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Drodzy Czytelnicy,

w pierwszej połowie przyszłego roku wejdą w życie 
ustawy składające się na pakiet Konstytucji Biznesu. 
Mają one fundamentalnie zreformować prawne i insty-
tucjonalne otoczenie przedsiębiorców oraz wykony-
wanej przez nich działalności gospodarczej. Przyjęcie 
tych ustaw stanowi też realizację obietnic zawartych 
w „Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.  
Zawierają one bowiem szereg ułatwień w codziennej 
działalności polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza tych, 
które dopiero rozpoczynają swoją działalność.  Nowe 
przepisy zakładają m.in. wprowadzenie zasady do-
mniemania uczciwości przedsiębiorcy, rozstrzygania 
wątpliwości na jego korzyść, wprowadzenie instytucji 
działalności nierejestrowej czy też tzw. ,,ulgi na start”. 

Jednym z najważniejszych aktów prawnych składa-
jących się na Konstytucję Biznesu, jest ustawa Prawo 
przedsiębiorców. Czego należy spodziewać w związku 
z jej wejściem w życie – o tym można przeczytać w ar-
tykule pt. „Konstytucja Biznesu”.

Przedsiębiorcom zainteresowanym znalezieniem za-
granicznych partnerów prezentujemy nowe oferty 
współpracy międzynarodowej.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 
wszystkim Czytelnikom Biuletynu Euro Info składamy 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyśl-
ności i satysfakcji z prowadzenia działalności gospo-
darczej w nadchodzącym 2018 roku.

Z wyrazami szacunku
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Konstytucja Biznesu
Zmiany dla przedsiębiorców

dr Katarzyna Pfeifer-Chomiczewska
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Przez ostatnich kilkanaście miesięcy 
dużo mówiło się na temat tzw. Konstytu-
cji Biznesu, której celem jest stworzenie 
przyjaznego otoczenia prawnego dla 
działalności gospodarczej oraz popra-
wienie relacji między biznesem a admi-
nistracją. Warto przyjrzeć się zmianom, 
które niebawem mogą stać się rzeczywi-
stością, gdyż są one duże.

Prawo przedsiębiorców

Kluczowym elementem pakietu aktów 
prawnych składających się na Konstytu-
cję Biznesu jest ustawa – Prawo przed-
siębiorców (dalej: „Prawo przedsiębior-
ców”), która miałaby zastąpić obecnie 
obowiązującą ustawę z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospo-
darczej (dalej:  „u.s.d.g.”). Jej wejście w ży-
cie, początkowo planowane na wrzesień 
2017 r., zostało odsunięte w czasie. Pro-
jekt Prawa przedsiębiorców z 5 paździer-
nika 2017 r. zakłada jej wejście w życie 
z dniem 1 stycznia 2018 r.

Podobnie jak obecnie obowiązująca 
ustawa o swobodzie działalności gospo-
darczej, Prawo przedsiębiorców będzie 
regulować podejmowanie, wykonywa-
nie i zakończenie działalności gospodar-
czej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 
w tym prawa i obowiązki przedsiębior-
ców, a także zadania organów władzy pu-
blicznej w tym zakresie. Głównym celem 
Prawa przedsiębiorców ma być bowiem 
urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady 
wolności działalności gospodarczej. 

Opierając się na założeniach projektu 
Prawa przedsiębiorców, autorka omó-
wiła niektóre planowane zmiany.

Zmiana definicji 
działalności gospodarczej

Zgodnie z aktualnie obowiązującym 
przepisem art. 2 u.s.d.g. działalnością 
gospodarczą jest zarobkowa działal-
ność wytwórcza, budowlana, handlowa, 

usługowa oraz poszukiwanie, rozpozna-
wanie i wydobywanie kopalin ze złóż, 
a także działalność zawodowa, wykony-
wana w sposób zorganizowany i ciągły. 
Prawo przedsiębiorców za działalność 
gospodarczą uznawać będzie zorgani-
zowaną działalność zarobkową, wyko-
nywaną we własnym imieniu i w sposób 
ciągły (art. 3). Nowy przepis wyraźnie 
stawia wymóg wykonywania działalno-
ści gospodarczej we własnym imieniu 
oraz rezygnuje z wyliczenia rodzajów 
działalności, co czyni powyższą defini-
cję bardziej pojemną. 

Prawo przedsiębiorców nie będzie nato-
miast stosowane do (art. 6):
• działalności wytwórczej w rolnictwie 

w zakresie upraw rolnych oraz cho-
wu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, 
warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa 
śródlądowego;

• wynajmowania przez rolników po-
koi, sprzedaży posiłków domowych 
i świadczenia w gospodarstwach 
rolnych innych usług związanych 
z pobytem turystów;

• wyrobu wina przez producentów 
będących rolnikami wyrabiającymi 
mniej niż 100 hektolitrów wina w cią-
gu roku gospodarczego, o których 
mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 
12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie 
wyrobów winiarskich, obrocie tymi 
wyrobami i organizacji rynku wina;

• działalności rolników w zakresie 
sprzedaży, o której mowa w art. 20 
ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych.

Z zakresu definicji działalności gospo-
darczej wyłączona zostanie działalność 
wykonywana przez osobę fizyczną, któ-
ra w okresie ostatnich 60 miesięcy nie 
wykonywała działalności gospodarczej 
i której przychód należny z tej działal-
ności nie przekracza w żadnym miesią-
cu 50% kwoty minimalnego wynagro-
dzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 

prawo
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10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę. Osoba wy-
konująca taką działalność będzie mia-
ła natomiast prawo złożenia wniosku 
o wpis do Centralnej Ewidencji i Infor-
macji o Działalności Gospodarczej (dalej: 
„CEiDG”). Wówczas działalność ta uzna-
wana będzie za działalność gospodar-
czą z dniem określonym we wniosku. 
Powyższa regulacja nie znajdzie jednak 
zastosowania do działalności wykony-
wanej w ramach umowy spółki cywilnej 
(art. 5 ust. 1–3 Prawa przedsiębiorców). 
Jeśli natomiast przychód należny z takiej 
działalności przekroczy w danym miesią-
cu 50% kwoty minimalnego wynagro-
dzenia, działalność ta będzie uznawana 
za działalność gospodarczą, począwszy 
od dnia, w którym nastąpiło przekrocze-
nie. W takiej sytuacji osoba wykonująca 
działalność gospodarczą będzie zobo-
wiązana złożyć wniosek o wpis do CEiDG 
w terminie 7 dni od dnia, w którym na-
stąpiło przekroczenie (art. 5 ust. 3–4 Pra-
wa przedsiębiorców).

Warto również zaznaczyć, że sama de-
finicja przedsiębiorcy nie ulegnie zmia-
nie. Przedsiębiorcą jest i będzie osoba 
fizyczna, osoba prawna i jednostka or-
ganizacyjna niebędąca osobą prawną, 
której odrębna ustawa przyznaje zdol-
ność prawną (tzw. ułomna osoba praw-
na), wykonująca działalność gospodar-
czą. Za przedsiębiorców uznaje się także 
wspólników spółki cywilnej w zakresie 
wykonywanej przez nich działalności 
gospodarczej (art. 4 u.s.d.g., art. 4 Prawa 
przedsiębiorców). Wprawdzie przepis 
art. 4 u.s.d.g. stanowi, że przedsiębior-
cą jest podmiot, który wykonuje dzia-
łalność gospodarczą we własnym imie-
niu, a projektowany przepis art. 4 Prawa 
przedsiębiorców nie zawiera sformu-
łowania „we własnym imieniu”, to jed-
nak możemy uznać, że wymóg ten na-
dal będzie obowiązywał przez wzgląd 
na projektowaną definicję działalności 
gospodarczej, która zawiera ww. zwrot.

Nowa ustawa zawiera również defini-
cje mikro-, małego i średniego przed-
siębiorcy (art. 7). Zestawiając definicje 
mikro-, małego i średniego przedsię-
biorcy zawarte w aktualnie obowią-
zującej ustawie o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej z „nowymi” 
zawartymi w Prawie przedsiębiorców, 
można stwierdzić, że wprowadzone 
zmiany są kosmetyczne. W rezultacie 
w dalszym ciągu:

a)  mikroprzedsiębiorca to przedsię-
biorca, który w co najmniej jednym 
z dwóch ostatnich lat obrotowych 
spełniał łącznie następujące warunki:
• zatrudniał średniorocznie mniej 

niż 10 pracowników oraz
• osiągnął roczny obrót netto 

ze sprzedaży towarów, wyrobów 
i usług oraz z operacji finanso-
wych nieprzekraczający równo-
wartości w złotych 2 milionów 
euro, lub sumy aktywów jego 
bilansu sporządzonego na koniec 
jednego z tych lat nie przekroczy-
ły równowartości w złotych 2 mi-
lionów euro;

b)  mały przedsiębiorca to przedsię-
biorca, który w co najmniej jednym 
z dwóch ostatnich lat obrotowych 
spełniał łącznie następujące warunki:
• zatrudniał średniorocznie mniej 

niż 50 pracowników oraz
• osiągnął roczny obrót netto 

ze sprzedaży towarów, wyrobów 
i usług oraz z operacji finanso-
wych nieprzekraczający równo-
wartości w złotych 10 milionów 
euro, lub sumy aktywów jego 
bilansu sporządzonego na koniec 
jednego z tych lat nie przekro-
czyły równowartości w złotych 
10 milionów euro i który nie jest 
mikroprzedsiębiorcą;

c)  średni przedsiębiorca to przedsię-
biorca, który w co najmniej jednym 
z dwóch ostatnich lat obrotowych 
spełniał łącznie następujące warunki:
• zatrudniał średniorocznie mniej 

niż 250 pracowników oraz
• osiągnął roczny obrót netto 

ze sprzedaży towarów, wyrobów 
i usług oraz z operacji finanso-
wych nieprzekraczający równo-
wartości w złotych 50 milionów 
euro, lub sumy aktywów jego 
bilansu sporządzonego na koniec 
jednego z tych lat nie przekro-
czyły równowartości w złotych 
43 milionów euro i który nie jest 
mikroprzedsiębiorcą ani małym 
przedsiębiorcą.

W uzasadnieniu projektu Prawa przed-
siębiorców z dnia 10 lutego 2017 r. zazna-
czono, że definicje mikro-, małego i śred-
niego przedsiębiorcy zawarte w Prawie 
przedsiębiorców zostały wypracowane 
tylko na użytek tejże ustawy, ewentual-
nie na użytek innych ustaw, które zawie-
rać będą odwołania do Prawa przedsię-
biorców w tym zakresie. W powyższym 

uzasadnieniu wskazano również, że „za-
warte w ustawie Prawo przedsiębiorców 
legalne definicje mikro-, małego i śred-
niego przedsiębiorcy nie mają natomiast 
normatywnego znaczenia dla sposobu 
rozumienia tych pojęć na potrzeby prze-
pisów prawa Unii Europejskiej o pomo-
cy państwa oraz na potrzeby polskich 
przepisów dotyczących pomocy pań-
stwa i implementujących w tym zakresie 
przepisy prawa UE. W zakresie prawa po-
mocy państwa należy stosować definicję 
mikro-, małego i średniego przedsiębior-
cy zawartą w relewantnych przepisach 
prawa unijnego”. Chodzi tutaj chociażby 
o następujące przepisy:
• rozporządzenie Komisji (UE) 

nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy 
za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, 
a zwłaszcza Załącznik I do tego roz-
porządzenia;

• rozporządzenie Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. 
w sprawie udzielania pomocy na do-
stęp mikroprzedsiębiorców, małych 
i średnich przedsiębiorców do fi-
nansowania w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 
2014–2020;

• rozporządzenie Ministra Infrastruk-
tury i Rozwoju z dnia 3 września 
2015 r. w sprawie udzielania pomo-
cy mikroprzedsiębiorcom, małym 
i średnim przedsiębiorcom na usługi 
doradcze oraz udział w targach w ra-
mach regionalnych programów ope-
racyjnych na lata 2014–2020;

• ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o nie-
których formach wspierania działal-
ności innowacyjnej.

Przychylne nastawienie 
do przedsiębiorcy

Zostały wprowadzone zasady będą-
ce wyrazem przychylnego nastawienia 
do przedsiębiorcy, m.in.:
a)  zasada „co nie jest prawem zabronio-

ne, jest dozwolone”, gdy chodzi o po-
dejmowanie przez przedsiębiorcę 
działań w ramach prowadzonej dzia-
łalności. Przedsiębiorca może być zo-
bowiązany do określonego zacho-
wania tylko na podstawie przepisów 
prawa (art. 8 Prawa przedsiębior-
ców);

prawo
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b)  zasada zaufania organów do przed- 
siębiorcy oraz domniemania dzia-
łania przedsiębiorcy zgodnie z pra-
wem, uczciwie oraz z poszanowa-
niem dobrych obyczajów (art. 10 
ust. 1 Prawa przedsiębiorców);

c)  zasada rozstrzygania wątpliwości 
faktycznych na korzyść przedsiębior-
cy (art. 10 ust. 2 Prawa przedsiębior-
ców). W myśl tej zasady przedmio-
tem postępowania przed organem 
jest nałożenie na przedsiębior-
cę obowiązku bądź ograniczenie 
lub odebranie uprawnienia, a w tym 
zakresie pozostają niedające się usu-
nąć wątpliwości co do stanu faktycz-
nego, organ rozstrzyga je na korzyść 
przedsiębiorcy. Przepis ten nie znaj-
dzie jednak zastosowania, jeśli:
• w postępowaniu uczestniczą 

podmioty o spornych interesach 
lub wynik postępowania ma bez-
pośredni wpływ na interesy osób 
trzecich,

• przepisy odrębne wymagają 
od przedsiębiorcy wykazania 
określonych faktów,

• wymaga tego ważny interes pu-
bliczny, w tym istotne interesy 
państwa, a w szczególności jego 
bezpieczeństwa, obronności 
lub porządku publicznego;

d)  zasada przyjaznej interpretacji prze-
pisów (art. 11 Prawa przedsiębiorców). 
Projekt nowej ustawy przewiduje nie 
tylko interpretację wątpliwości fak-
tycznych na korzyść przedsiębiorcy, 
ale również wątpliwości co do treści 
przepisów prawa. Zgodnie bowiem 
z art. 11, jeżeli przedmiotem postępo-
wania przed organem jest nałożenie 
na przedsiębiorcę obowiązku bądź 
ograniczenie lub odebranie upraw-
nienia, a w sprawie pozostają wąt-
pliwości co do treści normy prawnej, 
wątpliwości te są rozstrzygane na ko-
rzyść przedsiębiorcy, chyba że sprze-
ciwiają się temu sporne interesy stron 
albo interesy osób trzecich, na które 
wynik postępowania ma bezpośredni 
wpływ. Zasada ta nie będzie stosowa-
na, jeśli będzie tego wymagać ważny 
interes publiczny, w tym istotne inte-
resy państwa, a w szczególności jego 
bezpieczeństwa, obronności lub po-
rządku publicznego;

e)  zasada prowadzenia postępowania 
w sposób budzący zaufanie przed-
siębiorców do władzy publicznej, 
kierując się zasadami proporcjo-
nalności, bezstronności i równego 

traktowania (art. 12 Prawa przedsię-
biorców);

f )  zasada szybkości działania (art. 27 
Prawa przedsiębiorców), polegająca 
na tym, że organy powinny działać 
w sprawach związanych z wykony-
waniem działalności gospodarczej 
wnikliwie i szybko, posługując się 
możliwie najprostszymi środkami 
prowadzącymi do ich załatwienia; 

g)  zasada stosowania utrwalonej prak-
tyki (art. 14 Prawa przedsiębiorców), 
zgodnie z którą organ bez uzasad-
nionej przyczyny nie odstępuje 
od utrwalonej praktyki rozstrzygania 
spraw w takim samym stanie faktycz-
nym i prawnym.

Jednocześnie art. 9 Prawa przedsiębior-
ców nakłada na przedsiębiorców obo-
wiązek wykonywania działalności go-
spodarczej zgodnie z zasadami uczciwej 
konkurencji, poszanowaniem dobrych 
obyczajów oraz słusznych interesów in-
nych przedsiębiorców i konsumentów, 
a także poszanowaniem oraz ochroną 
praw i wolności człowieka.

Rzecznik MSP

Zgodnie z przepisami nowej usta-
wy do życia zostanie powołany organ 
Rzecznika Małych i Średnich Przedsię-
biorców (art. 16 Prawa przedsiębior-
ców), który ma stać na straży praw mi-
kroprzedsiębiorców, małych i średnich 
przedsiębiorców.

Ulga na start

Kolejna nowość to wprowadzenie  
tzw. ulgi na start (art. 18 Prawa przedsię-
biorców), polegająca na tym, że przed-
siębiorca będący osobą fizyczną, któ-
ry podejmuje działalność gospodarczą 
po raz pierwszy albo podejmuje ją po-
nownie po upływie co najmniej 60 mie-
sięcy od dnia jej ostatniego zawiesze-
nia lub zakończenia i nie wykonuje jej 
na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz 
którego przed dniem rozpoczęcia dzia-
łalności gospodarczej w bieżącym 
lub w poprzednim roku kalendarzo-
wym wykonywał w ramach stosun-
ku pracy lub spółdzielczego stosunku 
pracy czynności wchodzące w zakres 

wykonywanej działalności gospodar-
czej, nie podlega obowiązkowym ubez-
pieczeniom społecznym przez okres 
6 miesięcy od dnia podjęcia działalności 
gospodarczej. Przedsiębiorca może jed-
nak zrezygnować z powyższej ulgi przez 
dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń 
społecznych.

Koniec z REGON-em

Ponadto zostanie zniesiony numer 
REGON dla przedsiębiorcy (art. 20 Prawa 
przedsiębiorców), co oznacza, że iden-
tyfikacja przedsiębiorcy w urzędowych 
rejestrach następować będzie wyłącznie 
na podstawie numeru identyfikacji po-
datkowej (NIP).

Zawieszenie działalności 
gospodarczej

Modyfikacji ulegnie możliwość zawie-
szenia wykonywania działalności go-
spodarczej, przy czym przedsiębiorca 
wpisany do CEiDG może zawiesić wy-
konywanie działalności gospodarczej 
na czas nieokreślony albo określony, nie 
krótszy niż 30 dni, natomiast przedsię-
biorca wpisany do rejestru przedsiębior-
ców w Krajowym Rejestrze Sądowym 
może zawiesić wykonywanie działal-
ności gospodarczej na okres od 30 dni 
do 24 miesięcy (art. 23 Prawa przedsię-
biorców).

Interpretacje indywidualne, 
objaśnienia prawne 
i utrwalone praktyki

Przedsiębiorca będzie mógł liczyć 
na ochronę w razie zastosowania się 
przez niego do uzyskanej interpreta-
cji indywidualnej, ale również do obja-
śnień prawnych lub utrwalonej prakty-
ki interpretacyjnej właściwego organu 
lub państwowej jednostki organizacyj-
nej (art. 35 Prawa przedsiębiorców). 

Zgodnie z projektowanym art. 35 Prawa 
przedsiębiorców interpretacja indywidu-
alna nie będzie wiążąca dla przedsiębiorcy. 

prawo
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Jeśli jednak przedsiębiorca zastosuje się 
do indywidualnej interpretacji, to nie bę-
dzie mógł zostać obciążony sankcjami 
administracyjnymi, finansowymi lub ka-
rami w zakresie, w jakim zastosował się 
do uzyskanej interpretacji indywidual-
nej, ani daninami w wysokości wyższej 
niż wynikające z uzyskanej interpreta-
cji indywidualnej. Podobne rozwiązanie 
przewidziano w przypadku zastosowania 
się przedsiębiorcy do objaśnień praw-
nych lub utrwalonej praktyki interpreta-
cyjnej właściwego organu lub państwo-
wej jednostki organizacyjnej. Utrwalona 
praktyka interpretacyjna została z kolei 
zdefiniowana jako wyjaśnienia co do za-
kresu i sposobu zastosowania przepisów, 
z których wynika obowiązek świadczenia 
przez przedsiębiorcę daniny publicznej 
lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, dominujące w wydawa-
nych w takich samych stanach faktycz-
nych oraz takim samym stanie prawnym 
– w trakcie danego okresu rozliczeniowe-
go oraz w okresie 12 miesięcy przed roz-
poczęciem okresu rozliczeniowego – in-
terpretacjach indywidualnych.

Interpretacja będzie natomiast wiążąca 
dla organów lub państwowych jednostek 
organizacyjnych właściwych dla przed-
siębiorcy, a jej zmiana możliwa będzie 
wyłącznie w drodze wznowienia postę-
powania. Projektowany przepis stanowi 
również, że interpretacja, w wyniku której 
nastąpiły nieodwracalne skutki prawne, 
nie będzie mogła być zmieniona. 

Zmiany 
w zakresie działalności 
reglamentowanej

Jeżeli chodzi o tzw. działalność gospo-
darczą koncesjonowaną, aktualnie obo-
wiązująca ustawa o swobodzie działal-
ności gospodarczej zawiera w przepisie 
art. 46 zamknięty katalog rodzajów dzia-
łalności, której wykonywanie wymaga 
uzyskania koncesji. Są to: 
• poszukiwanie, rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz kopalin stałych 
objętych własnością górniczą, poszu-
kiwanie lub rozpoznawanie komplek-
su podziemnego składowania dwu-
tlenku węgla, wydobywanie kopalin 
ze złóż, podziemne bezzbiornikowe 
magazynowanie substancji, pod-
ziemne składowanie odpadów oraz 

podziemne składowanie dwutlenku 
węgla;

• wytwarzanie i obrót materiałami wy-
buchowymi, bronią i amunicją oraz 
wyrobami i technologią o przezna-
czeniu wojskowym lub policyjnym;

• wytwarzanie, przetwarzanie, maga-
zynowanie lub przeładunek, przesy-
łanie, dystrybucja i obrót paliwami 
i energią;

• przesyłanie dwutlenku węgla w celu 
jego podziemnego składowania;

• ochrona osób i mienia;
• rozpowszechnianie programów 

radiowych i telewizyjnych, z wyłą-
czeniem programów rozpowszech-
nianych wyłącznie w systemie 
teleinformatycznym, które nie są roz-
prowadzane naziemnie, satelitarnie 
lub w sieciach kablowych;

• przewozy lotnicze;
• prowadzenie kasyna gry.

Projekt Prawa przedsiębiorców nie 
przewiduje wyczerpującego wylicze-
nia rodzajów działalności gospodarczej 
koncesjonowanej na wzór aktualnie obo-
wiązującego. Projektowany przepis art. 37 
ust. 1 Prawa przedsiębiorców przewiduje, 
że wykonywanie działalności gospodar-
czej w dziedzinach mających szczególne 
znaczenie ze względu na bezpieczeństwo 
państwa lub obywateli albo inny waż-
ny interes publiczny wymaga uzyskania 
koncesji tylko wówczas, gdy działalność 
ta nie może być wykonywana jako wol-
na albo po uzyskaniu wpisu do rejestru 
działalności regulowanej albo zezwole-
nia. Zrezygnowano zatem z kazuistycz-
nego wyliczenia na rzecz abstrakcyjnej 
i elastycznej definicji działalności gospo-
darczej koncesjonowanej. 

Podsumowanie

Na koniec warto przypomnieć, 
że projektowane Prawo przedsiębior-
ców, przewidujące sporo zmian w oto-
czeniu prawnym przedsiębiorców, jest 
tylko jednym z elementów szeroko za-
krojonej reformy. Konstytucja Bizne-
su jest bowiem projektem zakrojonym 
na dużo szerszą skalę i nie ogranicza się 
tylko do wprowadzenia nowej ustawy 
– Prawo przedsiębiorców. Otóż w ra-
mach powyższej reformy przewidzia-
no również zmiany przepisów w wielu 
innych ustawach. Jedne z ważniejszych 
zmian będą dotyczyły np. Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 
Zmiany w Kodeksie postępowania ad-
ministracyjnego (dalej: „k.p.a.”) zakła-
dają znaczne ułatwienia w zakresie 
komunikacji z organami administracji 
publicznej. Zasadą pozostanie załatwia-
nie spraw w formie pisemnej lub w for-
mie dokumentu elektronicznego (art. 14 
§ 1 k.p.a.). Przepis art. 14 § 2 k.p.a. wy-
jątkowo dopuszczał załatwianie spraw 
drogą ustną, gdy przemawia za tym in-
teres strony, a przepis prawny nie stoi 
temu na przeszkodzie. Znowelizowa-
ny przepis art. 14 § 2 k.p.a. dodał moż-
liwość załatwiania spraw telefonicznie 
oraz za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadcze-
niu usług drogą elektroniczną lub za po-
mocą innych środków łączności, gdy 
przemawia za tym interes strony, a prze-
pis prawny nie stoi temu na przeszko-
dzie. W sytuacji opisanej w art. 14 § 2 
k.p.a. treść oraz istotne motywy takie-
go załatwienia powinny być utrwalone 
w aktach w formie protokołu lub podpi-
sanej przez stronę adnotacji.

Pewne zmiany obejmą również Kodeks 
cywilny (dalej: „k.c.”) i dotyczyć będą 
prokury. Do tej pory prokury, czyli peł-
nomocnictwa obejmującego umoco-
wanie do czynności sądowych i pozasą-
dowych, związanych z prowadzeniem 
przedsiębiorstwa, mógł udzielić jedynie 
przedsiębiorca podlegający obowiąz-
kowi wpisu do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego. Po zmia-
nach pełnomocnictwa będzie mógł 
udzielić również przedsiębiorca podle-
gający obowiązkowi wpisu do CEiDG 
(art. 109[1] § 1 k.c.). Prokura udzielo-
na przez przedsiębiorcę wpisanego 
do CEiDG będzie wygasać wskutek wy-
kreślenia go z CEiDG, a także w wypadku 
ogłoszenia upadłości, otwarcia likwida-
cji oraz przekształcenia przedsiębiorcy 
(art. 109[7] § 2 k.c.). Przedsiębiorca wpi-
sany do CEiDG powinien zgłosić udzie-
lenie i wygaśnięcie prokury do CEiDG 
(art. 109[8] § 1 k.c.).

Obecnie nie pozostaje nic innego, jak 
czekać na ostateczną wersję Konstytucji 
Biznesu i jej wejście w życie. 

dr Katarzyna Pfeifer-Chomiczewska
prawnik w Lubasz i Wspólnicy – 

Kancelarii Radców Prawnych Sp. k.
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Od 27 czerwca 2017 r. polskie prawo 
umożliwia dochodzenie – na szczegól-
nych zasadach – roszczeń z tytułu na-
ruszenia prawa ochrony konkurencji. 
Ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o roszcze-
niach o naprawienie szkody wyrządzo-
nej przez naruszenie prawa konkurencji 
(dalej także: „ustawa o roszczeniach”)1 
implementuje do polskiego systemu 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. 
w sprawie niektórych przepisów regu-
lujących dochodzenie roszczeń odszko-
dowawczych z tytułu naruszenia pra-
wa konkurencji państw członkowskich 
i Unii Europejskiej, objętego przepisami 
prawa krajowego (dalej także: „dyrekty-
wa 2014/104”)2. 

Ustawa o roszczeniach wprowadza sze-
reg nowych w polskim prawie rozwią-
zań. Nie wszystkie jednak mają zastoso-
wanie już w tej chwili. 

Dyrektywa 2014/104

Dyrektywa stanowi przeniesienie 
do przepisów prawa unijnego dorobku 
orzeczniczego UE, zwłaszcza Trybuna-
łu Sprawiedliwości, dotyczącego cywil-
nego dochodzenia roszczeń w zakresie 
naruszeń prawa ochrony konkurencji. 
Odwołuje się w preambule do wyroków 
TSUE w takich precedensowych spra-
wach jak Courage, Manfredi, Pfleiderer, 
Otis, Donau Chemie czy Kone3. 

Komisja Europejska, która opracowała 
projekt dyrektywy 2014/104 i towarzy-
szące jej dokumenty, dążyła do prze-
łożenia publicznoprawnej egzekucji 
norm ochrony konkurencji na drogę cy-
wilnoprawną. Głównym celem było za-
pewnienie skutecznego dochodzenia 
roszczeń związanych z naruszeniem 
prawa ochrony konkurencji w całej Unii 

Europejskiej. Dotąd, zarówno w skali 
UE, jak i w Polsce, trudno było zwłaszcza 
oszacować wielkość szkody i uzyskać do-
stęp do materiału dowodowego. Dowo-
dy zazwyczaj posiada bowiem pozwany, 
organ antymonopolowy lub osoby trze-
cie. Trudne było też ustalenie odpowied-
niej podstawy prawnej roszczeń. 

Nowością wprowadzoną przez dyrekty-
wę 2014/104 są więc przepisy dotyczące 
domniemania, że naruszenia kartelowe 
wyrządzają szkodę (art. 17 ust. 2 dyrekty-
wy), związania sądu decyzją krajowego 
organu konkurencji (art. 9), przedawnie-
nia roszczeń (art. 10), ujawniania dowo-
dów (art. 5–8), odpowiedzialności soli-
darnej (art. 11) i przerzucania obciążeń 
(art. 12–16), a także polubownego roz-
strzygania sporów (art. 18–19). 
Dla praktyki ustalania wysokości od-
szkodowania, także w Polsce, znaczenie 
mają też wspomniane dokumenty Ko-
misji towarzyszące dyrektywie 2014/104 
– zwłaszcza komunikat Komisji w spra-
wie ustalania wysokości szkody z prze-
wodnikiem praktycznym4.
Termin implementacji dyrektywy 
2014/104 wyznaczono na 27 grudnia 
2016 r. Do tego czasu niewiele państw 
członkowskich UE zakończyło ten pro-
ces, jednak do dziś implementowały 
ją niemal wszystkie kraje (z wyjątkiem 
Bułgarii, Grecji i Portugalii). 

Ustawa o roszczeniach

Ustawa w zasadzie przeniosła do polskie-
go prawa przepisy dyrektywy 2014/104. 
Ustalone ustawą o roszczeniach ramy 
prawne stanowią w Polsce istotną no-
wość i ułatwienie. Dotąd bowiem rosz-
czeń dotyczących prawa ochrony kon-
kurencji można było dochodzić przede 
wszystkim na podstawie art. 415 k.c. (od-
szkodowanie z tytułu szkody powstałej 

w wyniku czynu niedozwolonego) 
lub art. 405 k.c. (zwrot bezpodstawnego 
wzbogacenia), ewentualnie art. 471 k.c. 
(odszkodowanie z tytułu szkody wyni-
kającej z nienależytego wykonania zo-
bowiązania). Przedsiębiorcy mieli także 
możliwość oparcia się na art. 18 ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Wreszcie możliwe było dochodzenie 
roszczenia o zaniechanie naruszenia 
oraz – w przypadku umów wzajem-
nych – dochodzenia zwrotu świadcze-
nia przez poszkodowanego (art. 497  
w zw. z art. 495 i 496 k.c.). Niezależ-

nie od przyjętej podstawy prawnej 
dochodzenie roszczeń cywilnopraw-
nych związanych z naruszeniem prawa 
ochrony konkurencji wiązało się jednak 
z istotnymi problemami dowodowymi, 
zwłaszcza ze względu na brak dostępu 
poszkodowanych do odpowiednich do-
kumentów i danych. Trudne było rów-
nież oszacowanie zakresu i wysokości 
odszkodowania. 

Ustawa o roszczeniach umożliwia do-
chodzenie roszczeń wyrządzonych 
przez zakazane porozumienie i przez 
nadużycie pozycji dominującej, okreś- 
lone w art. 6 lub 9 ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów5. Nie jest 
przy tym konieczne stwierdzenie istnie-
nia takiej praktyki przez organ antymo-
nopolowy. Jeśli jednak właściwy organ 
wyda decyzję w tej kwestii, sąd będzie 
nią związany. 

Ustawa o roszczeniach 
wprowadza szereg  
nowych w polskim prawie 
rozwiązań 
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Podstawa prawna 
roszczenia 
i odpowiedzialność

Od wejścia w życie ustawy o roszcze-
niach podstawę prawną roszczeń stano-
wi art. 3 ustawy. Do naprawienia szkody 
wyrządzonej komukolwiek przez naru-
szenie prawa konkurencji jest zobowią-
zany sprawca tego naruszenia, a jego 
odpowiedzialność jest oparta na zasa-
dzie winy.
Naruszenie prawa ochrony konkuren-
cji stanowi zatem nowy, szczególny de-
likt cywilny. Artykuł 10 ustawy o rosz-
czeniach w zakresie nieuregulowanym 
w jej rozdziale 1 (dotyczącym zasad 
odpowiedzialności) odsyła do przepi-
sów Kodeksu cywilnego o czynach nie-
dozwolonych. Ustawa o roszczeniach 
uzupełnia przepisy Kodeksu cywilnego 
w zakresie specyficznych roszczeń wy-
nikających z naruszenia prawa ochrony 
konkurencji. 
Analogicznie do ustawy o ochronie kon-
kurencji i konsumentów, odpowiedzial-
ność na zasadzie winy obejmuje każdy 
jej stopień, w tym winę umyślną oraz 
nieumyślną w postaci co najmniej nie-
dbalstwa. Co istotne, to sprawca obcią-
żony jest dowodem, że nie ponosi winy 

za wyrządzenie szkody naruszeniem 
prawa ochrony konkurencji.

W porównaniu ze standardem Kodeksu 
cywilnego rozszerzeniu uległ zakres pod-
miotów uprawnionych do odszkodowa-
nia za naruszenie prawa ochrony konku-
rencji. Roszczenie przysługuje nie tylko 
osobie bezpośrednio dotkniętej skut-
kami naruszenia, ale komukolwiek, kto 
szkodę poniósł, w tym, jak wynika z art. 4 
ustawy o roszczeniach, również tzw. na-
bywcy pośredniemu (przy domniema-
niu, że poszkodowany przez naruszenie 
prawa ochrony konkurencji bezpośred-
ni nabywca towarów lub usług przerzu-
cił nadmierne obciążenie spowodowa-
ne naruszeniem na swojego odbiorcę,  
tzw. nabywcę pośredniego). 

Zgodnie z art. 3 ustawy o roszczeniach 
za całość szkody odpowiedzialność po-
noszą wszyscy naruszyciele solidarnie. 
Artykuł 5 ust. 1 ustawy ograniczył jed-
nak solidarność w przypadku małych 
i średnich przedsiębiorców. Jeżeli udział 
takiego przedsiębiorcy w rynku właści-
wym jest niższy niż 5% (przez cały okres 
trwania naruszenia prawa konkurencji), 
ponosi on odpowiedzialność solidar-
ną wyłącznie wobec swoich nabywców 
bezpośrednich lub nabywców pośred-
nich albo dostawców bezpośrednich 
lub dostawców pośrednich. Z drugiej 

strony poniesienie przez niego odpo-
wiedzialności solidarnej bez ograniczeń 
nie może stanowić nieodwracalnego 
zagrożenia dla ekonomicznej opłacal-
ności jego działalności i skutkować cał-
kowitą utratą wartości jego przedsię-
biorstwa. Jeśli jednak mały lub średni 
przedsiębiorca pełnił kierowniczą rolę 
w naruszeniu prawa ochrony konkuren-
cji lub nakłonił innych przedsiębiorców 
do udziału w naruszeniu, a także jeżeli 
już wcześniej zdarzyło mu się naruszyć 
prawo ochrony konkurencji, ogranicze-
nie to nie ma zastosowania. 

Odpowiedzialność solidarną ograniczo-
ną wyłącznie do własnych nabywców 
lub dostawców bezpośrednich lub po-
średnich ponosi także podmiot zwolnio-
ny z kary (poprzez tzw. leniency). Dopiero 
gdy uzyskanie pełnego odszkodowa-
nia od innych sprawców naruszenia nie 
jest możliwe, podmiot, który skorzystał 
z leniency, odpowiada solidarnie również 
wobec pozostałych poszkodowanych.

Przedawnienie roszczenia

Bardzo istotną zmianą jest szczególny 
termin przedawnienia roszczeń (art. 9 
ustawy o roszczeniach). Termin biegu 
przedawnienia rozpoczyna się dopiero 
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od dnia zaprzestania naruszenia przez 
sprawcę i wynosi pięć lat. Ulega zawie-
szeniu w chwili wszczęcia przez Prezesa 
UOKiK postępowania antymonopolowe-
go w sprawie naruszenia (lub wszczęcia 
postępowania przez Komisję Europejską 
lub organ ochrony konkurencji innego 
państwa członkowskiego UE). Zawiesze-
nie ustaje po roku od dnia uprawomoc-
nienia się orzeczenia stwierdzającego 
naruszenie prawa konkurencji lub za-
kończenia postępowania w inny sposób. 

Związanie sądu 
decyzjami organów 
antymonopolowych

W postępowaniu o naprawienie szko-
dy wyrządzonej przez naruszenie prawa 
ochrony konkurencji sąd jest związa-
ny treścią prawomocnej decyzji Preze-
sa UOKiK lub prawomocnego wyroku 
uznającego praktykę za ograniczającą 
konkurencję w zakresie istnienia naru-
szenia prawa konkurencji (art. 30 ustawy 
o roszczeniach). Jeżeli Prezes UOKiK lub, 
w przypadku odwołania od jego decyzji, 
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów uzna praktykę za ograniczającą kon-
kurencję, sąd cywilny nie będzie mógł 
poczynić własnych ustaleń co do istnie-
nia naruszenia, zaangażowanych weń 
podmiotów, zakresu przedmiotowego 
czy czasu trwania naruszenia. Sam usta-
la jednak istnienie szkody, związek mię-
dzy naruszeniem i szkodą oraz wielkość 
szkody.

Ustalanie szkody 
i odszkodowanie

Zgodnie z art. 7 ustawy o roszczeniach 
domniemywa się wyrządzenie szkody 
przez naruszenie konkurencji. Domnie-
manie to stanowi odstępstwo od zasady 
odpowiedzialności za czyn niedozwolo-
ny, według której szkodę należy udo-
wodnić. W przypadku roszczeń zwią-
zanych z naruszeniem prawa ochrony 
konkurencji, aby uwolnić się od odpo-
wiedzialności, to sprawca musi dowieść 
braku szkody lub braku związku przy-
czynowo-skutkowego między szkodą 
i naruszeniem prawa ochrony konku-
rencji. 

Podstawą ustalenia wysokości szkody 
są ceny z daty ustalenia odszkodowania. 
Artykuł 8 ustawy o roszczeniach stanowi 
jednak, że jeśli podstawą są ceny z innej 
daty, poszkodowanemu należą się od-
setki ustawowe od dnia, z którego ceny 
stanowiły podstawę ustalenia odszko-
dowania, do dnia wymagalności rosz-
czenia o naprawienie szkody. 

W pozostałym zakresie ustawa odsy-
ła do przepisów Kodeksu cywilnego 
o czynach niedozwolonych (art. 10 usta-
wy o roszczeniach). Oznacza to m.in., 
że szkoda obejmuje stratę i utracone 
przez poszkodowanego korzyści. Wy-
równanie uszczerbku obejmującego 
obywa te elementy będzie zatem ce-
lem odszkodowania oraz zakresem 
jego wysokości. Wykazanie wielkości 
szkody pozostaje oczywiście po stro-
nie powoda.

Zgodnie z art. 31 ustawy o roszczeniach 
sąd dysponuje dwoma narzędziami 
mającymi pomóc przy ustaleniu wyso-
kości szkody. Po pierwsze, na wniosek 
sądu może udzielić mu pomocy Prezes 
UOKiK lub organ ochrony konkurencji 
innego państwa członkowskiego (ust. 2 
przepisu). Po drugie, ustawa daje sądo-
wi możliwość oparcia się („posiłkowa-
nia się”; art. 31 ust. 1 ustawy) na doku-
mentach Komisji Europejskiej w postaci 
wspomnianego powyżej Komunikatu 
Komisji w sprawie ustalania wysokości 
szkody oraz wytycznych Komisji Euro-
pejskiej dla sądów krajowych co do sza-
cowania nadmiernego obciążenia prze-
rzuconego na nabywcę pośredniego, 
o których mowa w art. 16 dyrektywy 
2014/104. 

Łatwiejszy dostęp 
do dowodów

Dostęp do dowodów stanowił dotąd 
istotną, podstawową trudność w do-
chodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia 
prawa ochrony konkurencji. Informa-
cje i dokumenty potwierdzające udział 
naruszyciela w zakazanej praktyce oraz 
– zwłaszcza – pozwalające oszacować 
szkodę znajdowały się często wyłącz-
nie w posiadaniu naruszyciela lub w ak-
tach sprawy antymonopolowej, do któ-
rych poszkodowany, nie będąc stroną, 
nie miał dostępu. Zgodnie z dyrektywą 

2014/104 ustawa o roszczeniach wpro-
wadza ułatwienia w dostępie poszko-
dowanych do dowodów. 

Na pisemny wniosek powoda, który 
uprawdopodobnił swoje roszczenie, 
lub na wniosek pozwanego sąd może 
nakazać wskazanym osobom/podmio-
tom „wyjawić środek dowodowy słu-
żący stwierdzeniu faktu istotnego dla 
rozstrzygnięcia, znajdujący się w ich po-
siadaniu” (art. 17 ustawy). Dodatkowym 
warunkiem wydania nakazu jest zobo-
wiązanie się wnioskodawcy do wyko-
rzystania uzyskanego dowodu „jedynie 
na potrzeby toczącego się postępowa-
nia”. Nie można się posłużyć wyjawiony-
mi w ten sposób dowodami w żadnym 
innym postępowaniu. 

Ustawa o roszczeniach ściśle regulu-
je treść wniosku o wyjawienie dowodu 
(art. 19) oraz postępowanie związane 
z wyjawieniem dowodu na podstawie 
art. 17. Przed wydaniem postanowienia 
sąd zobowiązany jest wysłuchać lub za-
żądać oświadczenia na piśmie od strony, 
osoby trzeciej lub organu ochrony kon-
kurencji, w których posiadaniu ma znaj-
dować się środek dowodowy objęty 
wnioskiem (art. 20 ust. 2 ustawy). Ponad-
to musi ocenić, czy wniosek spełnia wy-
mogi formalne z art. 17 i 19 ust. 2 ustawy 
o roszczeniach, oraz wziąć pod uwagę 
proporcjonalność wniosku (art. 21 ust. 1 
i 2 ustawy). Oceniając ją, sąd zobowiąza-
ny jest rozważyć „słuszne interesy stron 
oraz osoby trzeciej, która według treści 
wniosku znajduje się w posiadaniu środ-
ka dowodowego”. Do kryteriów oceny 
należą: uzasadnienie wniosku o wyja-
wienie środka dowodowego przez już 
stwierdzone fakty i dostępne dowody, 
zakres i koszt wyjawienia środka do-
wodowego, w szczególności dla osoby 
trzeciej, czy wniosek nie jest środkiem 
tzw. ogólnego poszukiwania informacji, 
co do których jest mało prawdopodob-
ne, aby miały znaczenie dla postępowa-
nia, oraz tajemnica przedsiębiorstwa 
lub inna tajemnica podlegająca ochro-
nie prawnej w dowodach objętych 
wnioskiem. 

Istnieją także inne istotne ograniczenia 
w dostępie do materiału dowodowe-
go. Wnioskiem o wyjawienie nie moż-
na uzyskać dostępu do oświadczenia 
w ramach programu łagodzenia kar (le-
niency) i propozycji ugodowych skła-
danych przez naruszyciela. Przez te 
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oświadczenia i propozycje naruszyciel 
istotnie ogranicza bowiem swoje pra-
wo do obrony. Ponadto do zakończenia 
postępowania antymonopolowego nie 
można pozyskiwać informacji sporzą-
dzonych przez osobę fizyczną lub praw-
ną na potrzeby tegoż postępowania, 
informacji sporządzonych przez organ 
ochrony konkurencji, przekazanych 
stronom w toku postępowania oraz wy-
cofanych propozycji ugodowych (art. 18 
ustawy o roszczeniach). 

Analizując wniosek o wyjawienie środ-
ka dowodowego przekazanego orga-
nowi ochrony konkurencji lub znajdują-
cego się w aktach sprawy prowadzonej 
przez organ, sąd musi ponadto spraw-
dzić, czy wniosek określa precyzyjnie 
charakter, przedmiot oraz treść środka 
dowodowego, czy rzeczywiście złożono 
go na potrzeby postępowania oraz czy 
nie wpłynie on negatywnie na skutecz-
ność postępowań dotyczących narusze-
nia prawa konkurencji prowadzonych 
przez organ ochrony konkurencji (art. 21 
ust. 4 ustawy). 

Należy się spodziewać, że dopiero 
orzecznictwo doprecyzuje kryteria 
słusznego interesu stron oraz wpły-
wu na skuteczność postępowań doty-
czących naruszenia prawa konkuren-
cji prowadzonych przez organ. W tym 
drugim przypadku prawdopodobny 
jest opór w postaci argumentacji Pre-
zesa UOKiK, który będzie bronił swojej 
skuteczności. 

Sąd, na wniosek powoda, może zobo-
wiązać pozwanego, osobę trzecią lub or-
gan ochrony konkurencji do udostęp-
nienia sądowi dowodu w celu ustalenia, 
czy podlega on wyjawieniu (art. 22 usta-
wy o roszczeniach). 

Osoba zobowiązana do wyjawienia do-
wodu nie może się od tego obowiązku 
uchylić ani w inny sposób udaremniać 
jego wyjawienia (np. niszcząc dowód). 
Jeżeli tak się jednak stanie, sąd może 
uznać za ustalone fakty, które mają zo-
stać stwierdzone za pomocą tego do-
wodu, oraz obciążyć tę stronę obowiąz-
kiem zwrotu kosztów postępowania, 
niezależnie od wyniku sprawy (art. 27 
ustawy o roszczeniach). Prawomocne 
postanowienie nakazujące wyjawienie 
środka dowodowego stanowi ponadto 
tytuł egzekucyjny (art. 26 ustawy o rosz-
czeniach). 

Inne kwestie

Ustawa o roszczeniach ustala szczegól-
ną właściwość sądu w sprawach o od-
szkodowanie z tytułu naruszenia prawa 
ochrony konkurencji. Zgodnie z art. 11 
ustawy o roszczeniach właściwy jest tu, 
niezależnie od wartości przedmiotu 
sporu, sąd okręgowy. 

Ustawa wprowadza ponadto do pol-
skiego systemu prawnego legalną defi-
nicję kartelu. Według art. 2 pkt 3 ustawy 
o roszczeniach jest to rodzaj porozumie-
nia ograniczającego konkurencję (art. 6 
ust. 1 u.o.k.k.) obejmujący „porozumienie 
lub praktyki uzgodnione przez co naj-
mniej dwóch przedsiębiorców, którzy 
są wobec siebie konkurentami, zmie-
rzające do koordynowania działań kon-
kurencyjnych na rynku lub wpływania 
na istotne czynniki konkurencji, w szcze-
gólności polegające na ustalaniu lub ko-
ordynowaniu cen zakupu lub sprzedaży 
lub innych warunków transakcji handlo-
wych, w tym dotyczących praw włas- 
ności intelektualnej, ustalaniu pozio-
mu produkcji lub sprzedaży, podzia-
le rynków i klientów, w tym na zmowie 
przetargowej, ograniczeniu przywozu 
lub wywozu lub działaniach antykon-
kurencyjnych podejmowanych przeciw-
ko innym konkurentom”. Warto jednak 
przy okazji zauważyć, że na potrzeby 
samej ustawy o roszczeniach definicja 
ta ma znaczenie tylko w związku z inną 
definicją – „programu łagodzenia kar” (le-
niency), podczas gdy ustawa ma zastoso-
wanie nie tylko do karteli, a do wszelkich 
naruszeń prawa ochrony konkurencji.

Stosowanie przepisów 
ustawy o roszczeniach

Ustawa o roszczeniach jako całość ma za-
stosowanie wyłącznie do roszczeń doty-
czących naruszeń prawa ochrony konku-
rencji, do których doszło po jej wejściu 
w życie, tj. po 27 czerwca 2017 r. Zgodnie 
bowiem z art. 36 ust. ustawy jej przepi-
sy stosuje się do roszczeń o naprawienie 
szkody wyrządzonej przez naruszenie 
prawa konkurencji, które nastąpiło po tej 
dacie. Ustęp 2 tego przepisu stanowi jed-
nak, że dochodzący roszczeń w postępo-
waniach o naprawienie szkody wyrzą-
dzonej przez naruszenie prawa ochrony 

konkurencji wszczętych po wejściu w ży-
cie ustawy, bez względu na czas narusze-
nia, będą mogli skorzystać z ułatwień uję-
tych w rozdziale 3 ustawy. 

Rozdział 3 obejmuje kwestie procedural-
ne (art. 11–32 ustawy o roszczeniach). Bez 
względu zatem na to, kiedy nastąpiło 
naruszenie prawa ochrony konkurencji, 
z którego wynikła dochodzona szkoda 
(pod warunkiem braku przedawnienia), 
podmiot poszkodowany ma do dyspo-
zycji wniosek o wyjawienie środka do-
wodowego wraz z wszystkimi regułami 
proceduralnymi i ograniczeniami. Do po-
stępowania w sprawie jego roszczenia 
stosuje się także m.in. nowe przepisy 
o właściwości sądu, o możliwości wyto-
czenia powództwa przed sąd, przed któ-
rym już toczy się postępowanie dotyczą-
ce roszczenia wynikłego z tego samego 
naruszenia prawa ochrony konkurencji, 
a przede wszystkim o związaniu sądu 
decyzją Prezesa UOKiK oraz o zasadach 
ustalania wysokości szkody.

Niestety, z wymienionych ułatwień nie 
może w ogóle skorzystać poszkodowa-
ny naruszeniem prawa ochrony konku-
rencji, który już przed wejściem w życie 
ustawy wszczął postępowanie w spra-
wie swojego roszczenia (art. 37 ustawy 
o roszczeniach). 

Na pełne zastosowanie ustawy o rosz-
czeniach przyjdzie zatem jeszcze trochę 
poczekać. 

Marcin Kulesza
prawnik w kancelarii 

Wardyński i Wspólnicy,
doktorant Uniwersytetu SWPS

1 Dz.U. z 2017 r. poz. 1132.
2 Dz.Urz. UE L 349 z 5 grudnia 2014 r., s. 1.
3 Pkt 12 preambuły dyrektywy; wyroki TSUE z 20 wrześ- 

nia 2001 r. ws. C-453/99 Courage and Crehan, z 13 lipca 
2006 r. w sprawach połączonych C-295/04 - C-298/04 
Manfredi, z 14 czerwca 2011 r. ws. C-360/09 Pfleiderer, 
z 6 listopada 2012 r. ws. C-199/11 Otis, z 6 czerwca 2013 r. 
ws. C-536/11 Donau Chemie oraz z 5 czerwca 2014 r.  
ws. C-557/12 Kone.

4 Komunikat Komisji w sprawie ustalania wysokości szko-
dy w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu 
naruszenia art. 101 lub 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, Dz.Urz. UE C 167 z 13 czerwca 2013 r., s. 19, 
oraz towarzyszący mu Dokument roboczy służb Komisji 
– Przewodnik praktyczny: Ustalanie wysokości szkody 
w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu 
naruszenia art. 101 lub 102 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (SWD(2013) 205, 11 czerwca 2013 r.). 

5 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.
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RODO na rynku medycznym, cz. II
Wytyczne rozporządzenia dotyczące produktów i usług na rynku medycznym

 dr Karolina Libront

W pierwszej części artykułu dotyczące-
go wpływu na rynek medyczny Rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne roz-
porządzenie o ochronie danych, dalej: 
„RODO” lub „rozporządzenie”)1 skupio-
no się na opisaniu obowiązków związa-
nych z organizacją przedsiębiorstw i in-
nych osób prawnych. 

Druga część dotyczy wyzwań związanych 
z przystosowaniem produktów i usług 
do RODO. W artykule zostaną szczegóło-
wo omówione zasady privacy by design 
oraz privacy by default, sposoby zapew-
nienia realizacji uprawnień osoby, której 
dane dotyczą, a także mechanizmy ano-
nimizacji i pseudonimizacji.

Privacy by default oraz 
privacy by design

Ustawodawca unijny poprzez wprowa-
dzenie RODO chciał zapewnić, aby zasa-
da prywatności i ochrony danych stała 
się elementem składowym produktów 
i usług od samego początku ich istnie-
nia. Dotychczas często zdarzało się, 
że strategia prywatności była opracowy-
wana w końcowej fazie projektowania 
produktu, co powodowało szereg prak-
tycznych problemów związanych z im-
plementacją odpowiednich standardów 
ochrony danych osobowych. 

RODO wprowadza fundamentalną 
zmianę w tym zakresie. Administrator 
danych osobowych (dalej także: „ADO” 
lub „administrator”), czyli np. przedsię-
biorca, będzie musiał uwzględnić reguły  
tzw. projektowanej prywatności, privacy 
by design (art. 25 ust. 1) oraz domyślnej 

prywatności, privacy by default (art. 25 
ust. 2) na każdym etapie projektowa-
nia swoich produktów. Zasady wymu-
szające ochronę danych powinny być 
wbudowane w każdy projekt. Chodzi 
o to, aby nie tworzyć strategii ochrony 
prywatności już po powstaniu danego 
produktu, ale aby produkt od początku 
dopasować do istniejących wymogów 
w omawianym zakresie. Twórcy, np. do-
stawcy oprogramowania lub podmioty 
świadczące usługi w chmurze, podczas 
opracowywania produktów, usług i apli-
kacji, które umożliwiają przetwarzanie 
danych osobowych, powinni wziąć pod 
uwagę prawo do prywatności. Zgodnie 
z należytym uwzględnieniem stanu wie-
dzy technicznej twórcy powinni zapew-
nić administratorom i podmiotom prze-
twarzającym możliwość wywiązania się 
ze spoczywających na nich obowiązków 
ochrony danych.

Zasada privacy by design nakłada 
na administratora danych osobowych 
obowiązek zapewnienia, aby zarówno 
przy określaniu sposobów przetwarza-
nia, jak i w czasie samego przetwarzania 
skutecznie realizować zasady ochrony 
danych oraz chronić prawa osób, któ-
rych dane dotyczą. Przykładowo, zgod-
nie z motywem 78 RODO, należy szero-
ko stosować technikę pseudonimizacji, 
wbudować niezbędne zabezpieczenia, 
takie jak szyfrowanie o odpowiednim 
standardzie, zapewnić transparentność 
funkcji i przetwarzania danych osobo-
wych, umożliwić danej osobie moni-
torowanie przetwarzania jej danych, 
a także umożliwić ADO tworzenie i do-
skonalenie zabezpieczeń. Administrato-
rzy powinni mieć zdolność do ciągłego 
zapewnienia poufności, integralności, 
dostępności i odporności systemów 
i usług przetwarzania, a także możliwość 
jak najszybszego przywrócenia dostępu 
do danych w razie incydentu.

Opisane wyżej obowiązki nie są abso-
lutne – w art. 25 ust. 1 rozporządzenia 

zastrzeżono, że wdrażanie privacy 
by design należy oprzeć na stanie wie-
dzy technicznej, koszcie wdrażania oraz 
charakterze, zakresie, kontekście i  ce-
lach przetwarzania oraz ryzyku narusze-
nia praw lub wolności osób fizycznych 
o różnym prawdopodobieństwie wystą-
pienia i wadze zagrożenia.

W przypadku zasady privacy by default 
chodzi o to, aby administrator poprzez 
odpowiednie środki techniczne i orga-
nizacyjne zapewnił, by domyślnie były 
przetwarzane tylko te dane osobowe, 
które są niezbędne do osiągnięcia każ-
dego konkretnego celu przetwarzania. 
Przykładowo systemy przetwarzające 
powinny domyślnie wymagać minimal-
nej ilości danych użytkownika potrzeb-
nych do świadczenia określonej usługi. 
Zastosowane środki techniczne i orga-
nizacyjne powinny zapewniać, aby do-
myślnie dane nie były udostępniane 
nieokreślonej liczbie osób fizycznych. 
Privacy by default odnosi się również 
do ilości zbieranych danych osobowych, 
zakresu ich przetwarzania, okresu prze-
chowywania oraz dostępności. 

Zgodnie z motywem 78 zasady uwzględ-
niania ochrony danych w fazie projek-
towania i zasadę domyślnej ochrony 
danych należy brać pod uwagę także 
w przetargach publicznych.

W odniesieniu do danych dotyczących 
zdrowia należy wskazać, że wiele innych 
aktów prawnych zawiera obowiąz-
ki i wytyczne w wymienionych wyżej 
zakresach wynikające z zasad privacy 
by design i privacy by default. Przykładowo 
ustawa o systemie informacji w ochronie 
zdrowia z 28 kwietnia 2011 r. z późn. zm. 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1845) dotyczy przetwa-
rzania informacji niezbędnych do pro-
wadzenia polityki zdrowotnej państwa, 
podnoszenia jakości i dostępności świad-
czeń opieki zdrowotnej oraz finansowa-
nia zadań z zakresu ochrony zdrowia. Re-
guluje ściśle takie instytucje prawne, jak 
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np. elektroniczna dokumentacja medycz-
na, jednostkowe dane medyczne czy re-
jestr medyczny. Z kolei ustawa o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 li-
stopada 2008 r. z późn. zm. (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1318) w art. 29 określa okresy prze-
chowywania dokumentacji medycznej, 
wprowadzając jako regułę okres 20 lat, 
licząc od końca roku kalendarzowego, 
w którym dokonano ostatniego wpisu, 
oraz pewne wyjątki zarówno skracające, 
jak i wydłużające ten okres. 

Warto pamiętać, że opisywane zasady 
mają charakter klauzul generalnych, za-
tem dopiero w praktyce ukształtuje się 
sposób ich rozumienia. RODO nie poda-
je na przykład konkretnych rozwiązań 
technicznych czy standardów, które 
muszą zostać zaimplementowane – 
postęp na polu cyberbezpieczeństwa 
szybko uczyniłby taki akt bezużytecz-
nym. Projektanci rozwiązań bazujących 
na przetwarzaniu danych osobowych 
muszą sami wykazać, że zastosowane 
przez nich metody są adekwatne. 

Z pomocą przychodzą natomiast wy-
tyczne Grupy Roboczej Artykułu 29, 
a także publikacje poszczególnych 
krajowych organów ochrony danych. 
Przykładowo szczegółowe wytyczne 
w zakresie bezpieczeństwa danych, 
w tym kompilację rekomendacji w za-
kresie szyfrowania, opublikował francu-
ski organ ochrony danych, CNIL (Com-
mission nationale de l’informatique et des 
libertés)2. CNIL opracował także np. wy-
tyczne w zakresie prywatności i bezpie-
czeństwa danych przetwarzanych za po-
mocą rozwiązań opartych na chmurze3. 
Podobne rekomendacje publikuje rów-
nież brytyjski organ ochrony danych  
ICO (Information Commissioner’s Office) 
– np. konkretnie w zakresie szyfrowania 
danych4. Organ przedstawia wytyczne 
dotyczące szyfrowania w odniesieniu 
do przechowywania i transferu danych, 
a także opisuje różne scenariusze, np. za-
bezpieczenie transferu danych osobo-
wych na CD, DVD, USB czy e-mail, użycie 
podpisu elektronicznego czy tworzenie 
kopii zapasowych.

Zastosowanie zasad privacy by default 
i privacy by design można wykazać po-
przez implementację zatwierdzonego 
mechanizmu certyfikacji. Ten instru-
ment został opisany w art. 42 RODO. Me-
chanizmy oraz znaki jakości i oznaczenia 
w dziedzinie ochrony danych to wiążące 

i egzekwo-
walne zobowiązania 
ADO i podmiotów przetwarzających 
dane do stosowania odpowied-
nich zabezpieczeń. Zobowiąza-
nia te mogą być podejmowane 
w drodze umowy lub poprzez inne 
prawnie wiążące instrumenty. Certyfika-
cja jest dobrowolna; będzie udzielana 
przez podmiot certyfikujący dysponu-
jący odpowiednim poziomem fachowej 
wiedzy i akredytowany przez poszcze-
gólne państwa członkowskie5. 

Uprawnienia osób, których 
dane dotyczą

Privacy by design oraz privacy by default 
dotyczą konieczności wbudowania 
w produkty bazujące na przetwarza-
niu danych rozwiązań umożliwiących 
realizowanie licznych praw osoby, któ-
rej dane dotyczą – zgodnie z motywem 
78 obligującym do tego twórców takich 
produktów, usług i aplikacji. RODO zna-
cząco rozszerza uprawnienia tzw. pod-
miotów danych, a także wprowadza 
zupełnie nowe prawa, nieznane pod rzą-
dami poprzedniej regulacji. Największe 
zmiany dotyczą wprowadzenia tzw. pra-
wa do bycia zapomnianym, uprawnienia 
do żądania otrzymania lub przeniesienia 
danych oraz wzmocnienia prawa dostę-
pu i wglądu w swoje dane osobowe. 

Prawo do usunięcia danych, szeroko zna-
ne jako tzw. prawo do bycia zapomnia-
nym, zostało opisane w art. 17 RODO. 
Ustanawia on uprawnienie dla osoby 
fizycznej żądania od administratora 

niezwłocznego usu-
nięcia jej danych oso-

bowych, a na ADO nakłada obowią-
zek usunięcia tych danych bez zbędnej 
zwłoki, jeśli zostaną spełnione określo-
ne rozporządzeniem warunki. Okolicz-
ności uzasadniających takie żądanie jest 
sześć. Chodzi m.in. o sytuacje, kiedy:
• dane osobowe nie są już niezbędne 

do celów, w których zostały zebrane 
lub w inny sposób przetwarzane;

• osoba, której dane dotyczą, cofnęła 
zgodę, na której opiera się przetwa-
rzanie, i nie ma innej podstawy praw-
nej przetwarzania;

• osoba, której dane dotyczą, wnosi 
sprzeciw wobec przetwarzania i nie 
występują nadrzędne prawnie uza-
sadnione podstawy lub spełnione 
są przesłanki opisane w art. 21 ust. 2 
RODO;

• dane osobowe zostały zebrane 
w związku z oferowaniem usług spo-
łeczeństwa informacyjnego.

W kontekście danych dotyczących zdro-
wia ważne jest to, że w określonych sytu-
acjach, np. z uwagi na względy interesu 
publicznego w dziedzinie zdrowia pu-
blicznego, prawo do „bycia zapomnia-
nym” może zostać wyłączone (art. 17 
ust. 3 pkt. c). Wyłączenie będzie na pew-
no dotyczyło danych znajdujących się 
w rejestrach medycznych i elektronicz-
nej dokumentacji medycznej, ponie-
waż zasady nimi rządzące reguluje od-
dzielny akt prawny – wspomniana wyżej 
polska ustawa o systemie informacji 
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w ochronie zdrowia. Dodatkowo ADO, 
który nie chce usunąć danych mimo żą-
dania osoby, której dane dotyczą, może 
powołać się na przesłankę określoną 
w art. 17 ust. 3 pkt. d), który dotyczy prze-
twarzania niezbędnego do celów badań 
naukowych, o ile prawdopodobne jest, 
że żądanie usunięcia danych uniemożli-
wi lub poważnie utrudni realizację celu 
takiego przetwarzania. Przepis będzie 
miał zastosowanie np. w badaniach kli-
nicznych leków.

Uprawnienie do otrzymania lub  
przeniesienia danych zostało opisane 
w art. 20 RODO i powinno zaintereso-
wać szczególnie branżę eHealth. Polega 
na prawie do otrzymania własnych da-
nych osobowych w ustrukturyzowanym, 
powszechnie używanym formacie na-
dającym się do odczytu maszynowego 
oraz przesłania danych innemu admi-
nistratorowi. Dotyczy to jednak wyłącz-
nie danych osobowych, które podmiot 
samodzielnie dostarczył ADO, oraz jeśli 
przetwarzanie odbywa się na podsta-
wie zgody bądź w celu realizacji umowy 
lub przetwarzanie odbywa się w sposób 
zautomatyzowany. Jeśli jest to technicz-
nie możliwe, można żądać przesłania 
swoich danych bezpośrednio do innego 
ADO. W kontekście danych dotyczących 
zdrowia należy uwzględniać odrębne 
akty prawne dotyczące np. tajemnicy le-
karskiej (uregulowane w art. 40 ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
z 5 grudnia 1996 r., Dz.U. z 2011 r. Nr 277, 
poz. 1634) oraz poprawne zweryfikowa-
nie odbiorcy, aby wrażliwe informacje 
nie dostały się w niepowołane ręce. 

W praktyce oznacza to, że jeżeli nastę-
puje np. kontynuacja leczenia w innej 
placówce, to musi istnieć możliwość 
przeniesienia kompletu danych oso-
bowych pacjenta – w tym informacji 
szczegółowych, np. danych z elektro-
stymulatora serca – do nowej placów-
ki, systemu lub produktu. Na gruncie 
obecnie obowiązującej ustawy o ochro-
nie danych osobowych z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) te 
kwestie regulowały przepisy dotyczą-
ce udostępnienia danych, względnie 
pacjent mógł samodzielnie, „manual-
nie” odebrać dane (np. historię choro-
by) i przekazać dokumentację innemu 
podmiotowi. Obecnie podmiot, które-
go dane dotyczą, będzie miał ułatwione 
zadanie – ADO jest zobligowany, aby za-
pewnić możliwość przeniesienia danych 

poprzez udostępnienie ich w ustruktu-
ryzowanym, kompatybilnym formacie. 
Jeżeli określony zestaw danych zawie-
ra informacje o więcej niż jednym pod-
miocie danych, prawo do przeniesienia 
i otrzymania danych nie powinno po-
wodować uszczerbku dla praw i wolno-
ści innych osób, których dane dotyczą.

Obowiązki opisane w art. 20 RODO 
wymuszają na ADO oraz dostaw-
cach produktów i usług opracowy-
wanie interoperacyjnych formatów, 
które umożliwiają przenoszenie da-
nych w tych przypadkach, gdy jest 
to technicznie możliwe. Z drugiej stro-
ny, zgodnie z motywem 68, ustawo-
dawca unijny twierdzi, że uprawnienie 
do przeniesienia danych nie powinno 
nakładać na ADO obowiązku prowadze-
nia lub wprowadzenia kompatybilnych 
technicznie systemów przetwarzania. 
Nie oznacza to jednak, że dostawca pro-
duktów czy usług może z premedytacją 
tworzyć system, który nie jest interope-
racyjny, aby np. wykluczać konkuren-
cję poprzez brak możliwości otrzyma-
nia i przeniesienia danych osobowych. 
W ramach wyjątku motyw 68 stanowi, 
że omawianego uprawnienia z uwagi 
na jego charakter nie powinno się wy-
konywać w stosunku do ADO przetwa-
rzających dane osobowe w ramach wy-
konywania obowiązków publicznych. 

Wzmocnienie prawa dostępu i wglą-
du do danych zostały opisane w całej 
Sekcji 2 rozporządzenia. Zawiera ona 
szczegółowe wytyczne co do zakresu 
informacji podawanych w przypadku 

zbierania danych od osoby, której dane 
dotyczą, jak i innych przypadków pozy-
skania danych (art. 12 i 13). Opisuje rów-
nież szeroko prawo dostępu przysługu-
jące osobie, której dane dotyczą (art. 15).

Na koniec należy zaznaczyć, że zgodnie 
z motywem 59 ADO powinien przewi-
dzieć procedury ułatwiające osobie, 
której dane dotyczą, wykonywanie 
jej praw. W szczególności należy przy-
gotować mechanizmy żądania – i gdy 
ma to zastosowanie bezpłatnego uzy-
skiwania, np. pod postacią bezpłat-
nej infolinii – w szczególności dostępu 
do danych osobowych i ich sprostowa-
nia lub usunięcia oraz możliwości wyko-
nywania prawa do sprzeciwu. Powinna 
istnieć także możliwość wnoszenia opi-
sywanych żądań drogą elektroniczną; 
szczególnie wtedy, kiedy dane są prze-
twarzane w sposób elektroniczny. ADO 
powinien być w stanie udzielić odpo-
wiedzi na żądania bez zbędnej zwłoki, 
a najpóźniej w terminie miesiąca; nato-
miast jeżeli nie zamierza spełnić żądania 
– podać tego przyczyny. 

Pseudonimizacja 
i anonimizacja

Kilkanaście miesięcy temu hakerzy po-
sługujący się robakiem Wannacry, czy-
li oprogramowaniem typu ransomware, 
zablokowali tysiące komputerów na ca-
łym świecie. Dotknęło to nie tylko pry-
watnych użytkowników, ale również 
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szpitale. Awarii uległy wtedy m.in. kom-
putery działające w placówkach NHS 
(National Health Service), czyli w brytyj-
skiej publicznej służbie zdrowia. Zain-
fekowane jednostki nie mogły wykony-
wać procedur medycznych, np. operacji, 
gdyż większość sprzętów medycznych, 
które są dzisiaj używane w służbie zdro-
wia, jest już podłączona do sieci. Sytuacja 
uświadomiła światowej opinii publicznej, 
jak bardzo są narażone na naruszenie naj-
bardziej wrażliwe dane. 

RODO stawia sobie za zadanie zminima-
lizowanie ryzyka wystąpienia podob-
nych zdarzeń poprzez podwyższenie 
wymogów dotyczących bezpieczeństwa 
danych. Od podmiotów przetwarzają-
cych dane wymaga się zastosowania 
odpowiednich środków technicznych 
z dziedziny cyberbezpieczeństwa, 
w tym m.in. szyfrowania czy pseudoni-
mizacji – narzędzia, które w prawie UE 
dotyczącym danych osobowych opisa-
no po raz pierwszy. 

Pseudonimizacja jest to taka operacja 
na danych, która ma na celu uniemoż-
liwienie identyfikacji konkretnej osoby 
fizycznej bez użycia dodatkowych in-
formacji, poprzez zastąpienie jednych 
atrybutów identyfikujących innymi atry-
butami. Przykładem takiej operacji jest 
zamiana w systemie imienia i nazwiska 
osoby na numer identyfikacyjny. Z samej 
swojej natury jest to proces odwracalny 
– reidentyfikacja osoby, której dane do-
tyczą, jest możliwa, jednak dopiero dzię-
ki użyciu np. osobno przechowywanego 
klucza. Legalną definicję zawiera art. 4 
pp. 5) RODO. Pseudonimizacja pojawia 
się jako pożądane narzędzie zabezpie-
czenia danych w wielu miejscach roz-
porządzenia. RODO wprowadza ją w za-
sadzie jako regułę przy przetwarzaniu 
danych; zdaniem unijnego prawodaw-
cy tę metodę powinno stosować się jak 
najszerzej, aby wypełnić zasady privacy 
by default i privacy by design. Warto jed-
nak pamiętać, że spseudonimizowa-
ne informacje wciąż są danymi osobo-
wymi i jako takie podlegają wszystkim 
innym wymogom rozporządzenia.

Zgodnie z motywem 26 RODO, aby po-
twierdzić prawidłowość procesu pseu-
donimizacji, należy wziąć pod uwagę 
wszelkie rozsądnie prawdopodobne 
sposoby, w tym wyodrębnienie wpi-
sów dotyczących tej samej osoby fi-
zycznej, w stosunku do których istnieje 

uzasadnione prawdopodobieństwo, 
że zostaną wykorzystane przez ADO 
lub inną osobę w celu bezpośredniego 
lub pośredniego zidentyfikowania da-
nego podmiotu danych. Co więcej, na-
leży wziąć pod uwagę wszelkie obiek-
tywne czynniki, takie jak koszt i czas, 
potrzebne do jej zidentyfikowania, 
oraz uwzględnić technologię dostępną 
w momencie przetwarzania danych, jak 
i postęp technologiczny.
 
Anonimizacja, w odróżnieniu od opisa-
nego wyżej mechanizmu, jest procesem 
trwałym i nieodwracalnym, w wyniku 
którego nie można dłużej przypisać infor-
macji określonej lub możliwej do ziden-
tyfikowania osobie fizycznej za pomocą 
wszystkich możliwych środków, jakimi 
dysponuje ADO lub osoba trzecia. Dane 
zanonimizowane w sposób poprawny 
nie są już dłużej danymi osobowymi. 

W praktyce w branży medycznej zarów-
no anonimizacja, jak i pseudonimizacja 
muszą być stosowane z dużą ostrożno-
ścią. Interes ochrony zdrowia i życia pa-
cjentów jest nadrzędny, więc narzędzia 
te nie mogą prowadzić do żadnych po-
myłek. W sytuacji stresującej, która wy-
maga od personelu szybkiej reakcji, 
łatwa dostępność do informacji bezpo-
średnio i w sposób niedający wątpliwo-
ści identyfikującej pacjenta może prze-
ważać nad koniecznością zapewnienia 
prywatności. 

Warto również wspomnieć o wymogu 
zabezpieczania danych przekazywa-
nych drogą elektroniczną, np. w trakcie 
zbierania danych dotyczących zdrowia 
poprzez aplikację mobilną lub wyrób 
medyczny działający zdalnie. Podobnie 
jak w innych przypadkach, także tutaj 
RODO nie określa, jakie konkretnie za-
bezpieczenia muszą zostać zastosowane 
– muszą być one odpowiednie do realiza-
cji zasady określonej w rozporządzeniu. 
Być może te kwestie zostaną w przyszło-
ści uregulowane np. w drodze rozporzą-
dzenia do ustawy dotyczącej świadczeń 
z zakresu telemedycyny. Obecnie nale-
ży kierować się dostępnymi wytycznymi 
i standardami rynkowymi. 

W odniesieniu do przekazywania da-
nych dotyczących zdrowia drogą elek-
troniczną należy skupić się na trzech 
kluczowych zagadnieniach: 
• prawidłowej identyfikacji osoby, 

której dane dotyczą (autoryzacja 

np. poprzez profil zaufany czy podpis 
elektroniczny, narzędzia dwustop-
niowej autentykacji), zabezpieczeniu 
prawidłowego sposobu potwierdze-
nia odbioru danych (chociażby do ce-
lów dowodowych), 

• zapewnieniu zachowania poufności 
transmisji (np. poprzez wprowadze-
nie szyfrowania przechowywanych 
danych (data at rest), jak i rozważenie 
szyfrowania danych pozostających 
w użyciu (data in use) lub samego 
transferu danych (data in transit).

Podsumowanie

Rozporządzenie wprowadza bardzo 
wiele zmian w zakresie ochrony danych 
osobowych, również dla branży me-
dycznej. Dwuczęściowy artykuł jedynie 
nakreśla najważniejsze problemy w od-
niesieniu do specyfiki rynku, nie wyczer-
puje jednak całkowicie tematu, gdyż 
nowych obowiązków jest dużo. Nie-
które mogą istotnie podwyższać kosz-
ty prowadzenia biznesu – zwłaszcza te 
dotyczące bezpośrednio kształtu ofero-
wanych produktów i usług oraz opcji, 
które muszą posiadać. Bardziej szczegó-
łowe regulacje rozwinięte są w samym 
RODO, szczególnie w jego motywach. 
Mogą one także zostać doprecyzowane 
na gruncie krajowym w postaci ustaw 
i rozporządzeń bądź też wytycznych po-
szczególnych organów ochrony danych 
osobowych. Czasu na dostosowanie się 
pozostaje coraz mniej.

dr Karolina Libront
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

1 Dz.Urz. UE L 119, 4.05.2016 r., s. 1–88.
2 Np. CNIL, Guide. Mesures pour traiter les risques sur les 

libertés et la vie privée, 2012, https://www.cnil.fr/sites/de-
fault/files/typo/document/CNIL-Guide_securite_avan-
ce_Mesures.pdf (dostęp: 28.11.2017).

3 CNIL, Recommandations pour les entreprises qui envi-
sagent de souscrire à des services de Cloud computing, 
https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/docu-
ment/Recommandations_pour_les_entreprises_qui_
envisagent_de_souscrire_a_des_services_de_Cloud.
pdf (dostęp: 28.11.2017).

4 Strona ICO pt. Encryption, https://ico.org.uk/for-organi-
sations/guide-to-data-protection/encryption/ (dostęp: 
28.11.2017).

5 Więcej informacji o certyfikacji zawierają art. 42–43 
RODO.
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Czy jedna ustawa, o tytule niewiele mó-
wiącym przeciętnemu Polakowi, może 
dotknąć każdego, kto chociaż raz dzien-
nie robi zakupy? Okazuje się, że tak. 

W dniu 1 stycznia 2018 r. wejdą w życie 
zmiany w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. 
o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi1, zwanej dalej w skró-
cie „ustawą o gospodarce opakowania-
mi” lub „ustawą”. Zostanie ona zmienio-
na, szeroko komentowaną w ostatnich 
miesiącach, ustawą z dnia 12 październi-
ka 2017 r. o zmianie ustawy o gospodar-
ce opakowaniami i odpadami opakowa-
niowymi oraz niektórych innych ustaw2, 
zwaną dalej „ustawą zmieniającą”.

Powyższa nowelizacja zmienia zasady, 
na jakich od nowego roku konsumenci 
będą mogli bezpłatnie otrzymać rekla-
mówkę na zrobione przez siebie zakupy, 
w szczególności na zakupy, które robią 
codziennie np. w sklepach osiedlowych, 
marketach spożywczych czy dyskontach.
Uchwalenie zmian ustawy pozostaje 
w związku z Dyrektywą Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) 2015/720 z dnia 

29 kwietnia 2015 r. zmieniającą dyrekty-
wę 94/62/WE, dalej: „dyrektywa”3, w od-
niesieniu do zmniejszenia zużycia lek-
kich plastikowych toreb na zakupy.

Regulacje unijne

Wspomniana dyrektywa w odniesieniu 
do zmniejszenia zużycia lekkich plasti-
kowych toreb na zakupy wprowadziła 
nowe regulacje w zakresie korzystania 
z nich.

Uzasadnieniem dla uchwalenia dyrek-
tywy był zbyt duży poziom zużycia pla-
stikowych toreb w Unii Europejskiej, 
co powodowało nadmierne zaśmiecenie 
i nieefektywne korzystanie z zasobów. 
Dyrektywa wskazuje również, że jeśli nie 
zostaną podjęte stosowne kroki, to po-
ziom zaśmiecenia torbami foliowymi bę-
dzie wzrastał i problem się pogłębi. 

Szczególną uwagę w dyrektywie zwra-
ca się na lekkie torby plastikowe, czyli te 
o grubości poniżej 50 mikronów. To one 

stanowią zdecydowaną większość cał-
kowitej liczby plastikowych toreb zuży-
wanych na zakupy. Wskazuje się również 
na bardzo niskie współczynniki ich recy-
klingu. 

Zgodnie z analizami przeprowadzony-
mi na potrzeby dyrektywy lekkie tor-
by ze względu na swoją masę łatwo 
są przemieszczane przez wiatr i wodę. 
Powodują zanieczyszczenie ziemi i śro-
dowiska wodnego, w tym morskiego. 
Koszty uprzątnięcia toreb i ich dalsze-
go przetworzenia powodują wymierne 
straty ekonomiczne.

Zgodnie z hierarchią postępowania 
z odpadami najważniejsze jest zapobie-
ganie ich powstawaniu. Ustawodawca 
unijny zdaje sobie sprawę z funkcji, 
jakie pełnią plastikowe torby, i tego, 
że nie jest możliwe całkowite ich wyeli-
minowanie. Ważne jednak jest, aby tak 
szybko nie stawały się one niepotrzeb-
nym śmieciem. 

Możliwe środki wykonania 
dyrektywy

Kraje członkowskie miały do wyboru 
dwa warianty wdrożenia przepisów dy-
rektywy. 

Jako pierwsze rozwiązanie wskazano 
możliwość przyjęcia środków zapew-
niających, aby do dnia 31 grudnia 2019 r. 
roczny poziom zużycia nie przekraczał 
90 lekkich plastikowych toreb na zaku-
py w przeliczeniu na osobę, a do dnia 
31 grudnia 2025 r. – 40 takich toreb 
w przeliczeniu na osobę, lub określenia 
podobnych celów wyrażonych w wadze.
Jako drugie rozwiązanie wskazano przy-
jęcie przez kraje członkowskie instru-
mentów zapewniających, aby do dnia 
31 grudnia 2018 r. lekkie plastikowe torby 
na zakupy nie były oferowane za darmo 

Zmiany w zakresie wydawania toreb plastikowych
Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami 

 Anna Siwkowska
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w punktach sprzedaży towarów lub pro-
duktów, chyba że wdrożone zostaną 
równie skuteczne instrumenty. Polska 
zdecydowała się na przyjęcie drugiego 
wariantu.

Rozwiązania w innych 
państwach członkowskich

W 2010 r. w całej Unii Europejskiej zu-
żywano 98,6 mld toreb, z których aż  
87% wykorzystywano jednokrotnie. 

Jak wynika z dyrektywy, poziom zużycia 
plastikowych toreb na zakupy znacz-
nie różni się w całej Unii ze względu 
na różnice w zwyczajach konsumen-
tów, świadomości ekologicznej oraz 
skuteczności środków politycznych po-
dejmowanych przez państwa członkow-
skie. Niektórym z nich udało się znaczą-
co zmniejszyć częstotliwość korzystania 
z plastikowych toreb na zakupy, a średni 
poziom zużycia w siedmiu najlepiej ra-
dzących sobie z tym problemem pań-
stwach członkowskich wynosi zaledwie  
20% średniego unijnego zużycia.

Jako kraj, który modelowo rozwiązał kło-
pot, wskazywana jest Irlandia Północna. 
Wprowadzenie w 2002 r. opłaty za plasti-
kowe torby spowodowało zmniejszenie 
ich zużycia o około 90%.

We Francji problem rozwiązano poprzez 
określenie obowiązkowego udziału ma-
teriałów biodegradowalnych w torbach. 

Opłaty za torby wprowadzono m.in. 
w Holandii, na Łotwie czy w Wielkiej 
Brytanii. Jednocześnie często kraje 
członkowskie promują używanie w ich 
miejsce toreb papierowych czy biode-
gradowalnych.

Rozwiązania polskie

Według szacunków Ministerstwa Środo-
wiska w Polsce zużywa się rocznie około 
300 toreb na mieszkańca. Zakupowe tor-
by z tworzywa sztucznego mają bardzo 
krótki cykl życia – wynosi on kilkanaście 
minut, czyli tyle, ile kupujący potrzebują 
na powrót z zakupów do domu. Po tym 
czasie konsument przeważnie uważa 
je za nieprzydatne i wyrzuca do kosza.

Wprowadzenie w większości sklepów 
opłat za torby w latach 2009–2010 spo-
wodowało już widoczny spadek ich 
zużycia, tj. o około 36%. To utwierdziło 
polskiego ustawodawcę, że ogranicze-
nie zużycia toreb jest możliwe właśnie 
poprzez wprowadzenie obowiązkowej 
odpłatności za nie.

Podział toreb

Zgodnie z ustawą o gospodar-
ce opakowaniami poprzez torby 
na zakupy z tworzywa sztucznego ro-
zumie się torby na zakupy, z uchwyta-
mi lub bez uchwytów, wykonane z two-
rzywa sztucznego, które są oferowane 
w jednostkach handlu detalicznego 
lub hurtowego. Do toreb tych zalicza się:
a)  lekkie torby na zakupy z tworzywa 

sztucznego o grubości materiału po-
niżej 50 mikrometrów,

b)  bardzo lekkie torby na zakupy 
z tworzywa sztucznego o grubości 
materiału poniżej 15 mikrometrów, 
które są wymagane ze względów hi-
gienicznych lub oferowane jako pod-
stawowe opakowanie żywności lu-
zem, gdy pomaga to w zapobieganiu 
marnowaniu żywności4.

Rozróżniamy również oksydegrado-
walne torby na zakupy z tworzywa 
sztucznego. Rozumie się przez to torby 
na zakupy wykonane z tworzyw sztucz-
nych zawierających dodatki, które kata-
lizują rozpadanie się tworzywa sztucz-
nego na mikrofragmenty5.

Oksydegradowalne torby na zaku-
py z tworzywa sztucznego zalicza się 
do lekkich toreb na zakupy z tworzy-
wa sztucznego lub bardzo lekkich to-
reb na zakupy z tworzywa sztuczne-
go, zgodnie z kryteriami określonymi 
w art. 8 pkt 15a, tj. zgodnie z ich grubo-
ścią.

Opłata recyklingowa

Zgodnie z art. 40a ustawy o gospo-
darce opakowaniami przedsiębior-
cy prowadzący jednostkę handlu de-
talicznego lub hurtowego, w której 
są oferowane lekkie torby na zakupy 
z tworzywa sztucznego przeznaczone 
do pakowania produktów zakupionych 

w tych sklepach, od dnia 1 stycznia 
2018 r. będą zobowiązani pobrać opła-
tę recyklingową od klienta nabywają-
cego lekką torbę na zakupy z tworzywa 
sztucznego.

Po nowym roku polscy konsumenci mu-
szą zatem spodziewać się, że zrobione 
przez nich zakupy nie zostaną już bez-
płatnie zapakowane w torbę, ale ko-
nieczne będzie uiszczenie za to odpo-
wiedniej opłaty (opłaty recyklingowej) 
u sprzedawcy. Opłata naliczana jest 
za lekką torbę na zakupy. 

Ustawodawca unijny pozostawił kra-
jom członkowskim swobodę co do po-
zostawienia możliwości nieodpłatnego 
wydawania bardzo lekkich toreb folio-
wych. Polski ustawodawca postanowił, 
że z opłat nadal będą zwolnione bardzo 
lekkie torby na zakupy. Są to torby, któ-
rych użycie konieczne jest ze wzglądów 
higienicznych, a pakujemy do nich pro-
dukty kupowane luzem, takie jak pieczy-
wo, owoce, warzywa, jajka.

Jeśli oksydegradowalna torba na zaku-
py z tworzywa sztucznego będzie zakla-
syfikowana jako lekka torba na zakupy 
z tworzywa sztucznego, to przedsiębior-
ca prowadzący jednostkę handlu deta-
licznego lub hurtowego, w której ofe-
rowane są takie torby, jest obowiązany 
również w odniesieniu do tych toreb po-
brać wymaganą prawem opłatę.

W ustawie została ustalona maksymalna 
stawka opłaty recyklingowej – wynosi 
ona 1 zł za jedną lekką torbę na zakupy 
z tworzywa sztucznego. Opłata recyklin-
gowa będzie mogła stanowić całkowity 
koszt torby dla konsumenta albo zostać 
doliczona do ceny ustalonej przez daną 
jednostkę handlową (sklep). 

Stawka określona w ustawie to stawka 
maksymalna, rzeczywista stawka zosta-
nie określona w drodze rozporządzenia. 
Wysokość stawki recyklingowej określa 
minister właściwy do spraw środowiska 
w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw finansów publicznych oraz mi-
nistrem właściwym do spraw gospodar-
ki, kierując się koniecznością trwałe-
go zmniejszenia zużycia lekkich toreb 
na zakupy z tworzywa sztucznego oraz 
mając na uwadze ich negatywny wpływ 
na środowisko, a także akceptowalny 
społecznie poziom stawki opłaty recy-
klingowej6.

Biuletyn Euro Info (05) 17

ochrona środowiiska



Zgodnie z projektem rozporządzenia 
przedłożonym przez Ministra Środowi-
ska opłata ta ma wynosić 0,20 zł.

Zaproponowana wysokość opłaty recy-
klingowej ma zmniejszyć zużycie lekkich 
toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, 
ze względu na ich negatywny wpływ 
na środowisko, ale ma być też akcepto-
walna społecznie. 

Jak wskazuje Ministerstwo Środowiska 
w uzasadnieniu rozporządzenia, kwo-
ta 20 gr została określona na podsta-
wie badań przeprowadzonych w 2015 r. 
i znajduje się w przedziale akceptowa-
nym przez 79% badanych Polaków7.

Ustalając opłatę w takiej wysokości, Mi-
nisterstwo zakłada spadek zużycia toreb 
o około 50% w pierwszym roku obowią-
zywania ustawy.

Opłata recyklingowa stanowi dochód  
budżetu państwa i jest wnoszona do dnia 
15 marca roku następującego po roku ka-
lendarzowym, w którym została pobrana. 
W sprawach dotyczących opłaty recyklin-
gowej stosuje się odpowiednio przepisy 
działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
– Ordynacja podatkowa8. Minister wła-
ściwy do spraw środowiska sporządza 
i przekazuje Komisji Europejskiej spra-
wozdanie o liczbie wydanych lekkich to-
reb na zakupy z tworzywa sztucznego 
w danym roku kalendarzowym.

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów 
dotyczących obowiązku pobierania 
opłaty recyklingowej sprawuje Inspek-
cja Handlowa.

Sankcja 
za nieprzestrzeganie 
ustawy

W ustawie przewidziana została sankcja 
za niepobieranie opłaty recyklingowej 
od nabywającego lekką torbę na zaku-
py z tworzywa sztucznego9. Czyn ten 
zagrożony jest karą pieniężną w wyso-
kości od 500 zł do 20 000 zł10. Kary pie-
niężne wymierza, w drodze decyzji, wła-
ściwy wojewódzki inspektor inspekcji 
handlowej. Należności z tytułu kar pie-
niężnych stanowią dochód budżetu 
państwa.

Ustawa poszerzyła też uprawnienia In-
spekcji Handlowej. Zgodnie z art. 3 ust. 1 
pkt 2h ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o Inspekcji Handlowej11 inspekcja będzie 
miała prawo do przeprowadzenia kon-
troli przestrzegania przez przedsiębior-
ców prowadzących jednostki handlu 
detalicznego lub hurtowego przepisów 
dotyczących obowiązku pobierania 
opłaty recyklingowej, zgodnie z art. 40a, 
art. 41 i art. 42 ustawy o gospodarce opa-
kowaniami.

W zakresie wymierzania administra-
cyjnych kar pieniężnych zastosowanie 
znajdą odpowiednio przepisy Kodek-
su postępowania administracyjne-
go12, dalej w skrócie k.p.a., które weszły 
w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. 

Na ich podstawie zostaną określone  
m.in. dyrektywy wymiaru kary pienięż-
nej. 

Wymierzając administracyjną karę pie-
niężną, organ będzie brał pod uwagę 
m.in.:
• okoliczności naruszenia prawa; 
• częstotliwość niedopełniania w prze-

szłości obowiązku albo naruszania 
zakazu tego samego rodzaju; 

• uprzednie ukaranie za to samo za-
chowanie; 

• stopień przyczynienia się strony, 
na którą jest nakładana administra-
cyjna kara pieniężna, do powstania 
naruszenia prawa; 

• działania podjęte przez stronę do-
browolnie w celu uniknięcia skutków 
naruszenia prawa; 

• wysokość korzyści, którą strona osiąg- 
nęła, lub straty, której uniknęła; 

• w przypadku osoby fizycznej – wa-
runki osobiste strony, na którą ad-
ministracyjna kara pieniężna jest 
nakładana.

Organ może również odstąpić od na-
łożenia administracyjnej kary pienięż-
nej i poprzestać na pouczeniu, jeżeli 
waga naruszenia prawa jest znikoma, 
a strona zaprzestała naruszania prawa 
lub za to samo zachowanie prawomoc-
ną decyzją na stronę została uprzednio 
nałożona przez inny uprawniony organ 
administracyjna kara pieniężna. 

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. 
o podatku dochodowym od osób praw-
nych13 oraz ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych14 opłata recyklingowa stanowi za-
równo przychód, jak i koszty uzyskania 
przychodów.

A co z „grubymi” 
plastikowymi torbami 
na zakupy?

Uważnemu czytelnikowi zapewne na-
sunie się pytanie: a co z „grubymi” tor-
bami foliowymi na zakupy? Chodzi o te, 
w które często są pakowane droższe 
zakupy – np. odzież, czy też te, które 
za opłatą można nabyć w marketach. 
Ustawa o gospodarce opakowaniami, 
a wraz z nią opłata recyklingowa, nie 
dotyczy tych toreb. Dyrektywa unijna 
wskazuje bowiem na konieczność ogra-
niczenia zużycia jedynie lekkich toreb. 
W praktyce oznacza to, że jeśli przywią-
zanie do toreb plastikowych okaże się 

Biuletyn Euro Info (05)18

ochrona środowiska



mocniejsze aniżeli świadomość koniecz-
ności dbania o środowisko, to wpraw-
dzie w Polsce spadnie zużycie lekkich to-
reb plastikowych, ale może się to wiązać 
ze wzrostem zużycia grubszych toreb. 

Dzisiaj takie torby można kupić w więk-
szości marketów, a ich cena jest wyższa 
o mniej więcej 20 gr od ceny lekkich to-
reb. Czyli de facto dokładnie o kwotę, 
jaka zostanie doliczona do tak popu-
larnych lekkich toreb foliowych. Konsu-
ment rozważający zakup torby, kierując 
się ceną, zapewne po dniu 1 stycznia 
2018 r. wybierze grubszą i bardziej wy-
trzymałą plastikową torbę, która dodat-
kowo może okazać się konkurencyjna 
cenowo.

Podsumowanie

Polski ustawodawca przewiduje, 
że w wyniku planowanych zmian i wpro-
wadzenia opłaty recyklingowej sprze-
daż lekkich toreb na zakupy z tworzy-
wa sztucznego, zgodnie z założeniami 
transponowanej dyrektywy, będzie 
zmniejszać się co roku, natomiast spo-
dziewany jest wzrost sprzedaży toreb 
papierowych, tekstylnych, biodegrado-
walnych oraz innych, alternatywnych dla 
toreb z tworzywa sztucznego. Dodatko-
wo wskazuje się, że środki pozyskane 
z opłaty recyklingowej miałyby zostać 
przeznaczone na walkę ze smogiem. 
Zatem ustawa podwójnie przyczyniłaby 

się do poprawy środowiska; po pierw-
sze, poprzez ograniczenie zaśmiecenia, 
po drugie, poprzez pozyskanie środków 
na walkę o czystsze powietrze.

W najbliższym czasie okaże się, czy 
przewidywania polskiego ustawodaw-
cy znajdą swoje odzwierciedlenie w rze-
czywistości. 

Anna Siwkowska
radca prawny, 

Kancelaria BHR Radomski 
i Partnerzy Sp. p.

Inteligentne kontrakty jako nowy sposób  
zawierania umów, cz. II

Aspekty prawne stosowania inteligentnych kontraktów

Michał Nosowski

1 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1863 ze zm.
2 Dz.U. poz. 2056.
3 Dz.Urz. UE L 115 z 6.05.2015, s. 11.
4 Art. 8 pkt 15 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1863 ze zm. w brzmieniu po dniu 1 stycznia 2018 r.).
5 Art. 8 pkt 8a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1863 ze zm., w brzmieniu po dniu 1 stycznia 2018 r.).
6 Art. 40b ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1863 ze zm., w brzmieniu po dniu 

1 stycznia 2018 r.).
7 Raport TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska pn. „Polacy o jednorazowych torbach zakupowych”, http://docplayer.pl/6359519-Polacy-o-jednorazowych-torbach-zakupowych-

-raport-tns-polska-dla-polacy-o-jednorazowych-torbach-zakupowych.html (dostęp: 16.11.2017 r.).
8 Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.
9 Art. 56 pkt 10 c.
10 Art. 57 ust. 3.
11 Dz.U. z 2017 r. poz. 1063.
12 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).
13 Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.
14 Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.
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Z uwagi na to, że inteligentne kontrakty 
umożliwiają szybkie zawieranie umów 
pomiędzy podmiotami z różnych kra-
jów, kluczowe zdaje się być ustalenie, 
prawo jakiego państwa znajdzie zasto-
sowanie do danej umowy. 

Przede wszystkim należy wskazać, 
że smart contracts, podobnie jak kla-
syczne kontrakty, umożliwiają uregulo-
wanie kwestii jurysdykcji w samej tre-
ści umowy. Oznacza to, że strony mogą 
wybrać prawo państwa, które znajdzie 
zastosowanie do łączącego je stosun-
ku prawnego1. Przekładając to na prak-
tykę wynikającą ze stosowania smart 

contracts, możliwe byłoby wybranie ta-
kiego systemu prawa, który zawierałby 
optymalne uregulowania dotyczące za-
wierania umów za pomocą technologii 
blockchain bądź też stanowił o istnieniu 
innych korzyści dla stron takiej umo-
wy. Już teraz strony umów dotyczą-
cych technologii blockchain bądź też 
kryptowalut wybierają korzystne dla 
nich środowiska regulacyjne, np. pra-
wo szwajcarskie2. Dotyczy to w szcze-
gólności ICO (Initial Coin Offering), czy-
li sposobów pozyskania inwestorów 
przez podmioty z branży nowych tech-
nologii za pomocą algorytmów opar-
tych na blockchain.

Odnosząc powyższą tematykę do pol-
skich uregulowań dotyczących kwe-
stii prawa właściwego, należy wskazać, 
że przepis art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 
4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne mię-
dzynarodowe3, dotyczący jurysdykcji 
w odniesieniu do zobowiązań wynika-
jących z umów, a taki właśnie charak-
ter mają zobowiązania wynikające z za-
wierania smart contracts, odwołuje się 
do treści rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 
z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie pra-
wa właściwego dla zobowiązań umow-
nych (Rzym I)4. 
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Rozporządzenie to potwierdza prawo 
do swobody wyboru prawa przez stro-
ny umowy w treści przepisu art. 3 ust. 1. 
W przypadku gdyby strony takiego wy-
boru nie dokonały, zastosowanie znajdą 
reguły wskazane w przepisie art. 4 ust. 1 
rozporządzenia, które wskazują na to, ja-
kie prawo jest właściwe, w zależności 
od tego, czego dotyczy umowa. I tak, 
przykładowo, umowa sprzedaży towa-
rów podlega prawu państwa, w którym 
sprzedawca ma miejsce zwykłego poby-
tu, a umowa o świadczenie usług pod-
lega prawu państwa, w którym usługo-
dawca ma miejsce zwykłego pobytu. 

Niektórzy zwolennicy zastosowania 
technologii blockchain i smart contracts 
wskazują, że wybór jakiegokolwiek sys-
temu prawa nie jest konieczny, gdyż 
sam inteligentny kontrakt umożliwia 
kompleksowe i swobodne regulowa-
nie stosunku prawnego między strona-
mi, a jakiekolwiek inne reguły nie są po-
trzebne. Tym samym zasadne byłoby 
wyłączenie jurysdykcji jakiegokolwiek 
porządku prawnego. Jest to jednak nie-
dopuszczalne z punktu widzenia prawa 
prywatnego międzynarodowego5. Prze-
sądza to o tym, że oderwanie smart con-
tracts od obowiązujących w poszczegól-
nych państwach porządków prawnych 
jest niemożliwe.

W praktyce jednak, z uwagi na moż-
liwość zawierania za pomocą smart 
contracts umów o charakterze po-
nadpaństwowym, pomiędzy setkami, 
a nawet tysiącami osób niejednokrotnie 

ustalenie wiążącego prawa właściwego 
może być znacznie utrudnione. Stąd też 
należy sugerować umieszczanie w treści 
takich kontraktów klauzul dotyczących 
wyboru prawa. Analogiczne problemy 
mogą pojawić się w przypadku koniecz-
ności wskazania na podmiot właściwy 
do rozstrzygnięcia ewentualnego sporu 
pomiędzy uczestnikami obrotu korzy-
stającymi ze smart contracts. W takim 
przypadku zasadne byłoby umieszcze-
nie w treści kodu wskazówek, w jaki spo-
sób rozwiązać ten problem, np. poprzez 
wskazanie arbitra, który będzie rozstrzy-
gał spory, dzięki czemu dalsze poszuki-
wanie instytucji właściwej do rozstrzyg- 
nięcia sporu nie będzie konieczne.

Relacje z konsumentami

Przepisy prawa, zarówno na gruncie 
uregulowań krajowych, jak i unijnych, 
przewidują szczególną ochronę konsu-
mentów w sporach z przedsiębiorcami, 
wynikających z umów zawieranych mię-
dzy takimi podmiotami. Szczególny cha-
rakter tych regulacji będzie miał zasto-
sowanie w przypadku zawierania umów 
przez konsumentów z przedsiębiorcami 
za pomocą inteligentnych kontraktów. 

Przykładowo, przepis art. 3851 § 1 k.c. 
wskazuje, że „postanowienia umowy 
zawieranej z konsumentem nieuzgod-
nione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli 
kształtują jego prawa i obowiązki w spo-
sób sprzeczny z dobrymi obyczajami, 

rażąco naruszając jego interesy (…)”. 
Za nieuzgodnione indywidualnie uzna-
je się te postanowienia, na które kon-
sument nie miał rzeczywistego wpły-
wu, przykładowo wynikające z jakiegoś 
wzorca umowy (ogólnych warunków 
umów). Z całą pewnością wykorzysty-
wany przez przedsiębiorcę algorytm, 
oparty na technologii rozproszonego 
rejestru, używany do zawierania wielu 
umów z konsumentami, może zostać 
uznany za wzorzec umowy. Tym samym 
niektóre jego postanowienia, wyczer-
pujące przesłanki wskazane w zacyto-
wanym powyżej przepisie, mogą zo-
stać uznane za klauzule niedozwolone 
(np. na podstawie decyzji Prezesa Urzę-
du Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów). 

W takim przypadku pojawia się problem 
kontynuowania umowy zawartej za po-
mocą smart contracts. Brak jest bowiem 
możliwości wyeliminowania klauzu-
li z treści algorytmu opartego na tech-
nologii zdecentralizowanego rejestru. 
Tym samym algorytm może dalej dą-
żyć do wykonania umowy, m.in. urze-
czywistniając postanowienia wyrażo-
ne za pomocą klauzul niedozwolonych 
(np. pobieranie rażąco wygórowanej 
opłaty od konsumenta). 

Wydaje się, że możliwe jest takie two-
rzenie algorytmów w ramach inteligent-
nych kontraktów, które będą umożliwia-
ły dokonywanie zmian umowy w czasie 
jej trwania. Umożliwiłoby to zastą-
pienie klauzuli niedozwolonej innymi 

nowe technologie
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postanowieniami, zgodnymi z prawem, 
oczywiście za zgodą obu stron umowy. 
Należy jednak rozważyć sytuację, gdy 
przedsiębiorca będący stroną kontraktu 
nie stosuje się do decyzji Prezesa UOKiK 
i nie zgadza się na modyfikację klauzuli 
umownej, która została uznana za nie-
dozwoloną.

W takim przypadku zasadne byłoby 
wykorzystanie możliwości przyznania 
pewnych kompetencji niezależnemu 
podmiotowi, wskazanemu przez stro-
ny kontraktu w momencie zawierania 
umowy. Mógłby on służyć jako osoba, 
która prowadzi do zmiany algorytmu 
po wydaniu przez Prezesa UOKiK sto-
sownej decyzji i nie potrzebuje do tego 
zgody stron. Osoba taka jest nazywa-
na przez użytkowników technologii  
blockchain wyrocznią (Oracle), pełniącą 
funkcję niezależnego podmiotu, który 
dostarcza określone zweryfikowane in-
formacje do systemu w ten sposób, aby 
algorytm mógł prowadzić do automa-
tycznego wykonania umowy. Niezależ-
ność wyroczni zbliża je nieco do znanej 
nam konstrukcji arbitra, czyli podmio-
tu rozstrzygającego spory, wybranego 
przez strony, acz kompetencje wyrocz-
ni nie ograniczają się jedynie do roz-
strzygania sporów, ale obejmują także 
dostarczanie programowi określonych 
informacji, a w powyższym przypadku 
– nawet doprowadzenie do zgodności 
umowy z prawem. Technologia rozpro-
szonego rejestru może również umoż-
liwiać podejmowanie pewnych decyzji, 
np. o dalszym losie kontraktu, za pomo-
cą głosowania, w którym biorą udział 
inne podmioty korzystające z inteligent-
nych kontraktów. 

Analogiczne do powyższych rozważań 
są kwestie zastosowania do smart con-
tracts przepisów ustawy z dnia 30 maja 
2014 r. o prawach konsumenta6, imple-
mentującej do polskiego porządku 
prawnego unijną dyrektywę 2011/83/
UE z 25 października 2011 r. w sprawie 
praw konsumentów. Zwłaszcza przepis 
art. 27 wspomnianej ustawy, przewidu-
jący możliwość odstąpienia od umowy 
zawartej na odległość, w tym przez In-
ternet, w terminie 14 dni od dnia jej za-
warcia bez podawania przyczyny, stoi 
w oczywistej sprzeczności z jedną z cech 
smart contracts polegającej na niemoż-
ności wzruszenia tych umów, które zo-
stały zawarte. Tym samym konsument, 
zawierając umowę z przedsiębiorcą 

za pomocą inteligentnych kontraktów, 
doświadczyłby ograniczenia pewnych 
swoich praw.

Rozwiązaniem może być takie zaprojek-
towanie smart contracts, aby konsument 
miał możliwość skorzystania z prawa 
do odstąpienia od umowy. Musiałoby 
to zostać zapisane bezpośrednio w ko-
dzie danej umowy. Wykonanie takiego 
prawa powodowałoby, że jakiekolwiek 
inne postanowienia nie byłyby realizo-
wane7.

Przepisy dotyczące ochrony 
danych osobowych

Podobne wątpliwości może wzbudzać 
realizacja niektórych praw przewidzia-
nych w rozporządzeniu (UE) nr 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 dyrekty-
wy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), które będzie stoso-
wane od 25 maja 2018 r., w tym w szcze-
gólności przewidzianego w jego treści 
prawa do bycia zapomnianym. Upraw-
nienie to polega na możliwości żądania 
przez osobę fizyczną, aby przedsiębior-
ca, który przetwarzał jej dane osobowe, 
usunął je, chyba że istnieje jakaś podsta-
wa prawna do dalszego przetwarzania. 
Wykonanie takiego żądania może być 
utrudnione z uwagi na nienaruszalność 
łańcucha bloków, w którym zawarte 

są wszystkie informacje dotyczące umo-
wy, w tym również dane osobowe.

Zażądanie przez osobę fizyczną (np. stro-
nę umowy, która już została wykonana) 
usunięcia dotyczących jej danych z łań-
cucha bloków może okazać się niemożli-
we. Pewnym rozwiązaniem tego proble-
mu może być taka operacja na danych, 
która doprowadzi do niemożności przy-
porządkowania ich do konkretnej oso-
by, np. zanonimizowanie ich albo za-
szyfrowanie. Takie rozwiązanie wymaga 
jednak implementacji tego rozwiązania 
w kodzie blockchain, na którym opiera 
się inteligentny kontrakt. Należy więc 
postulować wprowadzenie takiej możli-
wości przez osoby zajmujące się rozwo-
jem rozwiązań, na których opierają się 
smart contracts.

Weryfikacja stron umowy

Jednym z założeń smart contracts 
ma być możliwość zawierania umów 
wyłącznie za pośrednictwem Internetu. 
Może to prowadzić do utrudnionej we-
ryfikacji stron takiej umowy. Nie wyda-
je się to być problemem przy prostych 
kontraktach, takich jak np. dostarcze-
nie zamówionego towaru po zapłacie 
ceny, ale może doprowadzić do dużych 
utrudnień przy realizacji bardziej skom-
plikowanych umów, często zawiera-
nych na dłuższy okres bądź też obejmu-
jących wiele wzajemnych zobowiązań 
stron. W takim przypadku konieczna jest 
uprzednia weryfikacja stron umowy, nie 
zaś samo wprowadzenie odpowiednich 
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danych przez poszczególne strony pod-
czas przygotowywania algorytmu. Trze-
ba tu wziąć pod uwagę fakt, że wiele 
z zawieranych umów może mieć charak-
ter międzynarodowy. Być może rozwią-
zaniem tego problemu byłoby wykorzy-
stanie usługi o charakterze zbliżonym 
do kwalifikowanego podpisu elektro-
nicznego, funkcjonującego w obrębie 
współczesnych stosunków gospodar-
czych. Z całą pewnością w tym zakresie 
zasadne jest prowadzenie dalszych prac 
rozwojowych dotyczących technologii 
blockchain i bezpiecznego oraz skutecz-
nego uwierzytelniania stron umowy.

Wykorzystanie 
kodu niezgodnie 
z przeznaczeniem

Smart contracts, jako umowy zapisane 
za pomocą kodu komputerowego, dzie-
lą pewne wady innych programów kom-
puterowych. Jedną z nich jest możliwość 
wykorzystania algorytmów niezgodnie 
z ich przeznaczeniem, zwłaszcza po-
przez wykorzystanie istniejących w tre-
ści kodu luk, nieścisłości oraz ewentual-
nych błędów.

Przykładem takiego zachowania może 
być wyprowadzenie w czerwcu 2016 r. 
kryptowalut o wartości około 50 mln do-
larów ze zdecentralizowanej organizacji, 
zwanej The DAO. Celem jej utworzenia 
było zebranie za pomocą crowdfundin-
gu odpowiedniej sumy pieniędzy, któ-
ra następnie miała być inwestowana 
w przedsiębiorstwa działające w bran-
ży nowych technologii. Wybór inwe-
stycji następowałby na podstawie gło-
sowania prowadzonego wśród osób, 
które uprzednio wpłaciły środki. Osoby 
te miały następnie osiągać zyski z inwe-
stycji we wskazane przedsiębiorstwa. 
Potwierdzeniem wpłaty środków były 
specjalne tokeny, które gwarantowały 
prawo głosu i późniejsze prawo do zy-
sków.

Okazało się, że kod The DAO zawierał 
błędy i luki, przez co jeden z członków 
organizacji zdołał wyprowadzić ether, 
czyli rodzaj kryptowaluty, z której korzy-
stali członkowie społeczności The DAO, 
o równowartości ok. 50 mln dolarów, 
czyli ok. 1/3 całości środków. Dopro-
wadziło to do upadku całego projektu 

oraz licznych konfliktów w ramach spo-
łeczności osób biorących w nim udział8. 
Kluczowa jest jednak argumentacja 
użytkownika, który wyprowadził środ-
ki z giełdy i w ten sposób wzbogacił się 
kosztem innych osób. Wskazywał on bo-
wiem, że skoro kontraktem pomiędzy 
użytkownikami był algorytm kompute-
rowy i skoro pozwalał on na wyprowa-
dzenie środków, trzeba uznać to za zgod-
ne z umową i legalne, więc nie można 
od niego żądać ich zwrotu. 

Argumentacja dowodząca, że skoro kod 
jest umową, to również ewentualne błę-
dy i nieścisłości w nim mogą być wyko-
rzystywane przez strony takiej umowy, 
może się pojawić w przyszłości, gdy 
smart contracts zostaną spopularyzowa-
ne. Należy założyć, że zawsze możliwe 
będzie znalezienie błędów w algoryt-
mach, tak jak obecnie dzieje się z pro-
gramami komputerowymi, które często 
zawierają luki bezpieczeństwa.

Z punktu widzenia przepisów obowią-
zującego obecnie prawa możliwe jest 
jednak zakwestionowanie tak ścisłego, 
deterministycznego rozumienia umo-
wy, prowadzącego do wniosku, że błąd 
jest po prostu kolejnym postanowie-
niem kontraktu, które można wykorzy-
stać. Odnosząc to do polskiego porząd-
ku prawnego, można odwoływać się 
do różnego rodzaju klauzul ogólnych, 
takich jak przepis art. 5 k.c., który stano-
wi, iż „nie można czynić ze swego prawa 
użytku, który by był sprzeczny ze spo-
łeczno-gospodarczym przeznaczeniem 
tego prawa lub z zasadami współżycia 
społecznego”. Takie działanie lub za-
niechanie uprawnionego nie jest uwa-
żane za wykonywanie prawa i nie ko-
rzysta z ochrony. Pomocny może być 
także przepis art. 65 § 2 k.c. odnoszący 
się do konieczności badania zgodnego 
zamiaru stron i celu zawarcia umowy 
zamiast opierania się jedynie na jej do-
słownym brzmieniu. 

Tym samym byłoby możliwe uznanie, 
że część algorytmu komputerowego, 
mimo iż wynikająca wprost z treści 
smart contract, nie może zostać uzna-
na za dopuszczalną, a tym samym 
stoi w sprzeczności z celem zawarcia 
umowy. Jednakże zmiana takiej umo-
wy, zawartej za pomocą inteligentne-
go kontraktu, mogłaby być znacznie 
utrudniona z uwagi na konieczność 
uzyskania zgody przeważającej części 

społeczności korzystającej z techno-
logii blockchain. Należy więc wska-
zać, że wobec ograniczonej możliwo-
ści dokonywania zmian w treści smart 
contracts ewentualne dalsze działania, 
np. zwrot uzyskanych kwot, mogły-
by być dokonywane poza działania-
mi stron w zakresie łańcucha bloków 
i znalazłyby odzwierciedlenie w innych 
czynnościach prawnych, podejmowa-
nych w świecie realnym.

Zabezpieczanie 
i dochodzenie roszczeń

Smart contracts w założeniu mają być 
umowami, których wykonanie jest auto-
matyczne, wymuszane przez algorytm 
komputerowy, a co za tym idzie, również 
ewentualne egzekwowanie roszczeń 
mogłoby być znacznie ułatwione. Cały 
proces może bowiem obejmować jedy-
nie automatyczny transfer kryptowalut 
z jednego rachunku na drugi. Stanowi 
to, co do zasady, duże ułatwienie w od-
niesieniu do realiów znanych z wykony-
wania klasycznych umów, wiążących się 
np. z koniecznością skierowania sprawy 
do komornika, a następnie oczekiwania 
na skuteczną egzekucję. Należy jednak 
zwrócić uwagę na to, że smart contracts 
również nie są narzędziem idealnym 
i możemy wyróżnić dwa podstawowe 
problemy związane z egzekwowaniem 
należności wynikających z postanowień 
inteligentnych kontraktów:
1)  brak środków, czyli wystarczającej 

ilości kryptowalut na rachunku dłuż-
nika; 

2)  konieczność wszczęcia egzekucji 
w sytuacjach, które nie mogą zo-
stać ocenione należycie przez algo-
rytm komputerowy, np. gdy jest ko-
nieczne ustalenie jakości danego 
wyrobu albo stwierdzenie, czy je-
den z podmiotów nie dochował na-
leżytej staranności, co doprowadziło 

nowe technologie

Jednym z założeń 
smart contracts ma być 
możliwość zawierania umów 
wyłącznie za pośrednictwem 
Internetu
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do powstania szkody w majątku dru-
giego z kontrahentów.

Pierwszy z tych problemów może zo-
stać rozwiązany poprzez implemen-
tację w kodzie odpowiedniego algo-
rytmu wymuszającego utrzymywanie 
przez stronę zobowiązaną do spełnienia 
świadczenia odpowiedniego depozytu 
w kryptowalutach. Depozyt taki musi 
zostać utworzony najpóźniej w momen-
cie zawarcia umowy i utrzymywany aż 
do wykonania wszystkich zobowiązań 
wynikających z niej. Wcześniejsze wyco-
fanie depozytu nie byłoby możliwe. Po-
zwala to na ewentualną automatyczną 
i sprawną egzekucję roszczeń.

Natomiast drugą kwestię można roz-
wiązać poprzez wykorzystanie instytu-
cji zaufanej strony trzeciej, czyli niezależ-
nego od stron umowy podmiotu, który 
dokona koniecznej oceny tych elemen-
tów wykonania umowy, których nie jest 
w stanie ocenić maszyna, np. stwier-
dzi, że zobowiązanie zostało wykonane 

z należytą jakością. Ten zaufany podmiot 
będzie mógł następnie aktywować algo-
rytm prowadzący do wykonania zobo-
wiązania pieniężnego przez dłużnika.

Uwagi końcowe

Smart contracts wydają się być bar-
dzo atrakcyjnym sposobem ułatwienia 
nawiązywania i regulowania współ-
pracy gospodarczej pomiędzy strona-
mi, z którego mogą korzystać zarów-
no małe i średnie przedsiębiorstwa, jak 
i duże korporacje. Inteligentne kontrak-
ty wpasowują się w obecnie obowiązu-
jące uregulowania prawne i za ich po-
mocą możliwe jest zawieranie ważnych 
umów. Twórcy smart contracts powinni 
dążyć do zwiększenia możliwości, jakie 
daje wykorzystanie algorytmów kom-
puterowych, w ten sposób, aby możliwe 
było spełnianie licznych wymogów wy-
nikających z przepisów prawa, np. w za-
kresie ochrony konsumentów, oraz aby 

jak najlepiej zabezpieczyć interesy stron 
umowy.

Michał Nosowski
radca prawny, specjalizujący 

się w problematyce prawa 
nowych technologii oraz 

ochronie danych osobowych
www.michalnosowski.pl

www.wsroddanych.pl

1 J. Poczobut [w:] Prawo prywatne międzynarodowe. 
Komentarz, red. J. Poczobut, Warszawa 2017.

2 https://www.coindesk.com/blockchain-innovation-
-switzerland-crypto-valley-new-york/.

3 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne między-
narodowe, tekst jedn., Dz.U. z 2015 r., poz. 1792.

4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie 
prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), 
Dz.Urz. UE L 177 z 4.07.2008 r. 

5 M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2017.
6 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, 

tekst jedn., Dz.U. z 2017 r., poz. 683.
7 h t t p s : / / w w w . l a w . o x . a c . u k / b u s i n e s s - l a w -

-blog/blog/2016/07/smart-contracts-bridging-gap-be-
tween-expectation-and-reality.

8 https://www.coindesk.com/understanding-dao-hack-
-journalists/.

firmy rodzinne

Przedsiębiorczość rodzinna i jej sukcesja
Wyzwania oraz kierunki wsparcia biznesu familijnego

Ewa Romanowska

Firmy rodzinne ze względu na swój spe-
cyficzny charakter wyróżniają się spo-
śród innych przedsiębiorstw. Pomimo 
że nie są przedmiotem tak dużego za-
interesowania opinii publicznej, stano-
wią przykład jednej z najstarszych form 
przedsiębiorczości. Współcześnie od-
grywają one ogromną rolę w polskiej 
gospodarce, znacząco przyczyniając 
się do wzrostu dochodu narodowego 
oraz rozwoju nowych miejsc pracy. Jed-
nym z wyzwań, przed którym stoi biz-
nes rodzinny, jest perspektywa przeka-
zania firmy kolejnym pokoleniom, czyli 
przeprowadzony z powodzeniem pro-
ces sukcesji. Z tego oraz innych powo-
dów związanych ze specyfiką przedsię-
biorstw familijnych powstaje w Polsce 
coraz więcej inicjatyw wspierających ten 
rodzaj działalności gospodarczej, w któ-
rych realizację angażuje się m.in. Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Znaczenie i marka firmy 
o charakterze rodzinnym

Debata na temat istoty biznesu rodzin-
nego toczy się na świecie od lat 80. XX w. 
Zasadniczym atrybutem tego typu or-
ganizacji jest połączenie sfery bizneso-
wej z życiem rodzinnym oraz integracja  
know-how biznesowego z wartościami 
kultywowanymi przez rodzinę założy-
cielską, stanowiących podstawę rozwoju 
ich marek. Nie jest to jednak łatwy zwią-
zek. Rodzina i biznes są to bowiem dwie 
odmienne instytucje, których cele i spo-
soby działania różnią się od siebie, ale 
jednocześnie silnie na siebie oddziałują. 
Działalność gospodarcza może wzmac-
niać tkankę rodzinną, może jednak rów-
nież prowadzić do pogłębienia istnieją-
cych w niej konfliktów. Podobnie ma się 

rzecz z czynnikiem rodzinności. Rodzi-
na i relacje w niej zachodzące kształtu-
ją codzienne stosunki pracy i długoter-
minowy rozwój oraz potrafią być siłą 
prowadzonego biznesu. Z drugiej stro-
ny zależności rodzinne jako czynnik de-
strukcyjny mogą spowolnić i uniemoż-
liwić właściwy rozwój przedsiębiorstwa 
familijnego, prowadząc nawet do jego 
likwidacji. Stąd też prowadzenie firmy 
rodzinnej należy rozpatrywać zarówno 
jako wielką szansę, jak też nie lada wy-
zwanie.

Grupa przedsiębiorstw rodzinnych jest 
silnie zróżnicowana, spotykamy tu róż-
norodne formy prawne, wielkość, różne 
mechanizmy zarządzania czy własność 
(w całości lub w dużej części w rękach 
jednego lub wielu członków rodziny). 
To, co łączy wszystkie przedsiębior-
stwa familijne, to duże zaangażowanie 
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członków jednej rodziny w ich funkcjo-
nowanie, zarządzanie nimi, posiadanie 
w nich znaczących udziałów oraz plano-
wana bądź realizowana sukcesja.

O przedsiębiorstwach rodzinnych 
mówi się, że są dobrze przygotowane 
na wahania i zmiany rynkowe. Wyni-
ka to m.in. z długoterminowego pla-
nowania ich działań, założeń opartych 
na stabilnym, wielopokoleniowym 
rozwoju, wykluczającym ryzykowną 
maksymalizację krótkotrwałego zy-
sku, dyspozycyjności i zaangażowania 
członków rodziny oraz utrzymania dłu-
gookresowej kontroli nad biznesem 
w rękach rodziny. Dodatkowo cele firm 
rodzinnych zorientowane są na korzy-
ści o charakterze familijnym, do któ-
rych należą przede wszystkim harmo-
nia i dobrobyt rodziny oraz poprawa 
jej statusu społecznego.

Rozważając specyfikę biznesu familijne-
go, warto powiedzieć kilka słów na te-
mat jego marki opartej na czynniku ro-
dzinności. Wykorzystuje się przy tym 
różne strategie marketingowe. Jedną 
z nich jest użycie w nazwie firmy nazwi-
ska rodowego jej założyciela jako gwa-
ranta solidności, odpowiedzialności 
i wysokiej jakości oferowanych produk-
tów. Rodzinność służy również do ko-
munikowania się z otoczeniem, odwołu-
je się do emocjonalnej sfery odbiorców 
oraz buduje atmosferę wzajemnego 

zaufania. Ponadto rodzinność kreu-
je określony wizerunek marketingowy. 
W tym wypadku duże znaczenie może 
mieć historia oraz biznesowe dziedzic-
two rodzinne, za pomocą których budu-
je się tradycję, autentyczność i ciągłość 
swojej marki.

Pomimo szeregu korzyści związanych 
z marką przedsiębiorczości rodzinnej 
wiele firm celowo unika podkreślania 
swojego familijnego charakteru. Wiąże 
się to m.in. z niepokojem firm dotyczą-
cym potencjalnych stereotypów funk-
cjonujących w społeczeństwie. Przed-
siębiorstwo rodzinne może obawiać się 
bycia postrzeganym jako nieprofesjo-
nalne, wyzyskujące swoich pracowni-
ków, którego sukces wywołuje zawiść 
i zazdrość otoczenia. Jednakże, jak po-
kazują badania Instytutu Biznesu Ro-
dzinnego oraz Fundacji Firmy Rodzin-
ne, biznes rodzinny jest bardzo dobrze 
oceniany przez Polaków. Polskie firmy 
rodzinne darzone są zaufaniem, budzą 
patriotyzm gospodarczy i są kojarzone 
z ponadczasowymi wartościami, takimi 
jak zaradność, kreatywność, odwaga czy 
wiarygodność. Świadczą o tym badania 
przeprowadzone w 2015 r. przez Funda-
cję Firmy Rodzinne, w których przykła-
dowo ponad 25% respondentów kojarzy 
przedsiębiorczość familijną z tradycją, 
a ponad połowa jest zdania, że za jako-
ścią produktu stoi właściciel firmy ro-
dzinnej.

Specyfika przedsiębiorstw 
rodzinnych w Polsce

Siłą motoryczną transformacji gospo-
darczej w Polsce był w dużej mierze 
biznes o charakterze rodzinnym. Dyna-
miczny rozwój przedsiębiorczości fami-
lijnej nie byłby oczywiście możliwy bez 
formalnych narodzin gospodarki wolno-
rynkowej pod koniec lat 80. XX w. Lata 
90. tymczasem to okres powstawania 
znaczącej liczby przedsiębiorstw rodzin-
nych, w wielu przypadkach nadal funk-
cjonujących z dużym powodzeniem. 
Obecnie współtworzą one fundament 
polskiej gospodarki, a ich działalność 
jest oparta na połączeniu tradycyjnych 
wartości z innowacyjnością i nowoczes- 
nymi formami zarządzania.

Zgodnie z badaniami Instytutu Biznesu 
Rodzinnego1, które zostały przeprowa-
dzone na zlecenie Agencji Wykonaw-
czej ds. Małych i Średnich Przedsię-
biorstw (EASME) w ramach Programu 
na rzecz konkurencyjności przedsię-
biorstw MSP (COSME) 2014-2020,  
36% przedsiębiorstw w Polsce ma rodzin-
ny charakter, którego jest zdecydowanie 
świadoma. Ponadto w 92% mikro- i ma-
łych przedsiębiorstw większościowym 
pakietem własnościowym dysponują ro-
dziny, podczas gdy w średnich i dużych 
– mniejszościowym.

Analizując powyższe dane procentowe, 
łatwo dostrzec znaczące dysproporcje 
pomiędzy samoświadomością rodzin-
ności prowadzonego biznesu a jego 
własnością pozostającą w rękach ro-
dziny. Rozbieżności te wskazują na pil-
ną potrzebę wzmacniania i wspierania 
tożsamości familijnej, szczególnie mi-
kro- i małych podmiotów. Świadomość 
rodzinności jest istotna zarówno w od-
niesieniu do bieżącej działalności or-
ganizacji, jak też wobec ich przyszłego 
rozwoju i wyzwań związanych z sukce-
sją. Ułatwia ona wdrożenie w firmie me-
chanizmów ładu biznesu i rodziny, czyli 
systemu zarządzania i nadzoru, na któ-
ry składają się m.in. konstytucja rodzi-
ny, wartości rodzinne, umowa spółki, 
spotkania członków rodziny, programy 
szkoleniowe dla rodziny, jej działalność 
filantropijna czy mechanizmy rozwiązy-
wania konfliktów2. Ponadto stale budo-
wana świadomość rodzinności pozwala 
na udany transfer międzypokoleniowy.

firmy rodzinne
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W większości przypadków polskie firmy 
rodzinne to ponad 10-letnie mikroprzed-
siębiorstwa z branży handlu hurtowego 
i detalicznego, przemysłu przetwórcze-
go, budownictwa, turystyki i działalności 
profesjonalnej, działające na rynku lo-
kalnym, których właścicielem jest męż-
czyzna. Wiele z nich wychodzi również 
na rynek regionalny i krajowy, rzadko 
jednak na europejski i światowy. Jednak-
że jeśli zachodzi ekspansja zagraniczna, 
najczęstszymi kierunkami eksportowy-
mi są Niemcy, następnie Francja oraz 
Czechy, Słowacja, Rosja bądź Chiny.

Wyniki badań instytutu wskazują, 
że w Polsce większość przedsiębiorstw 
familijnych to osoby fizyczne. Częstymi 
formami prawnymi są również: spółka 
cywilna, spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością oraz spółka jawna. Spo-
radycznie spotyka się natomiast spółki 
komandytowe, partnerskie i akcyjne.

O specyfice polskiej przedsiębiorczości 
familijnej świadczy również duże zaan-
gażowanie bliższych i dalszych członków 
rodzin w prace dorywcze i zastępcze. 

Sukcesja biznesu 
rodzinnego

Jednym z kluczowych atrybutów i jed-
nocześnie decyzji strategicznych zwią-
zanych z działalnością przedsiębiorstwa 
rodzinnego jest jego przekazanie na-
stępnemu pokoleniu. Problem ten jest 
wart podjęcia szerszej dyskusji w Polsce, 
ponieważ, jak podkreśla Instytut Bizne-
su Rodzinnego, zaledwie 14% polskich 
przedsiębiorstw familijnych z powodze-
niem zakończyło pełny proces sukcesyj-
ny. Oznacza to, że większość podmiotów 
zmierzy się w najbliższych latach z tym 
arcyważnym zadaniem. Od ich należy-
tego przygotowania, wiedzy na ten te-
mat i umiejętności zależy przyszłość ich 
biznesu, a tym samym niejako polskiej 
gospodarki. Warto bowiem pamiętać, 
że niewłaściwie przygotowana i zre-
alizowana zmiana międzypokolenio-
wa znacząco przyczynia się do upadku 
przedsiębiorstw rodzinnych.

Sukcesja stanowi złożony i powolny pro-
ces zmiany pokoleniowej, wymagający 
odpowiedniego przygotowania i kil-
kuletniego okresu realizacji. Pomyślna 

sukcesja opiera się na tzw. modelu 4W, 
który, jak wskazuje A. Lewandowska, 
oznacza przebiegający pomiędzy dwie-
ma generacjami transfer wiedzy, wła-
dzy i własności przy zachowaniu war-
tości spajających wspólną tożsamość 
firmy rodzinnej. Duży wpływ na nią 
wywierają również czynniki zewnętrz-
ne, niezwiązane z samym przedsiębior-
stwem, do których należą osobowość 
i wiek nestora (właściciela) i sukcesora, 
ich kompetencje interpersonalne, utrzy-
mywany w rodzinie model wychowania 
czy nawet skala i rozmiar konfliktów ro-
dzinnych.

Za początek sukcesji uznaje się wolę 
przekazania firmy przez jej właścicie-
la w określonym czasie. Bez gotowo-
ści, a następnie wyboru odpowied-
niego następcy nie można rozpocząć 
procesu przekazywania wiedzy na te-
mat funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
Proces ten może stanowić dla nestora 
wyzwanie, przepełniające go wieloma 
wątpliwościami i obawami. Z jednej 
strony należy się zmierzyć z wewnętrz-
nym oporem przed przekazaniem wła-
dzy i kontroli nad prowadzonym przez 
szereg lat biznesem, z myślą o znaczą-
cej zmianie codziennego życia, jak rów-
nież jego nieuchronnym przemijaniem. 
Po drugie zaś, odpowiedź na pytanie, 
kogo mianować swoim sukcesorem, 
również nie jest najłatwiejsza, może bo-
wiem wywołać konflikty i rywalizację 
wewnątrzrodzinną oraz destabilizację 
w firmie. Ważne są przy tym kompeten-
cje, doświadczenie i chęć potencjalne-
go następcy kontynuowania biznesu 
rodzinnego oraz zaplanowanie w jasno 

zdefiniowanych ramach czasowych stra-
tegii postępowania. 

U podstaw udanego procesu transferu 
przedsiębiorstwa leży przekazanie kolej-
nemu pokoleniu wiedzy dotyczącej za-
równo funkcjonowania firmy, jej historii, 
perspektyw rozwoju, branży i zagrożeń, 
jak też jej ponadczasowych wartości oraz 
kapitału ludzkiego. Zdobycie niezbędnej 
wiedzy przygotowuje do przekazania 
władzy sukcesorowi. Najlepiej jeśli za-
chodzi to powoli, etapowo. Transfer wła-
dzy oznacza przede wszystkim spraw-
dzenie się następcy w różnych rolach 
w przedsiębiorstwie oraz stopniowe po-
szerzanie jego odpowiedzialności. Wie-
dza i doświadczenie stanowią podstawę 
przekazania własności firmy w formie da-
rowizny, spadku lub wykupu przez człon-
ków rodziny. Wszystkie trzy elementy, 
a więc wiedza, władza i własność, muszą 
opierać się na transferze wartości rodziny 
założycielskiej, warunkujących realizację 
długoterminowych planów.

Polityka Unii Europejskiej 
dotycząca transferu 
przedsiębiorstw

Podobnie jak w Polsce, na konkurencyj-
ność gospodarczą oraz utrzymanie wyso-
kiego poziomu zatrudnienia w sektorze 
prywatnym w innych krajach wpływają 
kondycja i ciągłość prowadzenia przed-
siębiorstw rodzinnych. Z tego względu 
Unia Europejska od lat 90. XX w. prowadzi 
działania wspierające rodzinność biznesu 

firmy rodzinne



Biuletyn Euro Info (05)26

oraz transfer jego własności. Za począ-
tek wspólnotowej polityki dotyczącej 
sukcesji można uznać zorganizowane 
w 1993 r. przez Komisję Europejską sym-
pozjum na temat zmiany pokoleniowej 
w biznesie familijnym. Jego celem było 
przede wszystkim określenie problemów 
sukcesyjnych, z jakimi borykają się firmy, 
oraz opracowanie najlepszych praktyk 
transferowych. Rok później została przy-
jęta rekomendacja Komisji Europejskiej 
dotycząca transferu własności przedsię-
biorstw w krajach członkowskich Wspól-
noty3, zawierająca wytyczne m.in. odno-
śnie do opodatkowania, przekształcania 
statutu prawnego oraz możliwości finan-
sowania sukcesji family business. 

Kolejnym ważnym krokiem był opubli-
kowany w 1998 r. komunikat Komisji po-
święcony postępom poczynionym przez 
kraje członkowskie w zakresie wspiera-
nia zmiany właściciela przedsiębiorstwa 
rodzinnego. Wkrótce po jego wyda-
niu powstała grupa ekspercka ds. prze-
noszenia własności małych i średnich 
przedsiębiorstw, która dwa lata później 
przygotowała raport końcowy na temat 
możliwość usprawnienia procesu suk-
cesji w krajach członkowskich. Do głów-
nych postulatów rekomendowanych 
w raporcie należało utworzenie Euro-
pejskiego Centrum Transferu Przedsię-
biorstw oraz europejskiej giełdy przed-
siębiorstw o charakterze rodzinnym, jak 
również rozwijanie usług adekwatnych 
do potrzeb firm familijnych. W 2003 r. Ko-
misja Europejska zaprezentowała pod-
ręcznik dobrych praktyk w zakresie prze-
noszenia własności firm4, a rok później 
powołała grupę ekspercką ds. transferu 
przedsiębiorstw, która stanowiła część 
projektu pt. Wsparcie na rzecz ustana-
wiania przejrzystego rynku dla przeno-
szenia własności przedsiębiorstw. 

Wzrastające zainteresowanie proble-
matyką biznesu rodzinnego w Unii Eu-
ropejskiej zaowocowało powołaniem 
w 2007 r. grupy eksperckiej ds. biznesu 
rodzinnego (Expert Group on Family Bu-
siness), składającej się z przedstawicieli 
wszystkich krajów członkowskich. Poza 
problematyką sukcesji przedmiotem 
prac zespołu jest analiza przedsiębior-
czości rodzinnej, w tym jej roli w życiu 
społeczno-gospodarczym.

Wsparcie zrównoważonego i wielopo-
koleniowego rozwoju family business 
jest świadczone przez szereg instytucji 

na całym świecie, m.in. przez międzyna-
rodową organizację Family Business Net- 
work, której przedstawicielstwo znajdu-
je się również w Polsce.

Działania Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości 
na rzecz biznesu 
rodzinnego

Działania podejmowane na forum Unii 
Europejskiej wymagają silnego wspar-
cia ze strony państw członkowskich. 
W Polsce politykę dotyczącą bizne-
su rodzinnego i jego sukcesji realizuje  
m.in. Polska Agencja Rozwoju Przedsię-
biorczości. Popularyzacją przedsiębior-
czości rodzinnej zajmują się również: 
Instytut Biznesu Rodzinnego, Stowarzy-
szenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, Fun-
dacja Firmy Rodzinne, ośrodek badawczy 
Centrum Przedsiębiorstw Rodzinnych 
bądź PM Doradztwo Gospodarcze.

Zaangażowanie Polskiej Agencji Roz-
woju Przedsiębiorczości obejmuje wie-
le płaszczyzn. Jednym z przykładów jest 
projekt pt.  „Firmy Rodzinne”, zakończo-
ny w 2015 r., zrealizowany w partnerstwie 
ze stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Ro-
dzinnych. Celem projektu jest popra-
wa konkurencyjności przedsiębiorstw 
familijnych za pomocą licznych szko-
leń, warsztatów, spotkań mentoringo-
wych oraz kampanii społecznej „Firma 
rodzinna to marka”, publikacji magazy-
nu przedsiębiorstw rodzinnych „Rela-
cje”, jak również portalu internetowego 
poświęconego biznesowi rodzinnemu. 
Ponadto PARP wspiera przedsiębior-
czość o charakterze familijnym poprzez 
badania i publikacje poświęcone tej te-
matyce. Należą do nich m.in. projekty 
„Firmy rodzinne w polskiej gospodarce 
– szanse i wyzwanie” i „Kody wartości – 
efektywna sukcesja w polskich firmach 
rodzinnych”, współfinansowane przez 

Unię Europejską w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Dodatkowo 
PARP przygotowuje pilotażowy program 
wspierający sukcesję przedsiębiorstw 
rodzinnych. Program dedykowany jest 
około tysiącowi podmiotów. Jego reali-
zacja przewidziana jest na dwa lata.

Potrzeby środowiska firm rodzinnych 
zostały również uwzględnione przez 
Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo 
Finansów, które zaproponowały pro-
jekt nowelizacji PIT i CIT. W odniesieniu 
do darowizn będzie możliwa kontynu-
acja amortyzacji, w przypadku dziedzi-
czenia dozwolone będzie przeszaco-
wanie składników majątkowych do ich 
wartości rynkowej. Zmiany te wpisują 
się w potrzeby środowiska przedsię-
biorstw familijnych. Oba ministerstwa 
ustaliły, że amortyzację dziedziczonego 
majątku należy przeprowadzać zgodnie 
z dotychczasowymi praktykami. Ozna-
cza to, że w odniesieniu do dziedziczo-
nego majątku zostanie przywrócona 
jego amortyzacja od wartości począt-
kowej. Szczególnie istotne jest to dla 
jednoosobowych firm rodzinnych, któ-
re muszą się zmierzyć z sukcesją. Dodat-
kowo przepisy te wzmocni ustawa o za-
rządzie sukcesyjnym, nad którą obecnie 
trwają prace w Ministerstwie Rozwoju. 
Uchwalenie ustawy ułatwi przywróce-
nie obowiązywania poprzednich zasad 
amortyzacyjnych dla spadkobierców. 
Jak wcześniej wspomniano, w przy-
padku darowizn będzie kontynuowana 
amortyzacja przez osobę obdarowaną.

Ewa Romanowska
stażystka projektu badawczego 

Succession and Transfer of Business  
in Regions The Berlin School  

of Economics and Law. Doktorantka 
Wydziału Ekonomii i Zarządzania 

Uniwersytetu w Białymstoku. 
Ekspertka ds. IOB.

1 „Firma rodzinna to marka”, badanie w ramach projektu 
„Statystyka firm rodzinnych”, Instytut Biznesu Rodzin-
nego, Poznań 2016.

2 Na podstawie A. Lewandowska, P. Wyszogrodzki, 
10 mechanizmów ładu rodzinnego w firmach rodzinnych, 
Poznań 2015.

3 Rekomendacja Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 
1994 r. w sprawie transferu małych i średnich przedsię-
biorstw (94/1069/EC).

4 Helping the transfer of businesses: A good practice guide 
of measures for supporting the transfer of businesses 
to new ownership.

firmy rodzinne

Za początek sukcesji uznaje 
się wolę przekazania 
firmy przez jej właściciela 
w określonym czasie
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Pilotaż „Granty na dizajn”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębior-
czości ogłasza nabór w ramach Dzia-
łania 2.4 „Współpraca w ramach krajo-
wego systemu innowacji” Poddziałania 
2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych 
instrumentów inno_LAB” Pilotaż „Gran-
ty na dizajn”. 

Termin
Wniosek o powierzenie grantu należy 
złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej 
za pośrednictwem generatora wniosków 
udostępnionego na stronie interneto-
wej PARP w terminie od 27 listopada 
2017 r. do 4 stycznia 2018 r. (w ostatnim 
dniu naboru do godz. 16:00:00). 

Na co?
Przedmiotem pilotażu jest wyłonienie 
projektów, które w największym stop-
niu przyczynią się do zwiększenia zakre-
su współpracy przedsiębiorców z branży 
meblarskiej z profesjonalnymi projek-
tantami. PARP może powierzyć grant 
na realizację projektu, który polega na: 
1)  aktywnej rekrutacji przedsiębiorców, 

w tym organizacji minimum jedne-
go wydarzenia networkingowego 
dla potencjalnych uczestników, czyli 
przedsiębiorców oraz projektantów, 
zakładającego działania edukacyj-
ne na temat wykorzystania dizajnu 
w budowaniu wartości przedsiębior-
cy, prezentację studiów przypadku 
polskich przedsiębiorców w tym za-
kresie i działania animujące współ-
pracę pomiędzy przedsiębiorcami 
i projektantami; 

2)  wyświadczeniu usług opracowa-
nia nowego projektu wzorniczego 
na rzecz co najmniej 10 przedsiębior-
ców; 

3)  wyświadczeniu usług dotyczących 
innowacji nietechnologicznej (usług 
doradczych), jeśli usługi te towa-
rzyszą usługom, o których mowa 
w pkt 2, związanych z rozwojem dzia-
łalności gospodarczej opartej na no-
wym projekcie wzorniczym, w tym 
dotyczących np. umiędzynarodowie-
nia przedsiębiorcy, w zakresie tren-
dów społecznych, konsumenckich 

i technologicznych, komunikacji 
i dystrybucji zaprojektowanych me-
bli; 

4)  zapewnieniu udziału przedsiębiorców, 
dla których zrealizowano usługę opi-
saną w pkt 2, w targach branżowych 
w celu zaprezentowania nowych me-
bli na wspólnym stoisku dla wszyst-
kich przedsiębiorców biorących udział 
w projekcie grantobiorcy; 

5)  organizacji imprezy podsumowującej 
realizację procesów projektowych, 
na której zaprezentowane zostaną 
powstałe w wyniku projektu meble 
oraz ich producenci i projektanci; 

6)  aktywnej promocji projektu, w tym 
wyprodukowaniu filmu (zrealizowa-
nego profesjonalnym sprzętem fil-
mowym w jakości co najmniej Full 
HD) na podstawie scenariusza, który 
udokumentuje przeprowadzone pro-
cesy projektowania mebli w celu pro-
mocji podejścia projektowego wśród 
innych producentów mebli. 

Dla kogo?
O powierzenie grantu w ramach naboru 
mogą ubiegać się wyłącznie wnioskodaw-
cy prowadzący działalność na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną 
wpisem do odpowiedniego rejestru. 

Kwota dofinansowania
Kwota przeznaczona na powierze-
nie grantów dla projektów wynosi 
10 000 000,00 zł. Maksymalna kwota 
grantu przyznawana grantobiorcy wy-
nosi 2 500 000,00 zł. Maksymalny po-
ziom finansowania kosztów kwalifi-
kowalnych wynosi 100% z wyjątkiem 
kosztów kwalifikowalnych w ramach po-
mocy de minimis udzielanej przez gran-
tobiorcę przedsiębiorcom (maksymalnie  
85% kosztów kwalifikowalnych udziela-
nych w formie pomocy de minimis).  W ra-
mach umowy o powierzenie grantu prze-
widuje się możliwość uzyskania zaliczki 
w wysokości do 40% wartości grantu. 

Zasady przeprowadzania konkursu
Szczegółowe informacje na temat zasad 
wyboru projektów oraz przeprowadza-
nia konkursu znajdują się w regulaminie 
naboru, który jest dostępny na stronie 
internetowej PARP. 

Ogłoszenie o konkursie 
do Poddziałania 2.3.4 
POIR Ochrona własności 
przemysłowej w 2017 r. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębior-
czości ogłasza  konkurs na dofinanso-
wanie projektów  w ramach Działania 
2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przed-
siębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona 
własności przemysłowej”.

Termin
Wniosek o dofinansowanie projek-
tu należy złożyć wyłącznie w wersji 
elektronicznej za pośrednictwem  ge-
neratora wniosków  udostępnionego 
na stronie internetowej PARP w termi-
nie do 28 grudnia 2017 r.  (w ostatnim 
dniu naboru do godz. 16:00:00)  z za-
strzeżeniem, że konkurs podzielony jest 
na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór 
wniosków w danym miesiącu kalenda-
rzowym, ich ocenę oraz opublikowanie 
listy ocenionych projektów zawierającą 
przyznane oceny z wyróżnieniem pro-
jektów wybranych do dofinansowania.

Na co?
W ramach Działania 2.3 Poddziałania 
2.3.4 dofinansowanie jest przeznaczo-
ne dla projektów dotyczących uzyska-
nia ochrony prawa własności przemy-
słowej w trybie krajowym, regionalnym, 
unijnym lub międzynarodowym, z wy-
łączeniem zgłoszenia do Urzędu Paten-
towego RP w celu uzyskania ochrony 
wyłącznie na terytorium Polski i jej re-
alizacji.

Dofinansowaniu będą podlegać projek-
ty dotyczące:
• uzyskania prawa ochrony własności 

przemysłowej (tj.: patentów, praw 
ochronnych na wzory użytkowe 
oraz praw z rejestracji wzorów prze-
mysłowych) z możliwością wsparcia 
przygotowania procesu komercjali-
zacji przedmiotu zgłoszenia poprzez 
zakup usługi doradczej albo

• realizacji ochrony prawa własności 
przemysłowej, gdy wnioskodawca 

aktualności
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we wszczętym postępowaniu wystę-
puje w roli podmiotu broniącego po-
siadanych praw, a postępowanie do-
tyczy unieważnienia patentu, prawa 
ochronnego na wzór użytkowy albo 
prawa z rejestracji wzoru przemysło-
wego lub stwierdzenia wygaśnięcia 
patentu, prawa ochronnego na wzór 
użytkowy albo prawa z rejestracji 
wzoru przemysłowego.

Dla kogo?
O dofinansowanie w ramach konkursu 
mogą ubiegać się wyłącznie podmio-
ty spełniające kryteria mikro-, małego 
lub średniego przedsiębiorcy.

Kwota dofinansowania
Kwota przeznaczona na dofinansowanie 
projektów: 
• zlokalizowanych w województwie 

mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł,
• zlokalizowanych w województwie 

innym niż mazowieckie wynosi 
45 560 000,00 zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifi-
kowalnych projektu wynosi 10 000 zł. 
Maksymalna wartość kosztów kwalifi-
kowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł. 
Maksymalna intensywność dofinanso-
wania wynosi do 50% wartości kosztów 
kwalifikowalnych.

Zasady przeprowadzania konkursu
Szczegółowe informacje na temat zasad 
wyboru projektów oraz przeprowadza-
nia konkursu znajdują się w regulaminie 
konkursu, który jest dostępny na stronie 
internetowej PARP.

Kontakt
Pytania można przesyłać za pośred-
nictwem formularza kontaktowego 
dostępnego na stronie internetowej 
PARP w zakładce  Centrum Pomocy 
PARP  lub na adres poczty elektronicz-
nej:  info@parp.gov.pl, lub telefonicznie 
pod numerami 22 432 89 91–93.

Giełda kooperacyjna 
podczas targów  
CES 2018

7–11 stycznia 2018 r., Las Vegas (USA)
Ośrodek Enterprise Europe Network 
przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości zaprasza do wzięcia udziału 

w międzynarodowej giełdzie koopera-
cyjnej, która odbędzie się przy okazji 
największych na świecie targów elek-
troniki i nowych technologii Consumer 
Electronics Show (CES). 

Udział w giełdzie kooperacyjnej oraz 
w towarzyszących jej licznych pane-
lach dyskusyjnych to doskonała oka-
zja do nawiązania nowych kontaktów 
biznesowych, a także zapoznania się  
z najnowocześniejszymi trendami i tech-
nologiami związanymi z branżą elektro-
niczną. Targi CES to również doskonała 
okazja dla start-upów na promocję ich 
produktów.

Dla kogo są przeznaczone spotkania?
Giełda kooperacyjna jest przeznaczona 
dla przedstawicieli firm i innych pod-
miotów działających w szeroko rozu-
mianej branży elektronicznej, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem następujących 
sektorów:
• oprogramowanie,
• hardware,
• druk 3D,
• gry komputerowe,
• zdrowie i biotech,
• robotyka,
• media cyfrowe,
• układy sensoryczne,
• fitness i sport,
• inteligentny dom,
• obrazy cyfrowe,
• tworzenie treści i dystrybucja,
• sprzęt i komunikacja bezprzewodo-

wa.

Jak to działa? 
• Uczestnicy w formularzu rejestra-

cyjnym dostępnym online określają 
profil swojej działalności oraz rodzaj 
współpracy, którą chcieliby nawiązać.

• Dane zarejestrowanych firm są  
umieszczane w katalogu online na  
stronie internetowej giełdy.

• Z katalogu online zarejestrowani 
uczestnicy dokonują wyboru firm, 
z którymi chcieliby spotkać się pod-
czas giełdy.

• W dniach 7–11 stycznia 2017 r., przy 
ponumerowanych stolikach, odbędą 
się serie uprzednio zaaranżowanych 
półgodzinnych indywidualnych spo-
tkań.

• Taka formuła giełdy to efektywny, 
tani i wygodny sposób na spotka-
nie wielu potencjalnych partnerów 
biznesowych w jednym miejscu 
i czasie. 

Koszty 
Koszt udziału w giełdzie kooperacyjnej 
odbywającej się w ramach CES wynosi 
395 USD. Uczestnicy pokrywają koszty 
transportu i zakwaterowania we włas- 
nym zakresie. W ramach opłaty rejestra-
cyjnej przysługują im:
• bilet wstępu na targi CES, seminaria, 

giełdę kooperacyjną,
• wpis do katalogu uczestników giełdy 

kooperacyjnej,
• indywidualny harmonogram spo-

tkań,
• wsparcie logistyczne, pomoc przy re-

jestracji oraz podczas trwania giełdy,
• udział w targach wystawienniczych 

CES 2018 (7–11 stycznia 2017 r.),
• udział w panelach dyskusyjnych, pre-

zentacjach.

Oficjalnym językiem spotkań będzie 
język angielski. 

Wszystkich zainteresowanych udziałem 
w giełdzie kooperacyjnej prosimy o wy-
pełnienie formularza rejestracyjnego 
na stronie wydarzenia. 

Im szybciej dokonają Państwo rejestra-
cji, tym większa liczba zagranicznych 
partnerów będzie miała możliwość za-
poznania się z Państwa ofertą.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Kontakt:
Agnieszka Promianowska 
tel.: (+48) 22 432 83 74 
e-mail: agnieszka_promianowska@parp.gov.pl 

Giełda kooperacyjna 
podczas MOBILE WORLD 
CONGRESS 

26 lutego – 1 marca 2018 r., Barcelona 
(Hiszpania)
Ośrodek Enterprise Europe Network 
przy Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości zaprasza przedsiębior-
ców z szeroko rozumianej branży IT/ICT 
do wzięcia udziału w giełdzie koopera-
cyjnej, która odbędzie się podczas tar-
gów MOBILE WORLD CONGRESS w Bar-
celonie.

Giełda kooperacyjna to seria bilate-
ralnych, uprzednio zaaranżowanych 
30-minutowych spotkań b2b pomiędzy 

aktualności
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przedstawicielami firm z różnych państw 
działających w tej samej branży i zainte-
resowanych nawiązaniem współpracy 
z zagranicznymi partnerami.

Na czym polega giełda kooperacyjna
• Uczestnicy w formularzu rejestracyj-

nym  online określają profil swojej 
działalności oraz rodzaj współpracy, 
jaką chcieliby nawiązać.

• Dane zarejestrowanych firm są na 
bieżąco umieszczane w katalogu 
online na  stronie giełdy.  (Każdego 
dnia w katalogu pojawiają się nowe 
firmy!)

• Z katalogu online zarejestrowani 
uczestnicy dokonują wyboru firm, 
z którymi chcieliby się spotkać pod-
czas giełdy.

• 26–28 lutego 2018 r. przy ponumero-
wanych stolikach odbywają się serie 
uprzednio zaaranżowanych 30-minu-
towych spotkań pomiędzy dobrany-
mi w pary firmami.

Koszt
Koszt udziału w giełdzie kooperacyjnej 
wynosi 310 EUR i zawiera bilet wstępu 
na MOBILE WORLD CONGRESS. Dotyczy 
to firm, które się umówią na minimum 
dwa spotkania z zagranicznymi partne-
rami.

Oficjalnym językiem spotkań będzie 
język angielski.

Kontakt
Sławomir Biedermann
tel.: 22 432 83 75
e-mail: slawomir_biedermann@parp.gov.pl 

Giełda kooperacyjna 
podczas targów 
wystawienniczych 
ECOBUILD, 7 marca 2018 r., 
Londyn (Wielka Brytania)

Ośrodek Enterprise Europe Network przy 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior-
czości zaprasza przedsiębiorców z sze-
roko rozumianej branży budowlanej 
do wzięcia udziału w międzynarodowej 
giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie 
się podczas targów wystawienniczych 
Ecobuild 2018 – największej imprezy dla 
branży zrównoważonego budownictwa 
na świecie. 

Udział w giełdzie kooperacyjnej umożli-
wi polskim przedsiębiorcom nawiązanie 
bezpośrednich kontaktów biznesowych 
oraz zapoznanie się z najnowocześniej-
szymi trendami i technologiami związa-
nymi z branżą.

Dla kogo są przeznaczone spotkania
Giełda kooperacyjna jest przeznaczona 
dla przedstawicieli firm i innych pod-
miotów działających w szeroko pojętej 
branży związanej z inteligentnym bu-
downictwem, w tym w następujących 
sektorach:
• budownictwo energooszczędne,
• budownictwo ekologiczne,
• zrównoważone budownictwo (pro-

jektowanie),
• alternatywne źródła energii (panele 

słoneczne, pompy ciepła, turbiny 
wiatrowe, rekuperacja ciepła).

Jak to działa
• Uczestnicy w formularzu rejestra-

cyjnym dostępnym online okreś- 
lają profil swojej działalności oraz 
rodzaj współpracy, którą chcieliby 
nawiązać.

• Dane zarejestrowanych firm są  
umieszczane w katalogu online na  
stronie internetowej giełdy koopera-
cyjnej.

• Z katalogu online zarejestrowani 
uczestnicy dokonują wyboru firm, 
z którymi chcieliby się spotkać pod-
czas giełdy.

• Dnia 7 marca 2018 r. przy ponu-
merowanych stolikach odbędą się 
serie uprzednio zaaranżowanych 
półgodzinnych indywidualnych 
spotkań.

Taka formuła giełdy to efektywny, tani 
i wygodny sposób  na spotkanie wielu 
potencjalnych partnerów biznesowych 
w jednym miejscu i czasie.

Koszty
Udział w giełdzie jest bezpłatny. Uczest-
nicy pokrywają koszty transportu i za-
kwaterowania we własnym zakresie.

Uczestnikom  przysługują:
• bilet wstępu na targi, konferencję 

oraz seminaria tematyczne,
• wpis do katalogu uczestników giełdy 

kooperacyjnej,
• indywidualny harmonogram spo-

tkań,
• wsparcie logistyczne, pomoc przy re-

jestracji oraz podczas trwania giełdy.

Oficjalnym językiem spotkań będzie 
język angielski. 

Kontakt:
Agnieszka Promianowska 
tel.: (+48) 22 432 83 74 
e-mail: agnieszka_promianowska@parp.gov.pl

Giełda kooperacyjna 
podczas Targach  
BUD-GRYF & HOME 2018, 
16 marca 2018 r., 
Szczecin

Ośrodek Enterprise Europe Network 
przy Zachodniopomorskim Stowa-
rzyszeniu Rozwoju Gospodarczego – 
Szczecińskim Centrum Przedsiębiorczo-
ści zaprasza przedsiębiorców z szeroko 
rozumianej branży budowlanej, energii 
konwencjonalnej i odnawialnej oraz wy-
posażania i dekoracji wnętrz do uczest-
nictwa w 9 edycji Międzynarodowej 
Giełdy Kooperacyjnej przy Targach 
BUD-GRYF & HOME.

Tym razem największe na Pomorzu Za-
chodnim Targi Budownictwa i Energii 
rozszerzą swoją formułę o targi wnę-
trzarskie HOME, na których będzie 
można znaleźć wyposażenie i materia-
ły wykończeniowe dla domów i miesz-
kań.

Giełda kooperacyjna to prosta i szyb-
ka forma nawiązania kontaktu z poten-
cjalnymi kooperantami. Przedsiębior-
cy spotykają się i poznają wzajemne 
oczekiwania  podczas wcześniej uma-
wianych 30-minutowych rozmów stoli-
kowych, które w zupełności wystarczą 
do zapoznania się z ofertą i określenia 
szans na podjęcie współpracy. Po 30 mi-
nutach dzwonek informuje o kolejnej 
rozmowie.

Impreza daje jej uczestnikom możliwość 
podjęcia pierwszych rozmów z poten-
cjalnymi kooperantami, dostawcami, 
podwykonawcami, inwestorami i po-
średnikami handlowymi.

Kontakt:
Katarzyna Męcińska
tel.: (+48) 91 433 02 20
e-mail: k_mecinska@zsrg.szczecin.pl

aktualności

pawel_sikorski
Podświetlony
Aleksandra Wadowska

pawel_sikorski
Podświetlony
aleksandra_wadowska@parp.gov.pl
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 Bośnia i Hercegowina 

Bośniacka firma zajmująca się produk-
cją i pakowaniem przypraw i dodat-
ków do potraw pochodzenia roślinne-
go poszukuje dystrybutorów i agentów 
handlowych z doświadczeniem z bran-
ży spożywczej. Firma oferuje również 
możliwość wytwarzania produktów 
pod prywatną marką w ramach umo-
wy produkcyjnej. Numer referencyjny 
BOBA20170928001

 Chorwacja

Chorwackie przedsiębiorstwo poszu-
kuje producentów certyfikowanych ziół 
ekologicznych, które będą mogły zostać 
wykorzystane jako dodatek w takich pro-
duktach jak herbaty, nalewki ekologicz-
ne czy kapsułki na bazie ziół leczniczych. 
Firma jest zainteresowana pozyskaniem 
przywrotnika pospolitego (Alchemilla 
vulgaris), wierzbownicy drobnokwiato-
wej (Epilobium parviflorum), macierzan-
ki piaskowej (Thymus serpyllum), me-
lisy lekarskiej (Melissa officinalis), ziela 
krwawnika pospolitego (Millefolii herba), 
korzeni mniszka lekarskiego (Taraxaci of-
ficinalis). Preferowaną formą współpracy 
będzie umowa produkcyjna. Numer re-
ferencyjny BRHR20171019001

Chorwacka firma specjalizująca się 
w produkcji mebli i wyposażenia 
do przedszkoli, szkół i innych instytucji 
dydaktycznych poszukuje dystrybuto-
rów dla swoich produktów. Nrumer re-
ferencyjny BOHR20160922004

 Finlandia

Fińskie przedsiębiorstwo specjalizują-
ce się w projektowaniu i wytwarzaniu 
elastycznych profili z gumy, termopla-
stycznego elastomeru poliestrowego 
lub silikonu poszukuje podwykonaw-
cy do flokowania i powlekania polite-
trafluoroetylenem. Materiały, maszyny 
oraz metody partner powinien zapew-
nić samodzielnie. Minimalny wymóg 
ilościowy powlekania wynosi 5000 m 
na rok. Poszukiwany jest partner gotowy 

wspólnie opracować nowe i innowa-
cyjne opcje produktów. Współpraca 
miałaby opierać się na umowie o pod-
wykonawstwo. Numer referencyjny 
BRFI20171109001

 Francja

Francuskie przedsiębiorstwo zajmujące 
się projektowaniem drewnianych, meta-
lowych, szklanych, kartonowych i plasti-
kowych mebli, które są wykorzystywa-
ne jako ekspozytory i lady wystawowe, 
poszukuje nowych dostawców. Współ-
praca oparta na umowie o podwyko-
nawstwo polegałaby na zapewnieniu 
procesu produkcyjnego na podstawie 
projektu i wytycznych przygotowanych 
przez francuską firmę. Obowiązkiem 
partnera będzie także dopilnowanie ja-
kości oraz terminowości dostaw. Numer 
referencyjny BRFR20151129001

 Hiszpania

Hiszpańskie centrum badawcze mają-
ce doświadczenie w dziedzinie ener-
getyki, ICT oraz budownictwie oferuje 
zagranicznym firmom, które chcą wejść 
na hiszpański rynek, reprezentowanie 
w ramach umowy agencyjnej. Dzięki do-
świadczeniu i rozległej sieci kontaktów 
firma pomoże rozpocząć działalność 
dotyczącą produktów technicznych 
na terenie całego kraju. Do listy przy-
kładowych usług zalicza się: industria-
lizację produktów, dokonywanie inte-
ligentnych pomiarów, projektowanie 
i rozwój oprogramowania sieciowego, 
urbanistykę, opracowanie technicznych 
poradników użytkowania i wiele innych. 
Numer referencyjny BRES20160509001 

 Holandia

Holenderska firma, która wspiera małych 
przedsiębiorców w rozpoczęciu działal-
ności serowarskiej oraz produkcji świe-
żych wyrobów mlecznych, poszukuje 
partnerów zdolnych do produkcji pod-
stawowego wyposażenia mleczarskiego 
pod własną marką, począwszy od ma-
łych stalowych zbiorników procesowych 

(60–200 l). Preferowaną formą współpra-
cy będzie umowa produkcyjna. Numer 
referencyjny BRNL20171108001

 Izrael

Izraelska hurtownia paszy dla zwierząt 
poszukuje dostawców wysokiej jakości 
produktów drobiarskich, rybnych, zbo-
żowych itd. Oferowana forma współpra-
cy to joint venture. Numer referencyjny 
BRIL20161116002

 Jordania

Jordańska firma biotechnologiczna 
opracowuje bazujący na biologicznym 
komponencie produkt, który ma za za-
danie leczyć zapalenie błony śluzowej 
żołądka wywołane przez bakterię H.py-
lori. Wyrób ma służyć jako alternaty-
wa dla eradykacji opartej na antybio-
tykach. W związku z tym poszukiwani 
są partnerzy posiadający doświadcze-
nie w zastosowaniu nutraceutyków 
do przeprowadzenia testów produktu 
w ramach umowy o świadczenie usług, 
a w przypadku pomyślnego rezulta-
tu – także do produkcji na podstawie 
odrębnej umowy. Numer referencyjny 
TRJO20171017001

 Niemcy

Niemiecka firma, która rozwija, produ-
kuje i sprzedaje wyroby spożywcze po-
wstające na bazie owadów, poszukuje 
partnera do współpracy na podstawie 
umowy produkcyjnej. Potencjalny part-
ner powinien zapewnić produkcję tek-
sturowanego białka z owadów, porów-
nywalnego z teksturowanym białkiem 
roślinnym, przy użyciu technologii wy-
tłaczania. Proces produkcyjny powi-
nien być zgodny z certyfikatem HACCP, 
zaś sam surowiec zostanie dostarczo-
ny przez niemiecką firmę. Początkowo 
zamówienia będą dotyczyły towarów 
o wadze 250 kg, które będą pakowane 
w worki po 15 kg z częstotliwością raz 
na 3–4 miesiące. W 2018 r. szacowana 
całkowita produkcja ma wynieść ponad 
5 t. Numer referencyjny BRDE20171114001

oferty współpracy
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Niemiecka firma typu spin-off specjali-
zująca się w produkcji elementów bate-
rii przepływowych przeznaczonych dla 
branży akumulatorowej poszukuje pod-
wykonawców zajmujących się obróbką, 
cięciem i dziurkowaniem folii. Numer re-
ferencyjny BRDE20171120001

Duża niemiecka firma z branży che-
micznej poszukuje dostawców tech-
nologii konwersji bogatych w CO2 ga-
zów i wodoru na metanol. Współpraca 
z partnerem będzie opierać się na umo-
wie licencyjnej o współpracy badawczej 
lub joint venture. Numer referencyjny 
TRDE20171013002

 Portugalia

Portugalskie MŚP z ponad 9-letnim do-
świadczeniem w analizie technicznej, 
projektowaniu, usługach doradczych 
dla użytkowników końcowych i inwe-
storów oraz we wdrażaniu projektów 
w zakresie efektywności energetycznej 
poszukuje nowych innowacyjnych pro-
duktów (sprzęt kontrolny i oprogramo-
wanie, czujniki i urządzenia pomiarowe), 
aby dodać je do swojej oferty. Firma spe-
cjalizuje się przede wszystkim w rozwią-
zaniach obniżających zużycie energii 
oraz zmniejszających emisję dwutlenku 
węgla, a także generujących oszczędno-
ści. Przedsiębiorstwo jest zainteresowa-
ne zawarciem umowy agencyjnej. Nu-
mer referencyjny BRPT20171102001

 Rumunia

Rumuńska firma specjalizująca się w wy-
twarzaniu produktów ściernych poszu-
kuje partnerów do zawarcia umów dys-
trybucyjnych. Produkty rumuńskiej 
firmy są dostępne w szerokim asorty-
mencie zarówno pod względem wiel-
kości, jak i stopnia szorstkości wyni-
kającego z procesu ściernego. Numer 
referencyjny BORO20170926001

 Serbia

Serbska firma specjalizująca się w pro-
dukcji sprężyn (bonnellowych i kieszon-
kowych) oraz wypełnień do matera-
cy, a także materacy ortopedycznych 
poszukuje nowych dystrybutorów dla 
swoich produktów. Numer referencyj-
ny BORS20170707001

 Singapur

Mała singapurska firma poszukuje part-
nera technologicznego posiadającego 
aplikacje lub inne narzędzia z dziedzi-
ny sztucznej inteligencji, dzięki którym 
specjalistyczne maszyny przeprowadzą 
analizy, a następnie dostarczą rekomen-
dacje lub rozwiązania dotyczące ryzyka 
w projektach budowlanych i rynku nie-
ruchomości. Firma jest zainteresowana 
zawarciem umowy licencyjnej, o świad-
czeniu usług lub joint venture z innym 
małym przedsiębiorstwem, a także z in-
stytutami badawczymi. Numer referen-
cyjny TRSG20171108001

 Słowenia

Małe słoweńskie przedsiębiorstwo z re-
gionu Primorska, które specjalizuje się 
w produkcji innowacyjnego oświetle-
nia LED na potrzeby muzeów, restau-
racji, barów, sal wystawowych czy wi-
tryn sklepowych, poszukuje producenta 
lub dostawcy aluminiowych profili wielo-
ramiennych w kształcie litery J/U, aby na-
wiązać współpracę na podstawie umowy 
produkcyjnej. Pożądane są profile o wy-
miarach 10 mm × 10,5 mm × 20 mm, przy 
zachowaniu grubości 1 mm. Dodatkowo 
słoweńska firma oczekuje ich anodowa-
nia. Numer referencyjnej BRSI20171107001 

 Szwecja

Szwedzka firma, która zajmuje się sprze-
dażą opakowań dla branży spożywczej, 
poszukuje producenta nowej gamy 
jednorazowych opakowań. Produkty 
powinny być wykonane z bioplastiku 
lub materiałów pochodzących z recy-
klingu, a potencjalny partner powinien 
oferować produkty własne. Numer refe-
rencyjny BRSE20171116001

 Węgry

Średnie przedsiębiorstwo z Węgier, któ-
re zajmuje się sprzedażą hurtową pod-
stawowych komponentów dla produk-
tów spożywczych, poszukuje nowych 
dostawców w ramach umowy dystrybu-
cyjnej. Portfolio produktów firmy zawie-
ra takie produkty jak: margaryny, oleje, 
zakwasy, suszone owoce, nabiał, pro-
dukty warzywne, jaja w proszku i płynne, 

konserwy, dżemy i wiele innych. Numer 
referencyjny BRHU20170322001

Węgierski producent olejkowych eks-
traktów ziołowych, suplementów die-
ty i żywności funkcjonalnej poszuku-
je zakładów tłoczących na zimno oleje 
z nasion maku i pokrzywy, pestek mo-
reli, wiesiołka dwuletniego, a także 
z ostropestu plamistego. Zamówienia 
dotyczyłyby 10-, 20- i 50-litrowych plasti-
kowych pojemników. Współpraca w ra-
mach umowy produkcyjnej. Numer re-
ferencyjny BRHU20171026001

 Wielka Brytania

Firma z siedzibą w północno-wschodniej 
Anglii, która specjalizuje się w gospodar-
ce wodnej oraz oczyszczaniu ścieków, 
poszukuje partnera zdolnego wyprodu-
kować bromowane tabletki odkażają-
ce do użytku w SPA oraz urządzeniach 
podgrzewających wodę (np. w wannach 
z hydromasażem lub w basenach). Nu-
mer referencyjny BRUK20170317001

Brytyjska firma specjalizująca się w tech-
nologii słonecznych paneli fotowolta-
icznych poszukuje partnera będącego 
w stanie produkować oraz opracowy-
wać w kooperacji drukowane materiały 
fotoabsorbujące, takie jak nanocząstecz-
ki i materiały oparte na kropkach kwan-
towych, jak np. CIGS, CZTS, PbS. Partner 
będzie zobowiązany do dostarczenia 
materiału fotowoltaicznego do wyko-
rzystania w testowaniu i opracowywa-
niu lekkich, elastycznych i tanich pane-
li słonecznych. Materiał musi nadawać 
się do drukowania i przetrzymywa-
nia w niskich temperaturach (poniżej 
120°C). Preferowaną formą współpracy 
jest umowa o świadczenie usług, lecz 
możliwa jest także umowa joint venture. 
Numer referencyjny BRUK20170823001

Brytyjska firma z sektora MSP produku-
je posiadające oznakowanie CE urządze-
nie, które zapobiega samoczynnemu 
wysuwaniu się cewników żylnych, dając 
pacjentowi komfort i swobodę ruchów 
oraz umożliwiając wykonywanie co-
dziennych czynności. Firma chce wejść 
na nowe rynki zagraniczne, dlatego też 
poszukuje zainteresowanych jej produk-
tami dystrybutorów. Numer referencyj-
ny BOUK20171011003 

oferty współpracy



Międzynarodowa giełda kooperacyjna podczas targów  

ECOBUILD 2018
7 marca 2018 r. – Londyn (Wielka Brytania)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach realizacji projektu 

Enterprise Europe Network, współorganizuje giełdę kooperacyjną podczas 

międzynarodowych targów zrównoważonego budownictwa – ECOBUILD 2018.

Giełda jest przeznaczona dla przedsiębiorców reprezentujących następujące 

branże:

✔  budownictwo energooszczędne,

✔  budownictwo ekologiczne,

✔  zrównoważone budownictwo-projektowanie,

✔   alternatywne źródła energii (panele słoneczne, pompy ciepła, turbiny  

wiatrowe, rekuperacja ciepła).

kontakt: agnieszka_promianowska@parp.gov.pl

Więcej informacji na temat giełdy kooperacyjnej: 

https://www.b2match.eu/ecobuild2018 


