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Szanowni Państwo, 

 

przekazujemy w Państwa ręce jedenasty w tym 

roku numer informatora prawnego nt. zmian w 

prawie polskim, który przygotowany został przez 

Zespół naszej Kancelarii. W najnowszym 

Newsletterze Polska piszemy o likwidacji 

Monitora Polskiego „B”, o pracach nad 

wprowadzeniem podatku bankowego, ciekawym 

wyroku Sądu Najwyższego nt. powstania szkody 

na skutek złamania zakazu konkurencji oraz 

kolejnej noweli prawa zamówień publicznych. 

Mamy nadzieję, że informacje w nim zawarte będą 

mogli Państwo wykorzystać w bezpiecznym 

prowadzeniu biznesu. Zapraszamy także na naszą 

stronę internetową www.bisztrai.com, gdzie w 

rubryce Centrum Prasowe zamieszczać będziemy 

publikacje dotyczące trudnych, a przez to 

interesujących zagadnień prawnych związanych z 

Państwa działalnością. 

 

Z poważaniem, 

 

Izabela Kisłow-Bisztrai    

Radca prawny (PL)  

   

dr. Gábor Bisztrai     

Adwokat (HU) 

 

 

 

 

Składanie sprawozdań finansowych tylko do KRS 

 

1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie kolejna grupa 

przepisów znowelizowanych na mocy tzw. ustawy 

deregulacyjnej (ustawy o redukcji niektórych obowiązków 

obywateli i przedsiębiorców), przyjętej przez Sejm jeszcze w 

2011 r. Dla przedsiębiorców oznacza to redukcję obciążeń 

związanych z rachunkowością i oszczędność nawet do kilku 

tysięcy złotych rocznie.   

Najważniejszą zmianą dotyczącą przedsiębiorców 

jest likwidacja Monitora Polskiego „B”. Ustawa 

deregulacyjna przewiduje w związku z tym ograniczenie 

obowiązków sprawozdawczych na zakończenie roku 

obrotowego wynikających z ustawiy o rachunkowości. Dla 

podmiotów, które są objęte ustawą o Krajowym Rejestrze 

Sądowym (dalej: KRS), ustawa deregulacyjna znosi 

obowiązek publikacji sprawozdań finansowych i 

towarzyszących im dokumentów w Monitorze Polskim 

„B”. Do tej grupy podmiotów należą, m.in. spółki 

kapitałowe i spółki osobowe. Złożenie sprawozdania 

finansowego przez te spółki do KRS będzie skutkowało 

dokonaniem automatycznej wzmianki w Monitorze 

Sądowym i Gospodarczym o złożeniu dokumentów 

wymaganych na mocy ustawy o rachunkowości. Dla 

podmiotów nieobjętych przepisami o KRS, a 

posiadających w myśl ustawy o rachunkowości obowiązek 

sprawozdawczy, obowiązek publikacji sprawozdań 

finansowych wraz z innymi wymaganymi dokumentami 
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w Monitorze Polskim „B” zastąpiono obowiązkiem 

publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Do 

podmiotów tych należą m.in. osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą czy spółki cywilne.  

Sprawozdania finansowe przekazane do KRS, 

które do końca 2012 r. nie zostaną ogłoszone w Monitorze 

Polskim „B”, ogłoszone będą zgodnie ze znowelizowanymi 

przepisami.  

Przy tej okazji warto przypomnieć, że w myśl 

ustawy o rachunkowości roczne sprawozdania niektórych 

podmiotów podlegają obowiązkowi badania przez biegłych 

rewidentów i ich ogłaszania. Są to sprawozdania grup 

kapitałowych, a także sprawozdania m.in. spółek akcyjnych, 

z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w 

organizacji oraz sprawozdania jednostek, które w  

poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono 

sprawozdania finansowe, spełniły dwa lub więcej z 

następujących warunków: średnioroczne zatrudnienie w  

przeliczeniu na  pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, 

suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego 

stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 

2 500 000 euro, przychody netto ze sprzedaży  towarów  i 

produktów oraz operacji  finansowych za rok obrotowy 

stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 

000 000 euro. 

 

Prace nad wprowadzeniem podatku bankowego 

 

Pod koniec września b.r. Ministerstwo Finansów 

(MF) przedstawiło najnowszą wersję projektu nowelizacji 

ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, w myśl 

którego na niektóre instytucje finansowe zostanie nałożona 

tzw. opłata ostrożnościowa, pełniąca rolę podatku 

bankowego.   

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje utworzenie 

w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) 

funduszu stabilizacyjnego, którego celem byłoby 

zapewnienie stabilności polskiego sektora bankowego. 

Zgodnie z projektem, źródłem zasilania funduszu 

stabilizacyjnego byłyby wpływy pochodzące z opłaty 

ostrożnościowej. Nowelizacja proponowana przez MF 

zakłada, że obowiązek wnoszenia opłaty ostrożnościowej 

miałby być nałożony na wszystkie podmioty objęte 

systemem gwarantowania depozytów - banki krajowe oraz 

oddziały banków zagranicznych, które nie są uczestnikami 

systemu gwarantowania w swoim państwie pochodzenia, 

czyli te same podmioty, które wpłacają opłatę roczną. 

Wysokość stawki nowej opłaty ma być ustalana przez 

Radę BFG, z uwzględnieniem sytuacji w sektorze 

finansowym oraz zjawiska antycykliczności. Według 

projektu nowelizacji, opłata ostrożnościowa będzie 

stanowiła iloczyn stawki nieprzekraczającej 0,2% i podstawy 

naliczania obowiązkowej opłaty rocznej odprowadzanej do 

BFG. 

Nowela przewiduje, że fundusz stabilizacyjny 

będzie funduszem własnym BFG. Środki z tego funduszu 

przeznaczone byłyby do finansowania pomocy, polegającej 

przede wszystkim na udzielaniu przez BFG gwarancji 

zwiększania funduszy własnych banku krajowego. W 

wyniku wykonania gwarancji rekapitalizacyjnej nastąpiłoby 

nabycie lub objęcie przez BFG akcji, obligacji lub 

bankowych papierów wartościowych banku krajowego. 

Decyzje w tym zakresie podejmowałby Minister Finansów. 

We wrześniu zakończono konsultacje społeczne 

nad projektem nowelizacji. Obecnie projekt jest w fazie 

uzgodnienie międzyresortowych, po których trafi do Rady 

Ministrów. Nowelizacja prawdopodobnie zostanie przyjęta 

nie wcześniej niż na początku 2013 r.    

 
Moment powstania szkody wynikającej ze złamania 

zakazu konkurencji 

 

Polecamy Państwa uwadze wyrok Sądu 

Najwyższego (SN) z 24 kwietnia 2012 r. (sygn. akt I PK/56), 

który określa przesłanki dochodzenia przez pracodawcę 

odszkodowania za szkody wyrządzone naruszeniem 

klauzuli konkurencyjnej przez byłego pracownika.  

Spółka z o.o. wytoczyła powództwo byłemu 

pracownikowi, zatrudnionemu wcześniej na stanowisku 

kierowniczym, o odszkodowanie z tytułu naruszenia 

zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Strony 

zawarły uprzednio umowę o zakazie konkurencji, która 

miała obowiązywać w czasie trwania zatrudnienia oraz rok 

po ustaniu stosunku pracy. Jednakże, jeszcze w okresie 

zatrudnienia w spółce, pracownik nabył cześć udziałów w 

konkurencyjnej spółce i objął funkcję prezesa jej zarządu, a 

następnie rozpoczął przygotowania do prowadzenia 

działalności handlowej. Były pracodawca po uzyskaniu 
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wiadomości o zatrudnieniu pracownika w konkurencyjnej 

spółce, wytoczył pierwsze powództwo powołując się na 

zawartą wcześniej umowę o zakazie konkurencji. Na mocy 

wyroku sądu rejonowego zasądzono dochodzoną kwotę. 

Uruchomienie działalności spółki konkurencyjnej, które 

nastąpiło dwa miesiące po ustaniu stosunku pracy i już po 

złożeniu przez pracodawcę pierwszego powództwa o 

odszkodowanie, spowodowało spadek sprzedaży towarów 

w spółce powodowej o 33%. Pociągnęło za sobą także 

przejście części pracowników ze spółki powodowej do 

spółki konkurencyjnej. Były pracodawca wytoczył więc 

drugie powództwo o odszkodowanie, które sąd pierwszej 

instancji także uwzględnił w całości.  

Pozwany pracownik podnosił w trakcie całego 

postępowania zarzut przedawnienia roszczenia 

odszkodowawczego byłego pracodawcy, powołując się na 

3-letni termin przedawnienia obowiązujący dla roszczeń 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Sąd 

Najwyższy, rozpatrując skargę kasacyjną pozwanego 

stwierdził wprawdzie, iż w niniejszej sprawie mamy 

rzeczywiście do czynienia z 3-letnim terminem 

przedawnienia roszczenia odszkodowawczego byłego 

pracodawcy, jednakże uznał za konieczne właściwe 

określenie momentu, który stanowił początek biegu tego 

terminu. W grę mogły bowiem wchodzić różne sposoby 

liczenia początku biegu terminu przedawnienia roszczenia 

odszkodowawczego byego pracodawcy, tj. moment ustania 

obowiązujacego zakazu konkurencji (tak sąd rejonowy), 

moment ustania stosunku pracy (tak sąd okręgowy), 

moment powzięcia wiadomości przez pracodawcę o 

naruszeniu zakazu konkurencji (tak pozwany pracownik) 

lub moment powstania szkody. 

SN ustalił ostatecznie, że wymagalność roszczenia 

o wyrównanie szkody z tytułu naruszenia zakazu 

konkurencji po ustaniu stosunku pracy wymaga 

ujawnienia szkody przez byłego pracodawcę. Szkoda 

powstała dopiero w następstwie podjęcia realnej 

działalności konkurencyjnej przez podmiot gospodarczy 

konkurencyjny względem powoda, a więc w chwili 

przeprowadzenia pierwszej transakcji handlowej. W 

momencie powzięcia przez pracodawcę wiadomości o 

podjęciu przez pracownika działalności konkurencyjnej, 

spółka konkurencyjna dopiero organizowała swoją 

działalność handlową. Nie istniała więc realna szkoda 

poniesiona przez spółkę powodową. Podsumowując, SN 

przyjął, że nie jest złamaniem zakazu konkurencji po 

ustaniu stosunku pracy uczestnictwo w podmiocie, który 

nie podjął jeszcze żadnej działalności zagrażającej lub 

wyrządzającej szkodę interesom byłego pracodawcy. 

Roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu przysługuje 

byłemu pracodawcy dopiero wtedy, gdy może on zasadnie 

wezwać byłego pracownika do wyrównania szkody 

wyrządzonej złamaniem porozumienia o zakazie 

konkurencji. Wcześniej przysługuje mu jedynie roszczenie o 

zaniechanie prowadzenia działalności, która potencjalnie 

może zagrażać jego interesom majątkowym.  

 

Nowe przesłanki wykluczenia wykonawcy z zamówień 

publicznych 

 

Konieczność dostosowania polskiego prawa 

zamówień publicznych do dyrektyw unijnych 

spowodowała kolejną nowelizację prawa zamówień 

publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane 

lub usługi, którą Sejm przyjął 12 października b.r. 

Nowelizacja wprowadza przede wszystkim zmiany 

związane z tzw. dyrektywą obronną 2009 r. dotyczącą 

udzielania zamówień publicznych w sprawach obronności i 

bezpieczeństwa. Poniżej przedstawiamy niektóre nowe 

rozwiązania, które mają zastosowanie zarówno do 

zamówień w dziedzinie obronności, jak i do zamówień 

sektorowych i klasycznych.   

Nowelizacja wprowadza szersze kryteria oceny 

przyszłego wykonawcy. Nowe przepisy przewidują, że w 

postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia, którego  

przedmiotem są: dostawy wymagające wykonania prac 

rozmieszczenia lub instalacji, usługi lub roboty budowlane, 

zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do 

wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do 

jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i 

doświadczenia. Nowy przepis stanowi podstawę prawną 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawców nierzetelnych. Poszerzono także katalog 

wykonawców podlegających z mocy prawa wykluczeniu z 

postępowania o wykonawców należących do tej samej 

grupy kapitałowej, jeżeli złożyli oni odrębne oferty lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i nie 

wykazali, że istniejące między nimi powiązania nie 
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prowadzą do naruszenia uczciwej konkurencji. Nowelizacja 

wprowadza ponadto do prawa zamówień publicznych 

nową instytucję, tzw. dialog techniczny, umożliwiający 

zamawiającemu zwrócenie się o doradztwo lub udzielenie 

informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu 

zamówienia lub specyfikacji warunków umowy.  

Warto wspomnieć, że katalog przyczyn, które 

mogą spowodować wykluczenie wykonawcy z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został 

poszerzony również na mocy poprzedniej nowelizacji 

prawa zamówień publicznych, która weszła w życie w lipcu 

b.r. Z postępowania wykluczono wówczas wykonawców 

(osoby fizyczne, spółki handlowe), którzy zostali 

prawomocnie skazani za zatrudnianie cudzoziemców 

nielegalnie przebywających na terytorium RP. 

Październikowa nowelizacja prawa zamówień 

została przekazana Prezydentowi do podpisu i wejdzie w 

życie po upływie 3 miesięcy od jej ogłoszenia.   

 

listopad,  2012 roku 

Zespół Kancelarii Adwokackiej Bisztrai 

 

Celem niniejszego Newslettera jest jedynie naświetlenie zmian w 

prawie polskim. Pomimo najściślej praktycznego nastawienia 

teksty w nim zawarte nie są opiniami prawnymi, które mogłyby 

być wykorzystane wprost i bez dodatkowej weryfikacji stanu 

faktycznego. Mogą Państwo korzystać z niniejszych publikacji do 

własnego użytku pod warunkiem zachowania informacji o autorze 

oraz źródle jej pochodzenia. W razie jakichkolwiek szczegółowych 

pytań lub jeżeli chcą Państwo podzielić się z nami swoimi 

uwagami prosimy o bezpośredni kontakt z naszymi prawnikami.

 


