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Szanowni Państwo, 

przekazujemy w Państwa ręce trzeci w tym roku 

numer informatora prawnego nt. ostatnich zmian 

w prawie polskim.  

W najnowszym numerze Newslettera Polska 

piszemy m.in. o planach zmiany prawa 

geologicznego i górniczego, o wyłączeniu przez 

SN możliwości unieważnienia uchwały 

zgromadzenia wspólników na gruncie kodeksu 

cywilnego oraz na temat ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej członków władz 

spółek. 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  dr. Gábor Bisztrai 

Radca prawny (PL)              Adwokat (HU) 

 

 

 

 

 

 
KONSULTACJE SPOŁECZNE NAD PROJEKTEM 

PRAWA GEOLOGICZNEGO I GÓRNICZEGO 

 

W połowie lutego b.r. Ministerstwo Środowiska 

(MŚ) przedstawiło projekt nowego prawa geologicznego i 

górniczego oraz innych ustaw z nim związanych. 

Projektowane zmiany zostaną poddane konsultacjom 

społecznym i międzyresortowym – w tym celu do 18 marca 

b.r. można było składać w MŚ opinie i uwagi na temat 

projektu.  

MŚ proponouje szereg istotnych zmian w 

porównaniu do obecnie obowiązującego stanu prawnego. 

Po pierwsze, sugeruje się zmniejszenie ilości koncesji. 

Obecne prawo geologiczne i górnicze przewiduje 

obowiązek uzyskania trzech koncesji: i) na poszukiwanie, ii) 

na poszukiwanie i rozpoznawanie węglowodorów oraz iii) 

na ich wydobycie. W myśl proponowanej nowelizacji, 

prace poszukiwawcze niewymagające głębokich 

odwiertów miałyby zostać zwolnione z obowiązku 

koncesyjnego, a rozpoznawanie i wydobywanie zostałoby 

objęte jedną koncesją rozpoznawczo-wydobywczą. 

Ministerstwo przewiduje, że nowe przepisy umożliwiłyby 

szybszy rozwój poszukiwań i wydobycia, w szczególności 

gazu łupkowego. 

MŚ planuje zasadniczą zmianę w procedurze 

wyboru koncesjonariuszy. Nowe koncesje wydawane 

byłyby w wyniku przetargu ogłaszanego na wniosek 

Ministra Środowiska. Podmioty ubiegające się o koncesję w 

pierwszym etapie procedury przetargowej oceniane byłyby 
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pod względem wiarygodności finansowej i możliwości 

technicznych. Podmioty pozytywnie ocenione w tym 

zakresie konkurowałyby wysokością opłaty za użytkowanie 

górnicze oraz m.in. tempem i technologią prac 

wydobywczych. W odróżnieniu do obecnego stanu 

prawnego, MŚ proponuje dopuszczenie do procedury 

przetargowej także konsorcja wydobywcze. Jeżeli 

konsorcjum wygrałoby przetarg na koncesję, przedsiębiorcy 

wchodzący w jego skład zawieraliby między sobą umowę o 

współpracę. Koncesja udzielana byłaby wszystkim stronom 

takiej umowy. 

Proponowana nowelizacja prawa górniczego i 

geologicznego przewiduje powołanie Narodowego 

Operatora Kopalin Energetycznych (NOKE), który byłby 

udziałowcem mniejszościowym w działalności 

rozpoznawczej i eksploatacyjnej.  NOKE miałby status 

spółki akcyjnej utworzonej przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. Proponowane rozwiązanie zmierza do 

tego, aby państwo było udziałowcem każdej udzielanej 

koncesji rozpoznawczo-wydobywczej. Minimalny udział 

NOKE w zyskach konsorcjum i maksymalny udział w 

kosztach inwestycji określany byłby już w ogłoszeniu 

przetargowym, 

MŚ proponuje ponadto uproszczenie zasad 

wydawania decyzji środowiskowych. W myśl 

projektowanej nowelizacji procedura środowiskowa 

obejmowałaby obszar 500 metrów wokół odwiertu, czyli 

obszar ok. 1,5-2 m2, a nie jak obecnie cały obszar koncesji. 

Procedura ta rozpoczynałaby się dopiero po wskazaniu 

precyzyjnej lokalizacji wierceń, a nie przed wydaniem 

koncesji, jak to ma miejsce obecnie. Zniesiony zostałby 

wymóg uzyskania nowej decyzji środowiskowej w 

przypadku zmiany harmonogramu prac na koncesji lub 

pogłębiania odwiertów. 

Projekt nowelizacji przewiduje także nowe, nawet 

czterokrotnie wyższe stawki opłat z tytułu wydobycia 

weglodorów na rzecz samorządów. Stawki te weszłyby w 

życie nie wcześniej niż w 2015 r.  

MŚ planuje powołanie instytucji „Fundusz 

Pokoleń”, która inwestowałaby zyski NOKE pochodzące z 

wydobycia węglowodorów. Zyski te przeznaczane byłyby 

przez państwo na wspieranie innowacji, systemu 

emerytalnego oraz ochrony zdrowia i życia. 

 
SN: UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPRZECZNA Z 

ZASADAMI WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO NIE JEST 
NIEWAŻNA 

 

20.12.2012 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w 

której rozstrzyga od dawna istniejące rozbieżności w 

doktrynie i orzecznictwie, dotyczące środków wzruszenia 

uchwały zgromadzenia wspólników  sprzecznej z zasadami 

współżycia społecznego.      

Na gruncie kodeksu spółek handlowych („ksh”) 

funkcjonują dwa powództwa służące zakwestionowaniu 

uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o.: (i) 

powództwo o uchylenie uchwały, gdy jest ona sprzeczna z 

umową spółki bądź dobrymi obyczajami, a ponadto godzi 

w interesy spółki lub ma na celu pokrzywdzenie wspólnika 

oraz (ii) powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały 

sprzecznej z ustawą.  

Zagadnienie rozpatrywane przez Sąd Najwyższy 

(„SN”) dotyczyło możliwości stosowania do oceny uchwał 

organu stanowiącego spółki kapitałowej przepisu kodeksu 

cywilnego („kc”), w myśl którego: „Nieważna jest czynność 

prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”.  

Przyjęcie stanowiska dopuszczającego bezpośrednie 

stosowanie kc do oceny uchwały wspólników oznaczałoby, 

że uchwała sprzeczna z dobrymi obyczajami (które na 

gruncie ksh stanowią odpowiednik zasad współżycia 

społecznego z kc) jest uchwałą bezwzględnie nieważną. 

Uchwała taka podlegałaby zakwestionowaniu na drodze 

powództwa o stwierdzenie jej nieważności. 

Ostatecznie SN stanął na stanowisku, iż 

naruszenie zasad współżycia społecznego przez uchwałę 

zgromadzenia wspólników może stanowić jedną z 

podstaw powództwa o uchylenie uchwały, a nie 

stwierdzenia jej nieważności. SN odrzucił więc 

dopuszczalność odwoływania się do przepisu kc o 

nieważności czynności prawnej sprzecznej z zasadami 

współżycia społecznego jako podstawy uznania uchwał 

zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) za 

nieważne. Zdaniem SN, kodeks handlowy zawiera 

samodzielną podstawę stwierdzenia nieważności uchwał 

organów stanowiących spółek kapitałowych – gdy uchwały 

te są sprzeczne z ustawą (sygn. akt: III CZP 84/12).   
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SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE OC CZŁONKÓW 

ZARZĄDU NIE SĄ KOSZTAMI SPÓŁKI 
 

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z 

21 lutego 2013r. wypowiedział się na temat kosztów objęcia 

ubezpieczeniem OC organów spółki kapitałowej. NSA 

uznał, że opłaty związane z objęciem ubezpieczeniem od 

odpowiedzialności cywilnej członków zarządu nie mogą 

być zaliczane do kosztów podatkowych, ponieważ nie 

spełniają warunków określonych w ustawie o CIT (nie 

mają na celu osiągnięcia, zachowania albo zabezpieczenia 

źródła przychodów). Ich celem jest bowiem ochrona od 

odpowiedzialności osób pełniących określone funkcje w 

organach spółki. 

 Ubezpieczenie OC członków zarządu, inaczej 

zwane również ubezpieczeniem D&O (ang. directors and 

officers), pojawiło się na polskim rynku ubezpieczeniowym 

kilka lat temu. Stało się wyjątkowo popularne zwłaszcza na 

skutek kryzysu gospodarczego i niestabilnych relacji 

ekonomicznych. W ramach tego ubezpieczenia chroniony 

bowiem jest majątek członków zarządu spółki 

kapitałowej, a także samej spółki przed szkodami 

wyrządzonymi spółce lub osobom trzecim przez 

nieprawidłowe zachowania (działania lub zaniechania) jej 

władz. Chodzi przy tym o uchybienia członków zarządu, 

jakie mają miejsce w związku z wykonywaniem 

obowiązków, za które członek zarządu ponosi 

odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa (m.in. 

kodeks spółek handlowych, kodeks cywilny, umowa/statut 

spółki). Ochrona członków zarządu może rozciągać się w 

szczególności na skutki ich nieprawidłowych działań takich 

jak: działanie na szkodę spółki, przekroczenie umocowania, 

naruszenie praw pracowniczych, złożenie fałszywego 

oświadczenia, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego 

zostały przez wszystkich wspólników wniesione w całości, 

niezgłoszenie wniosku o upadłość w przepisanym terminie, 

odpowiedzialność członków zarządu za zaległości 

podatkowe, itp.  

 Krąg podmiotów objętych ubezpieczeniem D&O 

może rozciągać się również na członków rad nadzorczych, 

prokurentów, dyrektorów, menadżerów. Umowa 

ubezpieczeniowa zawierana jest przez spółkę 

(ubezpieczającego) na rzecz członków jej władz 

(ubezpieczonych). Zakres osób objętych ochroną 

ubezpieczeniową OC członków zarządu może być bardzo 

szeroki w zależności od przyjętego wariantu ubezpieczenia. 

Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęci wszyscy byli, 

obecni i przyszli członkowie władz spółki kapitałowej. 

Niektóre zakłady ubezpieczeń (np. TUiR Allianz Polska 

S.A.) obejmują ochroną również roszczenia skierowane 

przeciwko współmałżonkom ubezpieczonych pozostających 

z nimi we wspólności majątkowej.  

 Składki na ubezpieczenie OC członków zarządu 

nie należą do niskich i wynoszą od kilku tysięcy do ponad 

miliona złotych. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy 

roszczeń, które w okresie ubezpieczenia zostaną zgłoszone 

przeciwko ubezpieczonemu, przy czym za zgłoszenie 

uznawane jest także oświadczenie o potrąceniu. Jeśli 

ubezpieczona spółka wypłaciła odszkodowanie za szkodę 

związaną z odpowiedzialnością członków jej władz, 

ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, jeżeli roszczenie to 

mogło być dochodzone na drodze sądowej. Z sumy 

ubezpieczeniowej pokrywane mogą być także inne koszty, 

m.in. koszty niezbędnej obrony sądowej, wynagrodzenia 

rzeczoznawców powołanych w celu ustalenia rozmiaru 

szkody, czy niezbędne koszty mające na celu zapobieżenie 

zwiększaniu się szkody. Wysokość sumy ubezpieczenia 

zależy od zakresu i wariantu ubezpieczenia. Dotychczas 

najwyższa wartość sumy gwarancyjnej na polskim rynku 

wyniosła miliard złotych.   

**** 

 

marzec/kwiecień,  2013 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.

 


