane są terminy
na wniesienie środków odwoławczych lub inne terminy procesowe bądź sądowe
(z wyjątkiem pism wydanych w sprawach pilnych). Kwestia ta znalazła się wśród
rekomendacji z dnia 17 marca 2020 roku wystosowanych przez Ministerstwo
Sprawiedliwości do prezesów oraz dyrektorów sądów.118 Powyższe rozwiązanie
także ma na celu jak najszersze zabezpieczenie interesu uczestników postępowania ze strony wymiaru sprawiedliwości w obliczu wywołanych pandemią koronawirusa utrudnień. Należy jednak mieć na uwadze, iż jego skuteczność ma wymiar
wyłącznie doraźny, bowiem w momencie zakończenia epidemii i wznowienia
pracy sądów może powstać problem jednoczesnej wysyłki wszelkich nagromadzonych w krytycznym okresie pism procesowych – w tym także terminowych, co
niewątpliwie spowoduje ich kumulację oraz znaczące utrudnienie pracy obrońców i pełnomocników w sprawach karnych.

2.3. Przekazanie czynności do wykonania innemu sądowi
Kolejnym rozwiązaniem, które zawarte zostało w Ustawie, jest wprowadzenie
możliwości przekazania innemu sądowi równorzędnemu, położonemu na obszarze tej samej apelacji, spraw pilnych, których nie można rozpoznać w sądzie właściwym ze względu na całkowite zaprzestanie czynności przez ten sąd z powodu
sytuacji epidemiologicznej. Decyzja w tym zakresie należeć ma do prezesa
sądu apelacyjnego. Wyznaczenie sądu ma być dokonywane na czas oznaczony,
odpowiedni względem przewidywanego okresu zaprzestania czynności przez
sąd właściwy, z uwzględnieniem warunków organizacyjnych sądów. Ponadto,
Ustawa przewiduje także możliwość wyznaczenia przez Pierwszego Prezesa Sądu
118

Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 17 marca 2020 roku, znak:
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Najwyższego równorzędnego sądu położonego w miarę możliwości na obszarze
sąsiedniej apelacji, w wypadku całkowitego zaprzestania czynności przez wszystkie sądy w danej apelacji. Wśród okoliczności uzasadniających „zaprzestanie czynności” należy wymienić m. in. braki kadrowe lub objęcie danego sądu przez służby
sanitarne obligatoryjną kwarantanną.119 Wprowadzona regulacja ma umożliwić
racjonalne wykorzystanie kadry poszczególnych sądów przy jednoczesnej realizacji prawa do sądu i kontynuacji rozpoznawania spraw niecierpiących zwłoki.
Dodatkowo, warto rozważyć wprowadzenie analogicznych uprawnień w odniesieniu do funkcjonowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

2.4. Oddelegowanie sędziego do innego sądu
Omawiając powyższe zmiany w przepisach, należy także zwrócić uwagę na wprowadzoną w Ustawie dotyczącą COVID-19 możliwość oddelegowania sędziego
sądu rejonowego, okręgowego lub apelacyjnego, za jego zgodą, na czas określony, do pełnienia obowiązków sędziego w innym sądzie rejonowym, okręgowym lub apelacyjnym, jeżeli z powodu sytuacji epidemiologicznej wymaga tego
dobro wymiaru sprawiedliwości. Taka sytuacja będzie niewątpliwie zachodzić
w przypadku stwierdzenia braku wystarczającej liczby sędziów zdolnych, w szczególności ze względu na stan zdrowia, do rozpoznawania spraw pilnych.120 Rozwiązanie to także mogłoby znaleźć zastosowanie w stosunku do prokuratorów.
Jest ono uzasadnione analogicznymi względami, jak opisane powyżej zagadnienie przekazania sprawy innemu sądowi – tj. ekonomiką procesową oraz możliwie
jak najpełniejszym wykorzystaniem dostępnego potencjału kadrowego organów
wymiaru sprawiedliwości.

119
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III. ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE
1.1. Wpływ koronowirusa na środki zapobiegawcze
Stan zagrożenia epidemiologicznego, jak również stan epidemii będzie miał
realny wpływ na kształt środków zapobiegawczych. Zmiana ta będzie wynikała
częściowo bezpośrednio z przepisów k.p.k., a w części zostanie wymuszona funkcjonowaniem w obecnej rzeczywistości. Za wyjątkiem tymczasowego aresztowania, przy stosowaniu środków zapobiegawczych nie uwzględnia się kwestii zdrowotnych, co oznacza, że w tej materii wiele będzie zależało od dyskrecjonalnej
władzy sędziowskiej.

1.2. Środki wolnościowe – aspekty praktyczne
W obliczu rozprzestrzeniającej się epidemii prawnicy mają nadzieję, że liczba stosowanych wobec podejrzanych aresztów zmniejszy się na rzecz środków o charakterze nieizolacyjnym. Nie ulega wątpliwości, że zagrożenie koronawirusem
jest znacznie wyższe w warunkach izolacji więziennej. Nawet przy założeniu, że
areszt wprowadzi dodatkowe środki ostrożności w postaci zapewnienia środków
dezynfekujących, czy ograniczenia ryzyka występującego przy okazji np. widzeń,
pobyt w zakładzie zamkniętym, w skupisku od kilkudziesięciu do kilkuset osadzonych obiektywnie stanowi o istnieniu podwyższonego ryzyka. Ogólne przesłanki
do stosowania środków zapobiegawczych nie odnoszą się jednak ani do względów zdrowotnych podejrzanego, ani do żadnych innych wyjątkowych okoliczności, które wskazywałyby na przewagę środków o charakterze wolnościowym nad
środkami izolacyjnymi w szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak epidemia. W tym zakresie można jednak odnieść się do dyrektywy minimalizacji środków zapobiegawczych, wyrażonej w art. 257 § 1 k.p.k., która stanowi o wyjątkowości stosowania tymczasowego aresztowania. Przepis ten ma charakter na tyle
generalny, że przy wyborze odpowiedniego środka zapobiegawczego pozwala
sądom na uwzględnianie również tak nadzwyczajnych okoliczności, jak stan zagrożenia epidemiologicznego lub stan epidemii wprowadzony na terenie całego kraju.
Wśród środków o charakterze wolnościowym należy zwrócić szczególną uwagę
na dozór Policji, którego wykonywanie w realiach zagrożenia może generować
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trudności praktyczne. Zgodnie z art. 275 § 4 k.p.k., podejrzany oddany pod dozór
ma obowiązek stawiania się we wskazanej jednostce policji w konkretnym czasie.
Kodeks nie przewiduje żadnego limitu co do ilości takich stawiennictw. Wymiar
nałożonego obowiązku zależy wyłącznie od uznaniowej decyzji sądu lub prokuratora i wynosi od jednego do kilku dni w tygodniu. W doktrynie istnieje stanowisko, że jako nadmierne należy uznać nałożenie obowiązku codziennego meldowania się, natomiast jako umiarkowane – zgłaszanie się w odstępach tygodniowych121. Zasadnym byłoby zatem ograniczenie częstotliwości stawiennictwa
na komendzie do niezbędnego minimum, np. raz na dwa tygodnie celem ograniczenia przebywania przez podejrzanego w miejscach publicznych i ciągłego
narażania się na zarażenie. Warto jednak zauważyć, że władze państwowe podejmują coraz to dalej idące kroki, mające na celu ograniczenie rozprzestrzenianie
się wirusa. Zaostrzona kwarantanna, sprowadzająca się do możliwości wychodzenia z domu jedynie w sprawach niezbędnych, pozwala jeszcze na wykonanie
obowiązku stawiennictwa, jednak skłania do refleksji czy dozór Policji nie zaczyna
stanowić nadmiernej dolegliwości dla podejrzanego. Być może władze mogłyby
wprowadzić inną formę „meldowania się” na komisariacie przy pomocy środków
masowego komunikowania się albo to funkcjonariusze Policji mogliby weryfikować obecność osoby objętej dozorem w miejscu zamieszkania, tak jak ma to miejsce w przypadku przeprowadzania kontroli wobec osób, przebywających na obowiązkowych kwarantannach.

1.3. Koronawirus a tymczasowe aresztowanie
Tymczasowe aresztowanie, jako jedyny środek zapobiegawczy, zawiera regulacje, które pozwalają na odstąpienie od jego stosowania w ściśle określonych przypadkach. Chodzi oczywiście o art. 259 § 1 k.p.k., który wymienia dwie negatywne
przesłanki do stosowania tego środka: poważne niebezpieczeństwo dla życia lub
zdrowia podejrzanego (oskarżonego) oraz spowodowanie wobec podejrzanego
(oskarżonego) lub jego najbliższej rodziny wyjątkowo ciężkie skutki. Dodatkowo,
przepis na samym początku stanowi o „szczególnych względach”, które nie mogą
stać na przeszkodzie do jego zastosowania.
121
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Praktyka stosowania tego przepisu pokazuje, że znajduje on zastosowanie wyjątkowo i odnosi się zazwyczaj do stanu zdrowia podejrzanego (art. 259 § 1 pkt
1 k.p.k.). Należy zauważyć, że w obliczu zagrożenia koronawirusem przepis ten
daje podstawę do odstąpienia od tymczasowego aresztowania i takie orzeczenia
zdążyły już zapaść. Ewentualne zarażenie wirusem stanowi bowiem poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego w rozumieniu tego przepisu, jednak
wydaje się, że samo zagrożenie nie wystarczy. W odniesieniu do podejrzanego
muszą istnieć dodatkowe względy odnoszące się do jego stanu zdrowia. Przepis ten powinien zatem znaleźć zastosowanie do wszystkich osób, które znajdują
się w grupie podwyższonego ryzyka – osób starszych oraz osób chorych na choroby przewlekłe.
Pierwsze orzeczenie sądu na podstawie art. 259 § 1 pkt 1 k.p.k. zapadło w dniu
13 lutego 2020 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie (sygn. akt IX Kz 237/20, niepubl.). Sąd uwzględnił zażalenie obrońcy na stosowanie wobec podejrzanego
tymczasowego aresztowania i zastosował wobec niego środki o charakterze wolnościowym. W niniejszym stanie faktycznym podejrzany od wielu lat leczył się
na więcej niż jedną chorobę przewlekłą. W uzasadnieniu do postanowienia Sąd
powołał się na stanowisko Ministerstwa Zdrowia zgodnie z którym: „Najbardziej
narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.122 ” Sąd uznał ponadto, że osoba z grupy podwyższonego ryzyka wymaga
szczególnej opieki.
Z doniesień medialnych wynika, że orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie
wyznaczyło pewien standard orzeczniczy dla innych sądów, bowiem przypadków uchylenia tymczasowego aresztowania jest już co najmniej kilka123. Jeśli ta
tendencja się utrzyma należy oceniać ją wyłącznie pozytywnie – znajdujemy się
bowiem w nadzwyczajnych okolicznościach, a sądy kierując się pragmatyzmem,
korzystają z możliwości przewidzianych przez prawo. Wspomniana także powyżej
122
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zasada minimalizacji środków zapobiegawczych oraz zasada humanitaryzmu
przesądzają o zasadności odstępowania od tymczasowego aresztowania jeśli
przemawiają za tym względy zdrowotne.
W kontekście komentowanego przepisu pojawia się również pytanie odnośnie do
osób starszych, będących tymczasowo aresztowanych. Nawet jeśli osoby te znajdują się w dobrej kondycji zdrowotnej to często z uwagi na wiek przyjmują leki na
występujące u nich schorzenia. W świetle aktualnej wiedzy medycznej seniorzy
znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka i z samej racji wieku wirus stanowi
dla nich poważne niebezpieczeństwo, zagrażające ich zdrowiu i życiu.
Należy zastanowić się również nad kwestią ewentualnego odszkodowania
i zadośćuczynienia w przypadku „niewątpliwie niesłusznego” tymczasowego
aresztowania na gruncie art. 552 § 4 k.p.k. Pojawia się pytanie czy do wystąpienia z takim wnioskiem nie będą uprawnione osoby, które zostały zarażone koronawirusem w areszcie, a w momencie stosowania wobec nich tymczasowego
aresztowania ujawniono okoliczności odnoszące się do stanu zdrowia, które bezspornie kwalifikowały ich do grupy podwyższonego ryzyka. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, areszt „niewątpliwie niesłuszny” będzie miał miejsce
wtedy, gdy zostanie zastosowany z obrazą rozdziału 28 Kodeksu postępowania
karnego, niezależnie od rodzaju wydanego orzeczenia kończącego postępowanie
– a zatem także w razie obrazy art. 259 § 1 k.p.k.124 Co więcej, istnieje orzeczenie
Sądu Najwyższego stanowiące wprost o tym, że stosowanie tymczasowego aresztowania pomimo istnienia poważnego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia
oskarżonego, chyba że przemawiały za tym szczególne względy, będzie spełniało
przesłankę niewątpliwej niesłuszności125. Należy pamiętać, że to na organach państwa spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa osobom osadzanym
w jednostkach penitencjarnych. Podejmowanie przez nie takiego ryzyka musi się
zatem wiązać z ewentualną odpowiedzialnością państwa, zwłaszcza w sytuacji
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego.
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1.4. Wykonywanie tymczasowego aresztowania w zakładzie
leczniczym
Kodeks postępowania karnego daje też możliwość wykonywania aresztu w warunkach zakładu leczniczego (art. 260 § 1 k.p.k.). Zastosowanie tego przepisu może
stanowić swojego rodzaju kompromis pomiędzy zastosowaniem tymczasowego
aresztowania, a całkowitym odstąpieniem. Dotyczy bowiem sytuacji, w których
stan zdrowia podejrzanego uniemożliwia jego osadzenie, jednak „szczególne
względy” z art. 259 § 1 k.p.k. stoją na przeszkodzie do niestosowania tymczasowego aresztowania.
Przepis ten może być szansę w tych sprawach, w których sąd nie przychylił się do
argumentacji obrońcy o konieczności odstąpienia od aresztu lub jego uchylenia
z uwagi na zagrożenie zakażenie wirusem SARS-CoV-2 – czy to na etapie posiedzenia w sprawie zastosowania tymczasowego aresztowania, przedłużenia jego
stosowania, czy posiedzenia zażaleniowego – pomimo istnienia przeciwwskazań
natury zdrowotnej na gruncie art. 259 § 1 k.p.k.
W doktrynie przyjmuje się, że art. 260 k.p.k. jest efektem przyjęcia przez ustawodawcę założenia, że w niektórych wyjątkowych przypadkach konieczne będzie
stosowanie aresztu nawet wobec osób o złym stanie zdrowia. Konieczność stosowania wobec nich najsurowszego środka zapobiegawczego jest z kolei podyktowana wagą zarzucanego im przestępstwa lub niewłaściwą dotychczas postawą
procesową126. Takie założenie może implikować wniosek, że jeśli względy zdrowotne oraz rodzaj zarzutów i wzorowa postawa za tym przemawiają, istnieje prymat odstąpienia od stosowania tymczasowego aresztowania nad wykonywaniem
go w zakładzie leczniczym.

1.5. Wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego
Sytuacja związana z zagrożeniem epidemiologicznym dotknęła – w mniejszy lub
większy sposób – każdego obywatela. Z uwagi na fakt, że wirus SARS-CoV-2 jest
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stosunkowo nowy i nie opracowano dotychczas jednej skutecznej metody leczenia osób zarażonych, jak również nie istnieje szczepionka, która mogłaby chronić
osoby zdrowe, niebezpieczeństwo jakie wywołana nim choroba COVID-19 niesie za sobą, stanowi nową okoliczność i może uzasadniać uchylenie bądź zmianę
środka zapobiegawczego.
W przypadku tymczasowego aresztowania, oprócz omawianych już kwestii zdrowotnych, wniosek o jego uchylenie należy poprzeć realną obawą o swoje bezpieczeństwo w jednostce penitencjarnej. Zakład zamknięty ze swojej natury stanowi miejsce, w którym ryzyko zakażenia chorobą zakaźną będzie podwyższone.
Nie jest tajemnicą, że więzienia oraz areszty są przeludnione, a panujące w nich
reguły często ograniczają możliwości dbania o higienę osobistą. Jeśli dodatkowo
występują inne okoliczności sprzyjające, tj. postawa tymczasowo aresztowanego przemawia na jego korzyść, a areszt stosowany jest już od kilku miesięcy,
wobec czego organy ścigania powinny zgromadzić i zabezpieczyć materiał dowodowy, można przyjąć założenie, że zastosowanie środków wolnościowych będzie
wystarczające dla zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii państwa uciekają się do tak daleko idących środków prewencyjnych jak zamknięcie granic dla
cudzoziemców. Zupełnie odpada zatem obawa ucieczki podejrzanego za granicę,
ponieważ nie będzie to fizycznie możliwe.
Wniosek w trybie art. 253 § 1 k.p.k. może okazać się zasadny również w przypadku środków o charakterze wolnościowym. W kontekście omawianego już
dozoru Policji, w zależności od orzeczonej częstotliwości stawiennictwa, warto
rozważyć wniosek o zmianę sposobu wykonywania tego środka. Na gruncie obecnych regulacji najbardziej realnym rozwiązaniem byłoby ograniczenie częstotliwości orzeczonego obowiązku do minimum. Przy zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa na komendzie, taka zmiana znacznie ograniczyłaby
ryzyko zarażenia koronawirusem. Można jednak iść o krok dalej i wyobrazić sobie
sytuację, aby to funkcjonariusze weryfikowali obecność osób objętych dozorem
w miejscu ich zamieszkania, tak jak ma to miejsce wobec osób objętych obowiązkową kwarantanną.
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Rozprzestrzeniająca się choroba będzie miała również negatywne skutki na ogólną
sytuację ekonomiczną obywateli i może wpłynąć na sytuację osób, wobec których zastosowano poręczenie majątkowe. Z uwagi na wprowadzony stan epidemii, podejrzany może nagle znaleźć się w bardzo trudnym położeniu ekonomicznym, a orzeczona kwota poręczenia stanie się nieadekwatna do jego możliwości.
Zgodnie z treścią art. 266 § 2 k.p.k. wysokość poręczenia majątkowego ustala przy
uwzględnieniu m.in. sytuacji materialnej oskarżonego. Należy pamiętać, że utrzymujący się stan epidemii może drastycznie wpłynąć na sytuację przedsiębiorców,
działających w branżach szczególnie dotkniętych tą sytuacją, jak również na sytuację wielu pracowników, którzy znaleźli się w obliczu utraty pracy bądź zmniejszenia wynagrodzenia. Stan epidemii bez wątpienia wpłynie na sytuację materialną
podejrzanych, warto zatem rozważyć wniosek o obniżenie kwoty poręczenia.

1.6. Zmiany na mocy specustawy COVID-19
Ustawa dotycząca COVID-19 przedstawia nowe rozwiązania w zakresie stosowania środków zapobiegawczych. Wprowadza nową dyrektywę odnośnie do ich
zastosowania, którą warto zacytować w całości:
„Art. 258a. [Kodeksu postępowania karnego] Jeżeli oskarżony uniemożliwia lub
utrudnia wykonywanie zastosowanego wobec niego środka zapobiegawczego lub
umyślnie naruszył obowiązek lub zakaz związany ze stosowaniem takiego środka,
sąd lub prokurator jest zobowiązany zastosować środek zapobiegawczy gwarantujący skuteczną realizację celów jego stosowania.”
Konstrukcja nowego przepisu wprowadza wiele wątpliwości i niejasności interpretacyjnych. Po pierwsze, chodzi o „umyślne” naruszenie obowiązków przez
podejrzanego, co wiąże się z koniecznością udowodnienia owej umyślności. Po
drugie, przepis ten nie nakłada nowych możliwości dla sądu i prokuratury, lecz
ich „zobowiązuje”. Tym samym, przepis ten de facto zmusza organy wymiaru sprawiedliwości do podejmowania czynności z urzędu. Co więcej, przepis posługuje
się generalną klauzulą „środka gwarantującego skuteczną realizację celów jego
stosowania”, co podlega wyłącznie uznaniowej decyzji organów procesowych.
W tym kontekście, zwraca również uwagę umiejscowienie niniejszego przepisu
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w kodeksie postępowania karnego, pomiędzy przesłankami szczególnymi do
stosowania tymczasowego aresztowania, a przesłankami negatywnymi tegoż
środka. Zastosowanie wykładni systemowej rodzi obawę, że „środkiem gwarantującym skuteczną realizację celów jego stosowania” z nowego przepisu może być
właśnie tymczasowe aresztowanie.
Ustawa wprowadza również nowy środek zapobiegawczy w postaci zakazu zbliżania się, kontaktów i publikacji w stosunku do pokrzywdzonego wobec oskarżonego o przestępstwo popełnione w stosunku do członka personelu medycznego,
w związku z wykonywaniem przez niego czynności opieki medycznej (art. 276a
k.p.k.). Środek ten ma na celu objęcie dodatkową ochroną szeroko pojmowanych
pracowników medycznych, którzy w szczególnych okolicznościach trwającej epidemii są dodatkowo narażeni, co należy ocenić pozytywnie.

IV. PRAWO KARNE WYKONAWCZE
Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego Kodeks karny wykonawczy
(k.k.w.) przewiduje wiele instytucji, z których mogą, a w świetle realnego niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia powinny wręcz, skorzystać osoby skazane.
Jedną z naczelnych reguł postępowania wykonawczego jest konstytucyjna zasada
humanitaryzmu (art. 4 § 1 k.k.w.). Kodeks co prawda nie posługuje się jej legalną
definicją, jednak nie ulega wątpliwości, iż odnosząc się do ogólnego znaczenia
pojęcia humanitaryzmu, jak również jego historycznego kontekstu, humanitarne
wykonywanie kary polega na ograniczeniu zadawanych skazanemu dolegliwości
do niezbędnego minimum podyktowanego celem kary. Dlatego też nadzwyczajne
okoliczności towarzyszące wykonaniu kary, jakim bez wątpienia jest stan zagrożenia epidemiologicznego, a następnie stan epidemii wprowadzony na terenie
całego kraju, powinny wpływać na sytuację osób skazanych.

1.1. Wstrzymanie wykonania orzeczenia, umorzenie i zawieszenie
postępowania wykonawczego
Kodeks karny wykonawczy przewiduje możliwość wstrzymania wykonania orzeczenia w „szczególnie uzasadnionych przypadkach” (art. 9 § 4 k.k.w.). Przepis ten
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ma charakter wyjątkowy i stanowi odstępstwo od generalnej zasady wykonalności orzeczeń. Zgodnie z ugruntowaną linią orzecznictwa, wstrzymanie wykonania
wyroku może nastąpić „jedynie wyjątkowo, gdy ujawnią się okoliczności świadczące
o tym, że bezzwłoczne podjęcie czynności wykonawczych pociągnie za sobą nieodwracalne i niepowetowane skutki dla skazanego127”. Decyzja w tym zakresie ma
zatem charakter wyłącznie uznaniowy. Samo zagrożenie epidemiologiczne czy stan
epidemii może okazać się przesłanką niewystarczającą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wstrzymanie wykonania orzeczenia i ma większe szanse na powodzenie w przypadku skazanych, którzy są w grupie podwyższonego ryzyka zakażenia.
Przepis ten może być skuteczny przy jego pomocniczym zastosowaniu wraz
z innymi wnioskami w postępowaniu wykonawczym. Wniosek o wstrzymanie
może być zawarty np. wraz z wnioskiem o udzielenie przerwy bądź odroczenie
wykonania kary w tym samym piśmie procesowym. W takiej sytuacji należałoby
wnosić o wstrzymanie wykonania orzeczenia do czasu prawomocnego rozpoznania danego wniosku. Wstrzymanie wykonania orzeczenia może również pomóc
osobom skazanym przebywającym na wolności, którzy otrzymali już wezwanie do
stawiennictwa w zakładzie zamkniętym, a jednocześnie – na przykład – równolegle w ich sprawie toczy się postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, a względy zdrowotne przemawiają
za nieosadzaniem takiej osoby w zakładzie zamkniętym. Wówczas wstrzymanie
wykonania orzeczenia do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania
w sprawie dozoru byłoby uzasadnione.
Na gruncie k.k.w. istnieje także możliwość umorzenia i zawieszenia postępowania wykonawczego. O ile kwestia umorzenia w kontekście zagrożenia wirusem
Sars-CoV-2 nie znajdzie zastosowania, albowiem przepis ten odnosi się do negatywnych przesłanek procesowych, których zaistnienie musi skutkować umorzeniem postępowania wykonawczego (oprócz przedawnienia wykonania kary oraz
śmierci skazanego wskazanych wprost w przepisie, chodzi o takie sytuacja jak

127

Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 26 września 2012 r., sygn. akt V KK 241/12,
dostęp: legalis.pl

PRAWO KARNE

303

KORONOWIRUS A PRAWO

RAPORT

np. abolicja, amnestia, ułaskawienie, depenalizacja skutkująca zatarciem skazania z urzędu128), o tyle pojawia się pytanie czy stan epidemii stanowi przesłankę
do zawieszenia postępowania wykonawczego.
Z treści art. 15 § 2 k.k.w. wynika, że postępowanie wykonawcze ulega zawieszeniu
w całości lub w części w przypadku zaistnienia długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej jego prowadzenie, w szczególności jeżeli nie można ująć skazanego lub
nie można wykonać wobec skazanego orzeczenia z powodu choroby psychicznej
lub innej przewlekłej, ciężkiej choroby.
Wystąpienie z wnioskiem o zawieszenie wykonania kary wydaje się być zasadne
względem osób, u których test na obecność koronawirusa wyszedł pozytywny.
Choroba wywołana wirusem jest niezwykle ciężka do leczenia zarówno w warunkach izolacji, jak i w szpitalu więziennym, z kolei jej przebieg oraz rokowania są
uzależnione od ogólnego stanu zdrowia osoby zarażonej. Trudno ocenić jak długo
potrwa powrót takiej osoby do zdrowia, co może stanowić długotrwałą przeszkodę w rozumieniu art. 15 § 2 k.k.w. Dodatkowo chorzy stanowią poważne
zagrożenie dla współwięźniów i pracowników Służby Więziennej. Zarażeni z orzeczoną karą ograniczenia wolności również nie będą mieli fizycznej możliwości
wywiązywania się z obowiązku świadczenia pracy na cele społeczne, a przeszkoda w ich przypadku będzie trwała aż do bliżej nieznanego momentu wyleczenia, a nawet ustania zagrożenia epidemiologicznego.
Ciekawą kwestią wydaje się jednak wystąpienie z wnioskiem o zawieszenie postępowania wykonawczego w stosunku do skazanego na karę pozbawienia wolności
lub ograniczenia wolności polegającą na nieodpłatnym wykonywaniu prac społecznych, u którego występuje inna niż COVID-19 choroba o charakterze przewlekłym, z uwagi na trwający w całym kraju stan epidemii. To właśnie stan epidemii i wynikające z tego ryzyko miałoby samo w sobie stanowić długotrwałą przeszkodę do wykonania kary. Jak wiadomo osoby cierpiące na choroby przewlekłe
są w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia u nich ciężkich objawów choroby
128
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COVID-19, a w rezultacie nawet śmierci. Osoby będące w grupie podwyższonego
ryzyka mogą – całkiem słusznie – obawiać się zachorowania w jednostce penitencjarnej, czy wykonując prace społeczne w miejscach publicznych. Sądy penitencjarne muszą uwzględniać również taką obawę jako realną, gdyż z doniesień
medialnych dowiadujemy się o kolejnych osobach zarażonych wirusem SARS-CoV-2, wśród których znalazł się także amerykański producent filmowy Harvey
Weinstein, odbywający obecnie karę pozbawienia wolności w więzieniu w Nowym
Jorku129. Za taką argumentacją przemawia również sama konstrukcja komentowanej regulacji, która nie zawiera enumeratywnego wyliczenia przeszkód o charakterze długotrwałym, lecz posługuje się sformułowaniem „w szczególności”.
Zawieszenie postępowania może także znaleźć zastosowanie wobec skazanego,
który zapadnie na chorobę wywołaną koronawirusem, będąc w zakładzie karnym130. W ocenie Sądu Najwyższego zawieszenie postępowania wykonawczego
w takim stanie faktycznym jest możliwe i nie należy utożsamiać go z instytucją
przerwy w odbywaniu kary. Przerwa – w ocenie Sądu – zostanie udzielona, gdy
skazany zapadnie na chorobę, która nie ma charakteru przewlekłego i nie spowoduje długotrwałej przeszkody. W przeciwnym przypadku zasadne będzie zawieszenie postępowania.
Na dzień dzisiejszy trudno ocenić czy choroba COVID-19 stanowi przewlekłą ciężką
chorobę, stwarzającą długotrwałą przeszkodę w rozumieniu tego orzeczenia, jednak nie ulega wątpliwości, że w przypadku osób należących do grupy podwyższonego ryzyka, choroba ta bezpośrednio zagraża ich zdrowiu i życiu, a jej leczenie
może trwać wiele tygodni, przy czym ryzyko śmierci jest wysokie. Ocena ta będzie
należała do biegłych, którzy z kolei będą musieli każdorazowo zmierzyć się z pytaniem, czy COVID-19 rokuje poprawę w stanie zdrowia skazanego, czy też nie. Odpowiedź pozytywna będzie przemawiała za udzieleniem mu przerwy, aniżeli zawieszeniem postępowania wykonawczego, jednak ocena ta będzie zależała od każdego przypadku indywidualnie. Na gruncie aktualnej wiedzy medycznej na temat
129
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koronawirusa, wydaje się, że o ile w przypadku osób o dobrym stanie zdrowia COVID19 nie wywołuje długofalowych konsekwencji zdrowotnych, o tyle w przypadku
osób z licznymi schorzeniami i chorobami towarzyszącymi, zakażenie koronawirusem pogarsza ich stan zdrowia na tyle, że ich życie znajduje się w poważnym niebezpieczeństwie i trudno przewidzieć jak będzie przebiegał okres rekonwalescencji.

1.2. Zawieszenie postępowania, a kara grzywny
Warto również zaznaczyć, że instytucja zawieszenia postępowania wykonawczego może znaleźć zastosowanie także wobec osób skazanych na karę grzywny.
W doktrynie istnieje pogląd, że grzywnę można zawiesić, jeśli przeszkoda do jej
uiszczenia ma charakter przemijający131. Przykładem takiej sytuacji może być
przymusowe położenie gospodarcze skazanego, będącego jednocześnie przedsiębiorcą, w którym znalazł się z powodu stanu epidemii. Przedsiębiorcy wielu
branż, zwłaszcza hotelarskiej, gastronomicznej, czy kosmetycznej mają zakaz
prowadzenia działalności, przez co w zasadzie z dnia na dzień utracili źródło
zarobkowania. W takim przypadku, przynajmniej na początku, przeszkoda tego
rodzaju będzie miała charakter przemijający, ponieważ stwarza sytuację, w której przedsiębiorcy znajdują się w stanie zawieszenia, choć trudno tak naprawdę
ocenić jak długo taki stan będzie się utrzymywał. Jeśli to swoiste zawieszenie
znacznie się wydłuży, może wywołać skutki o charakterze trwałym (w naszym
przykładzie byłby to np. upadek przedsiębiorstwa, znaczne zadłużenie etc.), co
może być przesłanką do umorzenia grzywny.

1.3. Kara grzywny – pozostałe aspekty
Warto pamiętać, że zagrożenie epidemiologiczne wpływa również na sytuację
osób skazanych na karę grzywny. Stan epidemii stwarza w całym kraju wyjątkową
sytuację faktyczną, która niesie za sobą poważne konsekwencje nie tylko w odniesieniu do kwestii zdrowotnych, ale również w sferze gospodarki. Zarówno pracodawcy oraz przedsiębiorcy, jak i pracownicy wielu branż zawodowych znaleźli się
w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, która może uniemożliwiać lub znacznie utrudnić im wykonanie kary grzywny. Kodeks karny wykonawczy przewiduje
131
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dwie instytucje, które mogą ułatwić skazanym wywiązanie się z tego zobowiązania albo całkowicie ich od niego uwolnić.
Pierwsza z możliwości polega na rozłożeniu grzywny na raty (art. 49 k.k.w.), jeśli
natychmiastowe wykonanie kary grzywny pociągałoby dla skazanego lub jego
rodziny zbyt ciężkie skutki. Co do zasady, rozłożenie na raty następuje na czas
nieprzekraczający roku, jednak w wyjątkowych sytuacjach, w szczególności gdy
zasądzona kara grzywny jest znaczna, okres ten ulega wydłużeniu do trzech lat.
Może się okazać, że w obliczu epidemii skazany znalazł się nagle w dramatycznej sytuacji majątkowej, która uniemożliwia mu jednorazowe uiszczenie całości grzywny bez uszczerbku dla siebie i swojej rodziny. Nie bez znaczenia ustawodawca objął zakresem podmiotowym również członków rodziny, kierując się
przy tym względami humanitarnymi132. Komentowany przepis odnosi się zatem
do sytuacji, która uniemożliwia skazanemu wywiązanie się ze swojego zobowiązania w danym momencie, a nie w ogóle.
W przypadku gdy niemożliwość uiszczenia grzywny ma charakter generalny
i wynika z ogólnie złej sytuacji majątkowej, skazany może ubiegać się o całkowite
lub częściowe umorzenie grzywny (art. 51 k.k.w.). Przepis ten zawiera kilka przesłanek, które podlegają ocenie sądu. Po pierwsze, chodzi o nieuiszczenie grzywny
z przyczyn niezależnych od skazanego. Chodzi zatem o sytuacje, które pozostają
poza sferą jego woli, na które nie miał żadnego wpływu133. Po drugie, wykonanie kary w innej drodze musi okazać się niemożliwe lub niecelowe. Przesłanka
ta ma charakter klauzuli generalnej i podlega dyskrecjonalnej ocenie sądu penitencjarnego. Ponadto, jak zostało wskazane powyżej, w doktrynie istnieje stanowisko mówiące o tym, że przyczyna umorzenia, w odróżnieniu od przyczyny
zawieszenia postępowania, musi mieć charakter trwały134. Spełnienie niniejszych
przesłanek nie jest jednak wystarczające, albowiem do umorzenia dojdzie tylko
w „szczególnie uzasadnionych przypadkach”. O ile spełnienie poprzednich
132
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przesłanek stanowi kwestię uznaniową, uzależnioną od indywidualnej oceny
danego stanu faktycznego, o tyle w przypadku niniejszej przesłanki z pomocą
przychodzi istniejące orzecznictwo, które pozwala na przyjęcie, że stan epidemii
stanowi szczególnie uzasadniony przypadek w rozumieniu tego przepisu. Zgodnie z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 11 maja 2011 roku ze
szczególnie uzasadnionym przypadkiem mamy do czynienia w odniesieniu do
„zdarzenia nagłego, porównywalnego z klęską żywiołową (np. pożar, powódź,
inna katastrofa lub ciężka choroba, ciężkie kalectwo), które spowodowałoby
wydatne pogorszenie sytuacji majątkowej i stanowiłoby poważne zagrożenie dla
podstaw egzystencji skazanego i jego najbliższych135”.

1.4. Wpływ zagrożenia epidemiologicznego na karę ograniczenia wolności
Wykonywanie kary ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej pracy na cele
społeczne w realiach zagrożenia epidemią stanowi realne ryzyko dla zdrowia
i życia osób skazanych. W większości przypadków wiąże się bowiem z obecnością
przebywania w miejscach o charakterze publicznym, bądź w większym skupisku
ludzi (np. zakład pracy). W kontekście ograniczania życia publicznego do niezbędnego minimum i zaostrzania przez władze państwowe warunków kwarantanny,
zasadnym i racjonalnym wydaje się zawieszenie wykonania kary ograniczenia
wolności z uwagi na długotrwałą przeszkodę w postaci stanu epidemii z inicjatywy samych organów penitencjarnych, zwłaszcza kuratora. Jednakże w razie
braku takiej woli zarówno skazany, który nie rozpoczął jeszcze wykonywania kary,
jak i osoba będąca w trakcie realizacji swojego obowiązku może skorzystać z szeregu instytucji przewidzianych przez kodeks karny wykonawczy.
Skazany, który nie rozpoczął jeszcze wykonywania kary może ubiegać się o jej odroczenie na maksymalny okres do 6 miesięcy jeżeli „natychmiastowe wykonanie kary
pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki” (art. 62 § 1 k.k.w.).
W świetle niniejszej regulacji wydaje się oczywiste, że przesłanka ta zostanie spełniona wobec skazanych, którzy z uwagi na swój stan zdrowia znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka, gdyż wykonywanie kary ograniczenia wolności może
135
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narazić ich na poważne niebezpieczeństwo dla ich zdrowia i życia. Wydaje się jednak, że o odroczenie mogą wnioskować również skazani, którzy cieszą się dobrym
stanem zdrowia, bazując tylko na argumentacji o istnieniu wysokiego ryzyka zakażenia wirusem. Ewentualne zarażenie nawet w przypadku osób zdrowych niesie
za sobą ryzyko wystąpienia objawów, na które nie ma obecnie ani ściśle określonego leczenia, ani szczepionki, dlatego zachorowanie na COVID-19 jest niebezpieczne nawet dla osób cieszących się dobrą kondycją zdrowotną. Ponadto, dalsze wykonywanie kary niepotrzebnie naraziłoby skazanego na zarażenie wirusem
i jego dalsze rozprzestrzenianie, zwłaszcza wśród członków najbliższej rodziny.
Art. 62 § 1 k.k.w. wskazuje maksymalny okres trwania odroczenia, jednak w przypadku zagrożenia epidemią pojawia się pytanie czy okres 6 miesięcy jest wystarczający do opanowania rozprzestrzeniania się wirusa i wyeliminowania zagrożenia. Pytanie to jest istotne, ponieważ w doktrynie przyjmuje się, że w przypadku
okoliczności przekraczających ten czas należałoby złożyć wniosek o zawieszenie
postępowania wykonawczego136.
Skazani, którzy są już w trakcie wykonywania kary mogą wnioskować o udzielenie
przerwy na czas trwania stanu zagrożenia epidemiologicznego/epidemii. Sąd ma
obowiązek udzielenia przerwy w przypadku, gdy stan zdrowia skazanego uniemożliwia mu dalsze wykonywanie kary. W kontekście omawianej tematyki, udzielenie takiej przerwy jest oczywiście niezbędne w przypadku osób, które uzyskały
pozytywny wynik na obecność wirusa SARS-CoV-2, jednak przechodzą chorobę
bezobjawowo lub przy jej niewielkim nasileniu, jak również wobec osób z grupy
podwyższonego ryzyka. Ze względów praktycznych wydaje się, że sąd powinien
również udzielać przerwy wobec osób, które przebywają na obowiązkowej kwarantannie z zagrożeniem zarażenia koronawirusem. Złamanie przez nich obowiązku pozostawania na kwarantannie wiązałoby się z dużymi dolegliwościami
o charakterze finansowym, a zatem udzielenie im przerwy w wykonaniu kary
powinno następować z urzędu.

136

Dąbkiewicz Krzysztof, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wyd. IV, opublikowano: WKP 2018,
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Sąd może również fakultatywnie udzielić skazanemu przerwy w wykonaniu
kary ograniczenia wolności gdy jej dalsze wykonywanie pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki, co stanowi taką samą przesłankę jak
w wypadku fakultatywnego odroczenia wykonania kary. Zgodnie z przepisem,
przerwa udzielana jest do czasu ustania przeszkody, co winno zostać określone
we wniosku. Jednakże w przypadku zagrożenia epidemią jest to okoliczność, której nie da się zmieścić z bliżej określone ramy czasowe, dlatego podobnie jak przy
instytucji odroczenia – właściwym będzie zawieszenie postępowania do czasu
ustania przeszkody albo zwolnienie skazanego od reszty kary na podstawie art.
64 k.k.w. Zwolnienie będzie również zasadne, gdy z uwagi na stan zdrowia skazanego oraz realne zagrożenie epidemiologiczne, nie jest możliwe dalsze wykonywanie kary ograniczenia wolności.
Wywołane powyżej zwolnienie stanowi z kolei możliwość dla skazanego, którzy
zaprzestał wykonywania orzeczonego obowiązku bez swojej winy. Art. 64 k.k.w.
przewiduje instytucję uznania kary za wykonaną, w przypadku gdy obowiązek
został zrealizowany w sposób niepełny i nie ma sensu zarządzania wykonania
kary zastępczej. Można wyobrazić sobie następującą sytuację – skazany zaprzestał wykonywania kary z uwagi na zalecenia Ministerstwa Zdrowia o pozostawaniu w domu w czasie rozprzestrzeniającego się wirusa. Trudno mówić w takim
kontekście o uchyleniu się przez skazanego od orzeczonego obowiązku, gdyż jego
zachowanie w obliczu istniejącego zagrożenia należy uznać nie tylko za usprawiedliwione, ale wręcz pożądane z punktu widzenia odpowiedzialności obywatelskiej. Być może sąd, po ówczesnym zbadaniu dotychczasowego przebiegu wykonywania kary, przychyli się do stwierdzenia, że zachodzą przesłanki do uznania jej
za wykonaną. Jeśli jednak sąd nie wyrazi takiego stanowiska, skazany wciąż może
złożyć wniosek o udzielenie przerwy.
Choć wyżej wskazana argumentacja odnosi się do aspektu świadczenia pracy,
może znaleźć odniesienie również w przypadku orzeczenie kary ograniczenia
wolności w formie potrącenia wynagrodzenia za pracę. Ponieważ stan epidemii
może trwać nawet kilka miesięcy, sytuacja ta stawia dużą cześć społeczeństwa
w trudnej sytuacji ekonomicznej. Przedsięwzięte przez władze publiczne środki
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o charakterze prewencyjnym znacznie ograniczyły, a nierzadko wykluczyły wręcz
możliwość zarobkowania przez niektóre grupy zawodowe. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę również powinno uwzględniać zasady humanitaryzmu i podlega tym samym regułom, co orzeczona kara ograniczenia wolności
w formie nieodpłatnej pracy na cele społeczne.

1.5. Kara pozbawienia wolności – ryzyko i ograniczenia
W dniu 13 marca 2020 r. Ministerstwo Sprawiedliwości po raz pierwszy przekazało informację odnośnie do obecności koronawirusa w zakładach zamkniętych.
Jak poinformował resort: „(…) jeśli chodzi o służbę więzienną, jest 58 przypadków
możliwości podejrzenia zakażenia koronawirusem, 41 przypadków dotyczy osadzonych, a 17 funkcjonariuszy i pracowników służby więziennej”137.
Rozprzestrzenienie się choroby zakaźnej w warunkach izolacji stanowiłby potężny
problem dla całego systemu więziennictwa w Polsce. Należało zatem podjąć
kroki, które ograniczyłyby takie ryzyko. W ten sposób w zakładach karnych stopniowo wprowadzano ograniczenia co do widzeń, a od dnia 19 marca 2020 r. obowiązuje całkowity ich zakaz. Naturalną koleją rzeczy takiego rozwiązania powinno
być udzielanie skazanym oraz tymczasowo aresztowanym zgody na kontakt telefoniczny, co zresztą postuluje Ministerstwo138. Na chwilę obecną w jednostkach
penitencjarnych nie wprowadzono jednak zakazu co do przepustek oraz zezwoleń na pracę poza terenem zakładu zamkniętego139. Powracający do zakładu
więźniowie podlegają jedynie prewencyjnemu pomiarowi temperatury, a zatem
w obliczu rosnącego zachorowania na COVID-19 można spodziewać się obostrzeń w tym zakresie. Istnieje duże prawdopodobieństwo wprowadzenia w niedługim czasie odgórnych wytycznych w tym zakresie, ponieważ w dniu 23 marca
2020 r. wydano pierwsze zarządzenia o wstrzymaniu zatrudniania osadzonych
poza terenem jednostki przez dyrektorów poszczególnych zakładów karnych,
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m.in. w Płocku, czy Raciborzu140. Dyrektorzy opierają się na art. 247 k.k.w., który
w szczególnie uzasadnionych przypadkach – w tym ze względów sanitarnych –
daje im możliwość wprowadzania tymczasowych ograniczeń lub zakazów wobec
osadzonych w zakresie m.in. zatrudniania, widzeń, spacerów, udziału z nabożeństwach, otrzymywania paczek. Przepis ten może stanowić podstawę do wprowadzania dalszych ograniczeń.
Art. 110 § 2a pkt 1 i 2 k.k.w. daje możliwość umieszczenia skazanego na czas do
90 dni w celi mieszkalnej o powierzchni poniżej 3 m2, ale powyżej 2 m2 przypadającej na jedną osobę w przypadku m.in. wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wystąpienia w zakładzie karnym stanu zagrożenia epidemiologicznego lub
stanu epidemii. Przepis ten jest o tyle paradoksalny, że zbyt duże zagęszczenie
na małej powierzchni sprzyja rozprzestrzenianiu się koronawirusa, przenoszącego się drogą kropelkową. Jego zastosowanie wydaje się w obecnej sytuacji mało
prawdopodobne.
Podjęte przez służbę więzienną kroki okazały się jednak niewystarczające, ponieważ w dniu 24 marca 2020 r. Gazeta Wyborcza poinformowała o pierwszym więźniu zarażonym wirusem SARS-CoV-2141. Z doniesień medialnych wynika, że osoba
ta została przyjęta do zakładu karnego już ze zdiagnozowaną chorobą. Jak poinformowała rzeczniczka Służby Więziennej ppłk Elżbieta Krakowska: „Funkcjonariusze służby więziennej wiedzieli o diagnozie, gdy go przyjmowali i byli na taką
sytuację przygotowani”. Skazany został odizolowany od innych osób i przebywa
w osobnym budynku, a jego stan oceniono jako dobry.
Fakt przyjęcia do zakładu zamkniętego osoby zarażonej koronawirusem należy ocenić negatywnie. Jednostki penitencjarne sprzyjają rozprzestrzenianiu się wirusa –
są to bowiem ośrodki zamknięte, które gromadzą duże skupiska ludzi. Przebywanie w osobnym budynku, nawet jeśli w odosobnieniu, stanowi zbyt duże ryzyko.
140
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Prawo przewiduje instrumenty, które winny zostać zastosowane właśnie w takich
przypadkach. Z doniesień medialnych wiemy już o pierwszym przypadku odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec skazanego, pomimo braku stosownego wniosku od samego zainteresowanego. Chodzi o sytuację z dnia 10 marca
2020 r. w Areszcie Śledczym w Świdnicy, w którym odmówiono przyjęcia skazanego
doprowadzonego do odbycia kary przez policję z uwagi na podejrzenie zakażenia koronawirusem. Sąd, biorąc pod uwagę całokształt okoliczności podjął racjonalną decyzję i zdecydował o odroczeniu wykonania kary wobec mężczyzny142.
Taka sytuacja sprawia, że obawa osadzonych o swoje zdrowie i życie w obliczu
rozprzestrzeniającej się epidemii jest nie tylko uzasadniona, ale przede wszystkim realna. Świadczy przede wszystkim o tym, że, w najlepszym wypadku, nie
wdrożono dotychczas adekwatnych do istniejącego zagrożenia reguł przyjmowania nowych osób do zakładów karnych. Zaopatrzenie zakładów w zapas płynów dezynfekujących, czy środków higienicznych to zdecydowanie za mało.
Rzeczniczka Służby Więziennej poinformowała o przygotowaniu specjalnych
kryteriów kwalifikacji osób do dalszego postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem. „Postępowaniu podlegają osoby zgłaszające się lub doprowadzane do jednostek penitencjarnych, które spełniają
kryteria kliniczne (mają objawy choroby choroby) i kryteria epidemiologiczne
(podróżowały lub przebywały w regionie, w którym podejrzewa się transmisję koronawirusa, miały kontakt z osobami, u których stwierdzono zakażenie
lub przebywały w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono zakażonych
pacjentów).143 ” W rzeczywistości jedynym bezpiecznym – zarówno dla skazanego, jak i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz innych osadzonych – rozwiązaniem wobec osób zarażonych byłoby zastosowanie wobec nich instytucji
odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, choćby do czasu wyzdrowienia, i osadzenia ich w późniejszym terminie. Natomiast w stosunku do osób,
wobec których istnieje nawet najmniejsze podejrzenie zakażenia, należałoby
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wykonać test na obecność koronawirusa przed ich przyjęciem do zakładu karnego. Rozwiązanie to, z wielu przyczyn, wydaje się trudne do wdrożenia, jednak to na organach państwa ciąży odpowiedzialność zapewnienia bezpieczeństwa dziesiątkom tysięcy osadzonych.

1.6. Możliwości dla osadzonych
Kodeks karny wykonawczy przewiduje dwie możliwości czasowego opuszczenia zakładu karnego, tj. odroczenie oraz przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności.
Istnieją dwie formy odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności – obligatoryjna oraz fakultatywna. W kontekście zagrożenia epidemiologicznego sąd
będzie musiał odroczyć skazanemu wykonanie kary jeżeli będą przemawiać za
tym szczególne względy medyczne. Kodeks nie precyzuje jaki stan zdrowia uznaje
za „ciężką chorobę” w rozumieniu art. 150 k.kw., jednak w § 2 komentowanego
przepisu posługuje się pewną wskazówką interpretacyjną, zgodnie z którą „za
ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie
karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo”. Choroba COVID-19, która wywołała stan pandemii na świecie, bez cienia wątpliwości powinna być traktowana jako „ciężka choroba” w rozumieniu tego
przepisu, przynajmniej do czasu wynalezienia szczepionki lub skutecznego sposobu leczenia. W jej kontekście wydaje się, że ciężką chorobą będą także wszelkie te schorzenia, które kwalifikują daną osobę do grupy podwyższonego ryzyka.
Lista takich chorób jest niekompletna, ponieważ wirus pojawił się stosunkowo
niedawno i wciąż trwają nad nim badania. Można powołać się natomiast na stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia, która podaje, że osoby starsze (powyżej 65 roku życia) oraz osoby z wcześniej istniejącymi chorobami przewlekłymi
(tj. nadciśnienie, choroby serca, choroby płuc, nowotwór, cukrzyca) znajdują się
w grupie podwyższonego ryzyka144. Do grupy ryzyka Ministerstwo Zdrowia zalicza również chorych na astmę145.
144

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses;

145

https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady;
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Dlatego też biorąc pod uwagę realne ryzyko zarażenia koronawirusem w izolacji więziennej oraz idącego za tym zagrożenia dla zdrowia i życia należy dojść do
przekonania, że skazani, którzy leczą się na w/w choroby, powinni być traktowani
jako osoby ciężko chore w rozumieniu art. 150 § 2 k.k.w.
Wydaje się, że w aktualnym brzmieniu przepisów o odroczeniu wykonania kary
skazani, których względy zdrowotne za tym przemawiają, mają szansę na uzyskanie pozytywnego dla siebie rozstrzygnięcia w trybie obligatoryjnym. Jednak
z ostrożności procesowej należałoby podnieść także wniosek o fakultatywne
udzielenie przerwy, który stanowi o „zbyt ciężkich skutkach”, jakie natychmiastowe
wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego i jego rodziny.
Fakultatywne odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności będzie odpowiednie w tych wszystkich przypadkach, w których co prawda nie zachodzi przesłanka ciężkiej choroby skazanego, lecz istnieją inne okoliczności, które przemawiają za takim rozwiązaniem. Z całą pewnością należy wskazać, że wnioski w trybie fakultatywnym mogliby składać osadzeni powyżej 65 roku życia, którzy z uwagi
na wiek, niezależnie od swojej kondycji zdrowotnej znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka. Nie sposób jednak wyliczyć wszystkich sytuacji faktycznych, które
mogłyby spełniać warunek „zbyt ciężkich skutków dla skazanego i jego rodziny”.
Każdy taki wniosek trzeba poddać pod rozwagę sądu penitencjarnego.
Z kolei skazani już odbywający karę pozbawienia wolności mogą ubiegać się
o udzielenie przerwy (art. 153 § 1-2a k.k.w.). W przypadku osób chorych przewlekle, wniosek o udzielenie przerwy będzie podlegał takim samym kryteriom oceny
jak wniosek o obligatoryjne odroczenie wykonania kary – zdecydują względy zdrowotne w kontekście przesłanki „ciężkiej choroby” z art. 150 § 2 k.k.w. Pozostałe
przypadki będą rozpatrywane pozytywnie, jeżeli będą za tym przemawiały „ważne
względy rodzinne i osobiste”. Z wnioskiem o udzielenie przerwy może zwrócić się
również dyrektor zakładu karnego. Zagrożenie epidemiologiczne stanowi również
pewnego rodzaju „furtkę” dla skazanych, którzy korzystali z przerwy w ciągu ostatniego roku przed wybuchem epidemii. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art.
153 § 3 k.k.w., nie można udzielić skazanemu kolejnej przerwy przed upływem
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roku od ukończenia poprzedniej przerwy, chyba że przemawiają za tym względy
zdrowotne (choroba psychiczna lub inna ciężka choroba skazanego) albo „inny
wypadek losowy”. W orzecznictwie utrwalił się pogląd, że przez wypadek losowy
należy rozumieć zdarzenie nagłe, o charakterze wyjątkowym, które dotknęło skazanego lub jego najbliższych, tj. śmierć, pożar lub inną klęskę żywiołową146.
Specustawa dotycząca COVID-19 wprowadziła również instytucję przerwy stricte
z punktu widzenia aktualnego zagrożenia koronawirusem (art. 14c Ustawy). Przerwa w obecnych okolicznościach miałaby być udzielana przez sąd penitencjarny
na wniosek dyrektora zakładu karnego po zatwierdzeniu jej przez Dyrektora
Generalnego Służby Więziennej przy uwzględnieniu opinii o skazanym. Z przerwy nie będą mogą skorzystać skazani za przestępstwo umyślne na karę do 3 lat
pozbawienia wolności, ani skazani w warunkach art. 64 § 1 i 2 lub art. 65 § 1 k.k.
Przerwa miałaby być udzielona na określony czas, jednak zakłada możliwość jej
przedłużenia aż do ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii koronawirusa. W razie ustania takiego stanu, przerwa również ustaje z mocy
prawa, a skazany ma 3 dni na powrót do zakładu karnego. Wprowadzony instrument zakłada również aktywny udział prokuratora w niniejszym postępowaniu,
który może sprzeciwić się wyrażeniu zgody na przerwę, co z kolei zobligowałoby
sąd do umorzenia postępowania. Przy takim założeniu tak naprawdę pojawia się
pytanie, kto w istocie decyduje o udzieleniu przerwy – prokurator czy sąd.
Ustawa wprowadziła również inne rozwiązanie, będące alternatywą dla wszystkich osadzonych, którym nie udzielono przerwy, a mimo to stanowiących zagrożenie dla pozostałych współwięźniów – przeniesienie do zakładu leczniczego
do czasu ustania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego
z powodu COVID-19 (art. 14d Ustawy). Biorąc pod uwagę fakt, iż do walki z epidemią stworzono cały system szpitali wojewódzkich przeznaczonych do leczenia
osób zarażonych koronawirusem warto zastanowić się, na ile zmiana ta jest racjonalna i realna do wdrożenia.
146
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Z kwestii proceduralnych Ustawa wprowadziła także możliwość przeprowadzania posiedzeń sądu penitencjarnego z wykorzystaniem urządzeń audio-video,
gdy bierze w nim udział skazany pozbawiony wolności (art. 14 f). Zmianę należy
oceniać pozytywnie, albowiem wychodzi naprzeciw osobom skazanym, wyklucza
potrzebę konwojowania i umożliwia procedowanie przy zachowaniu standardów
bezpieczeństwa.

1.7. Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
Zagrożenie epidemiologiczne może stanowić szansę dla skazanych, którzy mają
możliwość ubiegania się o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie
dozoru elektronicznego. Dotychczas o dozór mogły ubiegać się osoby skazane
w wymiarze do jednego roku pozbawienia wolności. Pomysł rozszerzenia jego
stosowania także wobec osób skazanych na karę do jednego roku i 6 miesięcy
pozbawienia wolności został zaproponowany w nowelizacji Kodeksu karnego
wykonawczego już wcześniej, jednak w czerwcu 2019 r. nowela ta została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, wobec czego ostatecznie przepis nie doczekał się zmiany.
Ustawodawca wrócił teraz do tego pomysłu i zmiana została wprowadzona na
mocy Ustawy dotyczącej COVID-19 (art. 15 Ustawy). Przepis ten daje nowe możliwości zarówno wobec osób, które przebywają wciąż na wolności, jak i wobec tych
osadzonych, którzy są w trakcie odbywania kary do jednego roku i 6 miesięcy
(według Ministerstwa chodzi o liczbę 3 340 skazanych).
Z uzasadnienia do ustaw y w ynika, że o dozór będzie mogło ubiegać się
16 601 skazanych, którzy mają prawomocnie orzeczoną karę pozbawienia wolności w wymiarze do jednego roku i 6 miesięcy i jeszcze nie rozpoczęli jej odbywania. Resort słusznie zauważył, że przy osadzeniu takiej liczby osób istnieje
wysokie ryzyko masowego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w jednostkach zamkniętych, co mogłoby doprowadzić do zagrożenia dla funkcjonowania
całego systemu więziennictwa.
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Edyta Snakowska-Estorninho
Radca prawny, OIRP Warszawa, Dyrektor Działu Prawnego i Compliance w jednej
z największych firm produkcyjnych, gdzie odpowiada za kwestie prawne i compliance, wcześniej związana z doradztwem prawnym na rzecz biznesu infrastrukturalnego, nieruchomościowego i technologicznego; przez wiele lat współpracownik kancelarii prawnych; arbiter SIDIR, autorka praktycznych komentarzy, zwłaszcza
z obszaru prawa zamówień publicznych, prawa publicznego gospodarczego, publikowanych w prasie i wydawnictwach specjalistycznych;
Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, Cambridge University w zakresie prawa europejskiego, ALK (International Commercial Law, Prawo
Nowoczesnych Technologii) oraz INP PAN – Prawo Konkurencji. Ukończyła aplikację sądową i adwokacką.
Uczestniczy w wielu zawodowych szkoleniach dotyczących umiejętności menadżerskich ( m.in Thayer Leader Development Group (TLDG) at West Point). W 2018 otrzymała tytuł „Lew Koźmińskiego w kategorii „Prawnik”, laureatka konkursu „Prawnik
Przedsiębiorstw” w 2019 r.
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Branża produkcyjna
w obliczu epidemii

W związku z rozwojem sytuacji międzynarodowej i krajowej
związanej z Covid-19, społeczeństwa i biznes stanęły
przed nowymi wyzwaniami związanymi z nagłością
i nieprzewidywalnością zmian. Rosnącym wyzwaniem dla
biznesu jest skala nowych zdarzeń i niepewność rozwoju
sytuacji. Pomimo wielu analiz trudno na dzisiaj znaleźć
odpowiedzi na podstawowo pytania, które pozwalają
odpowiednio planować oraz dokonać analizy ryzyka dla
biznesu. W szczególnej sytuacji niewątpliwie znalazła się
branża produkcyjna, z jednej strony uzależniona od łańcucha
dostaw, z wysokim poziomem zatrudnienia, a z drugiej mająca
specyfikę funkcjonowania, która nie pozwala jej w szerszym
zakresie wykorzystywać tzw. modelu pracy zdalnej zwanej też
popularnie home office.

Kluczowe obszary w przedsiębiorstwach produkcyjnych
w związku z epidemią
W większości firm produkcyjnych, ze względu na specyfikę zagrożeń i bardzo
restrykcyjne regulacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz charakter
pracy, funkcjonują zespoły i procedury – BCM – Business Continuity Managment.
Efektem pracy takich zespołów jest opracowanie procedur i narzędzi szybkiego
reagowania w sytuacjach kryzysowych o różnym podłożu, może to być równie
dobrze cyberatak jak i sytuacja epidemii i związane z tym zagrożenia i konsekwencje. Jeżeli takie procedury i mechanizmy są wypracowane i wypróbowane to
w obecnej sytuacji struktury reagowania kryzysowego niezwłocznie mogą przystąpić do analizy i oceny ryzyka oraz szybkiego uzgadniania strategii działania.

PRODUKCJA

319

KORONOWIRUS A PRAWO

RAPORT

Kluczowe z tego punktu widzenia jest strategiczne zarzadzanie kryzysem, powołanie i sprawne funkcjonowanie zespołu kryzysowego oraz planowanie scenariuszy (w tym pesymistycznych/the worst case scenario)
Firmy produkcyjne mają swoją specyfikę, ze względu na sektor w którym działają, ale niewątpliwie wobec obecnego kryzysu spowodowanego Covid-19 główne
wyzwania dla branży produkcyjnej są w obszarach:
»
»
»
»
»
»

Zasoby ludzkie i relacje pracodawca – pracownik, w tym właściwa komunikacja,
Bezpieczeństwo – zarówno w aspekcie BHP, jak i bezpieczeństwo ekonomiczne i psychologiczne,
Łańcuch dostaw,
Koszty i utrzymanie płynności,
Utrzymanie pozycji rynkowej firmy (i dochodów),
Prawo i systemy compliance.

Prawo i compliance
Na wstępie należy zaznaczyć, iż poruszone w tym dziale zagadnienia prawne są
tylko przykładowo wskazanymi obszarami, na które wpływa obecna epidemia.
W świetle obecnych wyzwań wydaje się zasadne stwierdzenie, iż tradycyjne funkcje systemów zgodności muszą zostać uzupełnione o nowe obszary i zadania
i o ile to możliwe, uproszczone oraz zdigitalizowane (o ile wczesnej tego nie wprowadzono). Kluczowa jest bowiem szybkość i wydajność reagowania na pojawiające się zmiany legislacyjne. Obecnie, jedną z najistotniejszych ról systemów compliance, jest odpowiedź na pytanie czy system ten na bieżąco monitoruje i w najkrótszym możliwie terminie dostarcza informacje na temat proponowanych
i wdrażanych zmian prawnych, czy informacje o zmianach prawnych i potencjalnych skutkach docierają do wszystkich interesariuszy.
Niezbędna jest ocena wpływu zmian legislacyjnych na organizacje – wielowątkowo – począwszy od typowych skutków w obszarze powstających zobowiązań
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i uprawnień przedsiębiorcy, poprzez ocenę ich wpływu na funkcjonowanie otoczenia biznesowego, pracowników, jak również ocena ryzyka i wybór optymalnego scenariusza. Niewątpliwie, działamy w tzw. trybie VUCA, w okresie wzmożonego przepływu czy wręcz zalewu informacji, tym większą rolę odgrywa compliance także w obszarze komunikacji. Warto włączyć osoby z działu prawnego czy
też compliance do wsparcia działu komunikacji w opracowywaniu treści komunikatów kierowanych do pracowników tak, żeby z jednej strony zapewnić jak najlepszy i najszybszy przepływ informacji a z drugiej czynić zadość wymogom korporacyjnym wynikającym z corporate governance.
Epidemia Covid-19 niewątpliwie jest też sprawdzianem dla sprawności funkcjonowania działów prawnych i compliance, szczególnie w firmach o wysokim poziomie
zatrudnienia. Praca działów prawnych musi być obecnie jeszcze bardziej zintensyfikowana zaś dostarczane informacje w zakresie zmian prawnych powinny być przeanalizowane nie tylko z punktu widzenia krótkoterminowych skutków ale przed
wszystkim długoterminowych konsekwencji – jak zmiany prawne wpłyną na otoczenie biznesowe firmy w dłuższej perspektywie czasowej. Jednym z najistotniejszych
zagadnień jest analiza scenariuszy wynikających z pakietów pomocowych/spec ustaw
– uzgodnienie procedur wdrażania pakietów pomocowych, analiza skutków podatkowych, w zakresie pomocy publicznej, gwarancji zatrudnienia oraz innych istotnych kwestii branych pod uwagę przy dokonywanej ocenie ryzyka regulacyjnego.

Organizacja miejsca i czasu pracy
Postępująca, w konsekwencji nasilającego się rozprzestrzeniania wirusa, dezorganizacja życia społecznego w dużej mierze dotknęła rynek pracy. Niewątpliwie jest
to czas wyzwań dla branży produkcyjnej, której pracownicy w przeważającej mierze nie mogą skorzystać z tzw. pracy zdalnej (home office). Mowa tu oczywiście nie
o telepracy uregulowanej w kodeksie pracy ale o wszelkich formach pracy zdalnej,
niebędących telepracą a uregulowanych w wewnątrzzakładowych regulaminach.
W zakładach produkcyjnych, co do zasady, jedynie pracownicy z obszarów
tzw. wsparcia biznesu – jak HR, Finanse, Marketing, zespoły projektowe, mogą
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korzystać z rozwiązania w postaci pracy zdalnej. W ramach samej pracy zdalnej
– wyzwaniem przy dużym procentowo udziale pracowników pracjących z domu
– pozostaje oczywiście jak zawsze kwestia spełniania zasad BHP, nadzoru nad
pracownikami, właściwego motywowania i rozliczania z wykonanych zadań. Jednym z rozwiązań, które mogą być zastosowane w zakładach produkcyjnych, jeżeli
chcemy poprawić poziom bezpieczeństwa pracowników i zapewnić „dystans społeczny” jest ograniczenie spotkań oraz podjęcie działań zmierzających do redukcji liczby osób pracujących w otwartej przestrzeni w jednym czasie (np. wprowadzenie w rozkładzie tzw. ruchomego czasu pracy, skrócenie dnia pracy, wprowadzenie pracy zmianowej). Przy samej pracy zmianowej do rozważania jest
wprowadzenie tzw. „rozsunięcie zmian”. Wprowadzenie przykładowo 30 min
przerw pomiędzy zmianami umożliwia brak kontaktu fizycznego pomiędzy zespołami kolejnych zmianami i znacząco poprawia profilaktykę przeciw zakażeniom.
Istotnym wyzwaniem jest szybkie przeprocesowanie zmian w dokumentach, tworzących wewnątrzzakładowe prawo pracy – takich jak regulaminy, instrukcje. Obecna sytuacja pokazuje jak bardzo nieelastyczne są regulacje prawne w obszarze prawa pracy.
W związku z oczekiwaniami na pakiet ustaw antykryzysowych, na tą chwile warto
zauważyć, iż wraz ogłoszeniem na obszarze Polski stanu epidemii, są rozwiązania
prawne, które można podjąć w celu optymalizacji kosztów pracy:
Wprowadzenie zmian w zakresie czasu pracy:
» Ruchomy czas pracy (art. 140(1) k.p.),
» Wydłużenie okresu rozliczeniowego,
» Równoważny czas pracy (art. 135 k.p.),
» Skrócenie dnia pracy,
» Praca zmianowa.
Do tego należy dodać:
» Porozumienie z pracownikami zawieszające stosowanie zakładowych przepisów prawa pracy (art. 91 k.p.) albo o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę (art. 231a k.p.).
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Polecenie wykonywania pracownikowi pracy zdalnej,
Powierzenie pracownikowi wykonywania innej pracy (art. 42 § 4 k.p.),
Udzielenie pracownikowi urlopu (zaległego, zaplanowanego) lub porozumienie
z pracownikiem co do bieżącego urlopu wypoczynkowego/urlopu bezpłatnego,
Odbiór przez pracownika czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach
nadliczbowych,

»
»
»
»

Istotnym pytanie, dla przedsiębiorców którzy nie będą mogli skorzystać z rozwiązań prawnych pakietu antykryzysowego i proponowanego tam przestoju ekonomicznego jest, to czy przestój w ujęciu art. 81 kodeksu pracy może mieć w obecnym czasie zastosowanie. Zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Inspekcji Pracy
z 12 marca 2020 r.: „konieczność zamknięcia zakładu pracy w celu przeciwdziałania COVID-19 będzie przyczyną dotyczącą pracodawcy – mimo, że będzie to przyczyna niezawiniona przez pracodawcę (podobnie jak odcięcie prądu w mieście
w tym również w zakładzie pracy co uniemożliwia pracę, powódź która zalała
zakład pracy itp.)”147 i wiązać się będzie z obowiązkiem wypłacenia pracownikom
wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy.

BHP w nowych realiach
Jednym z dylematów przed którymi stoją przedsiębiorcy jest odpowiedź na pytanie jakie środki ochronne powinien zapewnić pracodawca w firmie produkcyjnej? Po pierwsze, po stronie pracodawcy jest obowiązek przeprowadzenia stosownych szkoleń BHP co do przeciwdziałania zakażeniom. Po drugie, rodzaj
środków ochronnych będzie zależał od charakteru pracy i sposobu jej wykonywania oraz obowiązków nakładanych w drodze Rozporządzeń. Na pewno wzmocnieniu muszą ulec środki ochrony indywidualnej, tj. wyposażenie sanitariatów
w zapas żeli i płynów dezynfekujących, a pracowników w rękawiczki jednorazowe,
gogle, czy też półmaski ochronne. Istotne może być odpowiednie przygotowanie pomieszczeń pracy przez ich częste wietrzenie, utrzymywanie odpowiedniej

147

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/108610,praca-zdalna-przeciwdzialanie-covid-19.html
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temperatury, a wreszcie odkażanie (dezynfekcja) miejsc najbardziej uczęszczanych w zakładzie pracy, klamek i uchwytów.
Uchwalone w dniu 31 marca 2020 Rozporządzenie148 wprowadza nowe restrykcje
i obowiązki dla biznesu. Jednym z nowych obostrzeń jest wymóg zgodnie z par
9 ust 7 pkt 3 Rozporządzenia żeby w okresie od dnia 2 kwietnia 2020 r. do dnia
11 kwietnia 2020 r pracodawca zapewnił:
a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,
b) odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m.
Dużym wyzwaniem dla firm są sprawy związane z profilaktycznymi badaniami
lekarskimi (wstępne, okresowe, kontrolne) oraz szczególnymi dodatkowymi badaniami wymaganymi przykładowo przy produkcji koncesyjnej gdzie upływ ważności takich badań powoduje obowiązek odsunięcia pracownika od produkcji kwalifikowanej jako koncesyjna. Wobec przeciążenia służby zdrowia, powstał dylemat
co z bieżącymi profilaktycznymi badaniami w sytuacji gdy ośrodek zdrowia nie
jest w stanie ich wykonać. Uchwalona w dniu 31 kwietnia 2020 Spec Ustawa Antykryzysowa149 w art. 12a stanowi o odroczeniu przeprowadzania badań okresowych na czas epidemii. W praktyce oznacza to, że pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na badania, ale obowiązek ten ulega zawieszeniu w związku
z zaistniałą sytuacją epidemiczną. Po zakończeniu epidemii badania należy wykonać i uzupełnić w terminie 60 dni. Badania wstępne i kontrolne należy wykonywać ale jeżeli nie będzie dostępny lekarz uprawniony takie badania może przeprowadzić każdy lekarz. Jego zaświadczenie jest ważne przez 30 dni od ogłoszenia
zakończenia epidemii. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach badań wstępnych,

148

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dalej jako Rozporządzenie z dnia
31 marca 2020)

149

Ustawa z dnia 31.03.2020, Dz. U, poz. 568, o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw; (dalej jako Spec Ustawa Antykryzysowa)

324

raport.mustreadmedia.pl

RAPORT

Branża produkcyjna w obliczu epidemii

okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu
7 marca 2020., zachowują ważność, nie dłużej niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Innym pytaniem z zakresu profilaktyki zdrowotnej i podnoszenia bezpieczeństwa
jest to czy pracodawca może skierować pracownika na badania pod kątem koronawirusa? Podkreśla się, że co do zasady pracodawca nie ma uprawnień do weryfikowania stanu zdrowia pracowników, poza badaniami profilaktycznymi, wynikającymi z przepisów art. 229 kodeksu pracy. Przepisy nie przewidują kierowania pracownika na jakiekolwiek badania lekarskie w związku ze zwiększonym ryzykiem
zachorowania na choroby wirusowe, bez jego zgody (jeżeli nie zbiega się to z terminem kolejnego badania okresowego). Takie stanowisko wyraziła także Państwowa
Inspekcja Pracy w wyjaśnieniach z 26 lutego 2020 r150. dot. uprawnień pracodawców
wobec pracowników w sytuacji ryzyka zarażenia koronawirusem. Wyjątkiem jest
wystąpienie nowego zdarzenia, potencjalnie wskazującego na zmianę stanu zdrowia pracownika, pomimo wciąż aktualnego orzeczenia lekarskiego. Przykładowo
pracownik wraca z delegacji i ma ewidentne objawy możliwe do zaobserwowania
(jak np. kaszel, gorączka). W takiej sytuacji – orzeczenie straci aktualność, a pracodawca będzie miał obowiązek skierowania pracownika na badania kontrolne..

Prywatność w czasach zarazy
Covid-19 przyniósł wiele wyzwań w obszarze prywatności, coraz więcej pracodawców staje przed dylematem czy, a jeżeli tak, to w jaki sposób przeciwdziałać zakażeniom w swoich zakładach pracy i jednocześnie nie naruszać przepisów prawnych, w tym RODO. Jako że jednym z podstawowych symptomów choroby wywołanej wirusem jest podwyższona temperatura, w tej sytuacji jednym
z rozwiązań w zakresie profilaktyki zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa
jest prewencyjne badanie temperatury pracowników i innych osób wchodzących na teren zakładu pracy. Powstaje tu jednak istotna wątpliwość z zakresu
prawa ochrony danych osobowych. Informacja o tym, że konkretna osoba ma
150

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/108072,wyjasnienia-pip-w-zwiazku-z-koronawirusem.html
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podwyższoną temperaturę, to bez wątpienia informacja o charakterze danych
osobowych dotyczących zdrowia. Należy więc rozstrzygnąć, czy pracodawca ma
podstawę prawną do zbierania i przetwarzania takich danych. Wobec wątpliwości w zakresie interpretacji przepisów RODO, kodeksu pracy w tym kontekście, do
rozważenia jest stosowanie rozwiązania polegającego na anonimowym badaniu
temperatury wszystkich osób wchodzących na teren zakładu pracy, bez sprawdzania ich tożsamości. Tym samym każda osoba wchodząca na teren zakładu,
miałby mierzoną temperaturę. Jeżeli temperatura byłaby podwyższona, taka
osoba nie byłaby wpuszczana, bez pobierania od niej danych osobowych. W konsekwencji, nie dochodziłoby do zbierania danych osobowych.
W wielu firmach stosuje się kwestionariusze samooceny, powstaje pytanie czy
względy bezpieczeństwa, profilaktyka uzasadniają ich zastosowanie. Przeważa
opinia, ze pytania pracowników, gości, kontrahentów etc. o fakt powrotu z miejsc/
regionów szczególnie dotkniętych koronawirusem, i tym samym przetwarzanie
takich danych może być oparte o art. 6 ust. 1 lit f RODO jako prawnie uzasadniony
interes. Istotnych zagadnień i wątpliwości jest jednak o wiele więcej, powyżej
wskazano jedynie dwa przykładowe i częste w praktyce dyskutowane problemy.

Przerwane łańcuchy dostaw a zobowiązania kontraktowe
Bez względu na branże, biznes zaczyna coraz bardziej dotkliwiej odczuwać problemy w zakresie dostaw i wywiązywania się z zobowiązań kontraktowych. Łańcuchy dostaw mające powiazania na całym świecie coraz dotkliwiej odczuwają
ograniczenia w przemieszczaniu się i konsekwencje wprowadzanych środków
zaradczych. Coraz częściej pojawiają się pytania o wykonywanie umów w czasie
epidemii. Jak możemy na chwile obecną kwalifikować zaistniałą sytuacje – czy są
postawy do uznania jej za siłę wyższa? Czy możemy się oprzeć o klauzulę nadzwyczajnej zmiany stosunków – rebus sic stantibus? W praktyce każdą sytuacje należy
analizować oddzielnie. Jeżeli w umowie była zawarta klauzula siły wyższej, a w jej
treści została wymieniona epidemia jako przykład zdarzenia nagłego, nieprzewidywalnego, to o ile umowa nie stanowi inaczej, zdarzenie to może wyłączyć odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, np.
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w sytuacji, gdy nie ma on dostępu do zamówionego towaru. W sytuacji, jeżeli epidemia nie będzie wymieniona w klauzuli umowy jako przykład siły wyższej ocena
charakteru prawnego pandemii koronawirusa będzie wymagała dokładnej analizy postanowień klauzuli siły wyższej oraz porządku prawnego, pod jakim umowa
została zawarta. Brak klauzuli siły wyższej co do zasady oznacza stosowanie ogólnych zasad odpowiedzialności przy wykonywaniu zobowiązań.

Kluczowe wybrane zagadnienia w kontekście prawa pracy
Przestój ekonomiczny
Pracodawcy, którzy wprowadzą przestój ekonomiczny, będą mogli obniżyć wynagrodzenie pracownikom maksymalnie o 50% i uzyskać dofinansowanie państwa
w wysokości 1300 PLN brutto na pracownika.

Ograniczenie wymiaru czasu pracy
Pracodawcy mogą zmniejszyć wymiar czasu pracy o 20% ale nie więcej niż 50%
i uzyskać dofinansowanie połowy wynagrodzenia pracownika przy czym nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (2080 PLN) z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień złożenia wniosku

Elastyczny czas pracy
Pracodawcy w sytuacji kryzysowej mogą skrócić odpoczynek do 8 godz. na dobę
i 32 godz. w tygodniu, a także łatwiej wprowadzić równoważny czas pracy.

Późniejsze wdrożenie PPK
Nowe terminy dla drugiej grupy przedsiębiorców: do 10 listopada 2020 r. powinna
zostać zawarta umowa o prowadzenie PPK, do 27 października 2020 r. – umowa
o zarządzanie PPK.

Zawieszenie badań profilaktycznych
Badania okresowe zostaną zawieszone. Przeprowadzenie badań wstępnych i kontrolnych jest nadal konieczne, ale zwiększono liczbę lekarzy, którzy takie badania
mogą przeprowadzić.
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Dodatkowe uprawnienia dla firm o krytycznym znaczeniu
Firmy z kluczowych segmentów gospodarki będą mogły zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości
funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zmiany w zakresie pobytu i pracy cudzoziemców
Zostały wydłużone terminy ważności: wizy krajowej (typ „D”), prawo pobytu
cudzoziemców przebywających na terenie RP oraz dokumentów legalizujących
pracę na terenie RP.

Programy wsparcia sektorowego
Ze względu na wiele ograniczeń i potencjalnych limitów151 zawartych w Specustawie Antykryzysowej, warto rozważyć wsparcie w ramach pomocy dozwolonej w ramach projektów unijnych, jeśli tylko Komisja Europejska, w ramach procesu notyfikacji, uzna dany środek pomocy za zgodny z rynkiem wewnętrznym.
Obecnie Komisja Europejska wskazuje na trzy rodzaje takiej pomocy.
1.

Pomoc przyznawana przez państwa członkowskie na mocy art. 107 ust. 2 lit.
b) TFUE ma na celu zrekompensowanie bezpośrednich szkód poniesionych
w wyniku epidemii COVID-19.

Pomoc ta nie ma na celu zachowania ani przywrócenia rentowności ani wypłacalności podmiotu, ale jedynie pokrycie szkód bezpośrednio związanych z epidemią
COVID-19 i ograniczeniami wprowadzonymi w związku z tym.
Na podstawie art. 107 ust. 2 lit. b) TFUE państwa członkowskie mogą wypłacać
rekompensaty przedsiębiorstwom (szczególnie w sektorach wyjątkowo dotkniętych przez epidemię takich jak transport, turystyka, kultura, hotelarstwo i handel
151
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wszystko wskazuje na to instrumenty ochrony miejsc pracy w ramach Tarczy mogą być limitowane
w ramach obecnego brzmienia Tymczasowych wytycznych KE – czyli na ten moment limit 800 tys EUR,
chyba, że Rząd notyfikuje w Komisji Europejskiej Tarczę Antykryzysową z pozytywnym skutkiem
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detaliczny) lub organizatorom odwołanych wydarzeń z tytułu poniesionych strat
będących bezpośrednim skutkiem epidemii.
2.

W ramach pomocy na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE przewidziano
pomoc dla przedsiębiorstw, które znajdują się w sytuacji nagłego niedoboru
środków finansowych

W Komunikacie Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu
wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, Komisja zadeklarowała, że w ramach przyspieszonej procedury za zgodne z rynkiem wewnętrznym uzna wsparcie do 800 000 Euro na przedsiębiorstwo. Nie wyklucza to jednak
możliwości zgłaszania programów pomocowych przewidujących wyższe kwoty
wsparcia.
3.

W ramach pomocy na podstawie art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE państwa członkowskie mogą udzielić pomocy służącej zaspokojeniu pilnych potrzeb w zakresie
płynności i wsparciu przedsiębiorstw borykających się z trudnościami finansowymi.

W przypadku programów pomocowych opartych na art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE
generalnie możliwa jest pomoc dla przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej
sytuacji i związana z ich restrukturyzacją, natomiast wyjątkowo dopuszcza się
udzielenie tzw. pomocy na ratowanie przedsiębiorstwom, które nie znajdują się
w trudnej sytuacji (w rozumieniu Wytycznych dotyczących pomocy państwa na
ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się
w trudnej sytuacji), ale które z powodu zaistnienia wyjątkowych i nieprzewidzianych okoliczności mają pilne potrzeby związane z płynnością.
***
Poniższy tekst jest prywatnym stanowiskiem, opinią autorki, nie zaś organizacji/firmy dla
której pracuje) i w żaden sposób nie może być łączony z firmą w której pracuje autorka.
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Jan Kieszczyński
Adwokat, Counsel w zespole Sporów Sądowych i Arbitrażowych kancelarii NGL
Legal. Zajmuje się skomplikowanymi sporami sądowymi i arbitrażowymi. Pracuje
przy sprawach budowlanych, postępowaniach grupowych, produktach finansowych, oszustwach i sporach na tle wszelkich umów gospodarczych (w tym transakcjach M&A/JV). Ma szczególnie duże doświadczenie w prowadzeniu sporów i egzekucji dotyczących trudnych długów, włączając w to doradztwo przy ustalaniu i odzyskiwaniu aktywów dłużnika dla wierzycieli.

Paweł Hajduk
Aplikant adwokacki, Junior Associate w zespole Sporów Sądowych i Arbitrażowych
kancelarii NGL Legal. Brał udział w wielu postępowaniach sądowych, doradzając
podmiotom w sektorach finansowym, budowlanym, energetycznym i nieruchomościowym. Ma znaczące doświadczenie w skomplikowanych postępowaniach egzekucyjnych.
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Postępowania
sporne i arbitrażowe
a epidemia COVID-19

Epidemia COVID-19 wprowadziła niespodziewane i drastyczne
zmiany w wielu sferach życia publicznego oraz prywatnego.
Zmiany te nie ominęły szeroko pojętego wymiaru
sprawiedliwości i dotknęły funkcjonowania sądów i instytucji
arbitrażowych, stron postępowań przed nimi prowadzonych
i ich pełnomocników. Zmiany te prowadzą do ograniczenia
i reorganizacji działalności wymiaru sprawiedliwości. Poniżej
przedstawiamy analizę tych zmian oraz wyjaśniamy, jakie
jest ich praktyczne przełożenie na rzeczywistość sporów
przedsiębiorców.
Analiza składa się z czterech części. Pierwsza część dotyczy funkcjonowania
wymiaru sprawiedliwości w okresie od wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego do wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568) (dalej jako „Tarcza Antykryzysowa”).
Druga część opisuje zmiany wprowadzone przez Tarczę Antykryzysową. Trzecia część opisuje najbardziej naszym zdaniem efektywne i dostępne na chwilę
obecną możliwości prowadzenia sporów. Czwarta część opisuje przyszłość funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości po okresie epidemii.
Wobec dynamicznie zmieniającego się stanu faktycznego i prawnego wskazujemy, że treść opracowania jest aktualna na dzień 1 kwietnia 2020 r.
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1. Podsumowanie
2.1 Funkcjonowanie sądów zostało ograniczone. Większość rozpraw, w tym
w sprawach gospodarczych została odwołana. Spowoduje to ogromne zatory
w rozpoznawaniu spraw, także gospodarczych. Konieczne będą radykalne
reformy wymiaru sprawiedliwości w kierunku udrożnienia pracy sądów.
Oczywista wydaje się w tym kontekście większa jego elektronizacja.
2.2 Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii nie
doprowadziło do zawieszenia postępowań cywilnych w którymkolwiek
z sądów z mocy prawa na podstawie art. 173 KPC. Natomiast trudności
w podjęciu czynności procesowych ze względu na pandemię będą w pewnych przypadkach uzasadniały wniesienie wniosku o przywrócenie terminu
na dokonanie czynności, w tym złożenie środków zaskarżenia. Poczta Polska
działa w ograniczonym zakresie.
2.3 Zmiany legislacyjne w Tarczy Antykryzysowej przewidują:
2.3.1 odroczenie rozpraw i posiedzeń jawnych w większości spraw (poza
sprawami pilnymi) do czasu ustania epidemii;
2.3.2 zawieszenie biegu terminów prawa procesowego do czasu ustania
epidemii.
2.4 Wydaje się, że wiele ze sporów, które powstaną na kanwie epidemii, będzie
rozwiązanych na drodze polubownej lub przy zastosowaniu mediacji. Z kolei
alternatywą dla postępowań w sądach powszechnych mogłyby być postępowania arbitrażowe, które w większym stopniu niż postępowania sądowe
mogą odbywać się elektronicznie.
2.5 Już teraz konieczne jest, na potrzeby przyszłych sporów, gromadzenie dowodów, które będą potwierdzały wpływ okoliczności związanych z epidemią na
wykonywanie umów.
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2.6 Rozwiązaniem wartym rozważenia w sporach gospodarczych przed sądami
powszechnymi jest złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia, np.
o zapłatę. Wydaje się, że takie wnioski mogłyby zostać rozpoznane przez sądy
w niezbyt odległym terminie nawet w obecnej sytuacji utrudnionego funkcjonowania sądów.

2. FUNKCJONOWANIE SĄDÓW W OKRESIE OD
WPROWADZENIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
DO UCHWALENIA TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ.
2.1 Funkcjonowanie sądów zostało ograniczone.
Doraźny tryb wprowadzania zmian w funkcjonowaniu sądów
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. wprowadzające stan
zagrożenia epidemicznego z oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
20 marca 2020 r. wprowadzające stan epidemii nie zawierały odrębnych regulacji co do sposobu funkcjonowania sądów w tym okresie. Żadnych precyzyjnych
regulacji w tym zakresie nie zawierają też przepisy powszechnie obowiązującego
prawa. W obliczu działań państwowych związanych z epidemią Ministerstwo
Sprawiedliwości w dniu 12 marca 2020 r. opublikowało dwa komunikaty z zaleceniami funkcjonowania sądów w okresie od 13 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.
Zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości nie obejmowały wszystkich praktycznych
aspektów funkcjonowania sądów i nie były wiążące, wymagały zarządzeń prezesów sądów. Poniżej opiszemy te zalecenia oraz sposób ich wdrożenia w sądach,
przy czym wskażemy na rozwiązania przyjęte przez Sąd Okręgowy w Warszawie
(największy sąd w Polsce), a rozwiązania w innych sądach przedstawimy selektywnie i dla pokazania funkcjonujących rozbieżności.
Prezesi poszczególnych sądów, korzystając z uprawnień przewidzianych przez
Prawo o ustroju sądów powszechnych, wprowadzili zarządzenia o funkcjonowaniu podległych im sądów. Ponieważ sądy nie przyjęły jednolitych rozwiązań,
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to jedynym pewnym źródłem informacji o tym, jakie zasady panują w konkretnym sądzie jest przeanalizowanie zarządzenia jego prezesa, czy weryfikacja ogłoszeń na stronie internetowej tego sądu, względnie kontakt telefoniczny z Biurem
Obsługi Interesanta danego sądu. Informacje te zazwyczaj przedstawione są na
stronach internetowych sądów w widocznych miejscach, najczęściej otwierają się
w oknie pop-up zaraz po otwarciu strony internetowej.

Odwołanie rozpraw oraz posiedzeń jawnych oraz lista spraw pilnych
W zaleceniach Ministerstwa Sprawiedliwości zaproponowana została, m.in.
konieczność przesunięcia wszystkich rozpraw i posiedzeń jawnych oraz lista
spraw pilnych, które powinny odbywać się na dotychczasowych zasadach.
Zasada odwołania rozpraw i posiedzeń jawnych została wdrożona przez sądy.
Znaczna część sądów odwołała rozprawy i posiedzenia jawne do końca kwietnia 2020 r.
W poszczególnych sądach pojawiły się różnice w treści list spraw pilnych, które
mają być rozpoznawane na dotychczasowych zasadach. Część sądów przyjęła listy
spraw pilnych poprzez bezpośrednie odwołanie do listy Ministerstwa Sprawiedliwości. Część sądów odwołała się do definicji sprawy pilnej w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych z dnia 18 czerwca 2019 r. Z kolei część sądów, w tym
Sąd Okręgowy w Warszawie, przyjął własną listę spraw pilnych. Lista ta nie obejmuje spraw gospodarczych, czy innych postępowań, w których stronami byliby
przedsiębiorcy w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

Faktyczna działalność administracyjna i orzecznicza sądów
Posiedzenia niejawne z zasady nie zostały odwołane, przynajmniej według informacji jakie można uzyskać ze stron internetowych, i teoretycznie powinny odbywać się zgodnie z planem. Nie ma też, póki co, podstaw do przypuszczania, że
sądy nie prowadzą działalności orzeczniczej i administracyjnej w rozumieniu
aktywnej pracy nad toczącymi się postępowaniami. Z nieoficjalnych informacji
wynika, że w niektórych sądach wprowadzono zmianowy tryby pracy, tak aby
uniknąć nadmiernego zatłoczenia pomieszczeń sądowych.
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Składania pism na biurach podawczych
Od dnia 16 marca 2020 r. Biuro Podawcze w Sądzie Okręgowym w Warszawie działa
w zakresie jednego okienka w budynku przy Al. Solidarności 127 w Warszawie. Wejście na teren tego budynku w celu kontaktu z Biurem Podawczym możliwe jest po
zmierzeniu temperatury i otrzymaniu wyniku poniżej 37,5 stopnia Celsjusza. Rekomendowane jest nadawanie przesyłek do sądu za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Analiza zarządzeń przyjętych przez inne sądy pokazuje, że część biur podawczych została całkowicie zamknięta, co uniemożliwia składanie pism bezpośrednio w sądzie. Z kolei część sądów przyjęła rozwiązania hybrydowe, np. Sąd Okręgowy w Łodzi wystawił urny, do których można wrzucić pismo. W takich przypadkach sądy deklarują, że urny opróżniane są co najmniej raz dziennie, a pracownik
sądu wysyła potwierdzenie wpływu złożonego pisma.

Kontakt z Biurami Obsługi Interesanta
Biuro Obsługi Interesantów w Sądzie Okręgowym w Warszawie działa zdalnie.
Obsługuje interesantów przez kontakt e-mailowy oraz telefoniczny. Zasadnicza
większość BOI w polskich sądach przeszła do takiego modelu funkcjonowania.
Kontakt osobisty możliwy jest wyjątkowo.

Czytelnia akt
Przeglądanie akt w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest możliwe tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Jest to możliwe między innymi wtedy, gdy
w tym okresie wyznaczone zostało posiedzenie jawne lub rozprawa, albo biegnie termin na złożenie środka zaskarżenia lub uzupełnienie braków formalnych
pisma. Większość sądów w Polsce dopuszcza w teorii możliwość przeglądania akt
w uzasadnionych przypadkach. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że często sądy odmawiają wglądu do akt.

Termin oraz wysyłka korespondencji przez sądy
W zaleceniach Ministerstwa Sprawiedliwości rekomendowane jest wstrzymanie
przez sądy wysyłki wszelkich pism sądowych, z którymi związane są terminy procesowe, z wyłączeniem pism w sprawach pilnych.
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Sąd Okręgowy w Warszawie wstrzymał wysyłkę pism, których otrzymanie łączy
się z biegiem terminu, z wyłączeniem części spraw, m.in. spraw egzekucyjnych,
wieczystoksięgowych oraz klauzulowych. Znaczna część sądów przyjęła podobne
rozwiązanie. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że wielu pełnomocników
otrzymało w ostatnich dniach bardzo wiele przesyłek z sądów, bądź awizowań
takich przesyłek, z czego można by wyciągnąć wniosek, że część referatów „przyspieszyła” działania w obliczu potencjalnego ograniczenia działalności sądów na
dłuższy okres czasu.

Funkcjonowanie Sądu Najwyższego
W Sądzie Najwyższym odwołane zostały wszystkie posiedzenia jawne oraz rozprawy, za wyjątkiem posiedzeń w sprawach wymagających niezwłocznego rozpoznania, określonych przez Prezesa kierującego daną Izbą Sądu Najwyższego.
Biuro Obsługi Interesantów działa zdalnie. Przeglądanie akt możliwe jest tylko
w razie uzasadnionej potrzeby.

Spory gospodarcze
Na liście spraw pilnych przedstawionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości nie
znalazły się sprawy gospodarcze, czy inne postępowania, w których stronami
byliby przedsiębiorcy w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Także sądy w swoich zarządzeniach nie zdefiniowały tych spraw jako pilne.
Za wyjątek może być traktowane przesłuchanie osób w trybie zabezpieczenia
dowodu oraz możliwość przeprowadzania posiedzeń niejawnych, które to możliwości w niektórych postępowaniach gospodarczych mogą mieć znaczenie, choć
raczej nie kluczowe.

2.2 Do chwili wprowadzenia Tarczy Antykryzysowej bieg
terminów procesowych nie uległ zawieszeniu z mocy prawa.
Terminy nie uległy zawieszeniu na podstawie art. 173 KPC.
Po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego pojawiły się poglądy, że
postępowania cywilne, w tym gospodarcze, uległy zawieszeniu z mocy prawa na
podstawie art. 173 KPC z powodu zaprzestania czynności przez sąd wskutek siły
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wyższej, tj. stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii. Zawieszenie postępowań z mocy prawa miałoby oznaczać, m.in. zawieszenie biegu
wszelkich terminów procesowych. Takie rozwiązanie byłoby o tyle atrakcyjne, że
strony i pełnomocnicy mający obiektywne trudności w przygotowaniu i nadaniu
pism mogłyby liczyć na zawieszenie terminów prawa procesowego.
Nie ma jednak podstaw do stosowania tego przepisu. Błędny pogląd opiera się na
nieprawdziwym założeniu, że sądy zaprzestały działalności. Tymczasem z komunikatów ogłaszanych przez sądy nie wynika, aby którykolwiek z sądów zaprzestał
działalności – sądy jedynie tę działalność ograniczyły (co szczegółowo opisaliśmy
powyżej). Wciąż możliwe jest wykonywanie szeregu czynności, w tym możliwe
jest złożenie pisma procesowego w sądzie. Przyjęcie koncepcji, iż postępowania
zawieszone są z mocy prawa na podstawie art.173 KPC jest więc błędne.

Przywrócenia terminu mają szansę powodzenia.
Alternatywą dla osób, które z powodu epidemii nie mogły lub nie mogą sprostać
terminom procesowym mogłoby być skorzystanie z możliwości przywrócenia terminu do dokonania czynności z powodu okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności. Epidemia może stanowić taką okoliczność. Ryzykowne byłoby jednak
samo powoływanie się na okoliczności związane z epidemią w sposób ogólny, bez
szczegółowego odniesienia się do konkretnych okoliczności i wykazania, w jaki sposób wpłynęły ono na niemożność dochowania terminu (np. pracownik, który posiadał wiedzę o sprawie przebywał na formalnej kwarantannie). Należy też pamiętać
o zachowaniu wszystkich wymogów formalnych przy składaniu wniosku o przywrócenie terminu tj. złożeniu wraz z wnioskiem samego pisma (środka zaskarżenia), o którego przywrócenie terminu wnosimy, oraz złożenie tego wniosku w terminie 7 dni od chwili ustania przeszkody (w powyższym przykładzie mogłoby to
być 7 dni od dnia zakończenia formalnej kwarantanny kluczowego pracownika).

Nadawanie pism na poczcie funkcjonującej w skróconych
godzinach pracy.
W kontekście powyższych rozważań warto wspomnieć o kwestii nadawania
przesyłek do sądów przy wykorzystaniu operatora wyznaczonego, czyli Poczty
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Polskiej. Od 16 marca 2020 r. Poczta Polska pracuje w szczególnym trybie. Zmienione zostały godziny pracy oraz sposób przyjmowania przesyłek. W tej chwili,
większość urzędów pocztowych jest czynna tylko przez sześć godzin w ciągu dnia,
a do urzędu pocztowego klienci wpuszczani są pojedynczo. Jakkolwiek okoliczności te stanowią utrudnienie w korzystaniu z operatora wyznaczonego i tym
samym utrudnienie we wniesieniu pisma procesowego w terminie (dla którego
zachowania wystarczające jest nadanie przesyłki u operatora wyznaczonego),
to nie wydaje się, aby same te okoliczności mogły stanowić wystarczającą przesłankę do przywrócenia terminu do wniesienia pisma. Wprawdzie znane są przypadki osób, którym „zamknięto drzwi” i nie umożliwiono nadania przesyłki w dniu,
w którym upływał termin na złożenie pisma, to jednak jasne jest, że obecna sytuacja wymaga od stron i ich pełnomocników szczególnej, nadzwyczajnej dbałości
o dochowanie terminów.

2.3 Przyspieszona i przymusowa „elektronizacja”
postępowań sądowych.
Jak wskazaliśmy powyżej, chociaż epidemia wpłynęła na ograniczenie funkcjonowania sądów, to nie spowodowała zawieszenia biegu terminów prawa procesowego na podstawie art. 173 KPC. Sytuacja do chwili wprowadzenia Tarczy
Antykryzysowej znacznie jednak utrudniała sprostanie tym terminom. Polska
procedura cywilna w zasadzie jedynie w ramach elektronicznego postępowania
upominawczego (tzw. e-Sąd) przewiduje możliwość składania pism drogą elektroniczną, która mogłaby być alternatywną dla tradycyjnej drogi pisemnej. W tych
więc realiach jedynym rozwiązaniem gwarantującym dochowanie terminu było
złożenie pisma na biurze podawczym (o ile jest czynne) lub nadanie przesyłki za
pośrednictwem Poczty Polskiej. Obydwa te rozwiązania oznaczały konieczność
opuszczenia domu, co dla osób przebywających w formalnej kwarantannie jest
zabronione, a dla osób, które znajdują się w grupie szczególnego ryzyka – niebezpieczne.
Szereg sądów w Polsce, m.in. Sąd Apelacyjny w Warszawie, Sąd Okręgowy w Warszawie oraz Sąd Okręgowy w Łodzi, wprowadziło rozwiązania, które stanowią
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próbę rozwiązania tego problemu. Sądy te dopuściły możliwość składania pewnych rodzajów pism za pośrednictwem wiadomości e-mail. Możliwość zastosowania takiego rozwiązania nie wynika wprost z przepisów, została natomiast
zaaprobowana, z zastrzeżeniem pewnych formalności, w odniesieniu do środków zaskarżenia w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2012 r., sygn. akt
III CZP 9/12.
Procedura opublikowana przez Sąd Okręgowy w Warszawie – uwzględniająca
wymogi formalne opisane w powołanej powyżej uchwale Sądu Najwyższego
– przewiduje, że środki zaskarżenia oraz wnioski o sporządzenie uzasadnienia
orzeczeń w formacie PDF można wysłać na adres specjalnej skrzynki mailowej.
Jeżeli wiadomość e-mail ze środkiem zaskarżenia zostanie przysłana do godziny
14:00 danego dnia, środek zaskarżenia zostanie w tym dniu wydrukowany, a sąd
odeśle w odpowiedzi skan pierwszej strony środka zaskarżenia wraz z prezentatą informującą o wpływie tego środka zaskarżenia w tym dniu do sądu. Środki
zaskarżenia będą uważane za złożone w dniu wydruku tego środka zaskarżenia.
Te środki zaskarżenia będą w dalszym terminie podlegały – jak przewidział to Sąd
Najwyższy w swojej uchwale – uzupełnieniu braków poprzez złożenie podpisu
oraz przesłanie załączników. Podobne rozwiązanie przyjęły także inne sądy, m.in.
Sąd Apelacyjny w Warszawie oraz Sąd Okręgowy w Łodzi.

2.4 Postępowania egzekucyjne ograniczone w zakresie
czynności terenowych.
W celu zapobiegnięciu rozprzestrzeniania się epidemii zostały ograniczone czynności terenowe, zajęcia i licytacje ruchomości. Pozostałe czynności egzekucyjne,
do których nie jest potrzebne wykonanie czynności terenowych (np. zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego) są dalej prowadzone. Na szybkość i efektywność działań ma oczywiście wpływ funkcjonowanie znaczącej ilości kancelarii
komorniczych w trybie pracy zdalnej.
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3. ROZWIĄZANIA SZCZEGÓLNE WPROWADZONE PRZEZ
USTAWODAWCĘ W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ
Tarcza Antykryzysowa wprowadza systemowe zmiany w funkcjonowaniu
wymiaru sprawiedliwości, m.in. zawieszenie biegu terminów prawa procesowego
oraz odwołanie na czas epidemii rozpraw i posiedzeń jawnych we wszystkich
sprawach poza sprawami pilnymi.

3.1 Tarcza Antykryzysowa wprowadza ustawową listę
spraw pilnych.
Tarcza Antykryzysowa określa listę spraw pilnych (art. 14a ust. 4 i 5 ustawy), które
w przypadku całkowitego zaprzestania czynności przez sąd będą w tym okresie rozpoznawane przez inny równorzędny sąd. Sprawami pilnymi nie są spory
gospodarcze. Tylko w sprawach pilnych mogą odbywać się posiedzenia jawne oraz
rozprawy. Nie oznacza to, że sądy będą rozpoznawały tylko sprawy pilne. Sądy
mają możliwość dokonywania pewnych czynności, np. przeprowadzania posiedzeń niejawnych także w sprawach, które nie zostały zidentyfikowane jako pilne.

3.2 Zawieszeniu ulega większość terminów prawa
procesowego i materialnego.
Tarcza Antykryzysowa wprowadza w okresie zagrożenia epidemicznego oraz
stanu epidemii zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym także sądowoadministracyjnych, postępowaniach
egzekucyjnych, karnych, karno-skarbowych, administracyjnych oraz w sprawach
egzekucyjnych w administracji w większości spraw. Terminy te biegną natomiast,
m.in. w sprawach zdefiniowanych jako sprawy pilne. Wydaje się, że wyżej wymienione zawieszenie terminów prawa procesowego należy liczyć od dnia wejścia
ustawy w życie.
W toku prac nad Tarczą Antykryzysową pojawił się także pomysł zawieszenia terminów prawa cywilnego. Ostatecznie jednak rozwiązanie takie nie zostało wprowadzone do Tarczy Antykryzysowej. W ustawie pozostał po nim ślad w postaci
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redakcji przepisu przewidującego zawieszenie biegu terminów prawa administracyjnego. Wykreślenie bowiem z pierwotnego projektu słów „prawa cywilnego” z jednoczesnym pozostawieniem w nim prawa administracyjnego doprowadziło do tego, że przepis ten przewiduje obecnie zawieszenie biegu terminów
prawa administracyjnego, „których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub
zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności”. Pomimo jednak posługiwania się przez Tarczę Antykryzysową w tym przepisie aparatem pojęciowym
ściśle związanym z prawem cywilnym, nie ma podstaw, aby twierdzić, że terminy
prawa cywilnego uległy zawieszeniu.

4. MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA SPORÓW W CZASIE EPIDEMII
4.1 Postępowanie zabezpieczające jako potencjalna
szansa na ominięcie ograniczeń w funkcjonowaniu
sądów.
Regulacje Tarczy Antykryzysowej nie stoją na przeszkodzie, aby w obecnych
warunkach uzyskać zabezpieczenia swojego roszczenia wobec kontrahenta przed
sądem powszechnym w sprawach gospodarczych, z zastrzeżeniem spodziewanego spowolnienia funkcjonowania sądów. W przypadkach, w których w praktyce możliwe będzie wykonanie tego zabezpieczenia umożliwi to skuteczne wykonanie późniejszego wyroku. Pozbawi to drugą stronę motywacji do przedłużania
procesu. Uzyskanie zabezpieczenia może także stanowić argument w rozmowach
ugodowych.

4.2 Już teraz konieczne jest gromadzenie materiału
dowodowego na potrzeby przyszłych sporów.
W sporach gospodarczych, które będą toczyły się na gruncie epidemii niewystarczającym argumentem dla żadnej ze stron będzie powołanie się w sposób ogólny
na stan epidemii jako okoliczność wpływającą na wykonywanie kontraktów. Kluczowe znaczenie będzie miało przedstawienie materiału dowodowego (najlepiej
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w formie dokumentów), który rzetelnie będzie dokumentował te okoliczności, np.
objęcie pracowników kwarantanną, braki podzespołów lub surowców niezbędnych do produkcji produktu końcowego, działania organów władzy uniemożliwiające wykonanie świadczenia. Już teraz należy te dowody gromadzić.

4.3 Alternatywy dla sądów, czyli szansa dla mediacji
oraz arbitrażu.
Ograniczenie działalności sądów nie spowodowało, że spory między przedsiębiorcami znikły. W obecnych okolicznościach należy poszukać alternatywnych
sposobów ich rozstrzygania.

Ugody oraz mediacje mogą być rozwiązaniem dla wielu spraw.
Wydaje się, że znaczna część potencjalnych sporów, jakie mogą powstać na kanwie stanu epidemii zostanie rozwiązana na drodze mediacji pozasądowej, zwłaszcza w najbliższej przyszłości. Kontrahenci zdają sobie sprawę z sytuacji i zamiast
iść do sądu, ryzykując wieloletnim procesem, będą woleli osiągnąć cel gospodarczy i zawrzeć porozumienie, np. rezygnując z części wynagrodzenia lub przedłużając termin na wykonanie świadczenia.

Nowoczesność arbitrażu.
W stosunkach gospodarczych alternatywą dla sądów powszechnych są sądy arbitrażowe. Wprawdzie i postępowania arbitrażowe zostały dotknięte epidemią –
wiele zaplanowanych rozpraw zostało odwołanych – to jednak w mniejszym stopniu niż postępowania sądowe. Polskie instytucje arbitrażowe (przede wszystkim
Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, czy Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan) poszły z duchem czasu i wprowadziły wiele rozwiązań usprawniających postępowania. Zaletą postępowań arbitrażowych jest to,
że znaczna część postępowania może odbywać się za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu, np. pisma procesowe mogą być wymieniane e-mailem.
Wyrok sądu arbitrażowego, po jego uznaniu przez polski sąd powszechny, podlega egzekucji tak jak wyrok sądu powszechnego. Oczywiście kwestia przeprowadzania rozpraw arbitrażowych, które dotychczas przeprowadzane były zazwyczaj
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bezpośrednio w siedzibach sądów, w warunkach epidemii nadal jest problematyczna. Nie ma jednak formalnych przeszkód dla odbycia takich rozpraw przy
pomocy wideokonferencji.
Postępowanie arbitrażowe jest możliwe wyłącznie w przypadku sporów wynikających z umów, które zawierają klauzulę arbitrażową. Wobec ogromnych zatorów,
jakie mogą powstać w sądach powszechnych, wydaje się, że rozsądne jest rozważenie wprowadzenia klauzuli arbitrażowej do każdej zawieranej obecnie umowy.

5. FUNKCJONOWANIE SĄDÓW PO ZAKOŃCZENIU EPIDEMII
5.1 Ograniczenie funkcjonowania sądów spotęguje
problemy z przewlekłością.
Jedną z bolączek wymiaru sprawiedliwości, istotną zwłaszcza dla przedsiębiorców, jest przewlekłość postępowań sądowych. Im dłużej trwał będzie stan epidemii, tym dłużej sądy nie wrócą do normalnej działalności. Już teraz jest oczywiste, że epidemia przyczyni się do znacznego wydłużenia rozpoznawania spraw.
Co więcej, towarzyszące epidemii spowolnienie gospodarcze wygeneruje nowe
spory – nawet jeśli nie od razu, to można się ich spodziewać na przestrzeni kilku
najbliższych miesięcy. Mogą pojawić się nowe rodzaje spraw dotyczące wykonywania kontraktów w czasie trwania epidemii oraz spraw wywołanych zatorami
płatniczymi. Płynności działalności sądów nie będzie pomagał także rosnący kurs
franka szwajcarskiego i związana z tym wzbierająca jeszcze mocniej fala sporów
frankowych.

5.2 Konieczność systemowych reform.
Głęboka reforma sądownictwa powinna być przedmiotem poważnych dyskusji.
Jakkolwiek jest oczywiste, że w okresie rozwoju epidemii priorytetem są kwestie
zdrowotne, to ignorowanie sytuacji w sądownictwie nie jest dobrym pomysłem.
Sprawne funkcjonowanie sądów jest szczególnie istotne dla walki z zatorami
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płatniczymi, które w okresie spodziewanego spowolnienia gospodarczego będą
istotnym czynnikiem wpływającym na biznes.
Należy podjąć dyskusję nad zmianami w prowadzeniu sporów gospodarczych.
Rozsądnym kierunkiem jest cyfryzacja sądownictwa, w szczególności digitalizacji akt oraz możliwość prowadzenia elektronicznej korespondencji między sądem,
stronami i pełnomocnikami. W toku prac nad Tarczą Antykryzysową rozważano
wprowadzenie możliwości elektronicznej wymiany pism procesowych. Ostatecznie takie rozwiązanie nie zostało jednak przyjęte.
Rozważenia wymaga także możliwość wprowadzenia rozpoznawania pewnych
kategorii spraw wyłącznie elektronicznie przez wszystkie instancje tego postępowania. Wreszcie inwestycje w infrastrukturę informatyczną, która mogłaby wesprzeć i wspomóc efektywność personelu sądów. Na koniec zapewne najważniejsze, czyli zadbanie o kadry – zupełnie nieodległe protesty pracowników sądownictwa dobrze bowiem obnażyły problemy tej nieadekwatnie wynagradzanej
grupy zawodowej.
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Maciej Jankowski
Jego specjalizacja obejmuje, w węższym aspekcie, prawo nowych technologii, w tym
prawo własności intelektualnej, prawo ochrony danych osobowych oraz poszczególne zagadnienia prawa telekomunikacyjnego. W 2018 roku został członkiem
Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych powołanej przez Ministerstwo
Cyfryzacji, której celem jest opracowanie klucza postępowania w najczęstszych
przypadkach nadinterpretacji przepisów RODO. Reprezentuje przedsiębiorców
telekomunikacyjnych w postępowaniach dotyczących dopłaty do kosztów świadczenia usługi powszechnej, sprawuje nadzór nad prawidłowością regulaminów telekomunikacyjnych. W ostatnim czasie jego działania szczególnie skupione są na zagadnieniach związanych z Prawem komunikacji elektronicznej, które zastąpi dotychczas
obowiązujące Prawo telekomunikacyjne.
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Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, tak jak pozostałe branże,
również muszą dostosować swoją działalność do zmienionej
sytuacji. Co istotne jednak, poza obowiązkami i ograniczeniami
dotykającymi wszystkich przedsiębiorców, telekomy
funkcjonują dodatkowo w ramach szczególnych regulacji
prawnych, z których wynikają dodatkowe obostrzenia lub
wymogi. Poniżej przyjrzymy się odrębnościom prawnym
związanym z zawieraniem na odległość umów o świadczenie
usług telekomunikacyjnych, obowiązkom przedsiębiorców
telekomunikacyjnych w stanach nadzwyczajnych związanych
z epidemią, a także koniecznym do wykonania w marcu
bieżącego roku obowiązkom sprawozdawczym oraz skutkom
ich niewykonania.

Zawieranie umów na odległość w kontekście obowiązku
weryfikacji abonenta
Środki podjęte w związku z epidemią w pierwszej kolejności prowadzą do ograniczenia możliwości prowadzenia punktów handlowych i usługowych. Rozporządzenie z dania 20 marca 2020 r. o wprowadzeniu stanu epidemii zakazało funkcjonowania punktów sprzedaży usług w centrach handlowych (obiektach handlowych o pow. co najmniej 2000 m2). Przedsiębiorcy telekomunikacyjni prowadzący
salony sprzedaży w takich miejscach stracili zatem możliwość ich wykorzystywania. Na moment sporządzenia niniejszego tekstu, zapowiedzi rządowe mówiły
o wprowadzeniu zupełnego zakazu funkcjonowania punktów usługowych.
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W związku z powyższym, kluczowe staje się pytanie o to jakie warunki należy
spełnić, aby można było zawrzeć z klientem umowę na odległość, bez konieczności bezpośredniego kontaktu?
Ostatnie nowelizacje Prawa telekomunikacyjnego, wpisujące się w politykę paperless, umożliwiły zawieranie umów w formie dokumentowej, czyli elektronicznie bez potrzeby korzystania z certyfikowanego podpisu elektronicznego (np.
poprzez zamówienia składane w portalach do obsługi abonentów lub mailowo).
Niestety, pamiętać należy, że przed rozpoczęciem świadczenia usług, przedsiębiorca telekomunikacyjny spełnić musi dodatkowe wymogi prawa w zakresie
weryfikacji abonenta. Wymogi te mogą w rzeczywistości ograniczać możliwości
niektórych dostawców zawierania umów w sposób zdalny.
Zgodnie z przepisami Prawa telekomunikacyjnego, weryfikacji podlegają takie
elementy jak:
1)

w przypadku osób fizycznych:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL, jeżeli go posiada albo nazwę, serię i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest
obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej –
numer paszportu lub karty pobytu;
2) w przypadku abonenta niebędącego osobą fizyczną:
a) nazwa,
b) REGON lub NIP lub KRS albo CEIDG

Sama weryfikacja danych abonenta może przebiegać w jeden z niżej wymienionych sposobów:
a) z wykorzystaniem systemów uwierzytelniania dostarczanych przez banki,
b) za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego,
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c) systemu informatycznego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, jeżeli
zawarte w nim dane abonenta zostały już wcześniej zwer y fikowane
w związku z inną umową (np. jeżeli abonenta wiąże już umowa zawarta w formie pisemnej),
d) środków identyfikacji elektronicznej służących do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym, który spełnia wymagania określone w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne.
Jak wynika z powyższego, przedsiębiorca telekomunikacyjny może właściwie bez
szczególnych ograniczeń zawierać umowy z dotychczasowymi abonentami (np.
poprzez sprzedaż dodatkowych usług lub droższych usług lub zawarcie nowej
umowy terminowej), Weryfikacja nie jest wówczas problematyczna, gdyż dane
abonenta zostały uprzednio zweryfikowane. W przypadku jednak chęci pozyskania nowego abonenta, dostawca musi wykorzystać jedno z narzędzi wskazanych
w poprzednim akapicie, tj. albo wymagać od abonenta złożenia podpisu elektronicznego, albo wykorzystać funkcje związane z bankowością internetową. Środki
identyfikacji elektronicznej opisane w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne nie są obecnie wykorzystywane do identyfikacji abonentów.
Należy także pamiętać, że zawarcie umowy na odległość wiąże się również szeregiem obowiązków wynikających z przepisów ustawy o prawach konsumenta.

Obowiązki sprawozdawcze względem regulatora
Na przedsiębiorcach telekomunikacyjnych ciążą także liczne obowiązki sprawozdawcze na rzecz organu regulacyjnego. Terminy ustawowe wykonania niektórych
z tych obowiązków przypadają na dzień 31 marca każdego roku kalendarzowego.
Podkreślić należy, że obecna sytuacja związana z epidemią COVID-19 nie wpłynęła w żaden sposób na zmianę tych terminów. Z racji tego, że są to terminy ustawowe, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie może zwolnić z ich realizacji.
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Na moment sporządzenia niniejszego opracowania nie wprowadzono także żadnych rozwiązań ustawowych w tym zakresie.
Precyzując powyższe należy wskazać, że do 31 marca br. Prezesowi UKE należy przekazać:
1) dane dotyczące rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych (art. 7 Prawa telekomunikacyjnego),
2) sprawozdanie do SIIS o posiadanej infrastrukturze szerokopasmowej (art.
29 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych).
Brak realizacji powyższych obowiązków zagrożony jest nałożeniem przez regulatora kary pieniężnej w wysokości do 3% przychodu z roku poprzedzającego nałożenie kary. Nie oznacza to jednak, że w obecnej sytuacji kary na pewno zostaną
nałożone. Zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa telekomunikacyjnego, Prezes UKE może (ale nie musi) nałożyć karę za niewykonanie obowiązków sprawozdawczych. Każda sytuacja powinna być rozpatrywana indywidualnie, a o nałożeniu kary decydować powinny takie kryteria jak „charakter i zakresu naruszenia”.
Stan epidemii COVID-19 z pewnością można zaliczyć do sytuacji wyjątkowej. Zauważyć należy jednak, że sam fakt wystąpienia epidemii nie musi wiązać się automatycznie z odstąpieniem przez regulatora od nakładania kary, Dlatego też rekomendować należy jak najlepsze udokumentowanie przyczyn niewykonania obowiązku
na potrzeby ewentualnego postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary. Takimi przyczynami mogą być np. nieobecność pracowników, konieczność
wykonania innych obowiązków na rzecz bezpieczeństwa publicznego, występowanie częstszych niż zazwyczaj awarii w związku z przeciążeniem sieci itp.

Obowiązki związane z sytuacjami szczególnych zagrożeń
oraz stanami wyjątkowymi
Na przedsiębiorcach telekomunikacyjnych ciąży szereg obowiązków związanych ze zwalczaniem skutków szczególnych, zagrażających bezpieczeństwu
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publicznemu sytuacji, takich jak stany nadzwyczajne (określone w Konstytucji
stan wyjątkowy, stan wojenny oraz stan klęski żywiołowej) lub sytuacje kryzysowe (w rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym). Poniżej opisane zostaną
główne obowiązki w tym zakresie.
Na wstępie należy podkreślić, że na dzień sporządzenia niniejszego opracowania,
obowiązujące Rozporządzenie o ogłoszeniu stanu epidemii nie nakładało szczególnych obowiązków na przedsiębiorców telekomunikacyjnych (nie licząc obowiązków dotyczących wszystkich przedsiębiorców). Nie została wydana także decyzja
Prezesa UKE nakładająca takie szczególne obowiązki. Obowiązki takie mogą jednak zostać nałożone wraz z rozwojem sytuacji, w związku z czym taką ewentualność należy mieć na uwadze planując działalność w czasie trwania epidemii.
Niżej wymienione obowiązki mają zastosowanie w „sytuacjach szczególnych
zagrożeń” w rozumieniu art. 176a ust. 1 Pt, czyli m.in. w przypadku ogłoszenia jednego ze stanów nadzwyczajnych lub wystąpienia sytuacji kryzysowej w rozumieniu przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Zauważyć należy, że powstały
w Polsce stan epidemii może być uznany za sytuację kryzysową, jak również może
prowadzić do ogłoszenia stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej. W przypadku takim przedsiębiorca telekomunikacyjny ma przede wszystkim obowiązek:
1) nieodpłatnego udostępniania urządzeń (innemu przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu lub służbom) na potrzeby akcji ratowniczych (art. 177 ust. 3 Pt);
2) wykonania decyzji Prezesa UKE określającej zadania przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacji szczególnego zagrożenia (art. 178 ust. 1 Pt).
W odniesieniu do drugiego z wymienionych obowiązków, warto doprecyzować,
że Prezes UKE może zobowiązać przedsiębiorcę telekomunikacyjnego m.in. do:
1) świadczenia usług telekomunikacyjnych z pierwszeństwem dla odpowiednich
podmiotów i służb;
2) ograniczenia świadczenia określonych usług telekomunikacyjnych (np. w celu
zwiększenia możliwości świadczenia innych usług);
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3) świadczenia nieodpłatnych usług z aparatów publicznych (wydaje się, że ten
przepis nie znajdzie już obecnie zastosowania).
Dodatkowe obowiązki mogą wynikać z ogłoszenia stanu wyjątkowego. W takim
wypadku, na przedsiębiorców telekomunikacyjnych nałożone zostaną także
dodatkowe obowiązki współpracy z organami państwa w celu egzekwowania
cenzury prewencyjnej, zgodnie z przepisami ustawy o stanie wyjątkowym.
Nie można pominąć także obowiązku posiadania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego planu działania w sytuacji szczególnych zagrożeń oraz wykonywania takiego planu, gdy wzmiankowana sytuacja nastąpi (art. 176a ust. 2 i 4 Pt).
Za zalecane działanie uznać należy przeprowadzenie przeglądu posiadanych planów oraz zdolności ich wdrożenia. Naruszenie obowiązku posiadania planu może
narazić przedsiębiorcę na dotkliwą karę pieniężną ze strony Prezesa UKE (kara
wymierzana jest w wysokości do 3% przychodu z roku kalendarzowego poprzedzającego jej nałożenie).
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TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA (TSL)

Paweł Judek
Radca prawny, wspólnik w kancelarii JUDEK. Radcy prawni. Spółka jawna w Poznaniu. Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa
cywilnego i gospodarczego, w szczególności dotyczących branży TSL. Od wielu lat
specjalizuje się w prawie transportowym i prowadzeniu procesów sądowych. Autor
bloga www.transportoweprawo.pl

Katarzyna Binek
Radcy prawny w kancelarii JUDEK. Radcy prawni. Spółka jawna w Poznaniu. Od lat
zajmuje się prowadzeniem spraw gospodarczych i cywilnych, w szczególności związanych z prawem transportowym.

Izabela Górska-Machyńska
Radca prawny, doradca podatkowy w kancelarii JUDEK. Radcy prawni. Spółka jawna
w Poznaniu. Dysponująca kilkunastoletnim doświadczeniem specjalistka w zakresie:
prawa umów gospodarczych, doradztwa podatkowego, przekształceń, obsługi bieżącej działalności gospodarczej, prawa pracy, prawa ochrony danych osobowych.”

Paulina Robaszkiewicz
Adwokat w kancelarii JUDEK. Radcy prawni. Spółka jawna w Poznaniu Specjalizuje
się w prawie cywilnym i cywilnym procesowym. Zajmuje się prowadzeniem sporów
sądowych cywilnych, w tym gospodarczych. Od pewnego czasu w kręgu jej zainteresowań znajduje się również prawo transportowe
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Wpływ epidemii na
sytuację prawną firm
z branży TSL

Epidemia koronawirusa i wynikłe z niej skutki społeczno-gospodarcze
w istotny sposób wpływają na przedsiębiorstwa w branży TSL. Niniejsze
opracowanie ma służyć przedstawieniu podstawowych zagadnień prawnych, które mogą mieć zastosowanie w zastniałej sytuacji.

1. Odpowiedzialność przewoźnika za szkody w przesyłce
i opóźnienie
1.1 Podstawowe zasady odpowiedzialności
Sytuacja związana z epidemią koronawirusa może istotnie wpływać na możliwość
wykonania przez przewoźników zobowiązań z umowy przewozu. Podstawowe
zasady odpowiedzialności przewoźnika związane z towarem przyjętym do przewozu, są wspólne zarówno dla przewozu krajowego, objętego regulacją ustawy
– prawo przewozowe, jak i dla przewozu międzynarodowego, objętego regulacją
Konwencji CMR. Przewoźnik odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie pomiędzy jej przyjęciem do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w dostawie bez względu na okoliczności, które to spowodowały. Przewoźnik może się jednak powołać na okoliczności wyłączające jego odpowiedzialność.

1.2 Przewóz międzynarodowy
Zgodnie z art. 17 ust. 2 Konwencji CMR, przewoźnik jest zwolniony od ww. odpowiedzialności, jeżeli zaginięcie, uszkodzenie, lub opóźnienie spowodowane zostało winą
osoby uprawnionej, jej zleceniem nie wynikającym z winy przewoźnika, wadą własną
towaru lub okolicznościami, których przewoźnik nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec. Przewoźnik może uwolnić się od odpowiedzialności
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w oparciu o ostatnią z wymienionych przesłanek, jeżeli udowodni, że zdarzenie
powodujące szkodę, było jednocześnie niemożliwe do uniknięcia oraz przekraczające możliwości przewoźnika, aby te okoliczności przezwyciężyć.
Za taką okoliczność uznać należy np. nagłe zamknięcie dróg, czy przejść granicznych, a także wydłużenie czasu przekraczania granic w związku z działaniami
przeciwdziałąjącymi epidemii. Co istotne, to na przewoźniku, zgodnie z przepisami Konwencji CMR, ciąży udowodnienie, że zaginięcie, uszkodzenie lub opóźnienie zostało spowodowane wyżej opisanymi okolicznościami. Dlatego też to
przewoźnik musi udowodnić, że nie mógł uniknąć opóźnienia spowodowanego
zamknięciem dróg lub przejść granicznych, np. poprzez wybranie innej trasy.
Warto zarazem mieć na uwadze, że przewoźnik może powołać się na okoliczności
wyłączające jego odpowiedzialność wyłącznie w sytuacji, gdy rzeczywiście okoliczności uniemożliwiających przewóz nie dało się uniknąć. Oznacza to, że zawierając
umowę przewozu obecnie, przewoźnik musi dokładnie zbadać, czy w danym momencie istnieje możliwość jej wykonania. Wyłącznie zmiana okoliczności zaistniałą po
zawarciu umowy może stanowić podstawę do uwolnienia się od odpowiedzialności.
Należy pamiętać, że niezależnie od okoliczności zwalniający przewoźnika od
szkody, zgodnie z art. 30 ust. 3 Konwencji CMR, opóźnienie dostawy może stanowić podstawę do odszkodowania tylko wówczas, gdy pisemne zastrzeżenie zostało skierowane do przewoźnika w terminie 21 dni od dnia postawienia
towaru do dyspozycji odbiorcy.

1.3 Przewóz krajowy
Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy – prawo przewozowe, przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie
przesyłki powstały z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy,
niewywołanych winą przewoźnika, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej.
Polskie prawo cywilne nie definiuje pojęcia siły wyższej. Sądy przyjmują jednak
dość jednolicie, że to zjawisko zewnętrzne i nagłe, którego nie można przewidzieć,
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ani też nie można mu zapobiec. Wedle tych kryteriów wystąpienie epidemii tych
rozmiarów co obecna epidemia koronawirusa wraz z jej rezultatamiw postaci licznych ograniczeń mieści się w kategorii siły wyższej.
Należy jednak pamiętać, że analogicznie do regulacji wskazanej w Konwencji
CMR, dowód, że szkoda lub przekroczenie terminu przewozu przesyłki powstało
z powodu okoliczności wskazanych wyżej, ciąży na przewoźniku.

1.4 Odpowiedzialność przewoźnika wg specustawy
Niezależnie od przesłanek wskazanych w ustawie – prawo przewozowe, zgodnie
z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (specustawa), przewoźnik lotniczy, kolejowy lub drogowy nie ponosi odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami władz publicznych mającymi
na celu przeciwdziałanie COVID-19, w szczególności za brak możliwości przewozu.
Wątpliwości budzi przy tym, na ile regulacja przewidziana w specustawie może
wpływać wprost na odpowiedzialność przewoźnika wynikającą z konwencji międzynarodowych odnoszących się do poszczególnych gałęzi transportu jak Konwencja COTIF, Konwencja CMR czy konwencje lotnicze (Warszawska i Montrealska). W świetle konstytucyjnej hierarchii aktów prawnych te umowy międzynarodowe mają bowiem pierwszeństwo przed ustawami, stąd regulacja ustawowa nie
powinna zmieniać ich postanowień. Na szczęście w każdym z tych aktów prawnych można znaleźć samodzielne podstawy do wyłączenia odpowiedzialności
przewoźnika w przypadku podjęcia przez władze publiczne działań uniemożliwiających wykonanie przewozu.

2. Przeszkody na etapie wykonywania przewozu
Pojawiające się niespodziewanie nowe regulacje prawne, a także stale zmieniająca
się sytuacja epidemiologiczna mogą sprawiać, że w trakcie wykonywania przewozów dojdzie do przeszkód, które będą uniemożliwiały wykonanie przewozu.
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2.1 Przewóz międzynarodowy
Zgodnie z art. 14 Konwencji CMR, w przypadku niemożliwości wykonania
umowy przewozu na warunkach podanych w liście przewozowym przewoźnik
zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić się o instrukcje do osoby uprawnionej
do rozporządzania przesyłką. Konwencja nie przewiduje, by osoba uprawniona
mogła takie instrukcje przekazać z góry, stąd przewoźnik w każdym przypadku
winien zawiadomić o niemożliwości wykonania przewozu oraz zażądać instrukcji w momencie wystąpienia okoliczności, które nie pozwalają na wykonanie
umowy przewozu.
Jeśli zatem przewoźnik nie jest w stanie w ykonać przewozu, a towar jest
już w jego posiadaniu, ma obowiązek niezwłocznie zwrócić się do nadawcy
o instrukcje. Jeśli instrukcje są wydawane ustnie, należy sporządzić notatkę
służbową z ich uzyskania. Instrukcja powinna spełniać warunki opisane w art.
12 ust. 5 lit b Konwencji, a więc jej wykonanie powinno być możliwe w chwili
dotarcia instrukcji do adresata i nie powinno przeszkadzać normalnej eksploatacji przedsiębiorstwa przewoźnika ani przynosić szkody nadawcom lub
odbiorcom innych przesyłek.
Jeśli powstanie sytuacja, że zwrócenie się o instrukcje nie jest możliwe, albo
pomimo wystąpienia o nie, instrukcje nie zostały przekazane przewoźnikowi,
przewoźnik powinien podjąć takie środki, jakie wydają mu się najlepsze w interesie osoby uprawnionej do rozporządzania towarem. (np. przeładunek towaru).
Zgodnie z art. 16 ust. 1 Konwencji CMR, przewoźnik ma prawo do zwrotu kosztów spowodowanych zażądaniem przez niego instrukcji lub ich wykonaniem, o ile
koszty te nie wynikły z jego winy.

2.2 Przewóz krajowy
W odniesieniu do przewozów krajowych, przeszkodą w przewozie jest każde zdarzenie, które uniemożliwia realizację umowy przewozu zgodnie z jej pierwotnymi
warunkami, w tym wydanie przesyłki odbiorcy w miejscu przeznaczenia. Zgodnie
z literaturą przedmiotu, dotyczy to również takich sytuacji, gdy niemożliwe jest
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dotrzymanie terminu przewozu, trasy przewozu czy dojazdu do miejsca przeznaczenia. Takie okoliczności mogą pojawić się m. in. w związku z działaniami organów państw przeciwko rozprzestrzenianiu się COVID-19.
Polskie prawo przewozowe w art. 55 ust. 1 przewiduje, iż nadawca może w liście
przewozowym zamieścić wskazówki co do postępowania z przesyłką na wypadek przeszkody w przewozie powodującej niemożność wykonania umowy zgodnie z warunkami określonymi w liście przewozowym lub przeszkody w wydaniu
powodującej niemożność wydania przesyłki w miejscu przeznaczenia odbiorcy
określonemu w liście przewozowym. Ważne, że dla swej skuteczności instrukcje powinny być zawarte w treści listu przewozowego – niewystarczające jest ich
zamieszczenie np. w zleceniu transportowym.
W sytuacji braku odpowiednich instrukcji w liście CMR, podstawowym obowiązkiem przewoźnika jest niezwłoczne zwrócenie się o wskazówki do nadawcy – czyli
podmiotu, który zlecił mu przewóz, a nie koniecznie tego, który dokonywał załadunku. Jeśli wystąpienie przeszkody nie było zawinione przez przewoźnika, przewoźnik ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych przy realizacji instrukcji
nadawcy, w szczególności do zwiększenia przewoźnego jeśli zwiększyła się trasa
przejazdu. Nadto zwiększa się termin, w którym dostawa powinna zostać dokonana odpowiednio do zwiększenia trasy przewozu.
Gdyby jednak nie udało się uzyskać instrukcji, przewoźnik zobowiązany jest do
dokonania likwidacji przesyłki.

2.3 Odmowa przyjęcia przesyłki
Specyficzną i coraz częściej pojawiającą się sytuacją przeszkód w wykonaniu przewozu międzynarodowego jest odmowa przyjęcia przesyłki przez odbiorcę z uwagi
na obawy co do skażenia przedmiotu przewozu.
Działania, które mogą zostać podjęte w takiej sytuacji na gruncie ustawy – prawo
przewozowe, zostały opisane powyżej, gdyż taka odmowa odbioru stanowi
według polskiego prawa przeszkodę w przewozie.
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Inaczej niż w polskim prawie przewozowym Konwencja CMR traktuje osobno niemożliwość wykonania przewozu i niemożność wydania towaru odbiorcy określonemu w liście przewozowym. Ten ostatni przypadek uregulowany jest odrębnie
w art. 15 Konwencji.
W myśl tego przepisu, jeśli po przybyciu towaru do miejsca przeznaczenia pojawią się przeszkody w jego wydaniu, przewoźnik powinien zażądać instrukcji od
nadawcy. Dodatkowo wskazano, iż jeśli odbiorca odmawia przyjęcia towaru,
nadawca ma prawo rozporządzać nim bez obowiązku przedstawienia pierwszego
egzemplarza listu przewozowego.
Art. 15 ust. 2 Konwencji przyznaje odbiorcy prawo do zmiany swojego stanowiska
w zakresie odbioru towaru – dopóki przewoźnik nie otrzyma przeciwnych instrukcji od nadawcy, odbiorca może domagać się wydania towaru, nawet jeśli wcześniej odmówił jego przyjęcia.

3. Postępowanie z przesyłką w przypadku przeszkód
w przewozie
3.1 Przewóz międzynarodowy
Zgodnie z art. 16 ust. 2 Konwencji w przypadku niemożliwości wykonania umowy
przewozu na pierwotnie ustalonych warunkach lub przeszkody w jego wydaniu
po przybyciu towaru do miejsca przeznaczenia przewoźnik może bezzwłocznie wyładować towar na rachunek osoby uprawnionej. W takim wypadku przewóz uważa się za zakończony. Dość powszechnie przyjmuje się, iż co do zasady
jeśli szczególne okoliczności nie przemawiają za odmiennym postępowaniem,
wyładunek towaru może nastąpić dopiero przy braku instrukcji ze strony osoby
uprawnionej i braku możliwości zapewnienia alternatywnego sposobu przewozu.
Po wyładunku przewoźnik zobowiązany jest do dozoru towaru, może jednak
powierzyć go innej osobie i w takim zakresie odpowiada za winę w wyborze.
Koszty przechowywania towaru powinny być pokryte przez osobę uprawnioną
i doliczane są do ciężarów obciążających przesyłkę.
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W myśl art. 16 ust. 3 Konwencji przewoźnik uprawniony jest do sprzedaży towaru.
Tu również należy poczynić wcześniejsze zastrzeżenie, iż taka opcja może być co
do zasady rozważana wyłącznie w przypadku, gdy przewoźnik nie ma możliwości
zapewnienia alternatywnego sposobu dostarczenia towaru. Sprzedaż następuje
zgodnie z przepisami prawa lub zwyczajami obowiązującymi w miejscu, w którym towar się znajduje.

3.2 Przewóz krajowy
Jeśli przewoźnik nie otrzyma od osoby uprawnionej wykonalnych instrukcji co
do postępowania z przesyłką w przypadku przeszkody w przewozie lub wydaniu przesyłki, ma prawo dokonać likwidacji przesyłki. Zgodnie z art. 58 ust. 2 pr.
przew. likwidacja następuje poprzez sprzedaż, nieodpłatne przekazanie właściwej jednostce organizacyjnej lub zniszczenie. Likwidacja może nastąpić co do
zasady po upływie 30 dni od planowanego terminu odbioru przesyłki, nie wcześniej niż po upływie 10 dni od dnia zawiadomienia uprawnionego o zamierzonej
likwidacji przesyłki.

4. Odpowiedzialność przewoźnika za niewykonanie
umowy przewozu
Epidemia koronawirusa może wpływać nie tylko na brak możliwości wykonania
umów przewozu, w których już podjęto przesyłkę, ale także takich, w których
jeszcze nie doszło do załadunku. Dotyczy to w szczególności umów generalnych
zakładających wykonanie przez przewoźników określonej ilości przewozów. Sytuacja epidemiologiczna może sprawić, że przewoźnik nie będzie w stanie dotrzymać swoich zobowiązań czy to z uwagi na działania władz publicznych czy to ze
względu na brak pracowników czy podwykonawców gotowych do podjęcia się
danego zadania.

4.1 Ogólne zasady odpowiedzialności
Zasadą jest obowiązek dotrzymywania zawartych umów. W sytuacji jednak,
gdy niewykonanie umowy albo jej wykonanie z naruszeniem ustalonych zasad,
czyli np. z przekroczeniem terminów umownych, jest następstwem wystąpienia
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epidemii, w większości typowych przypadków dopuszczająca się takiego naruszenia strona nie będzie mogła być pociągnięta do odpowiedzialności. Podstawową zasadą odpowiedzialności jest bowiem zasada winy, a przewoźnik nie
odpowiada za niewykonanie w ogóle umowy przewozu, jeśli dochował należytej staranności.
Oznacza to, że większości przypadków nie będzie możliwe skuteczne naliczenie
kary umownej czy domaganie się odszkodowania.
Powyższe zasady dotyczyć będą przede wszystkim umów zawartych w czasie przed pojawieniem się wirusa w Polsce (lub – jeśli dla wykonania umowy
konieczne jest np. sprowadzenie towarów z innych krajów – w innym regionie).
W tych przypadkach strona będzie bowiem mogła bronić się argumentem, iż
nawet działając z należytą starannością nie mogła ani przewidzieć wystąpienia
epidemii, ani też zapobiec jej wystąpieniu.
Inaczej może przedstawiać się sytuacja prawna w przypadku umów zawartych już
w czasie trwania epidemii. Tu bowiem strony w chwili zawierania umowy powinny
przewidzieć, że jej wykonanie może być utrudnione z uwagi na rozwój epidemii.

4.2 Epidemia jako siła wyższa
Niektóre umowy zawierane z przewoźnikami rozszerzają zakres odpowiedzialności przewoźnika i ten odpowiada nie tylko w przypadku, gdy ponosi winę za dane
zdarzenie. Niekiedy odpowiedzialność może być wyłączona tylko wskutek zaistnienia siły wyższej.
Polskie prawo cywilne nie definiuje pojęcia siły wyższej. Sądy przyjmują jednak
dość jednolicie, że to zjawisko zewnętrzne i nagłe, którego nie można przewidzieć,
ani też nie można mu zapobiec.
Wedle tych kryteriów wystąpienie epidemii tych rozmiarów co obecna epidemia koronawirusa wraz z jej rezultatamiw postaci licznych ograniczeń mieści się
w kategorii siły wyższej.
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Warto jednak zwrócić uwagę, że w obrocie B2B strony mają prawo specyficznie
zdefiniować siłę wyższą w zawieranej umowie – warto zatem sprawdzić, czy kontrakt nie przewiduje w tym zakresie ograniczeń.
Co więcej, przepisy pozwalają nawet na takie uregulowanie stosunków umownych w kontrakcie B2B, gdzie strona będzie ponosiła odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy nawet w razie wystąpienia siły wyższej.

4.3 Klauzule umowne związane z epidemią
Powołanie się na brak winy czy siłę wyższą z reguły będzie możliwe w sytuacjach,
gdy umowy były zawierane przed wystąpieniem skutków epidemii koronawirusa.
Branża TSL wciąż jednak funkcjonuje, choć już w zmienionych realiach i umowy
przewozu, w tym umowy ramowe zawierane są przez cały czas. Rodzi to pytanie,
czy przewoźnik będzie w stanie uwolnić się od odpowiedzialności, jeśli nie będzie
w stanie wykonać przewozów, do których się zobowiązał, wskutek pogorszenia
się sytuacji epidemiologicznej.
Dużo trudniej będzie w takich wypadkach o przekonującą argumentację, że przewoźnik nie mógł przewidzieć, iż zobowiązanie będzie niemożliwe do wykonania
lub też że koszt jego wykonania znacząco wzrośnie. Nie jest zatem w interesie
przewoźników przyjmowanie na siebie obowiązków już dzisiaj zagrożonych brakiem możliwości realizacji.
Konieczne jest w tej sytuacji stosowanie w umowach klauzul przewidujących, że
w określonych sytuacjach np. odmowie świadczenia pracy przez pracowników
z uwagi na zagrożenie zakażeniem przewoźnik będzie zwolniony z obowiązku
wykonania przewozu względnie jego wynagrodzenie ulegnie zwiększeniu.

5. Możliwość odmowy świadczenia pracy przez
kierowców
Kierowcy w transporcie międzynarodowym w obecnej sytuacji wykonują przewozy
do lub przez kraje, w których istnieje istotne ryzyko zarażenia koronawirusem.
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Z tego względu regularnie mają miejsce przypadki, w których kierowcy odmawiają świadczenia pracy, powołując się na takie ryzyko.
Kodeks pracy zawiera przepis art. 210, który umożliwia powstrzymanie się przez
pracownika od wykonywania pracy. Muszą jednak zostać spełnione ku temu
pewne warunki i zaistnieć okoliczności, tj.:
»

»

warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez pracownika praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom,
należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego o skorzystaniu z prawa
powstrzymania się od wykonywania pracy

Przy czym, zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, pracownik może
powstrzymać się od wykonywania pracy tylko w przypadku łącznego wystąpienia przesłanek określonych w art. 210 § 1 KP (warunki pracy nie odpowiadają
przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika).
W powyższych okolicznościach pracownik nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla niego konsekwencji z powodu powstrzymania się od pracy lub
oddalenia się z miejsca zagrożenia, co więcej – zachowuje prawo do wynagrodzenia. Do ustalenia wysokości wynagrodzenia za czas powstrzymania się od pracy
należy stosować zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop.
Zagrożenie dla życia i zdrowia, o którym mowa powyżej, musi być zagrożeniem
realnym i obiektywnie sprawdzalnym, a nie potencjalnym, opartym na strachu
czy zbiorowej panice ani takim, gdzie zagrożenie byłoby jedynie pośrednie. Niestety, w dzisiejszych realiach trudno dokonać jednoznacznego podziału okoliczności, kiedy obawa pracownika przed możliwością zarażenia SARS-CoV-2 jest uzasadniona, a kiedy jest to odczucie czysto subiektywne. Każdy przypadek należałoby rozpatrywać indywidualnie i ocenić, czy wystąpiły obiektywne przesłanki
zagrożenia zdrowia i życia pracownika w danych okolicznościach lub przynajmniej
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– „rozsądnie uzasadnione przypuszczenie pracownika”, gdyż taką usprawiedliwiającą przesłankę uwzględnia orzecznictwo.
Ponadto jednocześnie warunki pracy musiałyby nie odpowiadać przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy.
W myśl kodeksu pracy pracodawca powinien:
»

»

»

reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego
poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające
się warunki wykonywania pracy;
przekazywać pracownikom informacje o zagrożeniach dla zdrowia i życia
występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy
i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku
awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,
w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki
eliminujące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe – ograniczające stopień tego
narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Im większy zatem zakres środków zwiększających bezpieczeństwo kierowcy
zastosowanych przez pracodawcę, tym mniejsza jest możliwość skorzystania
przez pracownika z art. 210 Kodeksu pracy. Prawidłowa reakcja pracodawcy na
zagrożenie epidemiologiczne może zatem w pewnym stopniu ograniczyć prawdopodobieństwo powoływania się pracowników na warunki pracy nie odpowiadające przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika.

6. Czas pracy kierowców
W transporcie krajowym i międzynarodowym kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa transportu oraz zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich uczestników
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ruchu drogowego mają ograniczenia związane z przestrzeganiem unormowań
dot. czasu pracy kierowców zawodowych.
W okresie pandemii czas pracy kierowców wykonujących przewóz krajowy nie
uległ zmianie.
Zgodnie z informacją przedstawioną w dniu 18 marca 2020 roku przez Ministerstwo Infrastruktury, Polska działając na podstawie art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych
odnoszących się do transportu drogowego wprowadza tymczasowe odstępstwa
od stosowania przepisów art. 6-7 ww. rozporządzenia w stosunku do kierowców
wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób i rzeczy. Te wyjątkowe
środki są uzasadnione pandemią zakażeń koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19).
Poniżej zestawienie przepisów obowiązujących dotychczas oraz przepisów zmienionych na czas pandemii:
Dotychczas:

W okresie pandemii
18.03.2020 r. – 16.04.2020 r.

dzienny

Dzienny czas prowadzenia pojazdu nie
może przekroczyć 9 godzin.

Dzienny czas prowadzenia pojazdu
nie może przekroczyć 11 godzin.

tygodniowy

Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu
nie może przekroczyć 56 godzin.

Tygodniowy czas prowadzenia
pojazdu nie może przekroczyć
60 godzin.

Łączny

Łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu
dwóch kolejnych tygodni nie może
przekroczyć 90 godzin.

Łączny czas prowadzenia pojazdu
w ciągu dwóch kolejnych tygodni
nie może przekroczyć 96 godzin

Pauza

Po okresie prowadzenia pojazdu
trwającym cztery i pół godziny kierowcy
przysługuje ciągła przerwa trwająca co
najmniej czterdzieści pięć minut,

po okresie prowadzenia pojazdu
trwającym pięć i pół godziny
kierowcy przysługuje ciągła
przerwa trwająca co najmniej
czterdzieści pięć minut

Okresy odpoczynku

Dzienne i tygodniowe okresy odpoczynku
pozostają bez zmian. Ze względu na
wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu
z 9 do 11 godzin nie będą miały zastosowania
odstępstwa w zakresie dziennych
i tygodniowych okresów odpoczynku.

Czas pracy kierowców:
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Odstępstwa stosuje się tymczasowo – w okresie od dnia 18 marca 2020 r. do dnia
16 kwietnia 2020 r.
Istotne, aby kierowcy, chcący skorzystać z wydłużonego czasu pracy, w ww.
okresie, zaznaczali to odpowiednio – zgodnie z artykułem 12 Rozporządzenia
WE 561/2006 kierowca powinien wskazać powody odstępstwa od czasu pracy
odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego lub na wydruku z urządzenia
rejestrującego, albo na planie pracy najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój. Dla bezpieczeństwa oraz późniejszego udokumentowania,
należy uczulić kierowców, aby dokonywali stosownych adnotacji.
Odstępstwa od dotychczasowych uregulowań czasu pracy kierowców występują
w czasie pandemii nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach. Zestawienie tych
odstępstw jest publikowane na stronach internetowych Unii Europejskiej: https://
ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/temporary-relaxation-drivers-covid.pdf

7. Brak obowiązku kwarantanny kierowców
w transporcie międzynarodowym
Zgodnie z obowiązującym od 20 marca 2020 r. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii przy przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej
konieczne jest: wypełnienie specjalnej Karty Lokalizacyjnej oraz odbycie 14 dniowej kwarantanny. Zgodnie jednak z § 2 ust. 6 pkt. 3) i 4) wskazanego rozporządzenia z obu wymienionych powyżej obowiązków zwolnieni są: kierowcy wykonujący
przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym, również wtedy, gdy powracają z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy: a) w celu odbioru
odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych
przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (…), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym
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mowa w rozporządzeniu określonym w lit. a, oraz po przerwie w świadczeniu
pracy w okolicznościach wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1412).
Tym samym rozporządzenie o stanie epidemii zniosło kolejne ograniczenie dla
transportu międzynarodowego zwalniając z obowiązków informacyjnych i z obowiązku kwarantanny również kierowców odbierających odpoczynek.
Z wymienionych obowiązków (wypełniania Karty Lokalizacyjnej i kwarantanny)
zwolniono także, w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej
w ramach wykonywania czynności zawodowych, kierowcy wykonujący przewóz
drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej
masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz
niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy.
Zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury oraz informacjami udzielanymi
przez ITD oraz Straż graniczną zwolnienie obejmuje również kierowców niebędących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o ile taki kierowca
jest zatrudniony przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i legitymuje się świadectwem kierowcy.
Należy zarazem mieć na uwadze, iż inne kraje mogą wprowadzać odmienne regulacje dotyczące kwarantanny, co sprawia, że kierowcy wykonujący przewozy międzynarodowe mogą podlegać obowiązkowi kwarantanny w innym kraju. Z tego
względu konieczne jest każdorazowe ustalanie zasad obowiązujących w krajach,
przez które będzie wykonywany dany przewóz.

8. Problematyczna jazda w podwójnej obsadzie
Zgodnie z § 9 ust. 7 pkt 3 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii w okresie od dnia 02.04.2020 r. do dnia 11.04.2020 r.
zakłady pracy są zobowiązane zapewnić odległość pomiędzy stanowiskami pracy
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wynoszącą co najmniej 1,5 m. W odniesieniu do tego obowiązku nie przewidziano
żadnych wyłączeń. Rodzi to uzasadnione wątpliwości, czy we wskazanym okresie dopuszczalne jest organizowanie przewozów drogowych wykonywanych
w podwójnej obsadzie kierowców. Taka organizacja zmusza bowiem do przebywania w kabinie pojazdu dwóch osób, a odległość pomiędzy nimi jest mniejsza niż
1,5 m. Siedzenie dla pasażera w takim wypadku wciąż zaś będzie uważane za stanowisko pracy – dodatkowy kierowca nie prowadzi wówczas pojazdu, ale jednak
przebywa w nim w związku z realizacją obowiązków pracowniczych.
Nie można wykluczyć, że organy egzekwujące zakazy będą podchodzić do nich
liberalnie w odniesieniu do kierowców, ale do czasu wydania oficjalnego stanowiska w tej kwestii, należy brać pod uwagę ryzyko, że korzystanie z podwójnej
obsady będzie skutkować karami dla przedsiębiorcy transportowego.

9. Zawieszenie obowiązku badań kierowców
Zgodnie z art. 12a znowelizowanej ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych na czas istnienia stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii zawiesza się następujące obowiązki w zakresie badań kierowców:
»
»
»

obowiązek badań okresowych
obowiązek badań lekarskich w zakresie stwierdzenia braku przeciwwskazań
do wykonywania zawodu kierowcy
obowiązek badań psychologicznych.

Po ustaniu stanów, o których mowa powyżej, pracodawca zobowiązany jest do
niezwłocznego dopełnienia obowiązku przeprowadzenia badań, nie później jednak niż w terminie 60 dni od daty ustania.
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10. Wydłużone terminy rejestracji pojazdów
W myśl art. 31i znowelizowanej specustawy z 30 do 180 dni wydłużono terminy
na rejestrację pojazdu w Polsce po jego sprowadzeniu z zagranicy, a także w przypadku nabycia w Polsce. Regulacji tej nie stosuje się jednak w odniesieniu do
pojazdów sprowadzonych lub nabytych nie później niż 30 dni przed dniem wejścia
w życie specustawy. Wyjątek ten nie dotyczy pojazdów nowych sprowadzonych
z zagranicy – te mają wydłużony termin rejestracji niezależnie od daty zakupu.

11. Odmowa zapłaty wynagrodzenia
z powodu niedostarczenia oryginałów dokumentów
przewozowych
Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-Cov-2 wpływa na wszystkie etapy wykonania
umowy przewozu. Ograniczenia wprowadzone na granicach państw oraz zawieszenie przyjmowania przesyłek pocztowych do innych krajów może spowodować,
że również szybkie dostarczenie oryginałów dokumentów przewozowych do zleceniodawcy staje się niemożliwe.
Jednocześnie w treści umów o przewóz krajowy oraz międzynarodowy, powszechnie występują zapisy uzależniające zapłatę wynagrodzenia od przekazania zleceniodawcy faktury VAT razem z oryginałem listu przewozowego oraz m. in. dokumentów wydania zewnętrznego lub kwitów paletowych.
Czy w nadzwyczajnej sytuacji, gdy przekazanie dokumentów jest niemożliwe,
można żądać zapłaty wynagrodzenia za wykonany przewóz na podstawie przekazanych skanów lub zdjęć dokumentów przewozowych?
W przypadku zawieranych nowych umów konieczne jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na postanowienia regulujące zasady zapłaty wynagrodzenia. Zleceniobiorca powinien do treści umowy wprowadzić zapis o możliwości potwierdzenia wykonania przewozu kopiami dokumentów przewozowych oraz o uprawnieniu do późniejszego przekazania oryginałów. Jednocześnie zleceniobiorca
powinien zadbać o to, żeby termin zapłaty wynagrodzenia był uzależniony od
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momentu wykonania przewozu, czyli dostarczenia towaru lub od momentu przekazania kopii dokumentów przewozowych, np. w formie elektronicznej.
Często zmiana wzorca umowy jest z różnych powodów niemożliwa, lub umowa
jest zawierana w toku bezpośrednich ustaleń ze zleceniodawcą, np. poprzez wiadomości email lub rozmowę na komunikatorze giełdy transportowej. W takiej
sytuacji przewoźnik powinien uzyskać od zleceniodawcy wyraźną zgodę na późniejszy termin przekazania oryginałów dokumentów oraz potwierdzenie zapłaty
wynagrodzenia na podstawie przekazanych kopii.
Jeżeli jednak umowa została zawarta wcześniej lub zleceniodawca nie chce zgodzić się na płatność w oparciu o przekazane kopie, a sytuacja faktyczna uniemożliwia dostarczenia zleceniodawcy oryginałów dokumentów w krótkim czasie, istnieją podstawy do twierdzenia, że zleceniodawca wciąż nie powinien odmówić
płatności.
Zarówno opracowania naukowe, jak i orzeczenia sądów wskazują, że istotę
umowy przewozu stanowi sam przewóz rzeczy za wynagrodzeniem, a nie dostarczenie dokumentów przewozowych. Takie stanowisko zajął m. in. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z 14 lipca 2016 roku w sprawie o sygnaturze akt I ACa
1106/15, który stwierdził, że odmowa wypłaty należności nie może nastąpić tylko
dlatego, iż przewoźnik nie dostarczył oryginałów dokumentów WZ lub listów przewozowych.
Choć w polskim prawie obowiązuje zasada swobody umów wyrażona w art.
3531 ustawy – Kodeks cywilny, to zasada ta podlega ograniczeniu, jeżeli treść
umowy sprzeciwia się właściwości (naturze) stosunku prawnego. Skoro zatem
najistotniejszą cechą samego przewozu jest dostarczenie rzeczy do odbiorcy,
za które należne jest wynagrodzenie, to postanowienia odmawiające zapłaty
pomimo prawidłowej realizacji przewozu należy uznać za sprzeczne z podstawową istotą umowy przewozu, a tym samym za nieważne.
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Piotr Zimmerman
Kwalifikowany doradc a restruk turyzacyjny, Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak
Restruk turyzacja S.A. Założyciel i partner kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k.

Patryk Filipiak
Doktor nauk prawnych, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny. Prezes Zarzą
du Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Par tner i założyciel kancelarii FILIPIAKBABICZ.

Norbert Frosztęga
Adwokat w kancelarii Zimmerman i Wspólnic y sp.k.
Specjalizuje się w prawie upadłościow ym oraz prawie procesow ym.

Mateusz Waberski
Aplikant adwokacki
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Wpływ pandemii
koronawirusa na
restrukturyzację
i upadłość

Niniejsze opracowanie ma na celu zwrócenie uwagi
przedsiębiorców na obowiązki, jakie wiążą się z utratą
płynności wywołaną przez epidemię koronawirusa. Brak
odpowiedniej reakcji na problemy związane z wypłacalnością
przedsiębiorstwa jest szczególnie niebezpieczny dla członków
zarządu spółek kapitałowych, stąd też w tekście wskazano
na kluczowe działania nakierowane na uchylenie się od
odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Przedstawiono
w nim również rozwiązania pozwalające na ochronę biznesu
przed upadłością w ramach restrukturyzacji sądowej, a także
kilka praktycznych uwag dotyczących samej restrukturyzacji.
Prawo restrukturyzacyjne oraz Prawo upadłościowe, to dwie ustawy, o których
przedsiębiorcy przypominają sobie w dobie kryzysu. Lepiej późno, niż wcale.
Bowiem z jednej strony zawarte w nich rozwiązania nakładają na przedsiębiorców określone obowiązki, których niedopełnienie może wiązać się z dotkliwymi
konsekwencjami. Z drugiej zaś, sprawne i umiejętne wykorzystanie zawartych
w nich narzędzi, może uratować przedsiębiorcę przed najczarniejszym scenariuszem.
Kryzys wywołany pandemią koronawirusa ma dwie cechy, które sprawiają, że
ocena jego skutków z punktu widzenia prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego nastręcza trudności. Po pierwsze, nie sposób przewidzieć jak długo
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będzie się utrzymywał stan epidemii, a w konsekwencji kiedy gospodarka będzie
mogła znów nabrać tempa. Po drugie, kryzys ten ma zasięg globalny i dotyka
praktycznie każdej branży. To prowadzi do znacznego wzrostu ryzyka zaistnienia tzw. ciągów upadłościowych (efekt domina), w których jeden upadający podmiot ciągnie za sobą swoich kontrahentów. Nawet jeśli dla danego przedsiębiorcy
koronawirus nie stanowi przeszkody w kontynuowaniu prowadzonej działalności
(bo np. świadczy usługi zdalnie), to istnieje prawdopodobieństwo, że będzie stanowił przeszkodę dla jego kontrahentów, przez co nie będą oni w stanie mu zapłacić. Niewypłacalność jest zaraźliwa.
Nie zbankrutują jednak wszyscy – niektórzy przetrwają kryzys w oparciu o swoje
własne zasoby, niektórzy zwrócą się w stronę restrukturyzacji sądowej. Należy
spodziewać się, że zainteresowanie postępowaniami restrukturyzacyjnymi
z uwagi na kryzys będzie o wiele większe, niż dotychczas. Niniejszy wpis stara
się przybliżyć przedsiębiorcom kilka kluczowych zagadnień z zakresu upadłości
i restrukturyzacji, których w zamieszaniu wywołanym walką o przetrwanie na
rynku, mogą obecnie nie dostrzegać.
Należy do nich zaliczyć:
»
»
»
»
»
»
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bieżące analizowanie płynności przedsiębiorstwa pod kątem zaistnienia
przesłanek do złożenia wniosku upadłościowego,
obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, którego nie uchylają
skutki panującej epidemii wywołanej przez koronawirusa,
katalog podmiotów obowiązanych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie oraz konsekwencje niedochowania tego obowiązku,
możliwość uchronienia przedsiębiorstwa przed upadłością w ramach restrukturyzacji sądowej,
korzyści wynikające z postępowań restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorcy
w kryzysie,
praktyczne uwagi w odniesieniu do wierzytelności wobec banków, leasingodawców, wynajmujących, pracowników oraz wierzycieli publicznoprawnych
i tego jak wpływa na nie postępowanie restrukturyzacyjne,
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roli doradcy restrukturyzacyjnego w sprawnym przeprowadzeniu restrukturyzacji.

Jak diagnozować niewypłacalność?
Zjawisko niewypłacalności jest osią prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego
(łącznie zwykło się nawet określać te dwie dziedziny mianem prawa o niewypłacalności). Prawo restrukturyzacyjne premiuje przedsiębiorców przezornych i czujnych, ponieważ pozwala wdrożyć procedurę restrukturyzacji już wobec podmiotu
zagrożonego niewypłacalnością. Praktyka pokazuje, że restrukturyzacja otwarta
na przedpolu niewypłacalności najlepiej rokuje. Czym dłużej dłużnik zwleka, tym
mniej może liczyć na zaufanie wierzycieli i sądu, które jest niezbędne do zawarcia
i wykonania układu. Jednakże ustawa pozwala również na otwarcie restrukturyzacji wobec dłużnika, u którego niewypłacalność stała się faktem. Pamiętać przy
tym trzeba, że dłużnik niewypłacalny staje się obiektem zainteresowania prawa
upadłościowego. Ono z kolei obliguje dłużnika do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie
upadłości. Dlatego przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością może poprzestać
na wniosku restrukturyzacyjnym, a przedsiębiorca niewypłacalny powinien rozważyć równoległe wystąpienie o ogłoszenie upadłości. Zaniechanie dopełnienia
obowiązku terminowego złożenia wniosku upadłościowego może bowiem skutkować daleko idącą odpowiedzialności majątkową, a nawet karną.
Polskie prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe posługuje się dwoma przesłankami niewypłacalności. Obie są od siebie niezależne, co oznacza, że wystąpienie
którejkolwiek z nich pozwala stwierdzić, że dany dłużnik jest niewypłacalny.
Przesłankami tymi są:
»

»

przesłanka płynnościowa, zgodnie z którą dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli
utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych;
przesłanka majątkowa (inaczej: zadłużeniowa lub bilansowa), zgodnie z którą
dłużnik będący osobą prawną (np. spółką z ograniczoną odpowiedzialnością)
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albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółką komandytową), jest
niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają
wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający
24 miesiące.
Przed przystąpieniem do szerszego wyjaśnienia obu przesłanek niewypłacalności, należy wyeksponować jeszcze jeden warunek ogłoszenia upadłości. Ponieważ wspomniane postępowanie zostało pomyślane jako droga wspólnego dochodzenia roszczeń przez wszystkich wierzycieli dłużnika, nie jest dopuszczalne jego
zainicjowanie w sytuacji, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela. Prawa jednego wierzyciela znajdują skuteczną ochronę w ramach zwykłego postępowania
egzekucyjnego. Dlatego wniosek o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego dłużnika, który ma wyłącznie jednego wierzyciela, zostanie przez sąd oddalony. Co
do wniosku restrukturyzacyjnego sprawa nie jest tak jednoznaczna, natomiast
z natury rzeczy takie przypadki będą miały miejsce wyjątkowo rzadko. Ponadto
z jednym wierzycielem dłużnik zawsze może zawrzeć ugodę, zamiast układu
w restrukturyzacji. Taka ugoda na pewno będzie rozwiązaniem szybszym i tańszym, co w obliczu zaburzenia płynności finansowej ma kapitalne znaczenie.

Przesłanka płynnościowa
Skutki pandemii koronawirusa będą najszybciej widoczne w obszarze przesłanki
płynnościowej. W zależności od wielkości zgromadzonych przez przedsiębiorcę
zapasów funduszy, czyli poduszki bezpieczeństwa, wcześniej lub później brak
bieżących przychodów doprowadzi do powstania zatorów płatniczych. Nie jest
istotny rodzaj nieregulowanych długów. Mogą to być zobowiązania handlowe,
finansowe (w tym kredyty), daniny publiczne, składki na ubezpieczenia społeczne itd.
Ustalanie, w którym dokładnie momencie dłużnik stał się niewypłacalny jest
zadaniem trudnym i wymagającym wiadomości specjalnych. Dlatego w sporach
sądowych okoliczność ta dowodzona jest przy pomocy dowodu z opinii biegłego.
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Dla ułatwienia do ustawy wprowadzono domniemanie, w myśl którego dłużnik
utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych,
jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące.
Jeżeli zatem przedsiębiorca ma zobowiązania przeterminowane o ponad 3 miesiące, należy domniemywać, że jest niewypłacalny. Jest to domniemanie wzruszalne, czyli nic nie stoi na przeszkodzie, aby próbować dowieść, że dany podmiot stał się niewypłacalny wcześniej albo później. Niemniej przedsiębiorca, który
zalega z zapłatą niespornego długu od przeszło 3 miesięcy powinien mieć świadomość, że ustawa na start postrzega go jako podmiot niewypłacalny.
W zakresie płynnościowej przesłanki niewypłacalności ustawa wskazuje, że
utrata zdolności płatniczej ma dotyczyć zobowiązań po pierwsze – pieniężnych,
a po drugie – wymagalnych. Jeśli zobowiązanie wobec mojego kontrahenta polega
na dokonaniu dostawy towaru albo oddaniu obiektu w ramach umowy o roboty
budowlane, to nie jest to zobowiązania pieniężne, a zatem nie będzie brane pod
uwagę przy ustalaniu stanu niewypłacalności. Jeśli jednak na skutek opóźnienia
dostawy kontrahent wezwie mnie do zapłaty kary umownej za nienależyte wykonanie zobowiązania, to będzie to już niezaprzeczalnie zobowiązanie pieniężne.
Zobowiązanie musi być również wymagalne – jeśli kwestionuję jakieś zobowiązanie (przy czym podważanie jego zasadności nie ma charakteru pozornego), nie
minął mi termin do zapłaty, bądź w przypadku, gdy termin zapłaty nie jest oznaczony – nie zostałem nawet jeszcze do niej wezwany, to o istnieniu wymagalnego
zobowiązania nie będzie mogło być mowy.
Utrata płynności ma mieć charakter trwały. Przejściowe problemy, które w nieodległej perspektywie zostaną zażegnane, nie świadczą o niewypłacalności. Często
jednak trudno jednoznacznie ocenić czy problemy niebawem ustąpią. Wówczas
warto przyjąć, że zachodzi co najmniej zagrożenie niewypłacalnością i wystąpić
z wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.
Dynamiczny rozwój sytuacji epidemicznej uniemożliwia wiarygodne przewidzenie momentu, w którym gospodarka na powrót nabierze rozpędu. To z kolei
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przekłada się na trudności w określeniu czy utrata przez danego przedsiębiorcę
płynności ma charakter trwały. Ponadto państwo wdraża różnego rodzaju działania mające na celu wspomożenie przedsiębiorców w znoszeniu skutków kryzysu.
Niewykluczone zatem, że sytuacja niektórych przedsiębiorców może ulec szybkiej
poprawie. Przykładowo właścicielowi kina może za moment zabraknąć środków
na regulowanie bieżących zobowiązań. Jeśli jednak za kilka tygodni kina znowu
zostaną otwarte, a spragniona rozrywki publiczność tłumnie się do nich wybierze, właściciel kina spłaci zaległości i zażegna ryzyko niewypłacalności. Tym bardziej jeśli dojdą do tego chociażby ulgi w płatności składek na ubezpieczenia zdrowotne, czy odroczenie spłat kredytów. Jeśli jednak pomoc ze strony państwa nie
nadejdzie, nadejdzie zbyt późno lub też będzie zbyt skąpa, wówczas można prognozować, że za kilka miesięcy sądy upadłościowe zostaną zasypane wnioskami
upadłościowymi, w którym głównym motywem wyjaśnienia przyczyn stanu niewypłacalności będą następstwa panującej pandemii COVID-19.
Warto na koniec każdego dnia odpowiedzieć sobie szczerze na następujące pytanie: czy zarządzane przeze mnie przedsiębiorstwo jest w stanie na bieżąco regulować wszystkie zobowiązania? Jeśli odpowiedź będzie negatywna, wówczas
prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z niewypłacalnością. Przy odpowiedzi pozytywnej, trzeba będzie jeszcze zadać pytanie o to, jak długo będzie ono
w stanie spłacać zobowiązania przy obecnym poziomie przychodów. Jeśli zachowuje płynność tylko dzięki korzystaniu ze środków zgromadzonych w ramach
poduszki bezpieczeństwa, to może być znak, że przedsiębiorstwu zaczyna grozić
niewypłacalność i należałoby złożyć wniosek restrukturyzacyjny.

Przesłanka zadłużeniowa
A co z przesłanką zadłużeniową? Jeszcze za wcześnie, aby wystąpiła ona jako skutek pandemii. Od 2016 r. do wystąpienia przesłanki zadłużeniowej nie wystarcza
sama przewyżka zobowiązań nad majątkiem. Taki stan musi się utrzymywać nieprzerwanie przez ponad 24 miesiące. Stąd nawet jeśli obecny kryzys sprawi, że
wartość zobowiązań przekroczy wartość majątku przedsiębiorcy, to o niewypłacalności w ujęciu zadłużeniowym będzie można mówić najwcześniej za dwa lata.
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Z tego względu przesłanka zadłużeniowa jest generalnie postrzegana jako niemająca wielkiego znaczenia praktycznego, zwłaszcza że nie znajduje ona zastosowania do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w odróżnieniu od przesłanki płynnościowej, która dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Czasami może służyć jako przysłowiowy gwóźdź do trumny, kiedy występuje obok
przesłanki płynnościowej. Jest ona wówczas przyczynkiem do stwierdzenia, że
problemy finansowe dłużnika nie wynikają z chwilowych turbulencji, lecz mają
dłuższy rodowód.
Analizę przedsiębiorstwa pod kątem przesłanki zadłużeniowej należy rozpocząć
od lektury bilansu. Zrazu trzeba podkreślić, że od bilansu należy rozpocząć, ale
na bilansie nie można poprzestać. Przesłanka zadłużeniowa często nazywana
jest bilansową. Określenie to może jednak wprowadzać w błąd. Nie jest bowiem
prawdą, że niewypłacalny jest dłużnik, u którego w bilansie zobowiązania dominują nad aktywami. Ustawa mówi o zobowiązaniach pieniężnych i majątku. Chodzi przy tym o majątek rzeczywisty, a nie księgowy.
Niemniej jednak ustawodawca zdecydował, że bilans będzie podstawą domniemania prawnego o niewypłacalności dłużnika. Domniemywa się, że dłużnik jest
niewypłacalny w ujęciu zadłużeniowym, jeżeli zgodnie z bilansem jego zobowiązania, z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek
powiązanych, przekraczają wartość jego aktywów, a stan ten utrzymuje się przez
okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące. Podobnie jak w przypadku
domniemania dotyczącego przesłanki płynnościowej, również i to jest wzruszalne. Dopuszczalne jest zatem wykazywanie, że pomimo bilansowej przewyżki
zobowiązań nad aktywami, rzeczywista wartość majątku jest wyższa od zobowiązań. Albo wprost przeciwnie – że pomimo przewagi aktywów ujętych w bilansie
nad zobowiązaniami, realny majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie wszystkich zobowiązań pieniężnych.
Co zrozumiałe, domniemanie wystąpienia przesłanki zadłużeniowej zostało pomyślane przede wszystkim, jako ułatwienie dla wierzyciela starającego się o ogłoszenie upadłości swojego dłużnika. Z racji braku dostępu do danych finansowych,
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wierzyciel może starać się wykazać niewypłacalność dłużnika na podstawie
powszechnie dostępnych sprawozdań składanych przez dłużnika do KRS.

Zagrożenie niewypłacalnością
Wśród definicji wiążących się z utratą płynności funkcjonuje również pojęcie
zagrożenia niewypłacalnością. Występuje ono w ustawie Prawo restrukturyzacyjne i otwiera dłużnikowi drogę do skorzystania z procedury restrukturyzacji
sądowej (o czym niżej). Jak łatwo się domyślić, stan zagrożenia niewypłacalności, to moment, w którym dłużnik co prawda ma jeszcze zdolność do regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, ale jego sytuacja ekonomiczna
wskazuje, że w niedługim czasie zdolność tę może utracić.
Stan zagrożenia niewypłacalnością to zatem moment nieco wcześniejszy przed
ostatecznym załamaniem płynności w firmie. Odpowiednia reakcja przedsiębiorcy w tym czasie znacznie podnosi szanse na przetrwanie firmy, w razie gdyby
zdecydował się on na postępowanie restrukturyzacyjne. Postępowanie restrukturyzacyjne może być również otwarte wobec przedsiębiorcy już niewypłacalnego, ale czasami może to być już moment zbyt późny na skuteczną pomoc.
Podsumowując – upadłość ogłasza się wobec przedsiębiorcy niewypłacalnego,
a postępowanie restrukturyzacyjne może zostać otwarte wobec przedsiębiorcy
niewypłacalnego albo dopiero zagrożonego niewypłacalnością.

Kto i kiedy powinien złożyć wniosek restrukturyzacyjny
lub upadłościowy?
Zacznijmy od wyjaśnienia, że złożenie wniosku restrukturyzacyjnego jest zawsze
uprawnieniem. Złożenie natomiast wniosku o ogłoszenie upadłości dla dłużnika
obowiązkiem, podczas gdy dla jego wierzycieli jest tylko uprawnieniem.
W przypadku osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, obowiązek złożenia wniosku upadłościowego ciąży na nich samych. Jeżeli dłużnikiem
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jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek
wystąpienia o ogłoszenie upadłości spoczywa na każdym, kto na podstawie
ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika
i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami. Chodzi
zatem o członków zarządu, likwidatorów, a w spółkach osobowych wspólników
uprawnionych do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji (czyli np. komplementariuszy, o ile nie pozbawiono ich prawa reprezentacji). Obowiązek ten nie
spoczywa na prokurentach. Są oni bowiem uprawnieni wyłącznie do czynności
polegających na prowadzeniu przedsiębiorstwa, podczas gdy ustawa obowiązek
złożenia wniosku nakłada na osoby, które są uprawnione do prowadzenia spraw
dłużnika i zarazem do jego reprezentowania.
Niekiedy zdarza się, że członkowie zarządu spółki mają odmienne zapatrywania na kwestię kondycji spółki i jej wypłacalność. Jeden członek zarządu może
nalegać na zgłoszenie wniosku upadłościowego, podczas gdy drugi jest temu
przeciwny. Pamiętać wtedy trzeba, że do złożenia wniosku upadłościowego nie
jest konieczne dochowanie reguł reprezentacji określonych w umowie spółki.
Wystarczy, że pod wnioskiem podpisze się jeden członek zarządu (mimo, że
zasady reprezentacji tejże spółki wymagają łącznego działania dwóch członków),
a będzie on skuteczny.
Wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć w terminie 30 dni, licząc od dnia,
w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, a więc od dnia powstania staniu niewypłacalności. Jeszcze przed kilkoma laty termin ten był zdecydowanie krótszy i wynosił raptem 14 dni. Biorąc pod uwagę, że przygotowanie wniosku
wymaga współpracy zarządu, księgowości i prawników, a ponadto, że nie wszystkie dane do wniosku daje się w prosty sposób pobrać z programów księgowych,
termin 14 dni był zdecydowanie zbyt rygorystyczny.
Z kolei wniosek restrukturyzacyjny przedsiębiorca może zgłosić już na etapie zagrożenia niewypłacalnością. Niepewność związana z koronawirusem
sprawia, że wielu przedsiębiorców znajduje się właśnie w sytuacji zagrożenia
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niewypłacalnością. Czy powinni wobec tego występować o objęcie ich reżimem,
któregoś z postępowań restrukturyzacyjnych? To zależy. Jeżeli przedsiębiorca
nie ma wielu wierzycieli, a na dodatek pozostaje z nimi w dobrych stosunkach,
to w pierwszej kolejności warto spróbować zawrzeć z wierzycielami porozumienia modyfikujące zobowiązania w taki sposób, aby przedsiębiorca był stanie je
regulować, mimo przejściowego kryzysu (odroczyć terminy zapłaty, rozłożyć
płatność na raty). Pierwszeństwo powinna mieć więc restrukturyzacja pozasądowa, aczkolwiek musi być ona przeprowadzona sprawnie. Jeśli jednak wierzycieli jest wielu, a do tego nie wszyscy są przychylni negocjacjom ugodowym,
wtedy pomocne będzie postępowanie restrukturyzacyjne. Do przyjęcia układu
nie potrzeba bowiem aprobaty wszystkich wierzycieli. Wystarczy, że opowiedzą
się za nim wierzyciele mający łącznie co najmniej 2/3 sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom, stanowiący jednocześnie większość głosujących wierzycieli (50%+1). Są to tzw. większość kapitałowa i osobowa.
Czy przedsiębiorca, który już zdiagnozował u siebie niewypłacalność może jeszcze starać się o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego? Tak. Musi jednak
zdawać sobie sprawę, że samo złożenie wniosku restrukturyzacyjnego nie zwalnia z obowiązku złożenia wniosku upadłościowego. Dopiero otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wywołuje taki skutek. Spójrzmy na terminy.
Załóżmy, że przedsiębiorca zorientował się, że jest niewypłacalny w dniu, kiedy
niewypłacalność wystąpiła. Wobec tego rozpoczął bieg 30-dniowy termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Jednak przedsiębiorca w ciągu tygodnia
przygotował wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego
(jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, charakteryzującego się
znacznym odformalizowaniem i licznymi usprawnieniami w stosunku do postępowania układowego czy sanacyjnego). Ustawa wyznacza sądowi tydzień na rozpoznanie tego wniosku. Tak więc, jeśli sąd zmieści się w tym instrukcyjnym terminie,
dojdzie do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jeszcze przed upływem
terminu na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Jednakże naprawdę nieczęsto zdarza się, że sądy mieszczą się w terminach instrukcyjnych. Tym mniej jest
to prawdopodobne w obliczu stanu epidemii, kiedy sądy pracują w szczególnym
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trybie, przy znacznie zmniejszonej obsadzie kadrowej. Dlatego w razie wystąpienia niewypłacalności przedsiębiorcy powinni mieć w gotowości jednocześnie
dwa wnioski. Tak aby najpóźniej w ostatnim dniu 30-dniowego terminu złożyć
również wniosek o ogłoszenie upadłości. Sąd i tak – co do zasady – w pierwszej
kolejności rozpozna wniosek restrukturyzacyjny. Aczkolwiek fakt złożenia wniosku upadłościowego osłabia wydźwięk entuzjastycznych planów, przedstawianych we wniosku restrukturyzacyjnym. Dlatego wniosek restrukturyzacyjny najlepiej składać na przedpolu niewypłacalności, a nie po jej wystąpieniu. Dzięki
temu szanse jest rozpoznania przed upływem terminu na złożenie wniosku upadłościowego znacznie wzrastają. Takie działanie oczywiście ma też ten efekt, że
zwiększa szanse powodzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Praktyka jednoznacznie bowiem pokazuje, że im szybciej wniosek restrukturyzacyjny trafi na
biurko sędziego, tym większe szanse na pozytywne zakończenie całej procedury.

Czy wierzyciel może żądać ogłoszenia upadłości dłużnika
lub otwarcia wobec niego restrukturyzacji?
Wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika może zgłosić każdy z wierzycieli osobistych. Czy może to być wierzyciel, którego wierzytelność opiewa na 10 zł? Może.
Chociaż jest to sytuacja raczej hipotetyczna, bo koszt przygotowania wniosku
upadłościowego, od którego należy uiścić opłatę w wysokości 1.000 zł i zaliczkę
na koszty postępowania w wysokości ponad 5.000 zł, czyniłby ten sposób dochodzenia roszczenia w kwocie 10 zł zupełnie nieopłacalnym.
Warto również wskazać, iż ustawa wprowadza pewne ułatwienia dla wierzyciela
starającego się o ogłoszenie upadłości swojego dłużnika. Oprócz wspominanej
wyżej możliwości skorzystania z domniemania niewypłacalności, wierzyciel nie
musi podawać we wniosku wielu szczegółowych informacji na temat majątku,
zobowiązań, czy postępowań sądowych i egzekucyjnych dłużnika, a przysługującą
mu wierzytelność powinien jedynie uprawdopodobnić. Dłużnik może bronić się
przed wnioskiem wierzyciela wykazując, że nie posiada innych wymagalnych zobowiązań wobec jakiegokolwiek innego wierzyciela, albo że co prawda posiada takie
zobowiązania, ale nie utracił zdolności do ich regulowania, a także nie upłynął
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jeszcze okres, w którym zobowiązania wobec dwóch różnych wierzycieli przeterminowałyby się powyżej 3 miesięcy. Dłużnik może także kwestionować wierzytelność wskazaną we wniosku wierzyciela i wykazywać, że ma ona charakter sporny.
W takim przypadku dla dalszego procedowania nie wystarczy już samo uprawdopodobnienie wierzytelności, gdyż jej istnienie będzie musiało zostać przez wierzyciela udowodnione. Jednak jeśli spór zaistniał między stronami przed złożeniem
wniosku przez wierzyciela, a dłużnik wykaże, że wierzytelność ma w całości charakter sporny, to sąd taki wniosek obowiązany będzie oddalić.
Gdy zaś mowa o wniosku restrukturyzacyjnym, legitymację do jego wniesienia
posiada tylko dłużnik. Wyjątek stanowi postępowanie sanacyjne, o którego otwarcie może wystąpić także wierzyciel osobisty dłużnika, ale tylko wtedy, gdy dłużnik
jest osobą prawną. Wierzyciel może jednak zgłosić wniosek tylko wobec niewypłacalnego dłużnika. Zatem zagrożenie niewypłacalnością w tym przypadku nie
wystarczy. Dlatego wierzyciel przedsiębiorcy, który w związku z pandemią stał
się zagrożony niewypłacalnością, nie będzie mógł skutecznie ani wnieść o ogłoszenie wobec niego upadłości, ani o otwarcie postępowania sanacyjnego. Niemniej granica między zagrożeniem niewypłacalnością a niewypłacalnością jest
często trudno uchwytna. Ponadto zarówno na gruncie upadłości, jak i restrukturyzacji, dla oceny sytuacji dłużnika liczy się data rozpoznawania wniosku przez
sąd, a zatem może się zdarzyć tak, że w dacie składania wniosku dłużnik będzie
dopiero w fazie zagrożenia niewypłacalnością, ale w dacie rozpoznawania wniosku będziemy mieli do czynienia już z niewypłacalnością.
Czy przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku złożenia wniosku upadłościowego,
jeżeli jego niewypłacalność powstała wskutek stanu epidemii?
Przyczyna utraty zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych
nie ma znaczenia dla ustalenia czy przedsiębiorca powinien zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości. Nie ważne czy zawiódł biznesplan, spłonął nieubezpieczony magazyn z gotowymi produktami, czy koronawirus uniemożliwił prowadzenie działalności. Jeżeli konsekwencją tych okoliczności jest utrata zdolności do wykonywania
zobowiązań, przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek upadłościowy.
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Nawet gdyby jedyny członek zarządu niewypłacalnej spółki poddany został
hospitalizacji z powodu zachorowania na COVID-19, nie uchylałoby to obowiązku
zgłoszenia wniosku upadłościowego. Pozwalałoby jednak uchylić się przez tego
członka zarządu od odpowiedzialności za niezłożenie wniosku w terminie. Musiałyby jednak zostać spełnione następujące warunki. Po pierwsze, obiektywna niemożność złożenia wniosku, spowodowana zachorowaniem, wystąpiła przed upływem terminu na zgłoszenie wniosku. Po drugie, po ustaniu przeszkody (powrocie
do zdrowia) członek zarządu niezwłocznie złożył wniosek upadłościowy.
Można mieć wątpliwości czy przebywanie członka zarządu w kwarantannie,
w związku z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należałoby kwalifikować
jako przesłankę wyłączającą winę w niezłożeniu wniosku w terminie. Wszak osoba
taka może zdalnie kierować przygotowaniem wniosku upadłościowego. Jednakże
reprezentant spółki musi podpisać się pod wnioskiem oraz pod oświadczeniem
o prawdziwości zawartych w nich danych. Nawet gdyby gotowy wniosek został
bezkontaktowo przekazany członkowi zarządu do podpisu, to dokument ten
może stać się nośnikiem wirusa i stwarzać zagrożenie dla osoby przekazującej
dokument oraz dla pracowników sądu, do którego będzie wnoszony. Dlatego
przebywanie w kwarantannie należałoby traktować jako obiektywną przeszkodę
w złożeniu wniosku, wyłączającą winę w uchybieniu terminowi.
Brak winy w możliwości złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości można również rozważyć w sytuacji, w której cała firma została poddana kwarantannie i nie
ma obiektywnej możliwości dostępu do danych dotyczących przedsiębiorstwa.
Wszak złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wymaga przedstawienia szczegółowych informacji o stanie zobowiązań, należności, majątku, zabezpieczeniach, czy toczących się postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. Bez dostępu
do takich danych znacznie utrudnione może się okazać analizowanie płynności
przedsiębiorstwa.
Skuteczność uchylenia się przed konsekwencjami niezłożenia wniosku upadłościowego w terminie zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Pamiętać przy
tym trzeba, że okoliczności wyłączające winę w niezłożeniu wniosku w terminie
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bada się w odniesieniu do każdego z obowiązanych z osobna. Jeśli więc w spółce
jest trzech członków zarządu, spośród których dwóch jest hospitalizowanych, to
fakt ten nie ma wpływu na odpowiedzialność trzeciego. Dodać warto, że złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez jednego członka zarządu odnosi skutek
wobec pozostałych, pod warunkiem, że wniosek jest prawidłowy, tzn. nie zostanie zwrócony ze względu na braki formalne lub fiskalne.

Czy brak środków na pokrycie kosztów postępowania
upadłościowego uchyla obowiązek złożenia wniosku
o ogłoszenie upadłości?
W warunkach panującej epidemii wielu przedsiębiorców musi pokrywać stałe
koszty działalności mimo drastycznego spadku przychodów (w niektórych branżach niemal do zera). Brak równowagi w tym zakresie przyczynia się do bardzo
szybkiego obniżenia rezerw finansowych i w momencie, w którym podejmowana
będzie decyzja o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości może się okazać, że
przedsiębiorstwo wykazuje o wiele niższą wartość, a także brak jest już aktywów
o wysokim stopniu płynności. Każde postępowanie upadłościowe generuje natomiast koszty (np. wynagrodzenie syndyka, oszacowanie i zabezpieczenie majątku,
podatki, najem magazynu etc.), których wysokość zależy od rozmiarów likwidowanego przedsiębiorstwa. Na podstawie praktyki można szacować, iż jest to co
najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Czy wobec tego fakt, że dłużnik nie posiada
majątku wystarczającego na koszty postępowania upadłościowego zwalnia go
z obowiązku złożenia wniosku?
Otóż nie – wniosek w dalszym ciągu musi zostać złożony. Obowiązek ten polega
bowiem na złożeniu wniosku, a nie na uzyskaniu jego pozytywnego rozpoznania
w postaci postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Jeśli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, albo wystarcza jedynie na pokrycie tych kosztów, to sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości.
Niemniej jednak, mimo oddalenia, może się okazać, że wniosek został przez dłużnika
złożony w terminie i jest to wystarczające (samo złożenie wniosku w terminie) do uchronienia się przed odpowiedzialnością wynikającą z niedopełnienia tego obowiązku.
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Czy problemy ze ściągalnością należności mogą aktualizować
obowiązek zgłoszenia wniosku upadłościowego?
Raz jeszcze podkreślmy – przyczyna utraty zdolności wykonywania wymagalnych
zobowiązań pieniężnych nie ma znaczenia dla powstania obowiązku zgłoszenia
wniosku upadłościowego. Jeżeli stan epidemii nie uniemożliwił przedsiębiorcy
prowadzenia działalności i wciąż świadczy on usługi lub sprzedaje towary, ale
odbiorcy tych usług lub towarów nie są w stanie za nie zapłacić, może to prowadzić do ciągów upadłościowych. Nieściągalność należności albo niemożność przewidzenia kiedy uda się je ściągnąć może być przyczynkiem do stwierdzenia niewypłacalności w ujęciu płynnościowym. Takie przypadki wydają się wręcz idealne
do wdrożenia postępowania restrukturyzacyjnego. Skoro bowiem samo przedsiębiorstwo dłużnika funkcjonuje prawidłowo, jest popyt na świadczone przez nie
usługi lub dostarczane towary, a jedynie zła kondycja dotychczasowych kontrahentów zachwiała kondycją dłużnika, to rozwiązania prawa restrukturyzacyjnego
zapewnią czas i środki potrzebne do jej ustabilizowania. W takim przypadku wniosek upadłościowy mógłby być rozwiązaniem pochopnym, skutkując likwidacją
majątku i przedsiębiorstwa, podczas gdy istniała jeszcze szans na jego ratunek.

Konsekwencje niezłożenia wniosku o ogłoszenie
upadłości w terminie
Niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie może wiązać się dla przedsiębiorców z dotkliwymi konsekwencjami niezależnie, czy dotyczy to przedsiębiorcy wykonującego działalność indywidualnie, czy też członków zarządu spółek
kapitałowych.
Oczywiste jest, że prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną
wiąże się z tym, że przedsiębiorca taki osobiście odpowiada za zobowiązania
prowadzone w ramach prowadzonej działalności. Słowem, wykreślenie z CEIDG
nie sprawi, że kontrahenci nie będą mogli dochodzić od dłużnika zaspokojenia
i to nawet z majątku, który nie był wykorzystywany do prowadzenia działalności
gospodarczej (np. z mieszkania, czy prywatnego samochodu). Wydaje się zatem,
iż fakt niezgłoszenia wniosku o głoszenie upadłości przez takiego przedsiębiorcę
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nie ma większego znaczenia dla zakresu jego odpowiedzialności. Dotychczas,
tj. przed nowelizacją przepisów o upadłości konsumenckiej, negatywnym skutkiem niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie był brak możliwości
ubiegania się o oddłużenie w ramach upadłości konsumenckiej. Obecnie przepis
ten został uchylony. Dotkliwą konsekwencją niezłożenia wniosku o ogłoszenie
upadłości przez przedsiębiorcę – osobę fizyczną, będzie możliwość orzeczenia
wobec niego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek
lub w ramach spółki cywilnej, pełnienia funkcji w organach spółek, a także reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego,
spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia.
Sankcje za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie są bardzo poważne w skutkach dla członków zarządu spółek kapitałowych, którzy
co do zasady nie ponoszą przecież odpowiedzialności za zobowiązania spółki.
Oprócz możliwości orzeczenia wobec takich podmiotów wspomnianego wyżej
zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, ponoszą oni również odpowiedzialność odszkodowawczą wobec wierzycieli spółki. Podstawę stanowi tu art.
299 kodeksu spółek handlowych, oraz art. 21 ust. 3 prawa upadłościowego. Na
kadrze menadżerskiej ciąży również odpowiedzialność podatkowa na podstawie
art. 116 ordynacji podatkowej, a także odpowiedzialność karna na podstawie art.
586 kodeksu spółek handlowych.

Restrukturyzacja sądowa i pozasądowa
Procesy zmierzające do restrukturyzacji przedsiębiorstwa mogą być prowadzone
wewnętrznie, jak i z wykorzystaniem wyspecjalizowanych narzędzi zagwarantowanych przez prawo restrukturyzacyjne (tzw. restrukturyzacja sądowa).
W ramach restrukturyzacji wewnętrznej należy zacząć od przeprowadzenia
weryfikacji umów, kosztów prowadzenia działalności i prognozowanych przychodów, stanu zatrudnienia, zobowiązań i należności, a także stanu majątku.
Dzięki przeprowadzonej analizie można podjąć próbę wydzielenia nierentownych
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segmentów działalności, renegocjacji umów z kontrahentami, przeprowadzenia
zwolnień pracowników, czy też podjęcia rozmów z instytucjami finansowymi.
Obecnie dużo mówi się o tym, iż stan epidemii stanowi zdarzenie o znamionach
tzw. siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i nie dającego się zapobiec w skutkach. Z pewnością wielu przedsiębiorców
będzie mogło bronić się przed roszczeniami swoich kontrahentów argumentem,
że niewykonanie zobowiązania było spowodowane siłą wyższą, a zatem okolicznościami, za które nie ponoszą odpowiedzialności. Przedsiębiorcy, korzystając
z przewidzianej przepisami prawa cywilnego klauzuli nadzwyczajnej zmiany stosunków (tzw. rebus sic stantibus) będą mogli się również starać o orzeczenie przez
sąd zmiany warunków łączących ich umów, bądź nawet ich rozwiązania. Pamiętać jednak należy, iż są to raczej działania zmierzające do radzenia sobie ze skutkami niewykonania zobowiązania w warunkach panującej epidemii, aniżeli działania, które pozwalają na wycofanie się z zawartych umów beż żadnych konsekwencji. Ponadto są one nakierowane na działania jednostkowe – jeden kontrahent
– jedno postępowanie sądowe. Nie można tutaj działać kompleksowo co do całej
wiązki nierentownych umów wiążących przedsiębiorcę w kryzysie.
Jeśli działania naprawcze zawiodą, albo w ogóle nie ma sensu ich wdrażać, bo z góry
wiadomo, że nie dadzą żadnego efektu bez zewnętrznego wsparcia i ochrony,
to może okazać się, że firma jest trwale niewypłacalna i konieczne jest otwarcie
postępowania restrukturyzacyjnego. W tym momencie w grę wchodzi restrukturyzacja sądowa, której celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez
umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami.

Jaki rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego wybrać?
Prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:
»
»

postępowanie o zatwierdzenie układu
przyspieszone postępowanie układowe
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postępowanie układowe
postępowanie sanacyjne

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest najmniej ingerującym w strukturę przedsiębiorstwa i odbywa się w zasadzie poza sądem. Dłużnik zawiera
z doradcą restrukturyzacyjnym umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania, samodzielnie zbiera głosy wierzycieli nad układem,
a następnie składa wniosek o zatwierdzenie układu do sądu. Zaletą tego postępowania jest zazwyczaj krótki czas trwania całego procesu, uniezależnienie
jego przebiegu od sądu, którego ingerencja sprowadza się jedynie do wydania postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu. Wadą jest z kolei brak
ochrony przed egzekucją.
Przyspieszone postępowanie układowe jest jednym z najczęściej występujących
postępowań restrukturyzacyjnych. Co do zasady powinno zakończyć się w ciągu
kilku miesięcy. W postępowaniu ustanawiany jest nadzorca sądowy, który wyraża
zgodę na dokonywanie przez dłużnika czynności przekraczających zwykły zarząd.
Ten rodzaj postępowania daje dłużnikowi stosunkowo dużą swobodę w funkcjonowaniu w trakcie restrukturyzacji, zapewnia ochronę przed egzekucją w ograniczonym zakresie, oraz odciąża całą procedurę poprzez uniemożliwienie wierzycielom kwestionowania wartości wierzytelności uwzględnionych na spisie wierzytelności. W praktyce postępowania te trwają niestety dłużej niż prognozowane
2-3 miesiące.
Postępowanie układowe nie cieszy się zbyt dużą popularnością wśród przedsiębiorców. Postępowanie układowe trwa dłużej niż przyspieszone postępowanie
układowe i może być prowadzone jedynie kiedy spełnione są określone wymagania w zakresie sumy wierzytelności spornych. W postępowaniu również ustanawia się nadzorcę sądowego. Zapewnia ograniczoną ochronę przed egzekucją, jednak z uwagi na wymóg posiadania określonego wolumenu wierzytelności
spornych (powyżej 15% sumy wierzytelności) dopuszcza już możliwość kwestionowania wierzytelności uwzględnionych na spisie wierzytelności, co przedłuża
i komplikuje procedurę.

390

raport.mustreadmedia.pl

RAPORT

Wpływ pandemii koronawirusa na restrukturyzację i upadłość

Postępowanie sanacyjne w statystykach prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych jest jednym z najliczniej prowadzonych. Charakteryzuje się głęboką restrukturyzacją przedsiębiorstwa i trwa zwykle nie mniej niż 12 miesięcy.
W postępowaniu sanacyjnym ustanawiany jest zarządca, a sam dłużnik może
zostać pozbawiony prawa do wykonywania zarządu nad przedsiębiorstwem
(w praktyce najczęściej pozostawia się mu jednak prawo wykonywania zwykłego
zarządu).
Wybór jednego z nich zależy od potrzeb danego dłużnika oraz od rozmiaru wierzytelności spornych (czyli kwestionowanych przez dłużnika np. na drodze postępowania sądowego). Nie da się wobec tego sformułować jednej rekomendacji,
która sprawdzi się w każdym przedsiębiorstwie dotkniętym skutkami pandemii.
Z dużą dozą ostrożności można zasugerować rozważenie postępowania sanacyjnego. Sanacja wyposaża przedsiębiorcę w pełny zakres narzędzi, jaki został
przewidziany w Prawie restrukturyzacyjnym. Można się pokusić o stwierdzenie,
że sanacja, to postępowanie restrukturyzacyjne all inclusive. W ramach tej procedury ustawodawca przewidział bowiem najpełniejszą ochronę przed egzekucją, możliwość odstępowania od niekorzystnych kontraktów, uproszczony tryb
redukcji zatrudnienia, czy też specjalny tryb likwidacji (sprzedaży) poszczególnych składników majątku (podobny do tego w postępowaniu upadłościowym, czy
egzekucyjnym). W ramach tej formy restrukturyzacji można też odwrócić skutki
niekorzystnych czynności rozporządzających dłużnika dokonanych w ostatnim
czasie. Z drugiej strony jest to postępowanie stosunkowo długie (modelowo ok.
12 miesięcy), a przez to kosztowne dla dłużnika. Ponadto, inaczej niż w pozostałych postępowaniach restrukturyzacyjnych, dłużnik – co do zasady – zostaje
pozbawiony zarządu własnego nad majątkiem, a obejmuje go ustanawiany przez
sąd zarządca.
Sąd może oddalić wniosek o otwarcie wskazanego przez dłużnika postępowania
restrukturyzacyjnego, jeżeli uzna, że wybrał on niewłaściwy rodzaj postępowania. Dlatego decydując się na sądową restrukturyzację warto skonsultować się
z doradcą restrukturyzacyjnym.
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Korzyści z restrukturyzacji
Główną korzyścią płynącą z restrukturyzacji jest oczywiście uniknięcie ogłoszenia upadłości i dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (przyspieszonego układowego, układowego albo sanacyjnego) albo zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzeniu układu,
pozwala na uchronienie się przed wszelkimi negatywnymi skutkami niezłożenia
wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie.
Otwarcie restrukturyzacji prowadzi do „zamrożenia” zobowiązań powstałych
przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wraz z odsetkami
narosłymi do tego dnia, jak również odsetkami, które biegną w trakcie samego
postępowania. Oznacza to, że dłużnik nie musi, a właściwie – z uwagi na ustawowy
zakaz – nie może regulować tych zobowiązań w inny sposób, niż w ramach wykonywania układu. Dopiero jeśli układ zostanie przyjęty i prawomocnie zatwierdzony, to dłużnik może rozpocząć spłaty zgodnie z warunkami układu. Dzięki
temu może odroczyć termin spłaty (np. spłata po trzech miesiącach od prawomocnego zatwierdzenia układu), rozłożyć ją na raty, a nawet umorzyć część zobowiązań (np. odsetki i 30% należności głównej), bądź też nie angażować środków
finansowych i zaproponować zaspokojenie wierzycieli poprzez konwersję wierzytelności na udziały lub akcje.
W zależności od konkretnego postępowania restrukturyzacyjnego dłużnik otrzymuje ochronę przed egzekucją oraz gwarancję, że kluczowe dla działalności przedsiębiorstwa umowy nie zostaną wypowiedziane. Najsilniejsza ochrona przed
egzekucją ma miejsce w postępowaniu sanacyjnym. W jego trakcie niedopuszczalne jest prowadzenie egzekucji nie tylko co do wierzytelności objętych układem, ale również wierzytelności bieżących, które powstały w trakcie postępowania. Jeśli jednak dłużnik nie reguluje zobowiązań bieżących, to może to doprowadzić do umorzenia postępowania sanacyjnego. W przyspieszonym postępowaniu
układowym oraz w postępowaniu układowym zasadniczo niedopuszczalne jest
prowadzenie egzekucji w zakresie wierzytelności objętych układem. Jeśli jednak
wierzytelność ta jest zabezpieczona na mieniu dłużnika hipoteką bądź zastawem,
to wierzyciel może prowadzić egzekucję z przedmiotu zabezpieczenia w trakcie
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postępowania. Jeśli przedmiot zabezpieczenia jest niezbędny do prowadzenia
przedsiębiorstwa, to egzekucję taką będzie można zawiesić na okres do trzech
miesięcy.
W trakcie postępowania niedopuszczalne jest również wypowiedzenie dłużnikowi
takich umów jak najem lub dzierżawa lokalu bądź nieruchomości, w której prowadzone jest przedsiębiorstwo dłużnika, umów kredytu, leasingu, ubezpieczeń
majątkowych, rachunku bankowego, poręczeń, licencji udzielonych dłużnikowi,
oraz gwarancji lub akredytyw wystawionych przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Wypowiedzenie jest jednak dopuszczalne pod pewnymi warunkami za zgodą odpowiedniego organu postępowania, a bez zgody
także wtedy, kiedy dłużnik nie wykonuje po dniu otwarcia postępowania zobowiązań wynikających z tych umów (np. nie płaci rat czynszu za czas po otwarciu
postępowania).
W postępowaniu sanacyjnym istnieje też możliwość przeprowadzenia redukcji
zatrudnienia, na takich zasadach na jakich zwolnień dokonuje syndyk w postępowaniu upadłościowym (skrócenie okresu wypowiedzenia, wypowiedzenia
w okresie ochronnym). W postępowaniu tym możliwe jest również odstąpienie
od nierentownych kontraktów. Z wnioskiem o odstąpienie od umowy występuje
powołany w tym postępowaniu zarządca, a samą zgodę wyraża sędzia-komisarz
w drodze postanowienia. Co ważne, odstąpienie od umowy w tych warunkach
nie będzie wiązało się z obciążeniem dłużnika karą umowną. W odróżnieniu od
wspominanej wyżej możliwości sądowego dochodzenia zmiany bądź rozwiązania umowy w razie nadzwyczajnej zmiany stosunków, odstąpienie od nieopłacalnych umów wzajemnych można przeprowadzić kompleksowo w ramach jednego postępowania. Ponadto odstąpienie od takiej umowy nie wymaga wykazywania zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, gdyż możliwość odstąpienia od
nierentownych kontraktów w postępowaniu sanacyjnym funkcjonuje w normalnych warunkach rynkowych. Skorzystanie z tej możliwości w związku z kryzysem
wywołanym epidemią koronawirusa wydaje się tym bardziej uzasadnione.
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Uwagi praktyczne – objęcie układem wierzytelności
banków
Wierzytelności powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego ulegają „zamrożeniu” na czas trwania postępowania i jako tzw. wierzytelności objęte układem, nie będą mogły zostać zaspokojone w jego trakcie. Jest to
zakaz wynikający z ustawy – wierzytelności objęte układem mogą zostać zaspokojone tylko w drodze i na warunkach przyjętego układu. Spłacanie długów poza
układem stanowiłoby nieuzasadnione uprzywilejowanie niektórych wierzycieli.
W postępowaniach restrukturyzacyjnych generalnie istnieje zakaz prowadzenia egzekucji co do wierzytelności objętych układem. Jeśli przedsiębiorca zaciągnął w banku kredyt, to cała kwota pozostała do spłaty stanowi wierzytelność
objętą układem i bank będzie musiał cierpliwie czekać na jego spłatę zgodnie
z warunkami przyjętego układu. Nieco inaczej wygląda sytuacja z kredytem obrotowym – w tym przypadku wierzytelność objętą układem stanowi kwota limitu
wykorzystania do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Dłużnik
będzie mógł natomiast korzystać z niewykorzystanego limitu na dotychczasowych warunkach, a bank nie będzie mógł wstrzymać finansowania, ani takiej
umowy wypowiedzieć.
Warto jednak zwrócić uwagę, iż banki nierzadko stanowią w postępowaniach
restrukturyzacyjnych grupę kluczowych wierzycieli. Z uwagi na zazwyczaj
wysoką kwotę przysługujących im wierzytelności mają decydujący głos w głosowaniu nad układem. Zwykle też udzielone przez banki finansowanie jest
zabezpieczone na majątku dłużnika hipoteką, zastawem, przewłaszczeniem na
zabezpieczenie, cesją na zabezpieczenie etc., co daje im uprzywilejowaną pozycję w postępowaniu. W części, w której zabezpieczona wierzytelność znajduje
pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, bank nie jest objęty układem
z mocy prawa, aczkolwiek może wyrazić zgodę na takie objęcie. Oznacza to
np., że jeśli bank posiada wierzytelność w wysokości 100, zabezpieczoną hipotecznie na nieruchomości dłużnika wartej 60, to układem objęte będzie tylko
40. Tylko ta część będzie mogła w ramach układu zostać poddana redukcji,
tylko co do niej będzie można ustanowić nowe terminy płatności rat etc. Co do
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wartości 60 bank będzie mógł dochodzić zaspokojenia tej kwoty w pełni, a po
zakończeniu postępowania będzie mógł nawet zaspokoić się z zabezpieczonej
hipoteką nieruchomości. Jeśli jednak bank zgodzi się na objęcie wierzytelności
układem, to restrukturyzacji będzie podlegać kwota 100. Utrzymanie dobrej
relacji i transparentnej komunikacji z bankami jest zatem niezwykle ważne dla
sukcesu restrukturyzacji.

Uwagi praktyczne – wierzytelności z tytułu leasingu
i czynszu najmu
Wierzytelności z tytułu leasingu i czynszu najmu (jak również inne wierzytelności za okres rozliczeniowy) podlegają szczególnym zasadom w zakresie ich objęcia układem. Otóż, jeśli do otwarcia postępowania doszło w trakcie okresu rozliczeniowego, to wierzytelność za ten okres dzieli się proporcjonalnie według liczby
dni na część powstałą przed i po dniu otwarcia postępowania. Np. jeśli miesięczny
czynsz najmu wynosi 100, a do otwarcia postępowania doszło 13 dnia miesiąca, to
czynsz za ten miesiąc podlega następującemu podziałowi: 12/30 x 100 = 40 (12 dni
miesiąca przed otwarciem postępowania) będzie objęte układem, a 18/30 x 100 =
60 będzie stanowiła tzw. zobowiązanie bieżące, które będzie musiało zostać uregulowane w trakcie postępowania. Również kolejne raty za okresy następujące
po otwarciu postępowania będą stanowiły zobowiązanie, które powinno być
regulowane przez dłużnika na bieżąco. Nieregulowanie tych zobowiązań może
doprowadzić do wypowiedzenia umowy przez wierzyciela, a nawet do umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Identycznie jak w przypadku czynszu
najmu będą zachowywały się należności wynikające z umowy leasingu operacyjnego (w rozumieniu prawa podatkowego, tzn. jeśli odpisów amortyzacyjnych
dokonuje leasingodawca).
Inaczej wygląda sytuacja z leasingiem finansowym (w rozumieniu prawa podatkowego, tzn. jeśli odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingobiorca). W tym
przypadku objęta układem pozostaje cała wierzytelność wynikająca z tej umowy,
w tym również raty przypadające po otwarciu postępowania, a więc nie trzeba
ich płacić na bieżąco.
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Ważne jest zatem, aby przedsiębiorca, który zamierza skorzystać z restrukturyzacji sądowej uwzględnił fakt, że musi mieć zagwarantowane środki, które
pozwolą mu na regulowanie bieżących zobowiązań z tytułu leasingu operacyjnego, czynszu najmu, dzierżawy, a nawet podatków, czy składek na ubezpieczenia społeczne.

Uwagi praktyczne – wierzytelności publicznoprawne
Zamrożenie zobowiązań powstałych przed dniem otwarcia postępowania
restrukturyzacyjnego dotyczy w równym stopniu zobowiązań publiczno-prawnych. Jako że stanowią one zazwyczaj wierzytelności za pewien okres rozliczeniowy, to objęte układem będą analogicznie jak wierzytelności z tytułu leasingu
operacyjnego czy czynszu najmu (proporcjonalnie za okres przed dniem otwarcia postępowania). Natomiast zobowiązania publiczno-prawne powstałe w trakcie postępowania będą musiały być regulowane na bieżąco.
Pewną odmienność cechują wierzytelności z tytułu składek ZUS. Otóż w tym przypadku składki na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonych, których płatnikiem jest dłużnik, w ogóle nie są objęte układem, choćby
dotyczyły okresu przed dniem otwarcia restrukturyzacji. Oznacza to, że składki
te powinny zostać przez dłużnika uregulowane. Z tej przyczyny wysokość wierzytelności, które są objęte układem, najlepiej jest ustalić bezpośrednio z ZUS. Jednorazowa wpłata dokonywana przez dłużnika jest bowiem rozliczana przez ZUS
i zarachowywana automatycznie na należności z tyt. składek na ubezpieczenia
społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP, co może rodzić pewnego rodzaju komplikacje,
zwłaszcza jeśli ZUS nie zdąży jeszcze zarejestrować informacji, że wobec płatnika
toczy się postępowanie restrukturyzacyjne.
Sposób restrukturyzacji zobowiązań publiczno-prawnych w zasadzie jest taki
sam jak wszystkich pozostałych zobowiązań. Zasadniczo można doprowadzić do
częściowego umorzenia wierzytelności np. z tytułu VAT, podatku dochodowego,
podatku od nieruchomości, składek PFRON. Poza kilkoma innymi wyjątkami,
główną uwagę należy po raz kolejny zwrócić na wierzytelności z tytułu składek
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ZUS. Wierzytelności te mogą zostać zrestrukturyzowane tylko poprzez rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności (składki trzeba będzie zatem zapłacić w 100% wraz z odsetkami). W spotykanych w praktyce propozycjach układowych często tworzy się osobną grupę wierzycieli, w której znajduje się tylko ZUS
(propozycje układowe mogą zakładać podział wierzycieli na grupy). Pozwala to na
zaspokojenie tych wierzytelności w 100% i wydzielenie wierzytelności kontrahentów i innych wierzycieli do innych kategorii, w której możliwe będzie zaproponowanie częściowego umorzenia wierzytelności.

Uwagi praktyczne – wierzytelności pracownicze
i świadczenia wypłacane przez FGŚP
Wierzytelności ze stosunku pracy nie są objęte układem z mocy prawa, ale mogą
zostać nim objęte, jeśli pracownik wyrazi na to zgodę (w takim przypadku będą
zaspokajane na warunkach przyjętego układu).
Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy umożliwia wypłatę świadczeń na rzecz pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zgodnie z tą ustawą za niewypłacalnego pracodawcę uznaje się m.in. pracodawcę, wobec którego otwarto przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe albo postępowanie
sanacyjne. Świadczenia zaspokajane przez FGŚP to np. wynagrodzenie za pracę,
odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia, czy odprawy pieniężne
przysługujące na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Wierzytelności te są jednak zaspokajane do wysokości limitów wskazanych w tejże
ustawie.
Wypłata świadczeń przez FGŚP powoduje, iż Fundusz ten staje się wierzycielem
dłużnika w zakresie dokonanego zaspokojenia. Przepisy szczególne stwarzają jednak możliwość porozumienia z FGŚP co do spłaty tej wierzytelności poprzez rozłożenie na raty bądź odroczenie terminu płatności, aczkolwiek warunki do zawarcia tego porozumienia są dość wymagające.
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Zakończenie a umorzenie postępowania
Postępowanie restrukturyzacyjne zostaje zakończone z dniem uprawomocnienia
się postanowienia o zatwierdzeniu układu, albo o odmowie zatwierdzenia układu.
Modelowo przebiega to w następujący sposób – wierzyciele głosują na układem,
układ zostaje przyjęty, sędzia-komisarz stwierdza przyjęcie układu, odbywa się
rozprawa, na której sąd restrukturyzacyjny orzeka w przedmiocie zatwierdzenia
układu. Jeśli sąd układ zatwierdzi i nikt z wierzycieli nie złoży zażalenia, to oznacza, że postępowanie zakończyło się sukcesem. Odmowa zatwierdzenia układu
oznaczać będzie natomiast fiasko postępowania. W obu przypadkach dochodzi
jednak do zakończenia postępowania.
Umorzenie postępowania polega niejako na przerwaniu jego biegu. Nie dochodzi
do realizacji całej procedury jak w przykładzie powyżej. Umorzenie zwykle wiąże
się z niepowodzeniem postępowania i jest możliwe np. w przypadku, gdy wierzyciele nie poprą układu, postępowanie zmierza do pokrzywdzenia wierzycieli, czy też
wtedy, gdy dłużnik nie reguluje kosztów postępowania restrukturyzacyjnego i bieżących zobowiązań powstałych po jego otwarciu. Umorzenie postępowania umożliwia
wierzycielom złożenie uproszczonych wniosków o ogłoszenie upadłości dłużnika.

Współpraca z doradcą restrukturyzacyjnym
Restrukturyzacja sądowa wiąże się z zaangażowaniem w postępowanie licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, który występuje w tych postępowaniach w różnych rolach. Po pierwsze, doradca może działać jako pełnomocnik dłużnika w postępowaniu o otwarcie restrukturyzacji, przygotować wniosek
restrukturyzacyjny wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym, oraz wspomagać dłużnika w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego. Doradca może
również występować w roli nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie
układu, nadzorcy sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym oraz
postępowaniu układowym, czy wreszcie zarządcy w postępowaniu sanacyjnym.
Poza przypadkiem postępowania o zatwierdzenie układu, w którym dłużnik zawiera z doradcą umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem
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postępowania, nadzorcę bądź zarządcę wyznacza sąd. W przypadku większych
przedsiębiorców zatrudniających odpowiednią ilość pracowników i generujących
wskazane w ustawie obroty, rolę nadzorcy bądź zarządcy może pełnić jedynie
kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny. Obecnie licencję taką posiada w Polsce niewiele ponad 20 doradców restrukturyzacyjnych.
Sukces postępowania restrukturyzacyjnego zależy od wielu czynników, jednak
niewątpliwie jednym z nich jest dobra współpraca dłużnika z ustanowionym nadzorcą bądź zarządcą. Sprawnie prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne
wymaga nie tylko wzmożonej pracy ze strony zarządu i pracowników, ale również doświadczenia doradcy, który razem z dłużnikiem będzie w stanie opracować
plan restrukturyzacyjny pozwalający odbudować konkurencyjną pozycję przedsiębiorcy na rynku.
Stąd też rekomendowane jest podjęcie współpracy z doradcą, wobec którego
przedsiębiorca czuje pełne zaufanie. Prawo restrukturyzacyjne dostrzega tę
potrzebę i umożliwia dłużnikowi wskazanie we wniosku konkretnego doradcy,
który ma zostać ustanowiony w postępowaniu. Wniosek taki jest dla sądu wiążący, jeśli do wniosku zostanie dołączona pisemna zgoda wierzyciela lub wierzycieli mających łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności. Niestety zebranie takiej
większości z różnych powodów może czasem okazać się trudne do wykonania,
dlatego też w niektórych sądach restrukturyzacyjnych istnieje słuszna praktyka,
że na nadzorcę lub zarządcę powołuje się wskazanego przed dłużnika doradcę,
nawet jeśli dłużnik nie dysponuje w tym zakresie poparciem ze strony wierzycieli.

Czy skutki pandemii dotkną toczące się już
postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne?
Paraliż państwa wywołany pandemią wzbudził zainteresowanie instytucjami
prawnymi odwołującymi się do zjawiska siły wyższej. Przepisy procedury cywilnej przewidują zawieszenie postępowania z mocy prawa w razie zaprzestania
czynności przez sąd wskutek siły wyższej. Czy zawieszeniu ulegną także postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne?
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Zarówno Prawo upadłościowe, jak i Prawo restrukturyzacyjne, wprost wyłączają
zastosowanie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o zawieszeniu postępowania. I o ile przy innych podstawach zawieszenia nie ma wątpliwości, że nie
stosuje się ich w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, o tyle
zaprzestanie czynności przez sąd wskutek siły wyższej nie daje się tak łatwo ocenić. W końcu przyjęcie, że pomimo wystąpienia siły wyższej (np. zamknięcia sądu
na czas epidemii) postępowanie nie ulega zawieszeniu, stałoby w sprzeczności
z faktami. Po pierwsze, sąd faktycznie nie podejmowałby żadnych czynności. Po
drugie, żadnych czynności nie mogliby podjąć również uczestnicy postępowania
(w związku z zamknięciem biura podawczego nie mogliby składać pism, wniosków, środków zaskarżenia). Utrzymywanie w takim przypadku, że postępowanie się toczy, byłoby niczemu niesłużącą fikcją. Dlatego właściwym stanowiskiem
wydaje się to głoszące, że w razie zaprzestania czynności przez sąd, postępowania upadłościowe oraz restrukturyzacyjne ulegają zawieszeniu z mocy prawa.
Stanowisko takie już wcześniej było prezentowane przez niektórych przedstawicieli nauki prawa upadłościowego, w tym prof. Feliksa Zedlera. Podkreślić jednak
trzeba, że dopóki odwołane są jedynie posiedzenia jawne i rozprawy, ale zasadniczo sądy podejmują pozostałe czynności, a także otwarte są (przynajmniej częściowo) biura podawcze, to przesłanka zaprzestania czynności przez sąd nie jest
spełniona.
Kryzys gospodarczy wywołany pandemią zagrozi także powodzeniu toczących
się już postępowań restrukturyzacyjnych. Jeśli sąd dojdzie do przekonania, że
obecna sytuacja ekonomiczna wskazuje na to, że układ nie zostanie wykonany,
może on umorzyć postępowanie restrukturyzacyjne. Szczególne problemy mogą
spotkać dłużników objętych postępowaniem układowym lub sanacyjnym. Albowiem obligatoryjnie podlegają one umorzeniu, jeżeli dłużnik utracił zdolność do
bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego
otwarciu oraz zobowiązań, które nie mogą zostać objęte układem. Na dodatek
domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do zaspokajania zobowiązań, jeżeli
opóźnienie w ich wykonywaniu przekracza 30 dni. W realiach panującego kryzysu nie trudno o zatory płatnicze przekraczające 30 dni. Obowiązkiem nadzorcy
sądowego lub zarządcy jest sprawozdawanie sądowi również o tym czy dłużnik

400

raport.mustreadmedia.pl

RAPORT

Wpływ pandemii koronawirusa na restrukturyzację i upadłość

terminowo reguluje zobowiązania. Jeśli sąd poweźmie wiedzę o zatorze płatniczym będzie zobligowany umorzyć postępowanie, chyba że zostanie wykazane,
że zator ten nie oznacza utraty zdolności do bieżącego zaspakajania zobowiązań,
lecz ma charakter przejściowy. Wobec tego ważne jest, aby dłużnik przedstawiał
nadzorcy sądowemu, zarządcy oraz sądowi wyczerpujące informacje, z których
będzie wynikać tymczasowość trudności płatniczych. Aktywność dłużnika jest
w tym względzie kluczowa. Sądy z kolei powinny z rezerwą podchodzić do stosowania domniemania utraty zdolności zaspakajania zobowiązań i pozostawać
otwarte na wyjaśnienia przedstawiane przez przedsiębiorców.

Zakończenie
Oczywiste jest, iż żaden przedsiębiorca nie jest zadowolony z faktu, że znajduje
się w restrukturyzacji. Wdrożenie procedury restrukturyzacyjnej jest zawsze
wynikiem jakiegoś kryzysu w firmie, a przy tym wymaga skoncentrowania zasobów osobowych i finansowych na jej prowadzenie, zamiast w pełni na działalność
operacyjną, którą mimo problemów z płynnością również, a może nawet jeszcze
bardziej, należy rozwijać. Dłużnicy boją się stygmatyzacji ze strony innych uczestników rynku, choćby poprzez fakt, że uczestniczą w obrocie z dodaniem oznaczenia „w restrukturyzacji”, co może budzić brak zaufania po stronie ich klientów
i kooperantów.
Należy jednak stwierdzić, że po czterech latach obowiązywania ustawy Prawo
restrukturyzacyjne rynek zdążył się już przekonać do zaproponowanych przez nią
rozwiązań radzenia sobie z sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie. Po restrukturyzację sięgają znane marki, a wiele postępowań kończy się sukcesem. Uczestnicy rynku zaczynają dostrzegać różnicę, że restrukturyzacja nie oznacza upadłości, a wielu z nich przekonało się, że spłata w ramach układu to zaspokojenie wyższe niż w upadłości, a już na pewno o kilka lat szybsze. Restrukturyzacji
nie należy się zatem obawiać, gdyż jest to skuteczne i uzasadnione narzędzie do
przezwyciężenia kryzysu, a w przypadku kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa z pewnością dla wielu okaże się lekiem na zainfekowany niewypłacalnością biznes.
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Licencje przymusowe w czasach pandemii COVID-19
W związku z trwającą pandemią, w mediach pojawiają się liczne doniesienia dotyczące braków niezbędnych produktów, takich jak leki, artykuły ochrony osobistej, części do urządzeń medycznych. We Włoszech, gdzie sytuacja jest obecnie
bardzo poważna, producent części do respiratorów, nie był w stanie wytworzyć
wystarczającej liczby aby sprostać obecnym, ogromnie wysokim zapotrzebowaniom. Znaleźli się jednak ochotnicy, Cristian Fracassi i Alessandro Romaioli, którzy
zaproponowali, że wykonają brakujące części za ułamek ceny komercyjnej, drukując je na drukarce 3D. Możliwość tę miał jednak blokować patent należący do producenta części. To niejedyna taka historia z ostatnich dni. Amerykańska spółka
Labrador Diagnostics dysponuje patentem obejmującym potencjalnie swoim
zakresem testy na obecność koronawirusów, w tym wirusa SARSCoV-2 wywołującego COVID-19 i odpowiadającego za obecną pandemię. Uprawniony z patentu
wniósł sprawę do Sądu Federalnego przeciw spółkom BioFire Diagnostics LLC
i BioMerieux, które wprowadziły szybkie testy na obecność tego wirusa, a wręcz
zażądał wycofania testów naruszających jego patent z rynku. Sytuacja jest tym
bardziej zatrważająca, że uprawniony sam nie produkuje żadnych testów, a jedynie dysponuje patentem i to na tym prawie wyłącznym zamierza najwyraźniej
zarabiać.
Takie historie bardzo podważają zaufanie do systemu patentowego, szczególnie teraz, gdy wszyscy znaleźliśmy się w sytuacji dramatycznej i nie mającej
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dotychczas precedensu. Jak na razie wydaje się, że przyzwoitość jednak wygrywa.
W przypadku wspomnianych wyżej części do respiratorów, uprawniony z patentu
postanowił nie stawiać przeszkód osobom, które wyszły z propozycją pomocy
w wytwarzaniu części (chociaż istotnie miał odmówić wydania im schematów,
musieli więc sami je opracować metodami odwrotnej inżynierii). Z kolei działania
Labrador Diagnostics spotkały się w USA z tak ogromną falą krytyki, że spółka
wycofała pozew i zobowiązała się do udzielenia bezpłatnej licencji.
Co jednak stałoby się, gdyby w którejś z opisywanych sytuacji uprawniony rzeczywiście próbowałby agresywnie dochodzić swoich praw? Czy ktoś kto nie wytwarza zastrzeżonego patentem rozwiązania i próbuje odnosić korzyści jedynie
z posiadanego prawa wyłącznego, może to robić bez żadnych ograniczeń (poza
obawami o reakcję opinii publicznej)? A co w sytuacji, w której uprawniony rzeczywiście wytwarza i sprzedaje produkt, w tym taki, który odpowiada na istotną
potrzebę, ale nie daje rady odpowiedzieć na istniejące zapotrzebowanie? Jeżeli
inna spółka ma możliwość wytwarzania takiego produktu, ale uprawniony odmawia przyznania licencji? Czy to, że cały świat boryka się z sytuacją kryzysową ma
tu dodatkowe znaczenie?
Prawo z patentu daje uprawnionemu wyłączność do stosowania, w sposób
zarobkowy lub zawodowy, konkretnego rozwiązania technicznego (na określonym terytorium i przez ograniczony czas). Jednak nie byłoby prawdą stwierdzenie, że uprawniony w każdej sytuacji może zawsze w pełni korzystać ze swojego
monopolu. W większości jurysdykcji istnieją ograniczenia, które mają na celu między innymi właśnie zapobieganie sytuacjom, gdy ktoś nadużywa swoich praw ze
szkodą dla społeczeństwa.
Pierwsze zapisy warunkujące ochronę przed nadużyciami patentów pojawiły
się już w Konwencji Paryskiej podpisanej 20 marca 1883 (Polska jest jej sygnatariuszem od 1919 roku). Obecnie, odpowiednie regulacje w większości krajów
świata są w pewnej części zharmonizowane, w oparciu o umowy międzynarodowe, w tym przede wszystkim o opracowane przez Światową Organizację Handlu (WTO) porozumienie TRIPS (Umowa Międzynarodowa Wielostronna z dnia
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15 kwietnia 1994 r. w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej. Marakesz 1994.04.15 (Dz. U. UE. L. z 1994 r. Nr 336, str. 214 z późn. zm.).
Umowa ta ustanowiła pewne minimalne standardy odnośnie ochrony własności intelektualnej w państwach członkowskich WTO (łącznie 164 państwa, w tym
USA i wszystkie kraje Unii Europejskiej, a więc także Polska). Art. 31 porozumienia
TRIPS dotyczy właśnie korzystania z rozwiązania objętego patentem bez zgody
uprawnionego, z uwzględnieniem jednak nadal pewnej ochrony jego praw.
W Polsce, odpowiednie przepisy wprowadzono w Ustawie z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. 2020 poz. 286, ze zm.) (dalej jako
PWP). Władze Państwa mają przyznane ustawą szczególne możliwości. Przy
konieczności zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia ważnych interesów
państwa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
korzystanie z wynalazku dla celów państwowych w niezbędnym wymiarze, bez
prawa wyłączności, nie będzie stanowiło naruszenia patentu (art. 69 ust. 2 PWP).
Dla celów takiego korzystania z wynalazku przez Państwo, konieczna jest decyzja administracyjna właściwego ministra lub wojewody, w której określa się
zakres i okres korzystania z wynalazku. To nie oznacza, że Uprawnionemu nie
przysługuje wynagrodzenie. Powinien on otrzymać odpowiednią kwotę z środków budżetu państwa, w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej licencji.
Ponadto, wyżej wymieniona decyzja administracyjna jest zaskarżalna do sądu
administracyjnego. Takie i zbliżone rozwiązania są stosowane w wielu krajach,
a w 2001 r. międzynarodowe porozumienie TRIPS zostało uzupełnione deklaracją z Doha, według której każde Państwo Członkowskie może samodzielnie określać co dla niego stanowi stan zagrożenia, przy czym stanem zagrożenia mogą być
sytuacje kryzysowe dot. zdrowia publicznego w tym epidemii. Niewątpliwe więc,
obecna pandemia koronawirusa mogłaby być uznana za taki stan zagrożenia.
Warto jednak pamiętać, że w rzeczywistości aparat państwowy nie ma zwykle możliwości samodzielnego korzystania z opatentowanego rozwiązania (np.
wytwarzania leku). Częściej więc można spotkać się z przypadkiem, gdy państwo
w sytuacji zagrożenia zapewnia osobom trzecim możliwości realizowania zastrzeganego wynalazku, z zastosowaniem tak zwanych licencji przymusowych. Jest to
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rozwiązanie również dopuszczone porozumieniem TRIPS, a ma mieć na celu zapobieganie praktykom antykonkurencyjnym i nadużyciom prawa z patentu, a także
reagowania na sytuacje nadzwyczajne.
Jednym z najświeższych przykładów na świecie jest decyzja władz Izraela, gdzie
postanowiono zezwolić na import zamienników leku Kaletra, stosowanego przeciwko zakażeniom HIV. Lek ten jest objęty patentem (a dokładniej, jego korzystna
postać podawania). Patent ten pozostaje w mocy na terytorium Izraela, natomiast wygasł już lub nigdy nie obowiązywał w niektórych innych krajach, takich
jak Indie. Wprowadzano więc w nich już na rynek produkty generyczne. Ponieważ lek ten potencjalnie może znaleźć zastosowanie w leczeniu koronawirusa,
a uprawniony dla terytorium Izraela nie był w stanie zapewnić wystarczającej jego
ilości, władze zdecydowały o dopuszczeniu importu zamienników. Być może częściowo pod wpływem tej decyzji, ale także presji opinii publicznej, spółka AbbVie,
dysponująca większością praw wyłącznych na świecie do tej postaci leku, jako
pierwszy w trakcie tej pandemii producent leków, ogłosiła, że nie będzie wysuwać roszczeń przeciwko osobom stosującym opatentowane rozwiązanie w leczeniu koronawirusa.
Licencja przymusowa jest więc rozwiązaniem, które może umożliwić stosowanie
opatentowanego rozwiązania osobom trzecim, pomimo braku zgody, a nawet
pomimo sprzeciwu Uprawnionego. Zwykle jednak, osoba korzystająca z licencji musi uiścić na rzecz uprawnionego opłatę licencyjną. Wysokość takiej opłaty
powinna być odpowiednia do wartości rynkowej takiej licencji. Porozumienie
TRIPS nałożyło również na Państwa Członkowskie różne ograniczenia, według
których licencja przymusowa musi mieć ograniczony zakres i czas trwania, odpowiednie do jej celu. W opisanym powyżej przykładzie, izraelskie Ministerstwo
Zdrowia zadeklarowało, że importowane do Izraela zamienniki leku Kaletra nie
będą podawane pacjentom z HIV, a jedynie stosowane w leczeniu zakażeń koronawirusem, ograniczając w ten sposób zakres stosowania objętych zakresem
patentu produktów osób trzecich. Dodatkowo, według porozumienia TRIPS jakiekolwiek stosowanie licencji przymusowej powinno zmierzać przede wszystkim do
zaspokojenia potrzeb rynku krajowego. Ma to być więc rozwiązanie wyjątkowe
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i pozwalające zrealizować potrzeby publiczne. Przed wystąpieniem tegorocznej
pandemii, stosowanie licencji przymusowych w celu dopuszczania importu leków
lub składników leków przez osoby trzecie, było wykorzystywane najczęściej przez
kraje rozwijające się (np. Malezja, Tajlandia).
W Polsce instytucja licencji przymusowej na podstawie PWP nie była do tej pory
wykorzystywana (były natomiast przypadki licencji przymusowych dla sprzętu
gaśniczego w kopalniach, na podstawie wcześniejszych przepisów). W obecnej
sytuacji może się to oczywiście zmienić. Dlatego tym bardziej warto mieć świadomość jak zostało to uregulowane w polskim prawie.
W polskich przepisach narzędzie to jest uregulowane w art. 82-88 PWP. Urząd
Patentowy może udzielać osobom trzecim (w tym także organom państwowym)
zezwolenia na korzystanie z opatentowanego wynalazku w trzech wskazanych
w ustawie przypadkach.
Pierwszy przypadek ma miejsce gdy licencja przymusowa jest konieczna do zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia bezpieczeństwa Państwa, w szczególności w dziedzinie obronności, porządku publicznego, ochrony życia i zdrowia
ludzkiego oraz ochrony środowiska naturalnego. Taki przypadek będzie więc
z pewnością miał miejsce, gdy uprawniony z patentu nie jest w stanie wyprodukować wystarczających ilości leku lub części do urządzeń medycznych w sytuacji
epidemii.
Drugą sytuację określono ogólnie jako taką, w której zostanie stwierdzone, że
patent jest nadużywany. Urząd Patentowy, może wówczas postanowić o możliwości ubiegania się o licencję przymusową i ogłosić to w „Wiadomościach Urzędu
Patentowego” (WUP).
Co może być rozumiane jako nadużywanie patentu? Według art. 68 uprawniony
z patentu, ale także z licencji, nie może nadużywać swojego prawa, a szczególnym,
wskazanym w przepisach przypadkiem jest uniemożliwienie korzystania z wynalazku przez osobę trzecią, jeśli jest ono konieczne do zaspokojenia potrzeb rynku
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krajowego, a zwłaszcza gdy wymaga tego interes publiczny, a wyrób jest dostępny
społeczeństwu w niedostatecznej ilości lub jakości albo po nadmiernie wysokich
cenach. Z takim nadużyciem możemy mieć do czynienia w praktyce np. przy braku
używania patentu, a więc gdy przykładowo patent dotyczy produktu (takiego jak
lek), którego jednak uprawniony nie wytwarza, ani też nikomu nie udzielił licencji.
Samo to nie rodziłoby jednak koniecznie negatywnych konsekwencji dla uprawnionego, bo prawo polskie nie przewiduje obowiązku używania patentu (tak jak
ma to miejsce w przypadku znaku towarowego). Jeżeli jednak uprawniony sam
nie realizuje zastrzeżonego rozwiązania, a równocześnie uniemożliwia to osobom trzecim, w sytuacji, gdy stosowania rozwiązania wymaga zapotrzebowanie
rynku lub interes publiczny, wówczas takie zachowanie będzie już nadużyciem
prawa. Warto zwrócić uwagę, że nie musi być to koniecznie zachowanie tzw. trolla
patentowego, kiedy to uprawniony, sam nie korzystając z rozwiązania we własnej
działalności, próbuje czerpać korzyści od osób trzecich, potencjalnie naruszających jego patent. Wystarczy, że uprawniony, sam nie odpowiadając na potrzebę
publiczną, po prostu odmawia udzielenia licencji innym. O nadużyciu może być
mowa również wtedy, gdy uprawniony co prawda wykorzystuje rozwiązanie, ale
nie jest w stanie sprostać zapotrzebowaniu i pomimo tego także uniemożliwia
korzystanie z rozwiązania osobom trzecim. Taka sytuacja mogłaby mieć miejsce
w opisywanej powyżej sytuacji producenta części do respiratorów, gdyby istotnie
odmawiał on zgody na wytwarzanie brakujących elementów.
Niezależnie od zachowania uprawnionego, według przepisów PWP nie można jednak mówić o nadużyciu, jeśli nie minęły jeszcze 3 lata od udzielenia prawa. Ustawodawca daje więc trochę czasu, na wdrożenie nowego rozwiązania i rozkręcenie produkcji.
Warto tu wspomnieć, że zapisy w art. 68 PWP dotyczące nadużycia prawa
z patentu, to oczywiście nie wszystko co należy brać pod uwagę. W Polsce, tak
jak i w wielu innych krajach Europy, istnieją dodatkowe regulacje antymonopolowe, ujęte w przepisach ochrony konkurencji i konsumentów. Nieużywanie
patentu może zostać w niektórych sytuacjach uznane za praktykę antykonkurencyjną. Przykładem może być sytuacja, gdy producent części zamiennych do
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samochodów arbitralnie odmawia dostarczenia ich do niezależnych zakładów
naprawczych lub stosuje nieuczciwie wysokie ceny, pomimo że odpowiednie
modele samochodów wciąż są w obrocie. Takie zachowanie może być uznane za
nadużywanie dominującej pozycji (zob. orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości C-53/87).
Konsekwencją nadużywania prawa wyłącznego może być właśnie zastosowanie licencji przymusowej. Warto mieć na uwadze, że może być ona stosowana
nie tylko w sytuacji nadzwyczajnej, takiej jak obecna, ale także w odpowiedzi na
zachowania uprawnionego, które poza ograniczaniem w nadmierny sposób konkurencji, szkodzą dobru publicznemu lub realizacji zapotrzebowania na krajowym rynku.
Istnieje jeszcze trzecia sytuacja, w której Urząd Patentowy może zdecydować
o licencji przymusowej. Nastąpi ona wtedy, gdy potrzeby rynku krajowego nie
mogą zostać zrealizowane, ponieważ uprawniony z patentu jest blokowany przez
inny, wcześniejszy patent, który obejmuje jego rozwiązanie. Jeśli uprawniony z tego
wcześniejszego patentu odmawia udzielenia licencji właścicielowi patentu zależnego, wówczas Urząd Patentowy również może rozwiązać tę sytuację z pomocą
licencji przymusowej. Istnieje jednak dodatkowy warunek – jeśli patent zależny
dotyczy tego samego przedmiotu co patent wcześniejszy, aby było możliwe udzielenie licencji przymusowej, to nowe rozwiązanie musi wprowadzać istotny postęp
techniczny. Warto również pamiętać, że uprawniony z wcześniejszego patentu
może jednak także zażądać udzielenia mu zezwolenia na korzystanie z wynalazku
będącego przedmiotem patentu zależnego, czyli tzw. licencji wzajemnej.
Istnieje jeszcze jeden warunek dla udzielenia licencji przymusowej. Jeśli możliwość ubiegania się o licencję przymusową nie została ogłoszona publicznie
w WUP lub minął już ponad rok od takiego ogłoszenia, osoba, która się o taką
licencję ubiega, musi wykazać, że wcześniej w dobrej wierze starała się uzyskać
zgodę uprawnionego. Osoba taka powinna więc udowodnić, że rzeczywiście chce
zawrzeć z Uprawnionym umowę i próbowała negocjować. Ciężar dowodu leży na
starającym się o licencję i on także musi wykazać się dobrą wiarą (a więc nie może
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przykładowo proponować w rozmowach z Uprawnionym absurdalnie niekorzystnych warunków licencji, a później twierdzić, że należy mu się licencja przymusowa
z powodu odmowy Uprawnionego). Co jednak bardzo istotne w chwili obecnej,
ten warunek wcześniejszych starań o uzyskanie zgody nie dotyczy przypadków,
gdy licencja przymusowa ma na celu zapobiegania lub usunięcia stanu zagrożenia bezpieczeństwa Państwa.
O udzieleniu licencji przymusowej Urząd Patentowy decydować ma w trybie
postępowania spornego, co może wiązać się z dosyć długotrwałą procedurą.
W sytuacjach nagłych (a więc np. związanych z bezpieczeństwem Państwa) może
być dopuszczalne wydanie takiej decyzji na posiedzeniu niejawnym, chociaż
trudno wyobrazić sobie, aby Urząd nie umożliwił Uprawnionemu przedstawienie argumentów na swoją obronę przed wydaniem decyzji. Samą decyzję Uprawniony może zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Tak jak wspomniano powyżej, licencja przymusowa oznacza, że osoby, którym
zostanie ona udzielona mogą korzystać z wynalazku bez zgody Uprawnionego,
ale muszą one uiścić opłatę licencyjną. Wysokość tej opłaty, zasady i terminy jej
wnoszenia, tak jak i czas trwania oraz zakres licencji, ustala Urząd Patentowy.
Licencja przymusowa jest z zasady niewyłączna (a więc może być udzielona więcej niż jednej osobie). Może, chociaż nie musi podlegać wpisowi do rejestru patentowego (stanie się to jedynie na wniosek zainteresowanej strony). Licencja ta nie
może być też w prosty sposób przeniesiona na inną osobę. Jest to możliwe tylko
łącznie, z całym przedsiębiorstwem, lub tą jego częścią, w której jest wykonywana. Po jej udzieleniu może, w uzasadnionych przypadkach, być ona zmieniana
na wniosek zainteresowanej strony (a więc licencjobiorcy lub Uprawnionego
z patentu) w zakresie czasu trwania, zakresu i wysokości opłat, ale nie wcześniej
niż po upływie dwóch lat od jej wydania. Co również istotne, instytucja licencji
przymusowej może dotyczyć nie tylko patentów, ale także praw z wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych czy topografii układów scalonych.
Administracja państwowa ma więc możliwości ograniczania monopolistycznych
zachowań właścicieli praw wyłącznych, szczególnie jeśli szkodzą one interesowi
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społecznemu, a także niejako wymuszania możliwości szerszego stosowania chronionych rozwiązań, w przypadkach, gdy wymaga tego rozwiązanie sytuacji kryzysowych i zagrożenia bezpieczeństwa publicznego. Nie zmienia to faktu, że Uprawniony
z patentu nie traci swojego prawa i nadal może z niego korzystać (a więc np. wytwarzać objęty patentem produkt), zachowuje też prawo do wynagrodzenia w postaci
opłaty licencyjnej. Nie ulega chyba jednak wątpliwości, że najlepiej byłoby gdyby
w naszym kraju nadal nie zaistniała konieczność używania narzędzi takich jak licencja przymusowa. Jak dotąd, we wszystkich opisanych powyżej przypadkach, w których mogło dojść do nadużycia praw wyłącznych, Uprawnieni wzięli jednak, wcześniej lub później, pod uwagę szczególne okoliczności. W trudnej sytuacji takiej jak
obecna, warto pamiętać, że z własnych praw wyłącznych można i należy korzystać,
tak jak i z każdej innej własności, rozsądnie i zwracając uwagę na innych.

Znaki towarowe i wzory przemysłowe w czasach
pandemii COVID-19
Pandemia koronawirusa ma wpływ nie tylko na nasze zdrowie, ale również na
funkcjonowanie w każdej sferze życia. Ograniczenia doznają nasze kontakty towarzyskie, hobby i prowadzenie biznesu. W obecnych czasach wszyscy muszą przyzwyczaić się bądź do pracy zdalnej bądź co najmniej do zdalnego podtrzymywania kontaktów społecznych.
Przedsiębiorcy już odczuwają finansowe skutki koronawirusa, a to dopiero początek pandemii.
Podczas gdy specustawa antykryzysowa weszła w życie, jedne przedsiębiorstwa
upadają, kolejne przestawiają produkcje i dywersyfikują działalność. W tym czasie, zyski liczą przede wszystkim producenci żeli antybakteryjnych, mydła i papieru
toaletowego, ale nie tylko, ponieważ rynek szybko odpowiada na nowe potrzeby.
Dziś postanowiliśmy podejść do tematu koronawirusa z innej strony i przeanalizować w jaki sposób przedsiębiorcy reagują na obecną sytuacją zgłaszając do rejestracji nowe znaki towarowe lub wzory przemysłowej.
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Zgłoszenia znaków towarowych
Od początku 2020 roku zgłoszone zostały następujące znaki towarowe na preparaty medyczne i higieniczne:
1.

CORONEX – zgłoszenie unijnego znaku towarowego nr 018192950, dla preparatów farmaceutycznych, z dnia 7 lutego 2020 r. na rzecz firmy Excivion Ltd
z Wielkiej Brytanii.

2.

Zgłoszenie unijnego znaku towarowego nr 018209699, dla szeregu towarów
tj. żele antybakteryjne, maseczki, środki toaletowe, urządzenia do dezynfekcji, preparaty do oczyszczania powietrza i artykułów higienicznych, z dnia
11 marca 2020 r. na rzecz osoby fizycznej z Bułgarii.
Zgłoszenie polskiego znaku towarowego nr Z.509660, dla preparatów do prania, z dnia 31 stycznia 2020 r. na rzecz Zakładów Wytwórczych AGRO-CHEMAT z Wiązownej.

3.

4.

CORONNOFF – zgłoszenie unijnego znaku towarowego nr 018212449, przeznaczonego do oznaczania środków do dezynfekcji, z dnia 18 marca 2020 r.,
dokonane w imieniu norweskiej firmy Corticalis AS.

Wiadomość, jakoby alkohol pomagał w walce z koronawirusem, sprawiła, że pojawiły się również zgłoszenia znaków na piwo i wyroby alkoholowe. W szczególności zaciekawiły nas:
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5.
6.

7.

8.
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CORONAVIRUS – zgłoszenie unijnego znaku towarowego nr 018209884,
z dnia 12 marca 2020 r. na rzecz Alejandro De la Hoz de Miguel z Hiszpanii.
ANTYWIRUSÓWKA – zgłoszenie unijnego znaku towarowego nr 018202543,
z dnia 27 lutego 2020 r. na rzecz polskiej spółki BEAUTY BRANDS CONCEPT
z Lesznowoli.
Antivirus – zgłoszenie polskiego słownego znaku towarowego nr Z.510890,
z 2 marca 2020 r., również dokonane na rzecz polskiej spółki BEAUTY BRANDS
CONCEPT.

Zgłoszenie polskiego znaku towarowego nr Z.511122, z dnia 6 marca 2020 r.
na rzecz osoby fizycznej z Grzegorzewic.

Oprócz tego znajdziemy też zgłoszenia na inne towary i usługi, jak np.:
1. Byebyecorona – zgłoszenie unijnego znaku towarowego nr 018212707 na
platformę internetową, z dnia 18 marca 2020 r. Dane zgłaszającego nie
zostały jeszcze ujawnione.
2. Corona KID – zgłoszenie unijnego znaku towarowego nr 018211918 dla odzieży
i tekstyliów, zgłoszone 17 marca 2020 r. Dane zgłaszającego ujawnione.
3. Coronabot – zgłoszenie unijnego znaku towarowego nr 018211463 obejmujące m.in. urządzenia elektryczne, wyposażenie medyczne, usługi edukacyjne, naukowe i pielęgnacji urody. Zgłoszenie zostało złożone dnia 17 marca
2020 r., a informacje o podmiocie zgłaszającym jeszcze nie są dostępne.
4. Coronaguide – zgłoszenie unijnego znaku towarowego nr 018211444 dla
szeregu towarów i usług, w tym urządzeń multimedialnych, wyposażenia
medycznego oraz usług edukacyjnych, rozrywkowych, a także usług dot.
ochrony zdrowia, z dnia 17 marca 2020 r., dane zgłaszającego nie zostały jeszcze ujawnione.
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Z powyższych znaków tylko znaki ANTYWIRUSÓWKA, CORONEX i PASTA CORONA
dotychczas przeszły pozytywnie badanie Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej ale zanim zostaną zarejestrowane są podatne na uwagi i sprzeciwy osób trzecich.
Pozostałe znaki mają status rozpatrywanych. Czy spełnią one wymogi formalne,
aby mogły zostać zarejestrowane i chronione prawem wyłącznym? W naszej opinii, z uwagi na zaostrzoną w ostatnim czasie politykę badania wymogów bezwzględnych, EUIPO może powziąć wątpliwości czy niektóre znaki nie będą opisowe dla oznaczanych pod nimi towarów i usług. Przykładowo, czy Coronaguide
(z ang. jako „przewodnik po koronie”) dla usług edukacyjnych jest wystarczająco
odróżniającym oznaczeniem? Wydaje nam się, że opinie mogą być podzielone.
W bazie Urzędu, pojawiło się również zgłoszenie dla makaronów, dokonane przez
włoską spółkę PASTA CORONA S.R.L. UNIPERSONALE. Zgłoszenie spełniło wymogi
Urzędu EUIPO i znajduje się w okresie sprzeciwowym. Jesteśmy bardzo zaciekawieni, czy w sklepach pojawią się makarony PASTA CORONA i czy będą cieszyły
się popularnością. Biorąc pod uwagę dramatyczną sytuację we Włoszech wprowadzenie takiego produktu na rynek może wydawać się co najmniej niestosowne.
Tymczasem mamy nadzieję, że już niedługo wszyscy będziemy mogli powiedzieć
„bye bye corona”, nie naruszając niczyjego prawa do znaku towarowego!

Innowacje w czasach pandemii – zgłoszenia wzorów
przemysłowych
Analiza zgłoszeń wzorów przemysłowych zawsze skłania do refleksji na temat
aktualnych trendów rynkowych. Dzięki niej otrzymujemy informacje jakie produkty mogą pojawiać się wkrótce na rynku. Podobnie wygląda sytuacja ze wzorami przemysłowymi zgłaszanymi w czasach pandemii COVID-19.
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W istocie, w ostatnim czasie pojawiło się więcej zgłoszeń przedstawiających
maseczki, inhalatory, nebulizatory, urządzenia dezynfekujące pomieszczenia
i inne innowacyjne rozwiązania, które mogą pomagać zwalczać koronawirusa.
Naszą uwagę szczególnie przykuło zgłoszenie urządzenia dezynfekującego klamki do drzwi. W obecnej sytuacji, warto aby takie
urządzenie było zamontowane we wszystkich budynkach użyteczności publicznej.
Pr zedstawienia w zorów wspólnotow ych nr 0 07339189 0001 i 007339189-0002 obrazują istotę urządzenia. Urządzenie do dezynfekcji klamek zostało zgłoszone do rejestracji przez
szwedzką firmę Clean Handle AB jeszcze przed wybuchem epiRysunek 1 - ZWW
demii w Europie, tj. 4 grudnia 2019 r. Firma niesamowicie wpasonr 007339189-0001
wała się w sytuację na świecie i w genialny sposób opracowała skutecznie rozwiązanie problemu przenoszenia zarazków.
Jak czytamy na stronie producenta „Clean Handle to w pełni
zautomatyzowany środek do dezynfekcji drzwi, zaprojektowany
w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się szkodliwych
bakterii w codziennym środowisku. Czujnik wibracji aktywuje
urządzenie 10 sekund po otwarciu lub zamknięciu drzwi. Aerozol antybakteryjny Clean Handle szybko paruje i pozostawia
klamkę suchą i zdezynfekowaną”152.
Zamówienie jednej sztuki to koszt około 900 zł. Z kolei, koszt
rejestracji obydwu wzorów (w tym 5-letni okres ochrony na
poziomie EU) wyniósł 525 EUR (ok. 2400 zł).

Rysunek 2 – ZWW
nr 007339189-0002

Warto zauważyć, że powyższy przedmiot został najpierw zgłoszony w Szwedzkim Urzędzie Patentowym, który po ponad dwóch latach udzielił patentu na
152

https://cleanhandle.se/ dostęp 24.03.2020
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wynalazek. Rozwiązanie jest także przedmiotem zgłoszenia międzynarodowego w trybie PCT, a więc Zgłaszający może próbować uzyskać ochronę również w innych krajach. Warto tu wyjaśnić jedną istotną kwestię. Aby było możliwe uzyskanie ochrony dla wzoru przemysłowego, definiowana w nim postać
wytworu musi być nowa, czyli identyczny wzór nie mógł być wcześniej udostępniony publicznie. Wcześniejsze zgłoszenie patentowe nie musi uniemożliwiać
uzyskania ochrony na wzór przemysłowy, ponieważ treść takiego zgłoszenie nie
jest w początkowej fazie dostępna dla osób postronnych. Nie ma tu więc publicznego ujawnienia, aż do czasu publikacji zgłoszenia patentowego, która następuje
dopiero po 18 miesiącach od daty pierwszeństwa. Ponadto, przewidziano pewien
wyjątek dotyczący nowości wzoru przemysłowego. Jeśli wcześniejsze ujawnienie zostało dokonane przez twórcę wzoru lub za jego zgodą, wówczas zgłoszenie
wzoru przemysłowego może nastąpić do 12 miesięcy po takim zdarzeniu. W opisywanym powyżej przypadku, Clean Handle AB złożyła zgłoszenie patentowe
dużo wcześniej, a publikacja jego treści nastąpiła w maju 2019. Nie stanowi więc
tu przeszkody dla zgłoszenia wzoru przemysłowego złożonego kilka miesięcy później. Warto o tym pamiętać, ponieważ patenty i wzory przemysłowe zapewniają
odmienne możliwości ochrony, a często istota techniczna rozwiązania może być
wypracowana wcześniej niż ostateczny wygląd produktu.
Ochrona patentowa daje właścicielowi najszersze dostępne prawo wyłączne,
gdyż obejmuje ono rozwiązanie problemu technicznego, bez względu na wygląd
finalnego produktu. Dla porównania – prawo z rejestracji wzoru przemysłowego chroni tylko przedstawiony na ilustracji wygląd produktu, a jego modyfikacje mogą już nie czerpać z jego ochrony. Dzięki uzyskaniu ochrony patentowej Uprawniony zapewnia sobie monopol na skorzystanie z danego rozwiązania
technicznego.
Zatem, gdyby na rynku pojawiły się urządzenia dezynfekujące klamki w kształcie
kuli, Clean Handle AB mógłby mieć trudności z wykazaniem naruszenia prawa,
wynikającego z rejestracji jego wzorów wspólnotowych. Natomiast, już powołując się na patent, mógłby skutecznie dochodzić naruszenia swoich praw powołując się na zastrzeżenia patentowe. Wskazują one, że patentem chronione jest
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urządzenie do czyszczenia uchwytów, skonfigurowane w taki sposób, by było
ono przymocowane do drzwi, składające się z uchwytu, który odbiera pojemnik
z płynnym lub gazowym środkiem bakteriobójczym. Jak wskazano, „urządzenie
to zawiera co najmniej jeden czujnik wykrywający, czy uchwyt jest w użyciu oraz co
najmniej dwie dysze, każda umieszczona na kątowej powierzchni i płynnie połączona
z pojemnikiem w celu przeniesienia środka bakteriobójczego z pojemnika na uchwyt,
a także obwód sterujący skonfigurowany tak, by sterował urządzeniem do automatycznego rozpylania środka bakteriobójczego na uchwyt przez co najmniej dwie dysze
po otrzymaniu sygnałów z co najmniej jednego czujnika”153.Wobec tego, każde urządzenie skonstruowane w ten sposób będzie mogło naruszać patent (zakładając,
że zostanie udzielony). Z kolei zgłoszenia wzoru przemysłowego, chroniącego
konkretny wygląd produktu, Clean Handle AB dokonała w późniejszym okresie,
zapewne dopiero po wypracowaniu designu gotowego produktu. Z pomocą tej
formy ochrony uprawniony będzie mógł z kolei bronić się np. przed wprowadzaniem na rynek przez osoby trzecie urządzeń, które nie wykonują takiej samej
funkcji technicznej, ale wyglądają łudząco podobnie.
Warto zwrócić uwagę jeszcze na różnice proceduralne dla tych dwóch form
ochrony. Udzielenie patentu na wynalazek w zależności od organu rozpatrującego zgłoszenie zajmuje średnio od 3 do 6 lat, a w przypadku bardziej skomplikowanych rozwiązań nawet dużo dłużej. Postępowanie patentowe jest procesem
długotrwałym i kosztownym. Złożenie wniosku o rejestrację wzoru Unii Europejskiej jest dużo prostsze, tańsze, a prawo można uzyskać nawet w ciągu 3 dni roboczych. Jest to wielka zaleta tej procedury, zwłaszcza jeżeli przedsiębiorca opracował dane rozwiązanie w odpowiedzi na pojawiające się trendy rynkowe. Niemniej jednak, należy pamiętać, że ochrona wzoru przemysłowego obejmuje tylko
i wyłącznie przedstawiony na ilustracji wygląd. Nie odnosi się ona ani do funkcji technicznych, ani do clue rozwiązania. Ponadto, publikacja wzoru przemysłowego lub wprowadzenie produktu na rynek może uniemożliwić późniejsze uzyskanie ochrony patentowej dla technicznej istoty takiego produktu. Dlatego, jeśli
nowy pomysł dotyczy i wyglądu produktu i kwestii technicznych, o zgłoszeniu
153

Abstrakt zgłoszenia nr WO2019081006A1 APPARATUS FOR HANDLE DISINFECTION

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

417

KORONOWIRUS A PRAWO

RAPORT

patentowym warto pomyśleć wcześniej, a dopiero w drugiej kolejności występować o ochronę zewnętrznej postaci produktu z pomocą wzoru przemysłowego.
Uzyskanie rejestracji wzoru przemysłowego pozwala z kolei na szybkie wprowadzenie produktu na rynek i rozpoczęcie jego używania. Taki sposób komercjalizacji pozwoli na szybki przyrost zysków. Być może w danym scenariuszu, przedsiębiorcy nie będzie zależało na podtrzymywaniu ochrony wzoru przez X lat, gdyż
rynek nasyci się już po trzech latach. W tym czasie jednak, firma zdąży zarobić
na produkcie, mimo, że wynikająca z niego ochrona nie cechowała się szerokim
monopolem rynkowym.
Nierzadko przedsiębiorcy muszą wybrać pomiędzy dłuższym oczekiwaniem na
udzielenie szerszej ochrony (patent na wynalazek), a szybszym uzyskaniem słabszej ochrony (rejestracja wzoru przemysłowego). Gdy rynek szybko się zmienia,
to właśnie rejestracja wzoru przemysłowego może być bardziej opłacalna w ogólnym rozrachunku.
Jak pokazuje przykład Clean Handle (nazwa również została zarejestrowana jako
znak towarowy), można sprawnie skorzystać z kumulacji dostępnych procedur
prawnych, aby chronić swoje pomysły i budować markę.
Powyższe rozważania można podsumować następującymi słowami – znajomość
procedur i schematów, jakimi rządzi się świat własności intelektualnej pozwala
przedsiębiorcom na maksymalizowanie korzyści.

Koronawirus i „darmowe” licencje
W dobie światowej epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę
znaną jako COVID-19 możemy zaobserwować rozmaite posunięcia firm, które
radzą sobie z problemami, jakie stwarza ona dla światowej gospodarki. Przedsiębiorstwa oparte na handlu detalicznym czy usługach bezpośrednich – za wyjątkiem sklepów dostarczających podstawowe zaopatrzenie i żywność oraz drogerii
– w znacznej części przeżywają obecnie trudne chwile. Jednak wszystkie branże,
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w których możliwe jest wykonywanie pracy w formie zdalnej, a więc na ogół przez
Internet, w mniejszym lub większym stopniu przestawiły się na taką formę działalności. Spowodowało to również lawinowy wzrost zapotrzebowania na różnego
rodzaju oprogramowanie pośredniczące w wykonywaniu zadań przez Internet.
Z drugiej strony można zaobserwować podwyższony popyt na świadczenia
dostarczane konsumentom online – należą do nich nie tylko oferowane w formie
zdalnej usługi, jak chociażby nauczanie języka, ale również towary w formie wirtualnej, jak filmy (gdzie prym wiodą platformy w rodzaju Netflixa), a także muzyka,
książki czy słuchowiska.
Na wszystkich tych polach obecne są zagadnienia związane z prawami własności intelektualnej, które determinują, w jakim zakresie i w jaki sposób korzystamy
w dobie pandemii z możliwości, które daje Internet. Warto przyjrzeć się, jakie
zmiany w tym zakresie wprowadzają niektórzy przedsiębiorcy, i jak może się to
przełożyć na ich sytuację na rynku w przyszłości.

Praca zdalna na darmowej licencji
Jeszcze przed masowym przejściem w tryb pracy zdalnej wiele firm w codziennej
pracy wykorzystywało narzędzia ułatwiające koordynację pracy zespołów, które
nierzadko rozrzucone były po wielu krajach, lub nawet kontynentach. Ich rola
różni się w zależności od konkretnego programu – od zapewniania rozbudowanych możliwości komunikacji, po ułatwienia w przydzielaniu zadań, śledzeniu terminów i obiegu informacji między członkami zespołów w tym zakresie.
Za najpopularniejsze narzędzia w omawianej kategorii należy uznać Microsoft
Teams czy Slack, a także Zoom, Asana i Google Hangouts. W zasadzie wszystkie
one zanotowały znaczny wzrost liczby nowych użytkowników od chwili wybuchu
pandemii.
Szczególnie wyróżnia się w tym zestawieniu produkt firmy Microsoft, który według
stanu na 19 marca 2020 r. osiągnął liczbę 44 milionów aktywnych użytkowników
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dziennie – co stanowiło przyrost o 12 milionów w ciągu zaledwie tygodnia154. Jednocześnie tak wysokie obłożenie spowodowało znaczne spowolnienie działania
usługi, a w pewnych wypadkach nawet całkowite przerwanie ich funkcjonowania.
Trwały one jednak stosunkowo krótko, po czym szybko przywrócono sprawność
systemu w drodze znacznego zwiększenia przepustowości serwerów Microsoft155.
Znaczny wzrost zainteresowania, choć nie aż tak spektakularny, zanotował również główny konkurent MS Teams – Slack. Ta aplikacja umożliwiająca komunikację i organizację pracy za pośrednictwem sieci w październiku 2019 r. miała
ok. 12 milionów aktywnych użytkowników dziennie, i, jak poinformował prezes
dostarczającej ją firmy, o ile w drugiej połowie 2019 r. przybywało jej 5.000 płatnych subskrypcji na kwartał, w okresie zaledwie od stycznia do 25 marca 2020 r.
przybyło już 9.000 nowych płatnych użytkowników156.
Pewnym ewenementem na tym tle jest nagły wzrost liczby użytkowników aplikacji Zoom. Komunikator wideo, do tej pory służący głównie do prowadzenia rozmów biznesowych, nagle stał się bardzo popularny także w zwykłych, codziennych kontaktach towarzyskich – które w obecnej sytuacji coraz częściej przenoszą
się do Internetu – zyskując nawet 20 milionów użytkowników tylko w ciągu jednego marcowego tygodnia – i jest obecnie drugą najczęściej instalowaną aplikacją na telefony komórkowe na świecie. Jedną z cech decydujących o tym sukcesie
jest możliwość przesyłania sygnału wyższej jakości niż u konkurencji157.
Warto zaznaczyć, że masowa kwarantanna prowadzi do ogólnego wzrostu zapotrzebowania na transfer danych przez Internet, co wymaga działań nie tylko
od dostawców poszczególnych programów, ale także dostawców Internetu czy
operatorów telefonii komórkowej. Z drugiej strony podejmowane są również
154

https://www.businessinsider.com/microsoft-teams-coronavirus-daily-active-users-2020-3?IR=T

155

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/faq-support-remote-workforce

156

https://twitter.com/stewart/status/1243001400696557568

157

https://www.businessinsider.com/zoom-video-everywhere-google-hangouts-skype-2020-3?IR=T#clear-evidence-of-zooms-rise-the-zoom-app-is-dominating-the-charts-for-both-iphone-and-android-users-2

420

raport.mustreadmedia.pl

RAPORT

Ochrona własności intelektualnej, a epidemia koronawirusa

dyskusyjne nieraz kroki w kierunku redukcji obciążeń sieci, jak np. niedawna decyzja Netflixa i innych dostawców streamingu wideo o obniżeniu najwyższej oferowanej jakości programów, która została podjęta w odpowiedzi na apele Komisji
Europejskiej i europejskich operatorów telefonicznych158.
Jednak za tak spektakularnym wzrostem liczby użytkowników i zapotrzebowania na usługi w zakresie komunikacji i organizacji pracy zdalnej nie stoi wyłącznie wywołane pandemią zapotrzebowanie na narzędzia pomagające w pracy
z domu. Dostawcy tych usług w wielu przypadkach zdecydowali się bowiem na
rozszerzenie możliwości darmowego korzystania z nich, w szczególności poprzez
udostępnianie dotychczas płatnych, bardziej zaawansowanych wersji oprogramowania za darmo.
Różne rodzaje ułatwień obejmują środki od zniesienia limitu czasowego połączeń
w darmowej wersji aplikacji Zoom w wybranych krajach, w tym w Chinach i we
Włoszech, poprzez zniesienie limitu jednoczesnych użytkowników dla darmowej
wersji Microsoft Teams159. Dostawca aplikacji Slack umożliwia z kolei darmowe
korzystanie z jej płatnej wersji instytucjom naukowym i badawczym zajmującym
się badaniami nad koronawirusem czy mediom publikującym na ten temat160.
Wydaje się, że w największym zakresie umożliwiono darmowe korzystanie
z Microsoft Teams. Nie tylko został on udostępniony za darmo w wersji premium
dla wszystkich instytucji edukacyjnych, ale także wprowadzono wersję freemium
(wersja premium z ograniczeniami, m.in. w zakresie dostępu do miejsca na przechowywanie danych w chmurze) dla wszystkich użytkowników przez pół roku161.
Ta wersja rozpowszechniana jest jako próbna – wraz z pełnym pakietem MS
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Office 365162. Dodatkowo Microsoft udostępnił swój produkt wybranym instytucjom publicznym poza systemem edukacji, np. brytyjskiej służbie zdrowia, w celu
wspomożenia jej w trudnym okresie zwiększonej liczby zachorowań163.
Powyższe działania przybierają rozmaite formy prawne, wydaje się jednak, że
najbardziej znaczące z nich to oferowanie specjalnych licencji, skrojonych na czas
intensywnej walki z pandemią. Warto zauważyć, że najpoważniejsi gracze na
rynku narzędzi umożliwiających organizowanie pracy na odległość, jak Microsoft
i Slack, dążą do oferowania czasowego, darmowego dostępu do narzędzi, które
w normalnych warunkach udostępniane były odpłatnie. Mechanizm umowny stosowany w takich wypadkach sprowadza się w zasadzie do zaoferowania przedłużonego „okresu próbnego” licencji, po którym możliwe będzie jego płatne przedłużenie bądź rezygnacja z usługi. Nie mamy zatem do czynienia z całkowicie
darmowym rozpowszechnianiem pełnych wersji programów, ale z szerszą dystrybucją wersji premium na ograniczony czas, po którym każdy z nowych użytkowników stanie przed decyzją, czy zrezygnuje z czasowych korzyści i przestawi
się na bardziej „prymitywną” wersję produktu, czy też zdecyduje się zostać użytkownikiem płatnym. Oczywiście powyższy model nie obejmuje licencji edukacyjnych, które były szeroko rozpowszechnione już wcześniej, jednak korzystanie
z nich powinno odbywać się w ściśle określonych celach, niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej czy pracą zarobkową.
Udostępnienie potencjalnie wielkiej ilości nowych użytkowników nie bezpłatnej,
okrojonej wersji oprogramowania, ale wersji wyposażonej w zasadzie w pełną
funkcjonalność, wydaje się nie być altruistycznym działaniem ukierunkowanym
na ułatwienie społeczeństwom świata w miarę normalnego życia w czasie nieraz długotrwałej kwarantanny, ale ma również łatwo zauważalny wymiar finansowy. Praca zdalna jeszcze przed wybuchem pandemii stanowiła szybko rosnący
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trend164, na co wpływ miał m.in. rozwój technologiczny i rozszerzający się dostęp
do szybkiego Internetu, przy czym należy spodziewać się, że po ustąpieniu koronawirusa stanie się ona jeszcze bardziej popularna. W tym kontekście umożliwienie milionom osób przetestowania oprogramowania, które pozwala na możliwie
efektywne zarządzanie zespołami bez konieczności fizycznej obecności pracowników w jednej lokalizacji staje się ruchem ukierunkowanym na zdobycie jak największego udziału w tym bardzo perspektywicznym rynku. Zgodnie z niektórymi
ocenami nawet co trzeci pracownik nie wróci już do biura, pozostając już na stałe
w trybie pracy zdalnej165, więc niewątpliwie korzyści dla firm specjalizujących się
w jej umożliwianiu warte są pewnych poświęceń w postaci darmowych licencji i wersji próbnych, które w dodatku poprawiają wizerunek przedsiębiorstwa
jako „odpowiedzialnego społecznie” w czasie epidemii, stanowiąc tym samym
poważne narzędzie wizerunkowe.
Wygląda zatem na to, że opisane wyżej działania firm dostarczających narzędzia do komunikacji i organizacji pracy przez Internet, o ile niewątpliwie dla wielu
osób będą stanowiły ułatwienie ich codziennej pracy przymusowo wykonywanej
zdalnie, są jednocześnie przemyślanym zabiegiem marketingowym, na którym
dostawcy oprogramowania mogą tylko zyskać.

Darmowe utwory
W tym kontekście warto wskazać na ciekawe narzędzie, skierowane do konsumentów, umożliwiające dzielenie się utworami bez konieczności podpisywania jakichkolwiek umów – tzw. licencje „Creative Commons”. Są to wzorce umów licencyjnych opracowane przez amerykańską organizację non-profit o tej samej nazwie.
Na ich podstawie właściciele praw autorskich do utworów udostępniają te utwory
przy zachowaniu przez korzystających warunków określonych w ramach danej
licencji. Dlatego też mówi się, że licencje Creative Commons działają w oparciu
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o zasadę: „pewne prawa zastrzeżone”, nie zaś: „wszystkie prawa zastrzeżone”. Stosowanie omawianych licencji jest możliwe, gdyż właściciele autorskich praw majątkowych do utworów mogą dowolnie dysponować tymi prawami. Z drugiej zaś
strony, dzięki Creative Commons, odbiorcy uzyskują pewność, że ich określone
działania (spełniające warunki danej licencji), nie zostaną uznane za bezprawne.
W jaki sposób zapoznać się z warunkami licencji? Wystarczy sprawdzić oznaczenia, którymi opatrzone są utwory udostępniane w ramach tych licencji. Aktualnie
funkcjonuje sześć licencji Creative Commons:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

uznanie autorstwa – oznaczone jako (CC BY)
uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne (CC BY-NC)
uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – na tych samych warunkach (CC
BY-NC-SA)
uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych (CC
BY-NC-ND)
uznanie autorstwa – na tych samych warunkach (CC BY-SA)
uznanie autorstwa – bez utworów zależnych (CC BY-ND)

Natomiast ze szczegółowym zakresem powyższych licencji można zapoznać się na
oficjalnej polskiej stronie Creative Commons Polska: https://creativecommons.pl/.
Co ciekawe licencje Creative Commons są wykorzystywane także przez oficjalne
rządowe serwisy w stosunku do umieszczanych tam treści. Przykładowo na oficjalnej stronie zawierającej informacje o koronawirusie (dostępnej tu: https://
www.gov.pl/web/koronawirus) treści są udostępniane w ramach licencji CC BY –
uznanie autorstwa.
Licencje Creative Commons stanowią jednak narzędzie, które na różne sposoby –
w zależności od zastosowanej licencji – może pozbawić pierwotny podmiot praw
autorskich kontroli nad sposobem korzystania z utworu, toteż są one rzadko
stosowane przez przedsiębiorstwa masowo dystrybuujące utwory literackie,
muzyczne czy filmowe.
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Mimo to obserwujemy, że i one w dobie pandemii otworzyły swoje zasoby w formula pozwalającej na darmowe korzystanie z nich online – jednakże wobec aktualnej sytuacji, wydaje się, że na takie działania mogą pozwolić sobie jedynie najwięksi rynkowi gracze. Co więcej, we wszystkich opisanych wyżej działaniach firm,
zmierzających do udostępnienia pewnych zasobów w ramach darmowych licencji (choćby czasowo), można dostrzec także wyraźną motywację wizerunkową.
Przykładem może tutaj być udostępnienie przez sieć księgarń Empik usługi Empik
Premium w związku z popularną akcją #zostańwdomu. Przez dwa miesiące Empik
będzie bezpłatnie udostępniał wszystkim chętnym zasoby w ramach wspomnianej usługi, mianowicie ponad jedenaście tysięcy audiobooków i e-booków, a także
słuchowisk i podcastów.
Jest to ciekawa inicjatywa, która poza oczywiście przyczynieniem się do zwiększenia czytelnictwa w Polsce, z pewnością będzie skutkowała także większym przywiązaniem użytkowników do tej marki oraz ociepleniem jej wizerunku. Pomimo
zatem, że ma ona zasadniczo różny charakter od opisanych w pierwszej części niniejszego opracowania działań firm dostarczających narzędzia pomocne
w pracy zdalnej, możemy dostrzec zasadnicze podobieństwa w motywacji i strategii działania firm w czasie światowej epidemii koronawirusa.

Funkcjonowanie organów ochrony własności
intelektualnej oraz sądów w czasach pandemii COVID-19
Sytuacja w jakiej w pierwszym kwartale 2020 r. znalazł się Świat w zw. z pandemią
koronawirusa jest z pewnością bezprecedensowa. Trudno doszukać się w ciągu
ostatnich kilku dziesięcioleci epidemii która w tak znaczący sposób wpłynęła by
na funkcjonowanie państw w każdym aspekcie życia, od ograniczeń nałożonych
na obywateli, ograniczeń w działalności przedsiębiorstw po funkcjonowanie organów administracji i sądownictwa. W niniejszym artykule przybliżymy jak w obliczu pandemii COVID-19 funkcjonują polskie i zagraniczne organy ochrony własności intelektualnej.
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Znaczącym ułatwieniem dla funkcjonowania systemu ochrony własności przemysłowej w Polsce będą przepisy ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 31 marca, poz. 568, dalej
„Specustawa antykryzysowa”), która w ekspresowym tempie została uchwalona
przez parlament i weszła w życie już w dniu jej uchwalenia po podpisaniu przez
Prezydenta i publikacji w dzienniku ustaw. Niektóre przepisy mają moc obowiązującą od dat wcześniejszych niż data wejście ustawy w życie.
Jeszcze przed uchwaleniem Specustawy antykryzysowej, w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i ograniczeniu rozprzestrzenianiu się Covid-19 organy władzy
publicznej i sądy zadecydowały między innymi o odwołaniu prowadzonych przed
nimi rozpraw.
Instytucje starają się pracować normalnie, umożliwiając swoim pracownikom
pracę zdalną. Im bardziej zaawansowany technologicznie organ – tym mniej problemów z jego funkcjonowaniem podczas epidemii będą odczuwać zgłaszający
i strony postępowań. Dodatkowo, instytucje europejskie tj. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i Europejski Urząd Patentowy (EPO)
zadecydowały o przedłużeniu terminów urzędowych wyciągając rękę do podmiotów przed nimi występujących.

Przedłużenia terminów przed Urzędem Własności
Intelektualnej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
Decyzją z dnia 16 marca 2020 r. urząd unijny zadecydował o przedłużeniu wszystkich terminów przypadających między 9 marca a 30 kwietnia 2020 r. włącznie,
do dnia 1 maja (w praktyce do 4 maja, ponieważ 1 maja jest dniem wolnym od
pracy). Przedłużone zostają wszystkie terminy które dotyczą stron postępowaniach przed Urzędem, tj.:
»
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»
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Terminy dot. pierwszeństwa,
Termin na złożenie sprzeciwu,
Termin do wniesienia opłaty za sprzeciw,
Termin złożenia wniosków o przedłużenie praw ochronnych,
Termin złożenia odwołania od decyzji, złożenia uzasadnienia odwołania oraz
płatności za odwołanie,
Termin zawnioskowania o konwersję zgłoszenia,
Termin odroczenia publikacji zgłoszenia wzoru wspólnotowego.

Uwaga: przedłużeniem zostały objęte terminy postępowania przed EUIPO, ale już
np. nie terminy postępowania przed innymi organami. Ma to miejsce w szczególności w odniesieniu do terminu na wniesienie skargi do Sądu na decyzje Izb Odwoławczych (art. 72 ust. 5 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i art. 61 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego).
Strony postępowań nie będą również automatycznie informowane o przedłużeniu terminów.

Terminy przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO)
Wszystkie terminy, które upłynęły w dniu 15 marca 2020 r., lub po tej dacie,
zostają przedłużone do dnia 17 kwietnia 2020 r.
W odniesieniu do terminów upływających przed dniem 15 marca 2020 r. EPO
ułatwił korzystanie ze środków prawnych dla użytkowników znajdujących się na
obszarach bezpośrednio dotkniętych zakłóceniami spowodowanymi wybuchem
pandemii COVID-19. Przedłużenia i środki zaradcze mają zastosowanie do stron
i przedstawicieli w postępowaniach prowadzonych w ramach EPC i PCT. EPO nie
wyklucza wprowadzenia dalszych przedłużeń i wprowadzenia środków zaradczych w przypadku rozprzestrzeniania się pandemii.
Europejski Urząd Patentowy podjął także decyzję o odroczeniu wszystkich zaplanowanych do dnia 17 kwietnia 2020 r. postepowań ustnych, chyba, że strony
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zostały poinformowane, że odbędą się one w drodze wideokonferencji. Natomiast
postępowania ustne przed Izbami Odwoławczymi zaplanowane do 30 kwietnia
2020 r. nie odbędą się.

Działania Polskiego Urzędu Patentowego (UP RP)
Polski Urząd Patentowy na razie ograniczył się do odroczenia wszelkich rozpraw
wyznaczonych do dnia 31 marca 2020 r. oraz zarekomendował prowadzenie korespondencji w formie elektronicznej.
W odpowiedzi na zapytanie Polskiej Izby Rzeczników Patentowych o możliwe
przedłużenia terminów oraz apel o wyznaczanie z urzędu dłuższych terminów
(Ustawa prawo własności przemysłowej umożliwia wyznaczenie przez Urząd Patentowy terminów 3 miesięcznych, a nie tylko 1 i 2 miesięcznych), Prezes UP RP zapewniła, że wydała odpowiednie rekomendacje Ekspertom dot. wyznaczania dłuższych terminów w postępowaniach zgłoszeniowych i utrzymywaniem ochrony
przedmiotów praw własności przemysłowej.
Istotne zmiany w zakresie postepowań jakie toczą się przed Urzędem Patentowym wprowadza Specustawa antykryzysowa, której szczególne regulacje dotyczą m.in. biegu terminów prawa administracyjnego. Zgodnie z ustawą w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg niektórych przewidzianych przepisami prawa
administracyjnego terminów nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu
na ten okres.
Terminami takimi są m.in. terminy od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem, terminy do dokonania przez
stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, terminy przedawnienia,
terminy, których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, terminów zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony.
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Analizując te przepisy należy dojść do przekonania, że będą one odnosiły się do
szeregu czynności jakie należy wykonać w toku postępowań toczących się przed
UPRP takich jak, terminy do wniesienie odpowiedzi na pisma UPRP w postępowaniu zgłoszeniowym, terminy do wniesienia opłat za ochronę praw własności
przemysłowej, terminy do złożenia wniosków o ponowne rozpoznanie sprawy od
decyzji Urzędu, czy też wreszcie terminów, wyznaczonych stronom w toku postępowań spornych toczonych przed Urzędem.
Wskazane wyżej regulacje dotyczą wszelkich postępowań administracyjnych.
Ustawa wprowadza dodatkowo ciekawe rozwiązanie dotyczące postepowań
szczególnych związanych z prawami własności przemysłowej. Ustawodawca
wydłużył bowiem terminy na wzniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku
towarowego oraz na złożenie tłumaczenia patentu europejskiego (w tym terminu
na złożenie tłumaczenia ograniczonego lub zmienionego patentu europejskiego).
Przepis ten ma zastosowanie do terminów upływających w okresie od 8 marca do
30 czerwca 2020 r. Ich bieg przerywa się i będzie na nowo liczony od dnia 1 lipca
2020 r. Szczególnie istotne jest wydłużenie drugiego z tych terminów, który zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o dokonywaniu europejskich zgłoszeń
patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
nie podlega przywróceniu a zawieszenie jego biegu w oparciu o przepisy ogólne
było dotąd w praktyce niemożliwe.

Zapewnienia Światowej Organizacji Własności
Intelektualnej (WIPO)
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) kontynuuje swoją działalność na mocy Traktatu o współpracy patentowej (PCT), madryckiego systemu
rejestracji międzynarodowych znaków towarowych, haskiego systemu międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, lizbońskiego systemu międzynarodowej rejestracji oznaczeń geograficznych, a także powiązanych systemów.
Centrum Arbitrażowe i Mediacyjne WIPO (AMC) również kontynuuje prace
w zakresie rozpatrywania sporów dotyczących nazw domen zgodnie z Zasadami
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Jednolitego Rozwiązywania Sporów Dotyczących Domen Internetowych (UDRP)
oraz innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów.
Na dzień 7 kwietnia 2020 r. zapowiedziano przemówienie Prezesa WIPO, który ma
odnieść się do usług Organizacji w czasie pandemii koronawirusa166.

Funkcjonowanie sądów w Polsce i za granicą.
Obecna sytuacja w polskim sądownictwie, podobnie jak sytuacja w opisanych
powyżej organach podlega dynamicznym zmianom. Niemal każdego dnia wdrażane są kolejne środki zmierzające do ochrony interesantów oraz pracowników
sądów. Sądy dostosowują swoją pracę zarówno do szeroko rozumianej sytuacji
epidemiologicznej jak również do kolejnych działań władz.
Co ciekawe, jeszcze przed uchwaleniem Specustawy antykryzysowej sądy same
podjęły próbę uporania się z obecną sytuacją i wprowadzają kolejne obostrzenia w obsłudze interesantów oraz nowe procedury obsługi prowadzenia spraw
pilnych.
We wstępnym okresie rozwoju epidemii w Polsce, sytuacja w sądach była dość
zróżnicowana. Początkowo, niektórzy sędziowie nie decydowali się na odwoływanie zaplanowanych rozpraw. Niemniej, wraz ze wzrostem ilości zachorowań,
kolejne rozprawy znikały z wokand. W okresie od 13 do 25 marca 2020 r. wprowadzono dodatkowy szereg obostrzeń, które jedno po drugim ograniczają możliwość kontaktu z sądami czym zapewniają bezpieczeństwo stron postępowania
oraz pracowników sądu.
Z punktu widzenia postępowań dotyczących własności intelektualnej bardzo
istotne znaczenie ma działalność Sądów Okręgowych (w tym Sadu Okręgowego
w Warszawie, w którym działa Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych). Już w przeciągu kilku dni od pojawienia się w Polsce pierwszych
166
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przypadków zakażeń koronawirusem Sąd Okręgowy w Warszawie podjął działania mające na celu przede wszystkim zredukowanie kontaktów z obywatelami, aby
jak najbardziej ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Z naszej praktyki wynika,
że w ww. Sądzie już od ok. 12 marca 2020 r. odwołane zostały wszystkie rozprawy
do końca miesiąca. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom stron postępowań oraz ich pełnomocników, zgodnie z Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu
Okręgowego w Warszawie z 19 marca 2020 r., sąd ten wstrzymał do odwołania
wysyłanie pism sądowych, które wiążą się z rozpoczęciem biegu terminu do wniesienia środka zaskarżenia bądź innych terminów procesowych lub sądowych.167
Zarządzenie co prawda wprowadza pewne wyjątki, jednakże należy taką decyzję
uznać za rozsądną i uwzględniającą w znacznym stopniu praktykę prowadzenia
spraw oraz obowiązek pisemnej komunikacji z sądem. Co więcej, nowością jest
umożliwienie przesłania pism procesowych zawierających środki zaskarżenia na
odpowiedni, dedykowany do tego celu adres email Sądu.168 Wydane w tym zakresie Zarządzenie określa również m.in. kiedy dane pismo jest drukowane przez
pracowników biura podawczego Sądu oraz jak prawidłowo określić datę wpływu
pisma do Sądu. Zarządzenie to z pewnością przyczyni się do szybkości procedowania środków zaskarżenia i ułatwi pracę pracowników Sądu. Niestety, takie rozwiązanie nie przyczyni się do poprawy pracy stron i ich pełnomocników składających te środki zaskarżenia. Wynika to z obowiązujących zarówno w postepowaniu
cywilnym, jak i karnym przepisów, zgodnie z którymi aby pismo zostało złożone
w konkretnym dniu musi zostać tego dnia nadane w urzędzie pocztowym.
Nie można mieć jednak wątpliwości, że ograniczenie kierowania pism procesowych do Sądu wywołane ww. zarządzeniem o nie wysyłaniu do stron pism, jakie
mogą wywołać konieczność złożenia środków zaskarżenia jak również zawieszenie terminów procesowych i sądowych wprowadzone Specustawą antykryzysową będzie miało istotne znaczenie dla praktyki prowadzenia spraw po zakończeniu epidemii, kiedy to nastąpi swoisty „wysyp” takich pism i tym samym wzmożona praca Sądu nad ich rozpoznaniem.
167
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Analizując obecną sytuację, nie można nie zauważyć, że komunikację z sądami
w znaczący sposób poprawiłaby pełna informatyzacja sądów pozwalająca na składanie pism procesowych drogą elektroniczną. Biorąc pod uwagę funkcjonujące
już w Polsce przepisy dotyczące ePUAP tj. elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, takie rozwiązanie jest możliwe i powinno jak najszybciej znaleźć
zastosowanie szczególne w tak ekstremalnej sytuacji, z jaką mierzymy się obecnie.
Sposób funkcjonowania Sądów w trakcie epidemii porządkuje wspomniana powyżej specustawa antykryzysowa. Zgodnie z jej przepisami w okresie stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, co do zasady
nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych, z wyjątkiem spraw pilnych
wskazanych w ustawie. Wynika z tego, że rozprawy wyznaczone na marzec, których terminy zostały następnie przesunięte na początkowe dni kwietnia zostaną
odwołane. W obecnej sytuacji trudno przewidzieć jak sdy powinny procedować
z terminami, które zostaną odwołane w zw. z wejściem w życie Specustawy antykryzysowej. Rozwiązaniem jest bądź przesuwanie terminów rozpraw z terminami
na czerwiec lub lipiec, licząc, że do tego czasu stan epidemii zostanie odwołany,
bądź też odwołanie wyznaczonych już rozpraw i wyznaczenie kolejnych dopiero
po ustaniu epidemii. Wydaje się, że dla szybkości i sprawności toczących się postępowań warto zastosować pierwsze z tych rozwiązań i nawet kilkakrotnie zmieniać
wyznaczone już terminy niż wyznaczać wszystkie terminy już po zakończeniu epidemii. Należy wszakże pamiętać, że zawiadomienia o terminach muszą zostać
wysłane do stron w takim terminie aby mogły je odebrać i stawić się na rozprawę.
Co również istotne, podobnie jak w opisanych wyżej regulacjach dotyczących terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego ustawa wskazuje,
że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego
z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych (m.in. w postępowaniach sądowych i sądowoadministracyjnych) nie rozpoczyna się a rozpoczęty
ulega zawieszeniu.
Rozwiązanie to, podobnie jak ww. zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z 19 marca 2020 r. przyczyni się do zapewnienia stronom postepowań
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bezpieczeństwa w realizacji ich obowiązków procesowych i ochrony ich praw.
Dzięki temu rozwiązaniu, strona składając po ustaniu epidemii środek zaskarżenia lub odpowiadając na wezwanie sądu jakie może skutkować np. zwrotem
pozwu lub odrzuceniem apelacji, dokona tych czynności w terminie. Jeśli strona
dokona jednak czynności procesowych pomimo zawieszenia terminów do ich
wykonania, zgodnie z ustawą czynności te będą skuteczne.
Spoglądając na kraje zachodnie, na przykład Niemcy lub Hiszpania, dotknięte epidemią koronawirusa w znacznie większym stopniu niż Polska, warto zwrócić uwagę
na następujące kwestie. W Niemczech, również przewiduje się opóźnienia w obiegu
korespondencji pism procesowych, a także zawieszono i odroczono rozprawy.
Niemniej, składanie większości pism procesowych odbywa się za pomocą funkcjonującego tam od ubiegłego roku systemu elektronicznego. W Hiszpanii natomiast, wszystkie sądy zostały zamknięte do odwołania i nie podejmują żadnych
spraw. Ochronę praw obywateli w minimalnym zakresie tj. przemocy oraz praw
podstawowych, przewiduje się przez dostęp do systemu elektronicznego „LexNet”.

Sądy własności intelektualnej a COVID-19
Już 1 lipca 2020 r. wejdą w życie przepisy dotyczące nowych, wyspecjalizowanych
sądów do spraw własności intelektualnej. U podstaw tej znaczącej nowelizacji
leży konieczność wzmocnienia ochrony tych przedsiębiorców, którzy w sposób
szczególny opierają swój biznes o innowacyjność i kreatywność. Aby nowoutworzone sądy mogły stać się faktycznie sprawnym narzędziem w celu wzmocnienia
ochrony własności intelektualnej, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie się
na ich działanie. Jaki zatem wpływ na właściwe wdrożenie reformy będzie miała
aktualna sytuacja związana z pandemią COVID-19?
Powstanie odrębnych sądów ds. własności intelektualnej jest odpowiedzią na
rosnącą liczbę spraw związanych z własnością intelektualną. Projektując sieć
w sumie sześciu wyspecjalizowanych sądów (w Gdańsku, Lublinie, Warszawie
i Poznaniu – orzekających w pierwszej instancji oraz w Warszawie i Poznaniu
– orzekających w drugiej instancji), ustawodawca miał na celu to, aby sprawy
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z zakresu IP były rozpoznawane przez składy sędziowskie wyposażone w specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, zaś postępowania sądowe toczyły się sprawniej. Do tej pory sprawy z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej czy też zwalczania nieuczciwej konkurencji rozpoznawane są w całej Polsce
przez wydziały cywilne i gospodarcze sądów okręgowych. To powoduje, że spory
na gruncie prawa własności intelektualnej są zaliczane do szerokiego spektrum
spraw cywilnych, a to powoduje, że są one rozstrzygane często przez sędziów,
którzy nie specjalizują się w tej dziedzinie prawa, a także często długo czekają
w kolejce do rozpoznania w przeciążonych wydziałach cywilnych. Wyjątkiem jest
tutaj Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych działający
w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
Wedle komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości, w celu opracowania systemu
szkolenia dla sędziów w tworzonych wydziałach, została nawiązana współpraca ze
Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie. Ta inicjatywa
znajduje swoje uzasadnienie z uwagi na to, że sędziowie orzekający w sądach ds.
własności intelektualnej powinni dysponować wysoce specjalistyczną wiedzą. Niemniej jednak, aktualnie powstaje pytanie czy pandemia koronawirusa nie wpłynie
negatywnie na realizację założeń szkoleniowych dla sędziów. Już teraz wiadomo, że
sądy nie pracują w normalnym trybie. Na mocy zarządzeń Prezesów Sądów odwoływane są rozprawy, a także wstrzymywane jest wysyłanie pism, których skutkiem miałoby być rozpoczęcie biegu terminów procesowych lub sądowych. Z uwagi
na obostrzenia epidemiologiczne nie jest możliwa organizacja szkoleń stacjonarnych. Przyjęty system szkoleń najpewniej wymaga zmian, które uwzględniałyby
możliwość szkolenia online. Szkolenia to także niewątpliwie okazja do wymiany
doświadczeń i spostrzeżeń związanych z wdrażaniem tak ważnej reformy. Stąd
zasadnym wydaje się stworzenie platformy, która wirtualnie stworzy takie możliwości. Wdrożenie takiego rozwiązania wymaga czasu i odpowiedniego nakładu
środków, a w świetle obecnej kryzysowej sytuacji sądy ds. własności intelektualnej z pewnością nie znajdują się na liście priorytetów Ministerstwa Sprawiedliwości.
Kolejną kwestią jest przygotowanie sądów do funkcjonowania nowych wydziałów.
Przygotowanie takiej infrastruktury wiąże się z szeregiem działań logistycznych,
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które muszą być wykonane na miejscu z udziałem większej liczby osób. Dodatkowo, co ważne, nowe wydziały w sądach to nie tylko wyspecjalizowani sędziowie orzekający w sprawach z zakresu własności intelektualnej. To także pracownicy administracyjni, którzy muszą zostać przygotowani do wykonywania nowych
obowiązków. Przy optymistycznym założeniu, iż sądy powrócą do normalnego
funkcjonowania w maju, czas na gruntowne przeszkolenie personelu administracyjnego może okazać się zbyt krótki.
Należy również wziąć pod uwagę to w jaki sposób będzie funkcjonował sąd po
wielotygodniowej przerwie. Ogrom spraw, które zostały z powodu pandemii
koronawirusa wstrzymane, będą musiały zostać w pierwszej kolejności wznowione, a to może oznaczać znaczne obciążenie pracą sędziów. W konsekwencji, nie można wykluczyć, że dotychczasowe referaty (czyli przydzielone sprawy)
sędziów wybranych do nowopowstałych wydziałów uniemożliwią im szybkie rozpoczęcie orzekania w sprawach z zakresu własności intelektualnej.
Niewątpliwie trudna sytuacja w jakiej znaleźliśmy się dotyka również sprawną
realizację założeń reformy jaką jest utworzenie sądów ds. własności intelektualnej. Wciąż niewiadomą pozostaje kiedy sądy powrócą do dawnego funkcjonowania i jak szybko zostaną nadrobione zaległości, które powstają w związku z już
zawisłymi oraz wciąż wpływającymi nowymi sprawami. Nie bez znaczenia są inne
okoliczności mogące wpływać na tempo pracy sądu jak chociażby działanie operatora pocztowego, ograniczenia w ruchu czy też kwarantanny i zwolnienia lekarskie pracowników.
Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną oraz fakt, że nie jesteśmy
w stanie określić kiedy ona ustanie, można przypuszczać, że faktyczne rozpoczęcie funkcjonowania sądów ds. własności intelektualnej planowane na 1 lipca
2020 r. może zostać odroczone w czasie. Najistotniejsze jest jednak właściwe przygotowanie reformy i jej efektywne wdrożenie, nawet jeżeli miałoby się to odbyć
z opóźnieniem.
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COVID–19
a zamówienia
publiczne

W niniejszym rozdziale omawiamy wpływ COVID-19
na prowadzenie i realizację zamówień publicznych
z uwzględnieniem Tarczy Antykryzysowej tj. postanowień ustawy
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ZmCOVID-19)

1. COVID-19 a wyłączenie stosowania prawa zamówień
publicznych (PZP)
Dnia 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa (zwana dalej Tarczą Antykryzysową) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (zwana
dalej specustawą).
Zgodnie z tą ustawą przepisów ustawy PZP nie stosuje się do:
a) zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19,
jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia
publicznego.
b) zamówień udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna lub regionalne fundusze rozwoju, o których
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mowa w art. 13 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2019 r. poz. 512, 1571 i 1951), związanych z realizacją zadań
dotyczących obsługi funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych na podstawie przepisów odrębnych oraz związanych z realizacją
programów rządowych lub innych programów realizowanych ze środków
publicznych, lub zadań związanych z wykorzystaniem środków pochodzących z takich funduszy, które dotyczą instrumentów wsparcia niezbędnych
do przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym wystąpienia
COVID-19.
Znowelizowane brzmienie art. 6 specustawy odnosi się do dostaw oraz usług
w rozumieniu ustawy Pzp, co pozwala na jednolitą interpretację pojęć ustawowych zdefiniowanych wprost w PZP.
Specustawa wyłącza zatem stosowanie ustawy PZP w przypadkach niezbędnych
do przeciwdziałania COVID-19 w stosunku do:
1.
2.

zamówień na usługi,
zamówień na dostawy,

»

jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego
rozprzestrzeniania się choroby lub
jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

»

Wobec powyższego wyłączeniem będą objęte wszystkie zamówienia na dostawy
lub usługi, które będą niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, czyli do wszelkich czynności związanych :
»
»
»
»
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ze zwalczaniem zakażenia,
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profilaktyką,
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wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
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Ustawodawca w ostateczności zrezygnował z uzależnienia udzielania zamówień
zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy PZP od przestrzegania zasad zapewnienia przejrzystości postępowania i równego traktowania podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia. Takie wymaganie pojawiło się w projekcie
ustawy skierowanym pod obrady Senatu. Biorąc pod uwagę cel ustawy można
dojść do wniosku, że w tak nadzwyczajnej sytuacji niecelowym działaniem jest inicjowanie dodatkowych zasad w wyłączonej materii – liczy się efektywne udzielenie zamówienia. Bezdyskusyjną i podstawową rolę w realizacji przedmiotowych
zamówień odgrywa czas, dlatego z aktualnej perspektywy należy pozytywnie
ocenić finalną wersję specustawy.
Należy zwrócić uwagę również na treść art. 6 ust. 2 wprowadzonego Tarczą Antykryzysową, która brzmi następująco:
„Do zamówień udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz
Rozwoju Spółka Akcyjna lub regionalne fundusze rozwoju, o których mowa w art.
13 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.
2019 r. poz. 512, 1571 i 1951), związanych z realizacją zadań dotyczących obsługi
funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych na podstawie przepisów
odrębnych oraz związanych z realizacją programów rządowych lub innych programów realizowanych ze środków publicznych, lub zadań związanych z wykorzystaniem środków pochodzących z takich funduszy, które dotyczą instrumentów wsparcia niezbędnych do przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym wystąpienia COVID-19.”
Ustawodawca zastosował wyłączenie podmiotowe dla Banku Gospodarstwa
Krajowego (BGK) będącego bankiem państwowym, o którym mowa w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 t.j.), będącym w 100% własnością Skarbu Państwa. Wyłączenie to dotyczy tylko zadań niezbędnych do przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym wystąpienia
COVID-19. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa
Krajowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 2144 t.j.) do podstawowych celów działalności BGK
– w zakresie określonym ustawą oraz odrębnymi przepisami – należy wspieranie
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polityki gospodarczej Rady Ministrów, rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, obejmujących w szczególności projekty:

2.
3.

realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii
Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych w rozumieniu
art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo bankowe,
infrastrukturalne,
związane z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

»

w tym realizowane z wykorzystaniem środków publicznych

1.

Dodatkowo zwolnione z obowiązku stosowania ustawy są regionalne fundusze
rozwoju. Zgodnie z art. 13 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa w sferze użyteczności publicznej województwo może, w celu
realizacji działań z zakresu polityki rozwoju województwa, utworzyć regionalny
fundusz rozwoju w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki
akcyjnej.
Co istotne, zwolnienie ze stosowania ustawy Pzp traci moc po upływie 180 dni od
dnia wejścia w życie specustawy (art. 6 w zw. z art. 36 ust. 1 specustawy)
Dodatkowo warto zwrócić uwagę na art. 1 ust. 2 specustawy mówiący o tym, że
w zakresie nieuregulowanym w specustawie stosuje się ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322 – zwaną dalej „ustawą
zakaźną”). Jednocześnie Ustawodawca (na mocy Rozdziału 3 dotyczącego zmian
w przepisach – art. 25 pkt 4 specustawy) wprowadził do ustawy zakaźnej art. 46c.
dotyczący wyłączenia stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Zgodnie z treścią przedmiotowego artykułu:
„Do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku
z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono
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stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów
o zamówieniach publicznych.”
Skorzystanie przez zamawiających z ww. zwolnienia nie jest ograniczone czasowo oraz jest możliwe w przypadku jakiejkolwiek innej niż COVID-19 epidemii
lub stanu zagrożenia epidemicznego.

2. Koronawirus a bieżące postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
W związku z trwającym zagrożeniem i możliwością zakażenia się wirusem COVID19 wiele działań i swobód zostało ograniczonych. W pierwszej kolejności rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. ogłoszono na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433). Natomiast
w dniu 20 marca 2020 r. odwołano ten stan i wprowadzono, aż do odwołania na
mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., stan epidemii.
Bez wątpienia sytuacja ta powoduje szereg problemów natury technicznej dla
podmiotów, które wydatkują środki publiczne na podstawie przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych. Powstaje wiele pytań m.in. czy wszczynać postępowania o udzielenie zamówienia, czy koniecznym jest przesuwanie terminów
składania ofert do czasu ustania stanu zagrożenia czy stanu epidemii, jak prawidłowo przeprowadzić sesję z otwarcia ofert kiedy to zakazane jest gromadzenie się osób, jak prawidłowo i skutecznie przesłać ofertę w postaci elektronicznej w przypadku, gdy zamawiający nie posiada platformy zakupowej. Na chwile
obecną życie wydaje się pisać dość nietypowy scenariusz, w którym to każdy
uczestnik postępowania będzie musiał się odnaleźć i wybrać jak najbardziej efektywny dla siebie sposób działania, nierzadko mierząc się z pojawiającymi się pytaniami i problemami.
W niniejszym opracowaniu podpowiemy jak powinna wyglądać komunikacja
między zamawiającym a wykonawcą – w kontekście składania ofert/wniosków
o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniach krajowych.
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2.1. Używanie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
krajowym
Największy problem techniczny zgłaszają zamawiający prowadzący tzw. postępowania podprogowe. W tych procedurach co do zasady stosowana jest tradycyjna
forma składania ofert czy też wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. wersja pisemna rozumiana jako wersja papierowa, którą należy dostarczyć
zamawiającemu osobiście lub za pośrednictwem poczty/posłańca. Odnosząc
się do powyższego zagadnienia, aby w sposób rzetelny zakotwiczyć obowiązki
i uprawnienia stron postępowania, cofnąć należy się do regulacji ustawowych.
I tak w art. 18a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020 ze zm.) przyjęto,
że w postępowaniach krajowych, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający ma prawo wyboru w jaki sposób będzie odbywała się komunikacja między
stronami postępowania (zamawiającym a wykonawcami). Zamawiający mogą
zatem wybrać i wskazać w dokumentacji postępowania (ogłoszeniu o zamówieniu) w jaki sposób mają być składane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu. W art. 18a pkt. 1 i 4 ustawy Pzp wskazano, że komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego:
1.

2.

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu,
lub
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Z kolei składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a, następuje pod rygorem nieważności:
1.
2.
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A zatem prowadząc postępowanie zamawiający musi wskazać w jakiej formie
(pod rygorem nieważności) dopuszcza składanie ofert/wniosków/oświadczeń.
W komunikacje Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 20 marca 2020r. pojawiła się
informacja w której to potwierdzono możliwość komunikacji w postępowaniach
krajowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Urząd zalecił „aby
komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. (…) oferty, wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym”.
Wielu zamawiających w ślad za tą informacją dopuściło możliwość albo przewiduje możliwość dopuszczenia złożenia oferty via e-mail, wskazując, iż zgodnie
z definicją zawartą w pkt. 17 art. 2 ustawy Pzp, środkiem komunikacji elektronicznej jest rozwiązanie przyjęte na gruncie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730) dopuszczające jako środek komunikacji – pocztę elektroniczną.
Pojawia się zatem pytanie czy faktycznie możliwość złożenia oferty za pomocą
poczty elektronicznej jest dopuszczalne na gruncie przepisów ustawy Pzp, a jeśli
tak to w jakiej formule?
Zwrócić uwagę należy na fakt, że UZP wskazało jedynie na możliwość złożenia oferty, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń,
a także dokumentów za pomocą komunikacji elektronicznej. Nie oznacza to jednak wprost, iż poprzez ten komunikat dopuszczono złożenie oferty za pomocą
poczty elektronicznej bez żadnych dodatkowych wymagań.
Przykład – zamawiający dopuści złożenie oferty za pomocą środków komunikacji
elektronicznej – poczta elektroniczna. Wykonawca wysyła ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami na podany adres. Plik oferty oraz wszystkie załączniki będą
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możliwe do odczytania z chwilą wpływu oferty na skrzynkę mailową zamawiającego. Czy takie działanie będzie można uznać za prawidłowe?
Takie rozwiązanie wydaje się być niedopuszczalne z dwóch powodów. Po pierwsze, zamawiający dopuści się naruszenia art. 86 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający nie może zapoznać się z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofert przed upływem, odpowiednio terminu do
ich złożenia lub otwarcia (chyba że w postępowaniu nie zostaną złożone oferty/
wnioski). Bez wątpienia złożenie oferty za pomocą poczty elektronicznej (niezaszyfrowanej) nie zagwarantuje ochrony jej zawartości przed dostępem do niej
osób trzecich, tj. każda osoba mająca dostęp do skrzynki internetowej będzie
hipotetycznie mogła zapoznać się z jej zawartością (treścią). Po drugie, nie bez
znaczenia w tym aspekcie pozostają także przepisy wykonawcze do ustawy Pzp.
W świetle brzmienia §7 ust. 2a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych, w przypadku gdy zamawiający wyrazi zgodę
na komunikację elektroniczną w zakresie składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń a także dokumentów, przepisy
tego rozporządzenia stosuje się. Oznacza to, iż w przypadku wyrażenia takiej
zgody, zamawiającego obowiązują analogiczne obostrzenia jak w postępowaniach powyżej progów unijnych. I tak w §3 rozporządzenia jw. wskazano, że przekazanie ofert czy wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
spełniających wymagania przewidziane dla systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Co istotne środki komunikacji, których zamierza użyć zamawiający
w celu przekazania ofert czy wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu muszą zapewniać:
1.
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identyfikację podmiotów przekazujących, ustalenie dokładnego czasu i daty
przekazania tych dokumentów, oraz rozliczalność innych działań podejmowanych przez podmioty przekazujące;
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ochronę przed dostępem do treści tych dokumentów przed upływem wyznaczonych terminów ich otwarcia;
wyłącznie osobom uprawnionym możliwość ustalania oraz zmiany terminów
składania i otwarcia tych dokumentów;
podczas poszczególnych etapów postępowania o udzielenie zamówienia lub
konkursu możliwość udostępniania wyłącznie osobom uprawnionym całości
lub części danych zawartych w tych dokumentach;
możliwość praktycznego zagwarantowania jednoznacznego wykrycia ewentualnego naruszenia lub próby naruszenia wymogów, o których mowa w pkt 2-4;
możliwość usunięcia oferty albo wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie i zapoznanie się przez użytkowników z ich treścią – w przypadku zwrócenia przez zamawiającego oferty
albo wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ich wycofania.

Tym samym dopuszczenie możliwości złożenia oferty czy wniosków za pomocą
poczty elektronicznej (bez odpowiedniego zabezpieczenia oferty przed dostępem do nich osób trzecich) może doprowadzić do naruszenia przepisów ustawy
Pzp. Oczywiście nie oznacza to, że zamawiający są całkowicie pozbawieni takiej
możliwości. Najmniej problemów technicznych bez wątpienia będą miały te podmioty, które posiadają platformy zakupowe. Zamawiający na podstawie ww. przepisów może bowiem umożliwić wykonawcom złożenie oferty zarówno tradycyjnie
jak i poprzez platformę czy też przy pomocy Miniportalu. Dla zamawiających, którzy nie są w stanie umożliwić wykonawcom złożenia ofert/wniosków za pomocą
narzędzi wskazanych powyżej, pozostaje jedynie forma tradycyjna, względnie
poczta elektroniczna przy zachowaniu wytycznych o których mowa w dalszej części opracowania.

Jak prawidłowo złożyć ofertę poprzez pocztę
elektroniczną?
Wychodząc naprzeciw potrzebom stron postępowania zastanowić się należy czy
i w jaki sposób poczta elektroniczna mogłaby stanowić nośnik przekazu danych,
zgodny z przepisami rozporządzenia. Największe wątpliwości w tym zakresie
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budzi dochowanie po stronie zamawiającego obowiązku związanego z ochroną
ofert/wniosków, przed dostępem do ich treści przed upływem terminu wyznaczonego na ich otwarcie. Wydaje się, że w tym zakresie pomocne mogą być
rozwiązania stosowane z powodzeniem w roku 2018 r. W świetle przepisów
ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. – o zmianie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020),
w postępowaniach wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r. istniał obowiązek
składania przez wykonawców Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia ( JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Co istotne Urząd Zamówień Publicznych w opracowaniu pn.
„Instrukcja składania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej”, zaznaczył, iż „mając na uwadze
konieczność zapewnienia integralności informacji zawartych w JEDZ oraz obowiązek nieujawniania danych zawartych w JEDZ, stworzony lub wygenerowany
przez wykonawcę dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany
(opatrzony hasłem dostępowym). W tym celu wykonawca może posłużyć się
narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje JEDZ
(np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji
open-source (np. AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych. Zamawiający,
korzystając z uprawnienia określonego w § 2 Rozporządzenia z dnia 27 czerwca
2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej, może określić
zalecane w toku postępowania narzędzia szyfrujące, z których może korzystać
wykonawca, mając przy tym na uwadze obowiązek przestrzegania zasad, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp”.
Bazując więc na dotychczasowych doświadczeniach dopuszczalnym będzie
umożliwienie wykonawcom złożenie oferty lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, z jednoczesnym wymogiem zaszyfrowania oferty/wniosku (opatrzenia
hasłem dostępowym). Hasło, jak i wszelkie niezbędne informacje istotne z punktu
widzenia prawidłowego dostępu do oferty lub wniosku (w tym informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania dokumentu)
winny być przekazane zamawiającemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej czy faksu odpowiednio:
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podczas trwania sesji otwarcia ofert w wyznaczonym przez zamawiającego
terminie, tak aby zamawiający był w stanie bez zakłóceń przeprowadzić procedurę otwarcia ofert (np. w przeciągu 10 minut liczonych od upływu terminu
otwarcia ofert) lub
niezwłocznie w wyznaczonym przez zamawiającego terminie po upływie terminu złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Przykładowe postanowienia SIWZ:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, zgodnie z wyborem wykonawcy.
Przykładowe, dalsze postanowienia SIWZ w przypadku dopuszczenia złożenia
oferty za pomocą środków komunikacji elektronicznej – w zakresie komunikacji
poprzez pocztę elektroniczną.
1.

2.
3.
4.

5.

Ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w postaci elektronicznej wykonawca może złożyć za pomocą środka komunikacji elektronicznej jakim jest poczta elektroniczna.
Ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przesłać można
na adres email: …………………………..
Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych
danych: .rtf, .pdf, .xps, .odt, ,doc, ,docx.
Złożenie oferty w postaci elektronicznej wymaga posiadania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystawionego przez
dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. W treści przesyłanej wiadomości należy
wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, nazwę wykonawcy albo dowolne
oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy.
Oferta / wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinien
zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie,
w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub
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skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES
Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.
6. Wykonawca przekazuje
(1) hasło dostępu do wniosku/oferty na adres poczty elektronicznej
……………………….. odpowiednio po upływie terminu wyznaczonego na złożenie wniosków/ po upływie terminu wyznaczonego na otwarcie ofert, nie
później jednak niż do dnia …………….godz. …… oraz
(2) wszelkie informacje niezbędne do odszyfrowania oferty/wniosku, w tym
dane dotyczące wykorzystanego programu szyfrującego lub procedury
odszyfrowania danych. W treści przesyłanej wiadomości należy wskazać
oznaczenie i nazwę postępowania, nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy.
7. Wykonawca, przesyłając ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej ofertę/
wniosek. Datą przesłania oferty/wniosku będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej ofertę/wniosek z serwera pocztowego zamawiającego.
8. Obowiązek złożenia dokumentów w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy:
a) oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie w trybie art. 26 ust.
2 ustawy Pzp,
b) oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw składanych na wezwanie
w trybie 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp.
W takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tych dokumentów.
9. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy Pzp, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.
10. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
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ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem
elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
11. W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest
równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku,
z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę
ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
12. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
składane są zgodnie z §14 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.2. Termin składania ofert
Wyznaczenia minimalnych terminów składanie ofert w okresie epidemii może
prowadzić do braku ofert albo składania ich w kształcie mniej korzystnym dla
zamawiającego. Wykonawcy mogą bowiem uwzględniać w cenie oferty ryzyka
związane z rozwojem epidemii i aktualną sytuacją. Wydaje się zatem za racjonalne aby Zamawiający samodzielnie lub na wniosek wykonawców przedłużali
termin składania ofert albo w nowych postępowaniach wyznaczali jest w sposób
umożliwiający należyte przygotowanie oferty i ewentualne składanie ich po ustaniu stanu epidemii.

2.3. Otwarcie ofert
W okresie stanu epidemii pojawiają się wątpliwości co do sposobu przeprowadzenia sesji otwarcia ofert. Oczywiście poza tradycyjną formułą dopuścić należy również transmisję on-line z otwarcia ofert. Takie też stanowisko wyrażone zostało
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w opinii UZP. Zgodnie z nim transmisja on-line z otwarcia ofert w sytuacji zagrożenia epidemicznego (a tym bardziej w stanie epidemii) w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten stanowi, że
otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich
składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem
ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych
osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji – nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.

2.4. Zawarcie umowy drogą elektroniczną
Poza tradycyjną formułą zawarcia umowy poprzez jej fizyczne jednoczesne podpisanie przez strony w okresie epidemii znaczenia może nabrać formuła przewidziana w art. 78 § 1 k.c. polegająca na wymianie egzemplarzy umowy, z których
każdy jest podpisany przez jedną ze stron (np. drogą korespondencji pocztowej).
Należy jednak zauważyć, iż możliwym jest aby zawarcie umowy nastąpiło drogą
elektroniczną z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Co
prawda zgodnie z art. 139 ust. 2 PZP umowa wymaga, pod rygorem nieważności,
zachowania formy pisemnej niemniej jednak zgodnie z art. 781 § 2 k.c. oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli
złożonym w formie pisemnej.

3. Wpływ COVID-19 na działanie Krajowej Izby
Odwoławczej i Sądów Okręgowych
3.1. Wpływ COVID-19 na działanie Krajowej Izby Odwoławczej.
W dniu 13 marca 2020 r., na stronie internetowej Krajowej Izby Odwoławczej opublikowano informację o zawieszeniu organizacji i rozpoznawania spraw przed KIO
w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 27 marca 2020 r. Komunikat KIO został
następnie zaktualizowany w dniu 30 marca 2020 r. kiedy to wskazano, że w okresie stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 Krajowa Izba Odwoławcza
nie przeprowadza posiedzeń i rozpraw z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego natomiast w pozostałym zakresie podejmuje wszystkie
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czynności w odniesieniu do spraw odwoławczych, jak i rozpoznania zastrzeżeń
do wyników kontroli Prezesa UZP.
Oznacza to daleko idące konsekwencje dla aktualnie toczących się postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego jak również dla tych, które zostaną wszczęte
w najbliższym czasie.
W szczególności, należy zwrócić uwagę na zakaz wynikający z przepisu art.
183 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym w przypadku wniesienia odwołania
zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku
lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
Z uwagi na fakt, że odwołania w dalszym ciągu mogą być wnoszone (w tym elektronicznie), natomiast KIO zawiesiła rozpoznawanie spraw z udziałem stron
i uczestników postępowania, złożenie odwołania może w praktyce „zamrozić”
postępowanie i uniemożliwić zamawiającym jego sfinalizowanie poprzez zawarcie ważnej umowy aż do czasu wznowienia normalnej działalności KIO. Co do
zasady, Izba rozpoznaje odwołanie na jawnej rozprawie z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego.
Istnieje oczywiście możliwość uchylenia zakazu zawarcia umowy, bowiem stosownie do przepisu art. 183 ust. 2 ustawy Pzp, Izba na wniosek zamawiającego
może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczególności w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Tego rodzaju postanowienia są wydawane na posiedzeniu niejawnym a zatem niewykluczone są
takie rozstrzygnięcia. We wniosku należy każdorazowo wykazać zaistnienie przewidzianych przepisem przesłanek uzasadniających uchylenie zakazu zawarcia
umowy, co może być niezwykle trudne w przypadku bieżących zamówień, nie
mających szczególnie istotnego znaczenia dla interesu publicznego. Sam fakt
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wprowadzenia stanu epidemii nie jest przesłanką dla uchylenia zakazu zawarcia
umowy w tym trybie.
Z punktu widzenia funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej za szczególnie
istotne należy uznać przepisy art. 15zzs ust. 3 i ust. 6 wprowadzone do specustawy na mocy Tarczy Antykryzysowej. Zgodnie z przytoczonymi regulacjami:
»

»

»

wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów procesow ych i sądow ych
w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego
z powodu COVID-19 nie dotyczy postępowań odwoławczych prowadzonych
przed Krajową Izbą Odwoławczą;
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, w porozumieniu z Prezesem Urzędu
Zamówień Publicznych mogą określić, w drodze zarządzenia szczegółowe
warunki organizacji pracy Krajowej Izby Odwoławczej związane z zapewnieniem prawidłowego toku jej urzędowania oraz stosowane środki zapewniające bezpieczeństwo, mając na względzie konieczność podejmowania
działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19;
w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego
z powodu COVID – 19 nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych.

Powyższe koresponduje zatem z przytoczonym na wstępie komunikatem KIO.
Krajowa Izba Odwoławcza w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii nie będzie wyznaczała rozpraw ani posiedzeń jawnych. W określonych
sytuacjach istnieje natomiast możliwość procedowania przez Izbę na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania. Stosownie do przepisów art. 186 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp, w sytuacji, gdy wniesione do KIO odwołanie zostanie w całości uwzględnione przez Zamawiającego i nie sprzeciwi się
temu uczestnik postępowania przystępujący do odwołania po stronie Zamawiającego, albo gdy po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden
wykonawca, wówczas KIO – w pierwszym przypadku – umarza, a w drugim przypadku – może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności
stron oraz uczestników postępowania odwoławczego. Zamawiający natomiast
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wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu, po czym może zawrzeć
ważną umowę w przedmiocie zamówienia publicznego, bowiem postanowienie
o umorzeniu postępowania wydane w powyższym trybie jest postanowieniem
kończącym postępowanie odwoławcze w rozumieniu przepisu art. 183 ust. 1 Pzp.
Uwagi powyższe mają odpowiednie zastosowanie, gdy Zamawiający uwzględni
zarzuty odwołania w części a odwołujący wycofa pozostałe zarzuty (art. 186 ust.
3a ustawy Pzp).
Warto także odnotować dyspozycję wynikającą z przepisu art. 182 ust. 6 ustawy
Pzp. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert
bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez
Izbę orzeczenia. W obecnej sytuacji, w związku z zawieszeniem działalności KIO
i brakiem możliwości rozstrzygnięcia postępowań odwoławczych w bliżej określonym czasie, Wykonawcy pozostaną związani ofertami, które po wznowieniu procedur mogą okazać się zupełnie nieadekwatne do panujących warunków rynkowych.

3.2. Wpływ Covid -19 na działanie Sądów Okręgowych.
W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego zagrożenie dla
zdrowia i życia ludzi w postaci choroby COVID-19, Sądy Okręgowe w całym kraju
wprowadziły istotne ograniczenia w swojej bieżącej pracy polegające w szczególności na:
1.

2.

odwołaniu (w okresie nawet do dnia 30 kwietnia 2020 r.) wszystkich rozpraw
i posiedzeń sądu oraz innych czynności prowadzonych z udziałem stron,
zarówno w budynkach sądu, jak i poza budynkiem (za wyjątkiem posiedzeń
w sprawach pilnych, w których nieprzeprowadzenie posiedzenia wywoła nieodwracalne skutki procesowe, w szczególności spraw dotyczących stosowania tymczasowego aresztowania oraz pilnych spraw opiekuńczych);
sprawy ze skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej nie są zaliczone do
spraw pilnych a zatem co do zasady nie będą rozpatrywane przez Sądy Okręgowe co najmniej do 30 kwietnia 2020 r.
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Powyższe ograniczenia w rozpatrywaniu skarg na orzeczenia KIO dotyczyć jednak będą tych spraw co do których skargi zostały już wniesione. Nie należy spodziewać się nowych skarg na wyroki KIO gdyż te w czasie epidemii nie będą wydawane. Potencjalne skargi dotyczyć mogą jedynie orzeczeń wydanych na posiedzeniu niejawnym np. postanowienia o odrzuceniu odwołania.

4. COVID-19 a kary umowne
4.1. Brak automatycznego wyłączenia kar umownych
Na wstępie należy jasno stwierdzić, że sam fakt wystąpienia epidemii koronawirusa nie powoduje, że Zamawiający automatycznie nie będą mogli naliczać kar
umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zgodnie z art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba
że strony inaczej postanowiły.
Oczywiście podstawową zasadą wynikającą z art. 471 k.c. jest, że Wykonawca nie
będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Podobnie nie będzie można mówić o zwłoce Wykonawcy gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik
odpowiedzialności nie ponosi (art. 476 k.c.).
Siła wyższa, a tak z pewnością należy zakwalifikować, wystąpienie epidemii związanej z COVID-19, jest niewątpliwie okolicznością za którą Wykonawcy umów realizowanych w reżimie przepisów PZP odpowiedzialności podnosi. Niemniej jednak
aby zwolnić się z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Wykonawcy zobowiązani są wykazać związek przyczynowy pomiędzy wystąpieniem siły wyższej a niemożliwością lub ograniczoną możliwością realizacji umowy.
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Ponadto nierzadko może okazać się, że umowa w ogóle nie będzie mogła być
wykonana (np. umowy dotyczące organizacji wyjazdów zagranicznych, konferencji). Wówczas w grę wchodzić będą przepisy dotyczące następczej niemożliwości
świadczenia (art. 475 k.c.). W takiej sytuacji umowa wygasa a zatem również wówczas zamawiający nie będzie mógł naliczyć kar umownych.
Zatem jak widać, iż już nawet bez rozwiązań przewidzianych w Tarczy Antykryzysowej Wykonawca miał możliwość uwolnić się od tej odpowiedzialności.
Niemniej jednak Wykonawcy winni na bieżąco gromadzić dowody celem wykazania wpływu epidemii na brak możliwości lub ograniczoną możliwość realizacji zamówienia. Powyższe związane jest również z obowiązkami informacyjnymi
wobec Zamawiającego.

4.2. Obowiązki informacyjne
W Tarczy Antykryzysowej przewidziano (wprowadzony art. 15r do specustawy),
że Strony umowy o zamówienie publiczne niezwłocznie, wzajemnie informują się
o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Ważne aby do
takiej informacji dołączyć oświadczenia lub dokumenty potwierdzające wpływ
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej
umowy. Informacje te mogą dotyczyć m.in.
»

»

»

nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem
na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub
kontrolnych;
poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa
Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
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wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Jeżeli w umowie są postanowienia dotyczące kar umownych, strona umowy
w swym stanowisku przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem
COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość
Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca mogą żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy. Z naturalnych
względów w przeważającej części z żądaniem tym występować mogą Zamawiający gdyż to oni ostatecznie będą decydować czy uznać informacje Wykonawcy
do przyjęcia, iż nie ponosi on odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy.
Istotne jest, że ww. w pkt 1-4 okoliczności, mogą również dotyczyć podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Wskazany powyżej katalog okoliczności jest katalogiem otwartym. Wątpliwości
może budzić, czy jest to również katalog otwarty w odniesieniu do podwykonawców i dalszych podwykonawców. Dzieje się tak bowiem odesłanie do podwykonawców (podwykonawców dalszych) zawarto w pkt 5 wyliczenia (wprowadzony
Tarczą Antykryzysową art. 15r ust. 1 do specustawy), co zakładając racjonalność
ustawodawcy powinno oznaczać, że w odniesieniu do podwykonawców i dalszych
podwykonawców można rozpatrywać tylko okoliczności ujęte w ww. pkt 1-4 (tej
kwestii niestety nie wyjaśnia uzasadnienie projektu ustawy zmieniającej). Niemniej jednak opowiedzieć należy się, że również w stosunku do podwykonawców
katalog tych okoliczności ma charakter otwarty.

456

raport.mustreadmedia.pl

RAPORT

COVID–19 a zamówienia publiczne

W Tarczy Antykryzysowej przyjęto, że jeżeli z informacją wystąpi Wykonawca to
Zamawiający w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania zobowiązany jest przekazać swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jednocześnie nie wprowadzono żadnych sankcji za niewykonanie tego obowiązku. Tym samym bierność
Zamawiającego nie będzie mogło być uznane za akceptację wniosku Wykonawcy.
Tym bardziej możliwa jest sytuacja gdy Zamawiający wskaże w terminie 14 dni,
iż przedstawione okoliczności są niewystarczające i zażąda kolejnych informacji
i dowodów. Jednocześnie nawet w przypadku gdy Zamawiający zachowa się biernie to i tak w późniejszym czasie może uznać przedstawione okoliczności za niezawinione przez Wykonawcę.

4.3. Brak naruszenia dyscypliny finansów publicznych
W Tarczy Antykryzysowej przyjęto, że nieustalenie lub niedochodzenie od
strony umowy m.in. kar umownych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 nie stanowi naruszenia dyscypliny
finansów publicznych. Powyższe rozwiązanie jakkolwiek na pierwszy rzut oka
korzystne dla Wykonawców to jednak zasadniczo w żaden sposób nie odbiega
od dzisiejszych regulacji. Nawet bowiem bez tego przepisu trudno byłoby przypisać Zamawiającemu odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych w sytuacji gdyby nie dochodziłby od Wykonawcy kar umownych,
gdy ten z powodu siły wyższej nie mógł wykonać umowy lub nie mógł jej wykonać w terminie.

5. Zmiany umowy PZP. Siła wyższa
W obszarze wykonywania umów zawartych w reżimie Prawa zamówień publicznych stuki pandemii COVID-19 mogą być szczególnie dotkliwe z uwagi na ustawowe ograniczenia w możliwości zmian umów zawartych w tym trybie. W celach
porządkowych wskazać należy, że ustawa Pzp co do zasady wyraża zasadę niezmienności umów zawieranych na jej podstawie. W art. 144 PZP przewidziano,
na zasadzie wyjątku, sytuacje (podstawy) w których taka umowa może zostać
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zmieniona. Rozpatrując te możliwości z punktu widzenia wpływu COVID-19 wyróżnić należy dwie z nich: art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP oraz, art. 144 ust. 1 pkt 3 PZP.

5.1. Zmiana umowy na podstawie klauzul umownych.
Pierwsza ze wskazanych podstaw odnosi się do łączącej strony umowy i wskazanych w jej treści postanowień uprawniających do jej zmiany. Warto zaznaczyć,
że nawet w przypadku przewidzenia przez Zamawiających w umowach takich
postanowień (np. przewidujących możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia epidemii na terenie na którym jest realizowane
zamówienie) umowa będzie mogła zostać zmieniona na takiej podstawie tylko
w przypadku uznania, że dana umowna podstawa prawna do zmiany umowy
została przewidziana w sposób skuteczny. W tym kontekście należy odwołać się
do opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych169, który to wyjaśnia w jaki sposób należy konstruować postanowienia umowne w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt
1 PZP. Tylko takie prawidłowo skonstruowane postanowienia umowne mogą stanowić podstawę do zmiany umowy. Tak więc zbyt ogólne określenie w przewidzianym postanowieniu umownym charakteru, zakresu i okoliczności zmiany umowy
nie będzie uprawniało do zmiany umowy w oparciu o taką podstawę. W konsekwencji dokonanie zmiany umowy w oparciu o nieprawidłowo skonstruowaną
podstawę prawną (postanowienie umowne) doprowadzi do zmiany tej umowy
z naruszeniem ustawy PZP. W przypadku zamówień dofinansowanych ze środków zewnętrznych (np. z budżetu UE) naruszenie tego rodzaju przełoży się na
zmniejszenie przyznanego dofinansowania. Tak więc w tych wszystkich przypadkach w których umowy przewidują postanowienia dopuszczające zmianę umowę
w okolicznościach „pasujących” do tych związanych z pandemią COVID-19, Strony
umów (a zwłaszcza Zamawiający) powinni przed dokonaniem zmiany ocenić prawidłowość konstrukcji podstawy prawnej, z której zamierzają skorzystać.
W kontekście postanowień umownych w yróżnić należy również insty tucję tzw. „siły wyższej”. Pojęcie to nie ma swojej definicji legalnej na gruncie
169
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prawa cywilnego. W doktrynie wypracowano definicję, zgodnie z którą przez
„siłę wyższą” należy rozumieć „zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da
się przewidzieć ani też im zapobiec, przy czym wymaga się, aby wszystkie te cechy
występowały łącznie. Odpowiada to obiektywnej teorii siły wyższej, bowiem kryterium wyróżniającym jest tu kwalifikacja samego zdarzenia, a nie stopień staranności działającego człowieka” 170. Niewątpliwie pandemię COVID-19 daje się
zakwalifikować w ramach zakresu tego pojęcia. Podstawową konsekwencją
wpływu siły wyższej na możliwość należytej realizacji zamówienia jest wyłączenie odpowiedzialności wykonawcy za nienależyte wykonanie zamówienia
np. zdjęcie odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu niedotrzymania terminów dostawy. Z punktu widzenia zmiany umowy (na postawie postanowienia umownego) kluczowe będzie zbadanie czy dana umowa przewiduje możliwość jej zmiany w przypadku wystąpienia siły wyższej. Te z umów które będą
zawierały takie regulacje, najprawdopodobniej instytucję „siły wyższej” będą
regulowały odmiennie. Trudno bowiem dostrzec ustawowe wytyczne w tym
zakresie. W niektórych umowach zawarta będzie zatem tylko umowna definicja „siły wyższej” z jednoczesnym zdjęciem z Wykonawcy odpowiedzialności za
należytą realizację zamówienia w przypadku jej wystąpienia. Inne natomiast
będą przewidywały bardziej rozbudowaną regulacją, np. będą przewidywały
możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia czy zmianę wynagrodzenia w takiej sytuacji. Ostateczny kształt postanowień w tym zakresie będzie
zależał tylko i wyłącznie od inwencji osób przygotowujących projekt umowy.
Podkreślić należy, że w nawet w przypadku takich umów, które będą przewidywały wprost możliwość jej zmiany z uwagi na występowanie siły wyższej, że do
zmiany takiej umowy będzie mogło dojść dopiero wtedy jeżeli te postanowienia umowne będą jednocześnie spełniały wymagania konstrukcyjne, o których
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP. Przyjęcie odmiennego stanowisko, a więc
takiego w myśl którego te postanowienia byłyby zwolnione ze wskazanych obostrzeń konstrukcyjnych, doprowadziłoby do naruszenia wspomnianej zasady
niezmienności umów na gruncie PZP.

170

Tak W. Dubis (w:) Kodeks cywilny. Komentarz pod red. E. Gniewek, P. Machnikowski, wyd. 9, 2019, Legalis, art. 435 KC.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

459

KORONOWIRUS A PRAWO

RAPORT

Podsumowując tą część, należy wskazać, w odniesieniu do tych wszystkich umów,
które przewidują możliwość jej zmiany z uwagi na okoliczności, które to wypełniły się wobec pandemii COVID-19, że strony danej umowy zanim przystąpią do jej
zmiany na tych podstawach powinny ustalić czy te podstawy prawne są skutecznie przewidziane. Tylko bowiem postanowienia umowne spełniające wymagania
ustawy PZP mogą stanowić podstawę do zmiany umowy. Dalece niepożądane
byłoby bowiem doprowadzenie poprzez zmianę umowy na podstawie nieskutecznej podstawy prawnej do np. do zmniejszenia przyznanego dofinansowania
na realizację zamówienia.

5.2. Zmiana umowy na podstawie przepisów ustawy PZP
Przechodząc do podstaw ustawowych, a mianowicie do art. 144 ust. 1 pkt 3 PZP
wskazać należy, że dopuszcza on zmiany umowy w przypadku kumulatywnego
spełnienia dwóch warunków. Po pierwsze konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający działając z należytą starannością
nie mógł przewidzieć; oraz po drugie – wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Drugi z warunków jest czytelny i nie wymaga dodatkowych wyjaśnień. Większe kontrowersje budzi natomiast możliwość kwalifikacji wpływu COVID-19 z punktu widzenia pierwszego
z warunków. W tym kontekście z pomocą przychodzi wprowadzony Tarczą Antykryzysową do specustawy art. 15r ust. 4. Zgodnie z nim Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 (…) mogą wpłynąć lub
wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt
3 ustawy PZP, w szczególności przez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej części,
2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy
– o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy
50% wartości pierwotnej umowy.
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Przytoczona regulacja wprost potwierdza, że art. 144 ust. 1 pkt 3 PZP będzie mógł
stanowić podstawę do zmiany umów, jeżeli występowanie COVID-19 będzie przekładało się na możliwość należytej realizacji zamówienia. W takich przypadkach
umowa byłaby zmieniana na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 PZP w zw. z wprowadzonym art. 15r do specustawy. Zanim jednak dojdzie do zmiany umowy wskazane jest wypełnienie przez strony dodatkowych warunków informacyjnych przewidzianych regulacją a omówionych wcześniej.
Ustawodawca wyjaśnił również, w art. 15r ust. 5 specustawy, że strony mogą niezależnie od podstawy ustawowej skorzystać z umownych podstaw do zmiany
umowy z uwagi na występowanie COVID-19. Oparcie zmiany o podstawę umowną
wskazane będzie w tych wszystkich przypadkach, w których zastosowanie podstawy z umowy ukształtuje sytuację Wykonawcy korzystniej niż gdyby zmianę
oparto o podstawę ustawową.
Z punktu widzenia dopuszczalnego zakresu zmiany, zwrócić należy uwagę, że we
wprowadzonym art. 15r ust. 4 do specustawy zawarto katalog otwarty przykładowych zakresów, jakich zmiana może dotyczyć. Wskazano na możliwość zmiany
terminu wykonania zamówienia, zawieszenia wykonania zamówienia, zmianę
sposobu wykonania dostaw, usług lub robót budowlanych, a także zmianę
zakresu świadczenia wykonawcy). Istotne jest jednak, że umowa będzie mogła
zostać zmieniona również w innym zakresie (a więc w takim który nie został wyliczony przez ustawodawcę, np. zmiana sposobu rozliczeń między stronami) ale
tylko w przypadku, jeżeli zmiana umowy taki inny sposób umożliwi dalszą realizację zamówienia (takie wnioski płyną z uzasadnienia do projektu ustawy zmieniającej).
Nieco odmiennie uregulowano relacje pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami.
Przyjęto bowiem, że Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte
wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia
publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić
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wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub
zmienić zakres wzajemnych świadczeń. Poprzez użycie sformułowania „uzgadniają” ustawodawca dał wyraz, że taka zmiana umowy jest obowiązkowa.
Kolejną istotną kwestią jest wpływ zmiany umowy głównej na zawarte umowy
o podwykonawstwo i podwykonawstwo dalsze. W przypadku zmiany umowy
głównej z uwagi na występowanie COVID-19, umowa o podwykonawstwo również będzie musiała zostać zmieniona, jeżeli zmiana umowy głównej zmodyfikuje powierzoną podwykonawcy część zamówienia. W efekcie zmian obu
umów, warunki wykonania umowy przez podwykonawcę nie mogą być mniej
korzystne niż te, w których znalazł się Wykonawca po zmianie umowy głównej
(analogiczny obowiązek przewidziano w relacji podwykonawca – dalszy podwykonawca).
Jednocześnie zmiany przewidują, że Wykonawca nie czekając na zmianę umowy
głównej, może dokonać stosownych zmian umowy o podwykonawstwo, jeżeli
będzie taka zmiana wskazana z uwagi na oddziaływanie COVID-19 na możliwość
należytej realizacji zamówienia (analogicznie w przypadku umów o podwykonawstwo dalsze). Zmiany mają zatem na celu zabezpieczenie również interesów pozostałych podmiotów uczestniczących w realizacji zamówienia.
Podsumowując tą część należy wskazać, że wejście w życie art. 15r specustawy
winno ułatwić dokonywanie zmian w oparciu o obowiązujący art. 144 ust.
1 pkt 3 PZP.

5.3. Zmiana umów, które mają być dopiero zawarte.
Dodać należy, że powyższe rozważania znajdą zastosowanie przede wszystkim do realizowanych obecnie zamówień. W przypadku zamówień które mają
dopiero zostać udzielone, wskazana byłaby weryfikacja projektów umów pod
kątem postanowień umownych dopuszczających zmianę umowy z uwagi na
wpływ pandemii COVID-19 na możliwość jej należytej realizacji. Te z projektów
umów, które takich postanowień nie zawierają (lub zawierają wadliwie skonstruowane) powinny zostać zmienione, jeżeli etap postępowania przetargowego
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na to zezwala. W przypadku takich zamówień, a więc tych w których jeszcze nie
udzielono, powoływanie się na podstawy ustawowe będzie ograniczone. Wykonawca będzie musiał bowiem wykazać, że dane okoliczności związane z pandemią COVID-19 były nie do przewidzenia dla niego jako profesjonalisty działającego
z należytą starannością w momencie składania oferty. Ową staranność i nieprzewidywalność będzie należało oceniać z punktu widzenia podmiotu zaciągającego
zobowiązanie w warunkach pandemii COVID-19. Wykonawcy powinni zatem –
dbając o własny interes – w cenie oferty (składanej obecnie) uwzględnić ryzyko
związane z pandemią COVID-19.
Omówione dotychczas możliwości zmiany umowy odnoszą się do zmiany umowy,
która następuje wobec zgodnej woli stron. Innymi słowy, zmiana umowy będzie
możliwa tylko wtedy jeżeli dojdzie do porozumienia miedzy Zamawiającym
a Wykonawcą co do kształtu zmiany umowy, która ma zostać wprowadzona.

5.4. Zmiana umowy w przypadku braku zgodnej woli stron.
We wszystkich tych przypadkach, w których nie będzie możliwa zmiana umowy
na warunkach akceptowanych przez obie strony, rozważyć będzie należało możliwość jej zmiany w oparciu o art. 3571 kodeksu cywilnego. W takim przypadku
zmiana umowy zostanie wprowadzona orzeczeniem sądu, po przeprowadzeniu
postępowania sądowego w tym zakresie. Naturalnie, o zasadności rozpatrywania spraw w tym trybie będą decydowały okoliczności faktyczne istniejące na
kanwie danego zamówienia. Warunkiem koniecznym do zmiany umowy na tej
podstawie jest uznanie (przez Sąd), że zaszła nadzwyczajna zmiana stosunków,
która to wywiera wpływ na ustalony pierwotnie kształt realizacji zamówienia. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem Sądu Najwyższego – „Nadzwyczajna
zmiana stosunków rozumiana jest jako zdarzenie rzadko zachodzące, niezwykłe, wyjątkowe, normalnie niespotykane. Do przyczyn zaistnienia takiego stanu
zaliczane są zdarzenia natury przyrodniczej (nieurodzaj), społecznej (epidemia, klęski żywiołowe, kryzys gospodarczy), powszechnie występujące. Do
tych sytuacji zaliczane są także zaskakujące zmiany stawek podatkowych albo
celnych, czy gwałtowne zmiany poziomu cen na rynku. Nieprzewidywalność
związana jest z przyszłą sytuacją, a brak było podstaw do zdiagnozowania jej
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przez strony”171. Wobec powyższego, wydaje się że pandemia COVID-19 może
stanowić co do zasady nadzwyczajną zmianę stosunków, o której mowa w art.
3571 kodeksu cywilnego.
Podsumowując, należy stwierdzić, że każde zamówienie, którego realizacja
doznaje zakłóceń w związku z wpływem COVID-19 musi być poddane indywidualnej ocenie w zakresie możliwości zmiany łączącej strony umowy. Prawo zamówień publicznych jest niezwykle restrykcyjne w tym zakresie. Dlatego też przed
jakąkolwiek zmianą, wskazana jest dogłębna analiza okoliczności konkretnego
przypadku. To od nich bowiem będzie zależało czy dana umowa będzie mogła
zostać zmieniona, a jeżeli tak, to w oparciu o jaką podstawę i w jakim zakresie.

6. Możliwość odstąpienia od umowy na podstawie
art. 145 ust. 1 PZP
Jeżeli na skutego COVID-19 dalsza realizacja umowy nie będzie celowa z punktu
widzenia zamawiającego rozważyć należy przewidzianą w ustawie Pzp szczególną
podstawę prawną odstąpienia od umowy. Na początku warto jednak zaznaczyć,
że nie jest to jedyna podstawa prawna do zakończenia bytu prawnego umowy
o zamówienie publiczne, gdyż poprzez treść art. 139 ust. 1 ustawy PZP zastosowanie w celu odstąpienia od umowy mogą znaleźć odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego172 (dalej również jako k.c.), tj. np. art. 491 §1 k.c., art. 635 k.c., art.
636 §1 k.c. czy też art. 640 k.c. oraz 395 k.c. Ponadto stosunek prawny w zamówieniach publicznych może zostać rozwiązany również na podstawie przyczyn
określonych szczegółowo w zawartej umowie.
Z treści art. 145 ust. 1 ustawy PZP wynika, że w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
171

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 08.03.2018 r. (sygn. akt II CSK 303/17)

172

wyrok KIO z dnia 22 stycznia 2014 r., sygn. akt KIO 24/14;
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bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Zgodnie z art.
145 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku odstąpienia od umowy na ww. podstawie
prawnej wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy. W ust. 1 ustawodawca określił więc przesłanki umożliwiające zamawiającemu złożenie jednostronnego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy, natomiast w ust. 2 określił uprawnienia wykonawcy w zakresie
tego, jakiej części wynagrodzenia może się domagać w związku z odstąpieniem
od umowy i jakie skutki powoduje odstąpienie od umowy na tej podstawie prawnej. Skoro więc przepis ten ma charakter powszechnie obowiązujący to należy
wskazać, że ma on zastosowanie do wszystkich umów zawieranych w reżimie
przepisów ustawy PZP. Ryzyko ewentualnego odstąpienia od umowy na jego
podstawie powinno być wkalkulowane zawsze przez wykonawcę przy zawieraniu umowy.173
Zamawiający chcąc więc skorzystać z tego uprawnienia składa drugiej stronie stosunku prawnego oświadczenie, które staje się skuteczne z momentem jego dojścia w taki sposób, aby druga strona mogła zapoznać się z jego treścią. Odstąpienie na podstawie tego przepisu może dotyczyć całości lub części zobowiązania.174 Zgodnie z treścią art. 77 §2 k.c. odstąpienie od umowy na podstawie
art. 145 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zachowania formy dokumentowej. Złożone
oświadczenie wywołuje skutki prawne niezależnie do zgody wykonawcy. Odstąpienie od umowy wywołuje skutki z mocą wsteczną, a więc powoduje taki stan
jakby umowa nie została nigdy zawarta. Jednakże odstąpienie od umowy na tej
podstawie nie znosi zobowiązań z niej wynikających z mocą wsteczną, a jedynie
przekształca ich treść w zobowiązanie do zwrotu już spełnionych świadczeń oraz
do dalszych rozliczeń między stronami.175

173

wyrok KIO z dnia 16 czerwca 2010 r., KIO/UZP 1041/10;
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A. Gawrońska-Baran, Ochrona interesu publicznego na tle art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych, PZP 2010, Nr 3, str. 32

175

A. Ciesielski i A. Szeliga, Przesłanki odstąpienia od umowy oraz jej unieważnienia. Zamówienia
Publiczne Doradca, 2019, nr 7. s. 64-72., wyrok SN z dnia 25 lutego 2015 r., sygn. akt IV CSK 395/14;
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Uprawnienie to z oczywistych względów może być wykonane przez zamawiającego jedynie po zawarciu umowy, gdyż do czasu, gdy postępowanie nie zostanie
zakończone, może on skorzystać z uprawnień przewidzianych w art. 93 ust. 1 pkt
6 ustawy Pzp w celu jego unicestwienia.
Zamawiający uprawniony jest więc do odstąpienia od umowy, gdy zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki występujące w ww. przepisie176, tj.:
1.
2.
3.

zaistnienie istotnej zmian okoliczności;
na skutek istotnej zmiany okoliczności wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

W związku z tym o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy
PZP możemy mówić w dwóch sytuacjach. Pierwszy przypadek następuje gdy
zaistnieje istotna zmiana okoliczności, na skutek której wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym i nie można było tego przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Istotna zmiana okoliczności musi nastąpić faktycznie. Jest to sytuacja, która
powinna być stwierdzona za pomocą obiektywnych mierników. W orzecznictwie
i doktrynie wskazuje się, że istotna zmiana okoliczności może nastąpić w związku
z zaistnieniem zdarzeń faktycznych jak i prawnych nieobjętych zwykłym ryzykiem
kontraktowym. Zdarzenia te występują bardzo rzadko i mają charakter niezwykły. Z pewnością epidemię Covid-19 można do nich zaliczyć.
Zamawiający może odstąpić od umowy na tej podstawie prawnej w terminie
30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. Termin na odstąpienie jest terminem zawitym. Oznacza to, że
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M. Jaworska, Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wydanie 10, rok 2020 oraz wyrok KIO z dnia
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po jego upływie uprawnienie zamawiającego do odstąpienia od umowy wygasa.
Zamawiający na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy PZP może odstąpić na każdym
etapie realizacji umowy. Datami granicznymi do skorzystania z tego uprawnienia
jest zawarcie umowy i jej realizacja w całości. W związku z wprowadzeniem stanu
zagrodzenia epidemicznego w dniu 13 marca 2020 r. czy stanu epidemii w dniu
20 marca 2020 r. ewentualnie do tych dni liczyć należy termin 30 dniowy na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Nie ma żadnej wątpliwości, że przy zawieraniu umów o realizację zamówień
publicznych przed wystąpieniem pandemii niemożliwe było do przewidzenia
zjawisko rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 o takiej skali, oraz że
zostaną podjęte przez państwo działania, które tak szeroko ograniczą możliwość
prowadzenia działalności zgodnej z normalnym jej tokiem. Tym samym obecnie
została spełniona przesłanka istotnej zmiany okoliczności, która nie była możliwa
do przewidzenia w momencie zawarcia umowy.
Co do braku interesu publicznego w realizacji danego zamówienia należy wskazać, że jest to kwestia bardzo indywidulna, która musi być oceniana przy uwzględnieniu specyfiki danego zamówienia i zaistniałego stanu faktycznego sprawy.
Każdorazowo, gdyby zamawiający chciał odstąpić od zawartej już umowy na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy PZP, w obecnej sytuacji powinien szczegółowo udokumentować jaki wpływ rozprzestrzenianie się choroby COVID-19 ma na realizację zamówienia, w szczególności wykazanie, że dalsza realizacja zamówienia nie
leży w interesie publicznym.
Zamawiający podejmując decyzję o ewentualnej możliwości odstąpienia od
umowy na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy PZP powinien rozważyć wszystkie
możliwe scenariusze związane z dalszą realizacją zamówienia i wpływem odstąpienia od zawartej umowy na dalsze jego wykonywanie zadań publicznych. Częstokroć ewentualne odstąpienie od zawartych umów, które chwilowo nie są realizowane z uwagi na brak potrzeb, będzie powodowało, że zamawiający odstępując
od umowy będzie musiał rozpisać kolejne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tak aby zapewnić ciągłość ich świadczeń zaraz po ustaniu stanu
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epidemii w Polsce. Konsekwencją tego dla zamawiających może być fakt, że zamówienie będzie realizowane na mniej korzystnych warunkach niż te wynikające
z obecnie zawartej umowy. Zamawiający w tym celu powinien w stosunku do każdej kategorii zamówień przeprowadzić odpowiednie analizy ustalając jak wpływ
może wywrzeć na dalsze funkcjonowanie instytucji odstąpienie od umowy.
W tym celu zamawiając powinien również bacząc na przyszła sytuację jednostki
zbadać jakie warunki mogą zostać zaproponowane przez innych wykonawców
po rozpisaniu kolejnego postępowania, kiedy okaże się, że konieczny jest powrót
do świadczenia określonych usług czy dostaw towarów niezbędnych do funkcjonowania jednostki. Odstąpienie w takiej sytuacji może spowodować ewentualny
paraliż działania danej instytucji z uwagi na brak zawartej umowy na realizację
danego zamówienia, które po ustąpieniu epidemii stało się konieczne do powrotu
działania jednostki odpowiadającemu sytuacji sprzed epidemii.
Może się okazać, że nawet jeśli zaistnieją przesłanki do odstąpienia od umowy,
to bardziej korzystne dla zamawiających będzie pozostanie przy realizacji obecnie obowiązujących kontraktów poprzez wprowadzanie zmian do już zawartych
umów w oparciu m.in. o art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w zw. z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, biorąc pod uwagę wytyczne szczegółowo zawarte w treści Tarczy Antykryzysowej albo w oparciu o postanowienia
zawarte w umowie zgodnie z dyspozycją art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. Jednakże podkreślenia wymaga, że nie może to być zasada generalna, gdyż w danej
sytuacji faktycznej może okazać się korzystniejsze będzie odstąpienie od umowy
bez wprowadzania ewentualnych zmian do kontraktu z uwagi na obecnie istniejący interes publiczny.
Podsumowując wskazać należy, że możliwość odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy PZP jest instytucją wyjątkowo, która powinna być stosowana z dużą ostrożnością z uwagi na klauzule generalne występujące w jego
treści, które warunkują możliwość skorzystania z tego uprawnienia. Podkreślenia wymaga, że to na zamawiającym ciąży obowiązek wykazania zaistnienia
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przesłanek określonych w tym przepisie w celu ewentualnej obrony prawidłowości zastosowania tej instytucji. Ogólnie rzecz biorąc realizacja zawartej umowy
nie będzie leżała w interesie publicznym, jeżeli jej wykonywanie będzie bezcelowe biorąc po uwagę potrzeby ogółu. Oznacza to, że odstąpić od umowy na podstawie tego przepisu można w sytuacji, gdy nie ma potrzeby świadczenia danych
usług na rzecz danej społeczności. Istota zmiana okoliczności musi zostać stwierdzona za pomocą obiektywnych mierników, które pozwolą nam ustalić czy mamy
do czynienia z sytuacją wyjątkową, nadzwyczajną, która była niemożliwa do przewidzenia w ramach zwykłego ryzyka kontraktowego. Odstąpienie od umowy na
podstawie art. 145 ust. 1 ustawy PZP powoduje, że zamawiający zobowiązany jest
wyłącznie do zapłaty wynagrodzenia za zrealizowaną część zamówienia. Z uwagi
na zaistnienie interesu publicznego została wyłączona możliwość dochodzenia
odszkodowania przez wykonawcę. Na koniec podkreślenia wymaga, że możliwość
odstąpienia od umowy na podstawie ww. przepisu ustawy PZP zależy od okoliczności faktycznych i prawnych dotyczących konkretnego stanu faktycznego. Każdorazowo zamawiający podejmując decyzję od odstąpieniu od umowy powinien
być przekonany o zasadności swojego stanowiska poprzez udokumentowanie
okoliczności wykazujących zasadność takiego rozwiązania prawnego. W przeciwnym razie, gdy okaże się, że odstąpienie było niezgodne z prawem, wykonawca
uzyska uprawnienie do żądania odszkodowania m.in. za nienależyte wykonanie
zobowiązania.
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